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I / Twee tevreden mannen
Hoe, in hemelsnaam, vonden deze twee mensen elkander? Wel, de een kwam de
ander tegen. Twee koninklijke mannen zonder troon. Maar die hun gering bezit niet
voelden als een gemis. Gelukkige mannen, tevreden mannen. Wie een stok heeft van
eiken talhout, een jas met luizen (en wát een jas), wie warm gekleed gaat in gekregen
afdankers en schoenen draagt, die op droge dagen heel geen water doorlaten, fijne
afgekeurde soldatenschoenen, moet tevreden zijn. Niemand sterft van de honger,
was het parool van Jochem. Juust, zei Chef. En 't is geen schande je hand op te
houden, zolang er nog goeie mensen zijn, bereid er wat in te stoppen. Ze zijn er dan
ook niet mager bij geworden, deze twee tevreden wandelaars langs een werkende
wereld.
Nu is 't heel niet moeilijk, met Jochem te spotten. Een vent als hij, lang en vet,
met een kop op z'n machtige buik als een uitgegroeide wrat, en in die kop pierogen
gelijk een oude zog die heeft, ja, zo'n man zie je nu eenmaal niet veel. En zeker niet
in gezelschap van zo'n tweede exemplaar. Want, onder ons, Chef was heel niet
magerder dan zijn compagnon. Maar Chef keek niet zo fel. Chef was misschien wel
een goedzak geweest in z'n jonge jaren. Tegenwoordig leek 't alleen maar bewegend
vlees, niet een paar dwalende, onbestendige ogen er in. Blauwe ogen; ogen van een
wiegekind.
Ja... hoe zou die Chef geweest zijn in zijn jonge jaren? En Jochem? Men moet die
twee machtige lichamen hebben zien tornen langs een school, waar kinderen ravotten
in 't speelkwartier en dan eens denken aan de jeugd van Chef, aan de jeugd van
Jochem. Dan wordt alles wazig en onzeker. Zijn zulke mensenknoesten ooit jong
geweest?
Zijn ze, op zekere schemeravond, niet als hemelstenen van een planeet komen
vallen, oud, verweerd, verhutseld en onderop? Schuilen er, in die kakelende
kindertroep, kinderen die eenmaal zullen zijn als Chef en als Jochem?
Stinkende blijmoedige mannen, die in de hooibergen niet meer slapen mogen van
de boeren, want anders lusten de koeien 't hooi niet meer 's anderendaags. Het leven
trekt wél ruige voren. Vreemd en wreed is het leven, in wat het afstoot, uitstoot. Maar
ga hierover niet te rade bij Chef en Jochem. Zij zullen zeggen: ‘Waarom werken en
kroelen al die mensen door elkaar? Waar wroeten ze voor? Waarom kinderen, waarom
lievigheid? De zon, een homp brood, wat zult en dampende aarpels zo nu en dan...
ja, waarlijk, de vogeltjes hebben méér zorgen dan wij. En ook een vogel heeft luis.’
Maar Chef, en jij Jochem... 't gezin dan? Zij zullen u verstoord aan-
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staren. Chef dromerig en Jochem fel. Chef zal geen woorden vinden, op zúlk een
ontstellende, verwarrende vraag. Jochem plant dan zijn vleeshompen vaster op de
aard en zal zeggen: ‘een wezel in zijn kooi vreet zijn eigen poten op!’
Maar wie zou ooit vragen naar 't willen en wouwen van twee schooiers door de
polder? Goedsmoeds stappen ze over de dijken, tevreden zonder te weten waarom,
soms diep gram om redenen, liggend in het grijze onbekende.
‘Ze zijn allenig maar te lui om te werken,’ zegt het renteniertje op de draai van de
Polsbroekerdam. En hij geeft ze mild, de man een halfje, om de zure klerenlucht
gauw kwijt te zijn van zijn popperig helder erf.
‘Tragische ontwrichten der samenleving,’ zegt de ijselijk moderne dominee van
Stolwijk. Hij schrijft juist een verhandeling over alcohol en erfelijkheid, en is daar
zo verdiept in, dat hij niet verneemt, hoe aan zijn deur de meid een kwaad bescheid
geeft aan Chef en Jochem. Aan de deur wordt niet gekocht. Ongevraagde drukwerken
worden niet teruggegeven. Maar och, Chef kent dat en Jochem ook. Ze ballen hun
vuisten niet, ze roepen geen wraak af over dat huis; ze kuieren koest verder, op
Schoonhoven aan.
Alwaar zij komen, en overnachten in de Koestraat voor een kwartje per persoon
en per nacht, alles inbegrepen, in een groot slaaphok met afgedankte soldatenbritsen.
't Is een bar zindelijk logement, want veertien dagen weerom, hebben de baas met
een paar vaste klanten alle wandluizen weggevangen, die voorhanden waren. En 's
anderendaags trekken ze weer verder. Ze groeten de baas en het goeie logge wijf, ze
groeten Henkie Blauwers, het bultenaartje dat vroeger, als rechte knaap gelijk hij
zegt, in Frankrijks wijnbergen werkte. En hun tocht begint. Op IJsselstein aan, door
Lopik en Benschop; drie uren gaans.

II / Het Keulse wijf met felle ogen
't Is een schone parelende zomermorgen in Juni, warm en vochtig. De wegboord
ruikt naar kikkerblom en de tuinen naar vlier. Waar de vette gedrumde jasmijnstruiken
bloeien, daar hangt een donkere odeur, die traag uitebt over de hagen. Chef haalt
heel zijn asem er mee vol en stoot de lucht met lust weer uit. ‘Dat ruikt ánders dan
een platgeslagen wandluis, Jochem.’ Jochem zegt allenig maar: ‘zo.’ Hij wil nog
lange jaren met z'n maat over de baan. Een mens alleen is geen leven. En Chef snuift
maar blommegies, als Chef dat wil. Hij voor zich, hij wou dat Auke Griffoen, die
daar woont achter de veilige ommuring van haag en heesters, hij wou maar dat Auke
gauw een beroerte kreeg of zoiets. Want dan wier de vrouw weduwvrouw
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en baas van d'r eigen. En die vrouw weet, wat een mens langs de weg toekomt. D'r
is een pleizierige geschiedenis verbonden aan dat vrommes en Jochem weet daarvan.
Ze is een keer op haar rit geweest, naar Duitsland. En Auke d'r achteraan, al kostte
dat een kous vol geld. 't Was in die barre winter van '29 en ze hebben er dus alletwee
van gelust. Auke kwam weerom met een paar bevroren oren en 't wijf met een
dichtgeslagen oog. Hoe dat gegaan is? O, heel gewoon. Jochem weet het van Kobus
de Gier, een eerlijk man. Auke was naar de Rotterdamse markt en toen vroor de
Lekboot in, bij Kralingen. En 't Lekijs was nog niet begaanbaar, want daar op de
scheiding der rivieren komen tochtwakken voor. Toen zaten ze vast als rotten in een
knip en dat duurde twee dagen. De radio heit het wel omgeroepen, maar achter in
Cabauw zijn de lui te zuinig en nieverans hebben ze 't vernomen. Toen wier de vrouw
bang en nou loopt er juist zo'n vellenkoopman door Cabauw en die vertelt: ‘Auke
Griffoen is d'r met een net meissie van door, naar Keulen.’ 's Anderendaags zat het
wijf in Keulen en heeft er met d'r kromme koeterwaals veel mensen aan 't lachen
geholpen. En eerst na een week vond ze Auke, of... Auke, die heur achterna was,
vond háár. 't Is daar in Keulen in de sneeuw mooi katjesspul geweest; twee ontrouwe
echtelieden zonder zonde. Na een paar klappen was alles voorbij. En 't heeft maar
tweehonderd goeie guldens gekost. Die koopman durft Lopik niet meer door en Auke
is, na '29, nog een hortje zuiniger geworden en dat wreekt hij nou op mannen als
Chef en Jochem. Daarom docht Jochem: was Auke maar in de hemel. - En 't wijf dat
docht: hij heeft mij verdacht, de sloeber, en ik die zo braaf veur hem zorg... zo zonder
reden verdacht... en ééns verdacht blijft verdacht... nou dan heb ik recht op dat ie me
met reden verdenkt. En ze liet zich hartelijk zoenen, op de bruiloft van d'r snaartje,
door de vurige secretaris van 't Waterschap. Maar ze vergat, dat ook zij haar Auke
verdacht had, en dat ze om die reden naar Duitsland was gestoomd. Vrouwen zijn
nou eenmaal zo: weinig hersenwerk, veul liefde.
Rechtevoort staart dat zwarte hoge vrommes graag over de dijk. Achter de dijk
ligt de straatweg, achter de straatweg de stad, de trein, de grens, de schrikkelijke
huizenkloet in 't vreemde land. Keulen; tumult en licht, vreemde talen en vreemde
dingen. 't Is iets als uit de Bijbel, ze rilt van bangheid en genot als ze eraan terugdenkt.
En Chef, die ziet haar staan en zegt: ‘Vrouw, we komen van zover, heb je een
kleinigheid astamblieft?’
‘Van ver? Van waar? Jullie huizen toch hieromtrent ieverans? Van waar komen
jullie dan?’
‘Van waar de zon in 't water valt en van nóg verder, vrouw.’
‘We kommen uit Schoonhoven,’ zegt Jochem kort en houdt wéér zijn goor klavier
op. ‘Maar we zijn van z'n leven ver gewist, tot diep in Duitsland.’
‘Hier!’ zegt de vrouw, en geeft gauw wat rooie loop. Zie hoe 'n haast
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ze heeft ineens. Ze is den huis al in. ‘Chef! dat zie je nou, zó moet je omgaan met
dat volk. Ze laten schrikken.’
‘Vrouwen zijn vreemd,’ klaagt Chef.
‘Och Chef... kuren, niks dan kuren. Hitten, wijven en stoomfietsen, dat bennen
drie dingen waar kuren in zitten.’
‘Honderdduzend maal honderdduzend mannen gaan van dag tot dag het ongewisse
in... allenig om vrouwen.’
‘'t Is allenig 't vrij-plezier, hoor Chef. En wij zijn daar los van, omdat we te vuil
zijn. Laa'n we d'r blij om zijn.’
‘Juustem; we zijn nog minder dan de zoggen, Jochem, die liggen nog getweeën
in de drek. En daarom zijn we méér dan al die honderdduzenden, want die lopen in
het ongewisse. Met een bloem op derluis hoed, die verdroogt.’
‘En wij lopen om brood, Chef. Laa'n ze maar verrekken, de vrommesen.’
‘Nee... ik gun de blommegies óók het leven.’
‘Wij zijn nou oud, Chef. We hebben veul gemist. Maar 't manvolk in de huizen,
dat zo oud is als wij zijn, dat rost nou toch óók niet meer achter 't wijf. Waarom zou
je eigenlijk een berg opklimmen, als je d'r aan de andere kant toch weer af mot
sukkelen?’
‘Om boven geweest te zijn, Jochem. Waarom zuipen wij, als d'r wat te zuipen
valt? Waarom rook jij, waarom vreten we worst? Om de goeie smaak, die meteen
weer weg is. We jagen achter 't geluk, en 't wijkt al z'n leven terugwit. Te vatten is
het niet. Maar je kan d'r wel van dromen. En zo áárdig dromen!’
‘Ja, maar loopt dan niet Engel Erkel voorbij, da's nou precies zo'n fijne femelaar
voor jou; die kan jij goed te woord staan, de apostel.’ Chef voegt zich gedwee, en
kuiert het erf op. Z'n stok sleept achter hem aan. Wat had dat Keulse jong een paar
felle brutale ogen in d'r kop zitten!

III / Bij de fijne femelaar
De fijne femelaar zit in het achterhuis. Chef en Jochem hebben netjes ‘volk!’ geroepen
en staan al op de deel. De boer wijst op een stoel. Ze vallen neer als afgezaagde
tronken en wachten. Ze wachten, tot de ouwe boer het woord opneemt. En Engel
Erkel wacht, tot z'n luizige gasten zullen vragen om eten of om geld. Dat is hem
namelijk aangenaamm als geldhebber zijnde. En als drie mensen bijeen zijn en wijders
niks of niemendal, dan kan 't op een heldere boerendeel bar stil worden. Dan hoor
je helemaal in 't voorhuis de stoeltjesklok zwaar tokken en een beetje onweer in Chef
z'n darmen. Maar Chef zit ijzig stil naar z'n handen te kijken, naar z'n brede zwarte
nagels en hij aait een beetje z'n talhouten wandelstaf.
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Zie; zulke dwazigheid wordt Jochem te bar. Hij richt z'n giftige keueogen fel op en
kijkt Engel Enkel kwaad aan, alsof die Engel eigentlijk een moord heeft te verduiken.
En de boer zegt: ‘Zo ziet men... de hond keert tot zijn uitbraaksel weder.’
‘Ja, baas, zeg dat wel,’ beaamt Chef, blij om wat te maggen zeggen, ‘we zullen
de beste mensen niet licht overslaan of vergeten.’
Vuile taal anders, denkt Jochem, die 't wachten zat is. Al dat wachten is maar
verlies. De dag draait door en IJsselstein is nog ver. En wie zorgt voor eten, als zij
zelf er niet voor zorgen; haastig en vakkundig bedelend?
Maar Chef gaat door op dat woord. Chef kent de Spreuken. Hoe, wat, wie, waarom?
Chef glimlacht zachtmoedig, zwijgt over z'n herkomst, gelijk hij altijd daarover
gezwegen heeft.
De oude boer vraagt al niet meer, maar draaft door, op de kennisse des Boeks. ‘En
hoe praat jij jouw gebedel nou goed? Leert Salomo niet: De luiaard zegt: daar is een
felle leeuw op de weg, een leeuw is op de straten.’ Jochem is al naar buiten; mogelijk
zijn de mensen op 't erf minder zwaar op d'r asem en milder in derluis hand. Maar
Chef zegt weerom: ‘Hoe zou jij nou milddadigheid kannen betrachten als...’ En
verder komt hij niet. Want er glipt een parmantig handig joodje de deel op, met een
wip is die uit z'n gespenschoenen gesprongen en bij de boer; een roodbruin briefje
met getallen er op in z'n hand. 't Is daar tussen rechtzinnige boerman en watergauw
joodje een spel zonder woorden; er tinkelt wat geld en 't vernuftig ding is al weer
vort. Voor zoveel vlugheid heeft Chef ontzag; zoiets zou hem de lever kosten. En
Chef lijst nog wat na, over de Spreuken en over de vergelding, hij is 't niet eens met
Engel over de werken en de rechtvaardigmaking en krijgt dan trouw een cent.
Dan gaan ze weer, de ochtendzon in, hoog op de dijk, stevig en langzaam. ‘Weet
je wat of ik gezien heb?’ zegt Jochem. ‘Dat wijf bedriegt heur man. Ze kocht, de
baas mocht 't niet weten, van een dondersgauw joodje een...’
‘Een loterijbriefje,’ zegt Chef, met de kalmte van een man, die zich niet meer
verbaast.
‘Hè kêrl!’ beaamt de ander. ‘Maar hoe weet jij dat?’
‘Die boer, die zijn eigen bekant verslikt in de Spreuken, die boer bedriegt zijn
wijf. Hij kocht, en 't wijf mag dat niet weten, óók een loterijbriefje. Gelijk ook nog
te lezen staat, in 't eigenste kapittel waar hij mijn op docht te vangen: alzó is een
man, die zijn naaste bedriegt en zegt: Jok ik er niet mede?’
‘Wat kopen wij daarvoor? Wat heb jij daar gehad, Kapelaan? Een cent. Ik ook.
Nou, als ze winnen uit de loterij, de boer en zijn wijf... dan krijgen we misschien
twee centen. Wat zei dat ventje? Vrouw, koop gauw een lootje. Wie nooit iets wint,
wie nooit iets erft, die blijft een tobbend tot 'ie sterft.’
‘Zeg dat wél, Jochem.’
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‘Wat? Loterij is kloterij! Ik heb gespeuld, ik heb veul gespeuld in de loterij! Wat heb
ik eraan gewonnen? Eén hemd ben ik rijk, en dát heb ik aan. Als ik zo stom niet
geweest was, dan zat ik nou op een villa en dan zee ik tegen jou: ‘Chef, kom hier;
hier heb je van mijn honderdduzend gulden.’
‘Da's een mooi woord Jochem, vertel 'ns verder!’
‘En dan kreeg jij nog een ham van me van veertig pond.’
‘Hé kêrl!’
‘En een bed van fijne veren.’
‘Ja?’
‘En een hoed op je kop. Maar... loterij is kloterij. Hij zee nog, dat jodenjong, hij
zee: dat briefje van drie-vijftig, dat is nou zoveul als een achterdeurtje tot het maken
van fortuin. Het lot heeft vrije loop. Waar zal het rollen? En toen dee' dat domme
wijf d'r knip open en ze betaalde drie-vijftig. Veertien nachies onder dak in 't
logement. Is 't geen zonde en schande onder gereformeerde mensen?’
‘En als ze nou eris wint, Jochem? Ze heeft nou ommers wat te hopen. En hij ook.
En samen weten ze 't niet van elkander. Da's vreemdigheid hè? Zou jij nou ook niks
willen?’
‘Ik willen? Ik wou, dat ik zo rijk was, zo rijk als de koningin, Chef.’
‘Als ik zo rijk was als de koningin, dan was ik nóg rijker dan de koningin.’
‘Dat kan ommers niet?’
‘Ja, dat kan wel. Want ik hieuw niet op met bedelen.’
En dat gezegd hebbende, gongen ze tezaam naar Dove Gert. Dove Gert had kiespijn.

IV / Kiespijn
In de dagen, dat Dove Gert geboren wier, kwamen er zeker en vast reuzen ter wereld.
Want Gert de Pater moest ampart klompen voor z'n eigen laten maken en tijen petten
van een fatsoen, dat in de marktwinkels van de stad niet voorhanden was. Hij had
een kop, als de kop van een ouwe koe, net zo lang en even onnozel. En als Gert op
stong van z'n stoel, most hij z'n eigen bukken, om niet tegen de tilbalk aan te stoten.
Dan hingen van z'n slappe schouders twee lappen lood af; dat waren z'n armen. Van
hem wier gezegd, dat hij, in die barre winter van negentig, kousen aan z'n handen
droeg, bij wijze van polsmoffen. En die zaten hem dan nóg krap.
't Was eigenlijk gezeid een lee gezicht, de Dove Gert daar te zien zitten, met een
opgezwollen kaak. Want d'r was overal aan die Gert zoveel plaats om te zwellen. En
z'n linker kakement hing dan ook zo zwaar bultig uit. Toen Chef dát zag, toen schoot
ie in een zware lach, maar Jochem bleef er ijzig bij staan, klaar om te vluchten. Want
als Chef die vleesberg nijdig zou
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maken met dat stomme lachen, dan konden er mogelijk slagen vallen als van een
heiblok. Maar er gebeurde wat anders. Dove Gert wier niet kwaad. Hij stong op en
kwijlde toen hij z'n mond open deed.
‘Chef,’ kloeg de Dove, ‘Chef, jij kan me helpen, jij allenig. 'k Zit hier al zeven
uren in de smarten, en niks helpt, zelfs een ingegraven ei van Witte Donderdag niet.
En nou heeft Mieke Kastelein me gezeid, da'k een doek om mot doen, met spuug
van een Roomse d'r an. Toe Chef! Spuug jij nou 'n keer in een doek.’ En Chef spoog.
Daarvan wieren ze samen weer ernstig.
‘Mo'k ook wat spugen, Gert?’ vroeg Jochem.
‘Neeë, jij niet, jij bin niet Rooms. Nou zal ik gauw genezen zijn.’ En ja, hij genas.
Tenminste, hij is vandaag de dag z'n kiespijn kwijt, want Gert is al z'n kiezen kwijt
en eet gelijk een kenijn. Dus 't heeft geholpen. En omdat hij toen al, die Junidag, vast
geloofde dat het helpen zou, daarom kreeg Chef van hem een zilver dubbeltje.
‘Daarveur,’ zee Chef heel voldaan, ‘daarveur spuig ik een hele tas vol, dan heb je
voorraad! En leit er nou ook maar wat hete lijnmeelpap op, dat helpt meugelijk ook
bestig, Gert.’
Maar toen ze weer op de dijk liepen, toen zee Jochem: ‘Wat helpt het nou, dat die
boeren lezen en schrijven leren. Wat zijn ze toch stom.’ En hij vrat samen met Chef
een homp komijnder-kaas op, dat-ie in 't voorbijgaan van de tafel had meegenomen.
‘Gestolen goed gedijt niet, Jochem, maar 't smaakt best voor twaalven,’ zee Chef.
Nou waren ze nog maar een dikke drie kwartier op stap en ze dochten al, dat de
dag net zo alledaags zou worden als gister en toen ineenze, op de krom van de weg...
daar stond een meneer met een baard. Hij stong voorover en frutselde wat. Een
vreemde snuiter in de buurt, dat was extra winst. Dat was, zo gezeid, meegenomen.
En daarom tornden ze er saam op af. Toen ze vlak bij 't knutseleg bedrijf stonden,
toen wier 't ze helder: die meneer, dat was nou een schilder. Geen huisschilder, maar
een decoratieschilder. Een die huizen en bomen uitportretteerde. En koeien d'r op,
fijn man. Een best bedrijf, dat zag Jochem direct. Zo een wordt zonder werken rijk,
dacht Jochem. O! Mooi uitgekeken. Da's iets om je hoed voor af te nemen.

V / Het gevecht om de ruimte
‘Morrie!’ riep Jochem welgezind en stak z'n hand uit. Meteen had hij er een klodder
vuile verf in. ‘Asjeblieft,’ zee de ander, ‘en laat me nou maar gauw met rust.’
‘O, is 't zo gesteld? Maar waar ik sta, daar staan ik. De weg is niet van jou. En niet
van mijn. Maar van de maatschappij, waar Chef? Waar ik sta, daar staan ik.’
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En Chef zei: ‘maar we motten meneer niet in de weg lopen. Maggen we allenig eris
kijken?’
‘Kijk!’
‘En misschien worden we dan wel uitgeportretteerd ook. Kommen we d'r op,
baas?’
De schilder keek de ander eens aan. Recht in z'n kleine oogjes. ‘Je lijkt wel een
keu,’ zei hij tot Jochem hardvochtig en diepte een dubbeltje uit z'n vest. ‘En duvelen
jullie nou op!’
‘Mag ik effies kijken?’ vroeg Chef onderdanig. ‘Effies maar?’
‘Hij heit er vestajes van, hoor meneer,’ verklaarde Jochem, ‘onze Chef daar zit
een artiest in. Waar Chef?’
Chef keek allenig maar. En omdat hij héél aandachtig keek, daarom welde er water
uit zijn mondhoeken. En toen Chef dat fijne spul zag en met studie had afgekeken,
toen zee hem zachies: ‘nee.’
‘Wat?’ vroeg de schilder.
‘Nee.’
‘Meneer, dat is zoveel as: kladderbroek, je kin d'r gien sodehannes van,’
verduidelijkte Jochem.
‘Zo, dat is nog al wat. Hoe heet jij?’ En wie ben jij?’
‘Ik? Ik hiet Chef van m'n eigen en ik bin, ja, wat bin ik? Koopman, loopman,
edelman en bedelman, ik bin zogezeid van alles wat de pot schaft. Ik kan goed balen
sjouwen ook.’
‘Maar hij heit er een vervloekte hekel an, meneer de schilder. En... niet te veul
gezeid: ikke ook.’
‘En edelman, wat mankeert er aan m'n werk? Ik hoor graag critiek.’
‘Maar eh, ik bin maar...’
‘Fris van de lever, man. Van je hart geen smoorkuil maken! Wát mankeert er aan?’
‘'t Is allegaar zo klein!’
‘Klein?’
‘Ja... op een hopie.’
‘Hij bedoelt, 't zit allegaar een bietje in elkaar gedrold,’ verklaarde Jochem 't geval,
maar de schilder keek hem vuil aan. Die had het maar niet op Jochem.
‘Juustem,’ zei Chef.
‘A zo... geen perspectief. Maar dat heb jij lelijk mis, vadertje. Kijk nog maar eens
goed: kom d'r eens recht voor staan? Wát een diepte, wát een ruimte. Drie plans. Zie
je niet, dat ik zelfs golving in het terrein heb aangebracht, om meer diepte te
bereiken?’
‘'k Zie drie kerktorens op 't portret en d'r zijn er maar twee.’
‘Nou kijk eens op. Die derde daar, die je niet zien kan met het oog, die heb ik er
bij moeten schetsen, om de diepte nóg meer reliëf te geven. Wijder kán het toch niet.’
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‘Ja meneer.’
‘Wat betekent dat? Ben je 't eens met me of niet?’
‘Nee meneer.’
‘Wel duivel nog an toe. Ik heb je toch alles goed uitgelegd. En ik ben vakman. Ik
zeg je dat het niet wijder kán.’
‘Ja meneer.’
‘Kerel, je maakt me nog eens gek, jij met je “ja meneer, nee meneer.” Ik sta daar
m'n tijd te verhangen aan een schooier, die 't beter weet dan ik. Ik: een man van 't
stiel. Kan jij soms schilderen?’
‘Ikke? Nee meneer.’
‘Nou. En wat heb jij dan weet van de diepte, hier in dat immense polderland? Zo
wijd als je hier de wereld ziet op doek, zie je haar nergens.’
‘Ja meneer.’
‘Wijder?’
‘Ja meneer.’
‘In een boom klimmen?’
‘Nee meneer.’
‘Op een toren?’
‘Nee meneer.’
‘Ja, wat geeft het nou eigenlijk, die dieperigheid?’ wierp Jochem er ineens tussen.
Chef en de schilder beiden, ze keken naar des bedelaars maat met echte verachting
en toen vond Jochem wijders geen woorden meer. Daar nam de schilder het woord
weer op, negeerde Jochem alsof die met z'n driehonderd pond hier niet bestond en
beet dan Chef toe:
‘Donderse vent. Heb jij 't dan dieper, heb jij 't dan ooit ergens wijder gezien?’
‘Ja, dat heb ik!’
‘Maar dat kán niet, zeg ik je toch; schooier!’
En toen wier de schooier gram. Er trok over z'n zachtmoedig wezen een vlaag van
beestigheid en macht. Hij hief z'n eigen op, hoog op en zie: Chef, de schooier, de
luizenvent, wier langer. Z'n kop sloeg omhoog uit de vetkwabbers van z'n nek. Hij
greep toe, vatte dat stadse ventje, met z'n penselen en z'n bulletjes en z'n verfplank
en z'n smoesjes vierkant beet, en kwakte 'm op de dijk.
‘Wat?! Help! Moord!’
‘Nee meneer. Gien moord. Helegaar gien moord.’ En Chef kroop op z'n knieën
naar het heertje en douwde hem z'n hoed weer op de kop. Naast het kronkelende
wezen zeeg Chef neer, eerst op z'n knokels, toen, plat als de ander, op z'n buik. Ze
lagen daar als twee smekelingen dwars over de dijk, maar Chef hield goed vast. De
zon scheen fel door 't rijpe doorblomde dijkgras.
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‘Hier!’ zei dof dan Chef. ‘Hier. Kijk nou goed.’
‘Ja,’ piepte de ander bang.
‘Ja meneer,’ spotte Jochem, die tegen een koolstoof hing van de lach.
‘Juustem. Ja meneer! Zeg dat wel... meneer! Nou ben ik de meneer. Nou weet ik
het. Kijk nou eens, dwars deur dat gras?! Is dat effen wijd. Kin jij een eind daarvan
zien? 't Gaat effectief over in de wolken! Een bos is het. Een hele wereld is het,
meneer. Ja meneer! En nou weet jij meteen, waar 't wijd is. En waar 't wijer niet meer
kán. In 't kleine gras, meneer!’
Toen stond Chef op. En ook de ander schorrelde overend. Met vreemde ogen keek
die, even maar, in 't wezen van deze schooier. ‘Ik wou je gien pijn doen, hoor,’ zee
Chef lijzig. En hij kuierde wijder. Toen ze omkeken, stond het schildertje z'n broek
af te kloppen. En Jochem nam een pruim uit het dure pakje rooktabak, dat hij maar
weer, en passant, meegenomen had uit het fluwelen jasje, dat verloren in die koolstoof
had gehangen. Ja: wat ieverans verloren hangt, dat hoeft geen naam van eigenaar te
hebben. ‘'t Was mooi, Chef,’ loech Jochem.
‘Een schijtvent,’ vond Chef, ‘dat is het’ en toen zei Chef niet veel meer, maar keek
naar de einder. Zo was die Chef nou eenmaal; in z'n hart een grote droevige lobbes.
En toen zijn ze nog bij een daggelder achterom geweest, waar ze brood kregen met
uitgebraaie spek en wijders bij de Heer Bovenmeester, die een cent liet brengen,
eerlijk te verdelen. En waar zijn ze al niet meer geweest? Als dat allegaar eens vermeld
wier, door Chef of door Jochem, als ze daar plezier in hadden, dan zou d'r een hele
roman uit te schrijven zijn. Maar met zulke flauwe kul hielden deze mannen zich
niet op. Ze moesten wijderop, verder; op IJsselstein aan. Want in IJsselstein, daar
zijn slaapkitten. Maar zouden ze, omdat IJsselstein nog zo ver was, de oude organist
overslaan? Van z'n leven niet; omdat de oude organist mild gaf en aardig praten kon.
Toen ze het franshuis naderden, zagen ze 'm al in de tuin staan. Hij vocht met de
ringelrupsen, vong ze met een peteroliedoek en hieuw hele toespraken tot ze, terwijl
hij ze fijnneep.
Zo was die man, 'n echt gezellige prater.

VI / Kunst en wetenschap
‘Zó, heren, zijn jullie daar, God zij dank, weer eens? Dat doet me goed. Ouwe
kennissen, nietwaar? Zeg, jongens, is dat zo: hebben jullie een eigen geheimschrift,
met kruisjes en cirkeltjes op de deuren van de mensen?’
‘Hé??’
‘Ja, hou je nou maar niet zo dom, Chef. Ik weet het wel, hoor. Daar heb ik van
gelezen in een tijdschrift. Wacht je even? 'k Ga 't halen.’ En weg was hij. Net een
ooievaar: zwarte rokspanden en schrikkelijk lange dunne benen.
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En een witkop dat het was! Prachtige witzijden krullen rond z'n kop, en die hopgen
af, tot in z'n nek. Een deftige organist, een van 't ouderwetse soort, zoals ze in die
nieuwe tijd haast niet meer te vinden zijn. Chef en Jochem, op hun jarenlange tochten,
hebben er zo wel twintig ontmoet. Ze waren allemaal lang, allemaal witkoppen, en
allemaal hieuwen ze overdadig veel van muzikale meidjes. Zo'n jong boerending,
dat harmoniumles komt halen, stikt bekant van de eerbied voor haar geleerde meester.
En die hoeft dan maar zachies wat te spelen op den orgel, bijna z'n mooie witte kop
niet bewegend, tere milde tonen in een zomeravond, zie je, dan komt er achter 't orgel
zo een zoete lieve aard hangen. Daarin smelten ze, de opgroeiende jonkies. Hij die
daar, op hoge rappe benen, de panden fladderend, weggesprongen is om een tijdschrift
op te zoeken, heeft bekant álle deerntjes uit de contreie zachtjes achter den orgel
gekust. Een beetje muziek, een beetje lievigheid, en hun wegen gingen weer uiteen.
De ouwe witkop wier ouder en matiger, de deerntjes trouwden en wieren moeder,
maar de herinnering aan 't fijnzinnig avontuur bleef over. En daarom denkt nóg altijd
de witkop: m'n hart is veuls te groot. Een bijenkorf is het, waar 't zwermt. Een zuiver
lustprieeltje aan stil zomers water. - De kunst en de liefde, ziehier zijn deel. 't Lompe
boerenvolk dat laterjaren met zijn élèves trouwen ging, er de boer en de baas van
wier, de vader van heur vuile blagen, die kennen de pure tederheid niet. Want dát
bezit, het eerste schromend vleugje der liefde, was voor hém geweest. Hij vond dat
ordelijk en een goed recht. En niemand die 't hem weersprak, deze stilgedragen
torsigheid, waarvan hij vervuld was, al z'n uren. Zie hem daar aankomen, en wenken
de twee voddenhopen, die hij overbluffen zal met z'n preciese weet van de dingen.
‘Dat kruisje daar, Chef! Zeg op, wat betekent dat kruisje?’
‘Ikke bin maar...’
‘Och kom! En jij, Jochem?’
‘Voor zover ik weet, betekent het riks anders dan een kruisje. Ze hebben mijn
vroeger geleerd: iedereen krijgt z'n kruisje. Wij hebben 't onze al braaf te pakken,
meneer. Kijk op, wat een broek of ik draag.’
‘Nee Jochem, geen gekheid. Wát betekent dat kruisje?’
‘Ellendigheid meneer, niks dan ellendigheid.’
‘'t Is zo, Jochem. Van Golgotha tot Cabauw, overal zijn er kruizen en kruisjes
opgericht in de harten der mensen. Ik weet het. Maar wat betekent het nog meer?’
‘'t Kan nooit meer betekenen dan dát, meneer,’ zegt Chef ineens. En hij kleurt er
eigens om. Wat een astrante wijzigheid, voor een bedelman.
De organist staart verbaasd over z'n boek naar z'n twee onte gasten. Hij wil juist
nijdig uitvallen, over zóveel schijnheiligheid, als Jochem zegt: ‘en wijders betekent
het zoveel als: ik kan mijn eigen naam niet schrijven.’
‘Juustem,’ beaamt Chef opgelucht.
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‘En... in jullie taal?’
‘Mijn taal? Mijn taal is allemans taal.’
‘Maar waarom zetten jullie dan wel eens kruisjes met krijt op de deuren?’
‘Ik? Wel alle donders meneer, verekskuseer. Maar ik zal op staande voet hier
barsten as ik ooit kruisjes op je deur heb getekend!’
‘Doen jullie dat dan niet?’
‘Nooit, meneer de organist. Misschien hebben de jongens 't wel gedaan?’ vraagt
Chef.
‘Of de vogeltjes,’ lacht de ander.
‘Ik word door jullie gekuld, mannen, dat proef ik aan ieder woord. Waarom willen
jullie nou niet zeggen, wat of het betekent?’
‘Omdat u.e. 't zo gezeid niet meer nodig hebt te weten, is 't niet waar, want 't staat
voor u in een boek. En ook nog, omdat ik 't eigens niet en weet. Weet jij 't soms,
Chef?’
‘Nee meneer,’ zegt Chef droog tegen z'n maat.
‘Maar laân we zeggen, dat meneer de organist het aan ons vertelt uit het boek.’
Daar stond nou de ouwe organist met z'n boek. Chef leunde op z'n wandelstaf en
Jochem luisterde met de duimen in z'n vestgaten. En toen kon de witkop niet anders.
Rare vertoning; hij gaf uitleg van de bedelaarstaal aan twee bedelaars. Ze luisterden
fel.
‘Nou meneer, as ik het zeggen mag, 't is klinkklaar foeffelderij. Want as d'r nou
toch een amparte taal voor ons soort jongens bestond, wie zou 't dan weten? Die
meneer uit het boek of wij? Lopen wij geen drie en dertig jaar saam over de baan?
Dan hoor je wat en zie je wat, meneer. Maar wat er niet is, dat is d'r niet. Al die
nieuwigheden rechtevoort; ik hou 't maar bij de ouwe manier. Ik bin veer vastigheid.
Ik bin gien draaier. Ik bin rechtzinnig. Ik steek mijn hand uit om een cent en daarmee
ho! En Chef ook, waar Chef? Gien fratsen.’
‘Juustem.’
‘Maar Jochem, die schrijver is uitstekend gedocumenteerd.’
‘Al was hem van onder tot boven geteerd; 't is niet waar. Maar nou ga ik u.e. eens
wat vertellen, wat wél waar is.’
‘Drinken we daar een tas koffie bij?’ vroeg de organist.
‘Nou, vooruit dan maar.’
En ze trokken naar het tuinhuis, een lankwerpig weesje, omslingerd met ruige
ampelopsis en rozen dik in de knop. Daar zat Luuk, de zoon. Een magere jongen.
Lang en bleek en wilskrachtig. Een soort geleerde, opgesloten in een hokje van
denken en willen. En dat, gericht naar ene kant: 't doorgronden van de natuur.
‘Da's onze Luuk. Luuk, dees twee mannen zeggen, dat het kul is, die
bedelaarstekens.’
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Luuk ziet op en zegt ‘mogelijk’ en wurmt door aan draad en schroefjas. De mannen
slorpen hun koffie, erge warme koffie en ze drinken dus maar behagelijk uit de
schoteltjes.
De oude organist is weer echt aan de klepper. Hij kan nergens aandacht winnen
voor z'n prachtige tijdschriftenvondst, de bedelaarstaal, en daarom wil hij maar wát
graag naar andere onderwerpen oversteken. En hij betrekt Luuk met z'n liefhebberij
in 't gepraat. Luuk, die uitvinder wordt. Uitvinder van nieuwe radio-mogelijkheden.
Luuk, die halve nachten doorzwoegt, met z'n buigtangetjes en een koptelefoon op.
Die je omver praten kan met primaire en secundaire kringen, met weerstand en Hertz,
fading, lek, koppeling en terugkoppeling. ‘Snap jij d'r wat van?’
‘Nee,’ zei Chef, zo grondig als hij van z'n leven nog nooit iets ontkend had. ‘Máár,
mirakels, dat is het. In mijn jonge jaren zouden ze het tovenarij of zwarte kunst
genaamd hebben. Wil u geloven, da'k nog nooit van m'n leven 't spul goed gezien of
gehoord heb? Allenig ergens door een raamt. Mooi dat is het. Maar... vreemdigheid.’
‘Nou Luuk, laat jij 't Chef dan eens horen. Hij heeft nog nooit radio gehoord. En
dan kan je 't hier bij mijn jongen vernemen, zo fijn als je 't van je leven nergens meer
horen zál. En ik, als musicus zijnde, ik kan daar goed over oordelen. 'k Heb hier
concerten gehoord uit Amsterdam, met de partituur naast me, nootje voor nootje, en
ieder instrument was te volgen. Af. En zuiver! 'k Was precies bezig hier te
verschimmelen in Cabauw en oud te worden, Chef. De radio heeft me tien jaar jonger
gemaakt. Maar nou ben ik jong genoeg en nou kom ik er niet meer toe om te luisteren.’
‘Je zou d'r dan nog keinds van kannen worden,’ oppert Jochem, ‘as een mins maar
doorluisteren bleef.’
‘Kom nou op, Luuk! Is d'r wat in de aether! Weet jij eigenlijk wel wat aether is,
Jochem? Dat is lucht met allemaal golven d'r in en met licht.’
‘O.’
‘Begrepen?’
‘Gans en al. Lucht, golven en licht, klaar als de dag. Maar horen we nog wat?’
En toen draaide Luuk aan zwarte knopjes, ze hoorden wat schuren; muziek in de
verte en ineens, helderop en voluit: muziek, fijne muziek uit de stad. Blije muziek.
‘Hoe is 't mogelijk?’ stamelde Chef, ‘uit zo'n houtene kassie. Net 'n kassie als Henkie
Blauwers heit, die met knopen vent. Mens, hoe gaat dat nou?!’
Luuk glimlacht. ‘Dat is niet met twee woorden gezegd, man. Kijk; ergens spelen
ze die muziek en 't komt hierheen door de lucht. En dat vang ik hiermee op. Anders
is het niets.’
‘Anders niks? Nou, dan he'k het best begrepen, dat mo'k zeggen,’ spot Jochem.
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‘Ja Jochem, daar moet je meer letters voor gegeten hebben, ouwe jongen. Mijn jongen
zie je, die...’
‘Och, vader, 't is niets bijzonders.’
‘Dat kán ook niks bijzonders zijn. En dat niet allenig... Ik kan niet annemen, dat
zo'n jongen iets vatten kan, dat een ouwe man van de wereld niet zou vermogen te
vatten,’ opperde Jochem. ‘Allenig, ik heb er niks van geleerd.’
‘Juustem.’
‘Wat Chef?’
‘Dat is zo. Jochem heit waarheid gesproken. Alles is maar een weet. En weten is
an te leren. Vatten niet. De wijzigheid mot in je aard zitten. En ik weet maar wat ik
weet. Maar zoveel wijzigheid heb ik wel opgedaan, dat ik op m'n ouwe dag weet,
dat wat het moeilijkste valt te leren, deurgaans het kienderachtigste is, om te vatten.’
‘Er steekt een filosoof in jou, Chef. Weet jij wel, dat wat jij daar hebt gezegd met
andere woorden, hierin staat te lezen?’ En de organist grijpt een boek van het
muziekrek.
‘Ik kan niet lezen, baas.’
‘Wat?’
‘Nee, hij kan allenig maar tellen,’ zegt Jochem, want al dat praten heeft nog geen
cent schoon opgeleverd en bar veel tijd gekost.
‘Nooit school gelopen. Maar veel nagedacht in de allenigheid. En nou vraag ik
me af: as die muziek zo maar in de lucht hangt, waarom kannen wij er dan niks van
horen?’
‘Luuk, da's jouw terrein.’
‘Die muziek is voor onze oren niet hoorbaar, omdat ze eerst in dat toestel hier,
omgevormd moet worden en met electriciteit versterkt.’
‘Zie je nou wel; m'n jongen weet het precies, hè mannen?’
‘Maar as je nou heel fijne oren hebt. 't Haas en de vogels kannen bar goed horen.’
‘Neen man, want eerst moet die muziek op bijzondere wijze hoorbaar gemaakt
worden. Je hebt in zoverre gelijk, dat ons oor en ook het dierenoor, een membraam
is, een trillend waarnemingsveld, maar de detectie en de transformatie, zie je, die
zijn niet te missen in het proces tot hoorbaar-making der aethertrillingen.’
‘Wat bene' dat?’
‘Ja, hoe zal ik 't zeggen. Electrische stroompjes van een bepaald soort veranderen
in stroom van ander soort. En dát kan niet in een oor.’
‘Hoe weet u dat? Ja, ikke wou maar vragen, hoe weet u, dat het haas dat allemaal
niet kan? Hebt u weleens gehoord, met een hazenoor? We weten weinig zinksoort
zaken zeker...’
‘Maar dan denk jij, man, dat de hazen of de musjes op 't ogenblik alles
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zomaar kunnen waarnemen, dat er alzo wordt uitgezonden door de aether?’
‘'k Weet het niet. Maar niemand kan krek weten of het niet zo is.’
‘'t Zou onderdehand voor de vogeltjes een ware pestilentie zijn; ze gongen d'r vast
en zeker van uitsterven, ouwe profeet,’ lachte Jochem.
‘U heit meer geleerd van de geheimen van de natuur dan ikke, jongeheer, maar
dát weet ik: we weten met z'n allen nog niks. D'r staat niet voor niks geschreven, dat
er veul geheimen zijn tussen hemel en aarde. En nou vraag ik: zijn de vissen stom?
of zijn onze oren niet fijn genog, om ze te horen? Hoe weten we dan, of de potmos
al die liedjes niet horen kan? Allenig, misschien kan die ieverans schuilen, onder een
geut of in de bomen, waar 't niet kommen kan?’
‘Neen, als de vogels het konden horen en dat neem ik nooit zomaar aan, dan konden
ze 't ook nergens ontlopen. Overal, overal letterlijk dringt het door heen. Door hout
en steen, door ijzer.’
‘En pleton?’
‘Ook door beton. Zelfs al graaf je je honderd meter diep de grond in.’
‘Is 't echtig? Nou, 't lijkent klinkklare toverij. Vertel nog eris wat?’
‘Chef, maar we motten wijerop.’
‘Nou, gaan dan maar vast; ik kom zó wel. Is 't nou allegaar echtig waar, wat u daar
zee? Of is 't ook alweer zoiets as amparte bedelaarstaal?’
‘Zie dan zelf maar. We zitten toch hier in een houten huisje. Nou; een antenne heb
ik niet.’
‘Een?’
‘Antenne.’
‘Chef, je weet wel, zo'n waslijn op hoge palen,’ verklaart de vader trots.
‘O ja.’
‘Nou, ik vang het dus hier in het weesje op, nietwaar? Dan moet die kracht dus
door het hout heen kunnen dringen. Ze gaat ook dwars door ons allemaal heen. We
lopen in een wereld vol onmerkbare geluiden. Dwars er doorheen.’
‘'n Wonder. En waar gaat het helegaar naar toe?’
‘Naar het einde der wereld en weer weerom hier naar toe. Dat is een quaestie van
kracht. Hoe sterker de uitzending, des te verder het bereik.’
‘En houen de bergen 't dan niet tegen?’
‘Dat is óók niet altijd zeker. 't Kan evengoed verloren lopen in de wolken als tegen
de bergen. We weten er nog niet alles van. Maar wel hebben ze 't geluid al half om
de aarde heen gestuwd. Als ze 't daar nu opvangen en 't weer hierheen zenden, dan...’
‘Komt het hier na een hele tijd weer aan,’ docht Chef.
‘Een hele tijd? Hoe lang, denk je?’
‘Een jaar.’
‘Nog geen minuut.’
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‘Hè kêrl! En nou beginnen ze nog maar pas mer die radio. Nog een klein hortje
gauwer (ja ze staan rechtevoort nieverans veer) dan, dan... 'k darf 't haast niet te
zeggen...’
‘Wat dacht je?’
‘Dan komt 't nog eer an dan 't weggezonden was. Kan dat?’
‘Nee natuurlijk,’ zegt Jochem. Maar Luuk zegt niets en z'n ogen zijn naar binnen
gekeerd. ‘Tijd is een vreemd begrip,’ zegt hij eindelijk.
‘Dat heeft de Prediker ook al geweten.’
‘Juist Chef. En weet je wat de moderne wetenschap omtrent de tijd leert? Er is
geen absolute tijd.’
‘Nieverans is vastigheid meer. Kan het? Kan het eer ankommen, dan 't wier
afgezonden? Dan touwen we teruguit kannen leven. Dan hoeft de mens ook niet meer
te sterven. Een ouwe weet is dan werkelijkheid geworden. Ik wist het wel, dat het
kon.’
‘Zo, zo, jij stiekeme alchimist, ook jij zoekt de steen der wijzen? Hoe is 't mogelijk.
Wie had dat van onze Chef gedacht. Nou zie 'k jou al dertig jaar en langer om een
cent lopen. En daar openbaart onze Chef zich als een denker. Een diepzinnig denker...
die komt om een cent.’
‘Kullerij,’ zegt Jochem. ‘Hartstikke dood zal ik vallen, als dát allegaar gien kaperij
is. Wil ik dat bewijzen? Niet met mooi geleerde praat, maar met helder verstand!?
As 't eer an kan kommen, dat 't wier uitgestuurd, dan heb je 't maar tien, twintig keer
om de aarde te laten lopen en je hebt een uur uitgespaard.’
‘Juist Jochem en dat bereiken ze, nog voor er honderd jaar verstreken is, waar
Luuk?’
‘Nou; dan gaan ik over honderd jaar wat praten in de lucht en dan draaien ze dat
dravelings twintig keer rond de aarde en dan hoor ik het zelf een uur veur 'k het
gezegd heb. Weet je, wat of ik dan zeggen zou? Onze meneer de organist is een
aardig man, hij kan goed klessen en leert de meissies bar goed speulen op 't
kermmachien; hij steekt vól geleerdigheid maar hij vergeet, twee bloeien van arme
mannen een riksdaalder te geven teugen de honger en 't verval van krachten.’
‘Een stuiver, Jochem, is dat óók goed? Je brengt het geld toch maar naar Schiedam.’
‘Meneer, ik bin zo dankbaar voor uwedeles gift, as een arm nuns maar zijn kan.
As een kronkelende pier. Nou en omdat je me nou een stuiver hebt gegeven, nou,
dan gaan ik veur dat ding staan, draai an de knoppies, heur krek wat of ik over een
uur over u.e. zeggen zal, nou en as 't uur dan om is, dan... dan zeg ik niks. Zó zou ik
nou de geleerdheid kullen. Hebt u nou gevat, dat 'et niet waar kán zijn? En nou bin
je merakels bedankt veur u.e.'s stuiver, maar geloven, man, geloven doen ik u.e. nooit
meer.’
‘Jochem gelooft allenig, wat of die zien kan, meneer.’
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‘En wat ik tellen kan en dat ik eten kan.’
‘Weet je hoe onze Jochem is, meneer? Net as die twee goudvisjes in een vijvertje
van drie bij drie. Kom, zee de een tegen de ander, ik gaan de wereld nog eris
rondzwemmen.’
Ze trokken verder en lieten een beduusd organist achter. Langs het huis van Aart
de Pauw. Want bij Aart de Pauw, bij de IJzeren Aart, moesten ze niet wezen. Die
gaf niet aan de deur, vanwege armenzorg. ‘D'r binnen ommers gien echte armen
meer,’ zee Aart altijd, ‘die d'r zijn, zijn al deur armenzorg geholpen en die bij
armenzorg niet kommen, die deugen niet. Want die weten wel, dat armenzorg allenig
maar geeft aan armen die 't verdienen. Daarom: gien bedelaars an m'n deur en de
hond er op af.’
Jochem heeft wel eens 'n askop van Aart de Pauw z'n kaasbrick losgeschroefd,
zomaar, vanwege 't plezier van die rijke armenzorgen vijf en twintig stuiver uit z'n
zak te kloppen. 't Was een mooi gezicht, hoe die askop de wetering in hoepelde. Nee,
bij Aart de Pauw moesten ze niet wezen. Wél bij Pietje de Booi in de Zeven
Schoorstenen, want Pietje, zo oud als ie was, Pietje was een ingedroogd ventje van
pure milddadigheid. En zulksoort ouwe ventjes die niks omhanden hebben, die op
d'r eigen vingers zitten te kluiven, zijn altijd razend als ze bezoek krijgen.
‘HaHo! dag Pietje, daar zijn we!’
‘Haho!’ riep Pietje weerom met engelendun stemmetje: ‘Haho! waar kommen
jullie vandaan?’
‘Van de hogeschool, Pietje!’ zee Jochem. ‘We hebben bar geleerde dingen
vernomen, Pietje. Over de tijd. Weet jij hoe laat of het is?’
‘Half tien!’
‘Half tien? Nee, half negen.’
‘Ja, zonnetijd half negen.’
‘Dan is 't half acht, half zeven.’
‘Dat kán toch niet?’
‘Kan wel, gooi je horloge maar in de wetering, want er is helegaar geen tijd.’
‘O... hebben ze dat uitgevonden? Nou, dat is waar. Dat is echtig waar. Dat wist ik
al lang.’

VII / Grijze jeugd
‘Wist jij dat al lang, Pietje?’
‘Ja, hoor op... ik bin verliefd. Ik vrij! Ik bin hartstikke verliefd gewonnen. En dat
kan een ouwe vent as ik bin eigentlijk niet overkommen, waar? Aldus...’
‘Dus is de tijd an 't teruglopen veur jou?’
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‘Dat doet em, Jochem. Jij vat mijn krek, Jochem... waar kan ik ieverans een pruik
kopen?’
‘Een valse?’
‘Nee bliksem niet. Een echte mo'k hebben. Met krullen.’
‘Wa'veur kleur, Pietje.’
‘Pekkezwart.’
‘Hè kêrl; nou da's jammer. Pekkezwart zeg'ie hè. Nou, die weet ik niet te vinden.
As 't nou nog eens een bruine was.’
‘Weet jij ieverans een bruine te koop?’
‘Ja, maar... jammer... drie maten te groot. Hè kêrl wat jammer hè? Je hebt ook zo'n
spreeuwenkopje, Pietje.’
‘Maar toch mot ik een pruik hebben, hoor: een pekkezwarte. Waar mo'k die toch
halen?’ kloeg Pietje.
‘Bij de zadelmaker, Pietje. Zeg maar: met de complementen van Jochem en ik
kom de pekkezwarte pruik halen voor Pietje eigens. Zeg Pietje: heb ie gien guldigie
veur een arm man over, magere kleskop?’
De magere kleskop zijgt neer op de tuinbank. Wat is Pietje mager. Wat is ie nietig
en pieterig. Een echt Pietje hoor. Een lacherig onnozel oud hoofdje, spichtig en blank,
als een uitgedroogd kinderlijkje. En handjes, zo mager en glimmend, zoals
wiegekinderen die hebben. En net zo twee onnozele oogjes, die zitten te pieren in
de zon. En zie, Pietje, dat renteniertje van negen guldens per week, dat goeie
krentekakkertje is verliefd. En hij danst overend en heft z'n beentjes en huppelt over
z'n erf.
‘Waar woont je meissie ievers, Pietje?’
‘Overal,’ zegt Pietje.
‘Juustem...’ zegt Chef. Chef is een bietje droevig om 't goeie Pietje. Chef houdt
wat van dat droge mannetje, dat al twintig jaar op die eigenste bank onder de fuchsia's
en de rozenbalsemientjes heeft gezeten, wachtend nievers op, allenig op Heintje,
Pietje en Heintje, ze zijn allebeiti zó mager. Als iemand verteld zou hebben: Pietje
is hemelen geweest en nou is Pietje weerom... Chef zou d'r wat van geloofd hebben.
Want Pietje is al twintig jaar zó bekant dood geweest, 't sterven van Pietje zou niemand
goed hebben gemorken. En nou is oud Pietje ineenze verliefd.
Pietje... - docht Chef... - bin jij nou ooit van z'n leven een keind geweest, dat
speulde? 't Kan niet zijn. D'r bestaan van die ouwe mannetjes, die als zodanig geboren
zijn, met de eigenste dunne handjes en ouwe rimpels. Die zó onder een open venster,
met een bakkie peekoffieleut op een groene houten tuinbank zijn neergezet, met een
zijden petje op en bevende spillebeentjes. En nou... aan 't ende van z'n
ouwemensjesleven, wier Pietje een kind. Een blij, dansend kind. Ja, ja... de tijd is
een ongewis ding.
En nou moet je ons Pietje zien trippelen op z'n zwarte trippertjes, naar z'n
opkamertje in 't huis met de Zeven Schoorstenen. Hij zal eris wat gaan
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halen. Hij wil laten zien, hoé jong hij is. Hij wil snoeven. Want Pietje is sterk. Bar
sterk, sinds hij zo verliefd is. En hij komt weerom met een zwaard. Een stijf verroest
zwaard. Een sabel van de schutterij. Haha, die sabel! Pietje is sergeant geweest bij
de schutterij. Pietje heeft die sabel gedragen, dat zware verroeste zijdgeweer, toen 't
nog blank was en fel twinkelen kon in de zon. En nu, ruim zestig jaar nadien, nu
heeft hij 't paradestaal weer nodig, om z'n glorie te vertonen. En Pietje slaat de dunne
vingertjes aan 't groen-uitgeslagen gevest, trekt het machtige wapen en... 't wapen
hort in de schede. Vijf en vijftig jaren is 't geleden... 't zwaard is dood. En Pietje niet.
Pietje is jong geworden.
Jochem slaat zijn eigen op z'n knieën. Wat is dát lachen. Hemelse gerechtigheid,
wat een spreeuw! Wat een magere kale spreeuw. ‘Toe Pietje!’ sart hij: ‘rijg ze aan
't aardappelmes! Vecht jong, vecht om je meissie!’ En hij valt bezijen uit neer op de
bank onder de fuchsia's en de waterflox. Wat kraakt dat ouwe hout en Jochem is ook
zo ontaard zwaar.
Maar Chef staat er bij, als een ontdane halskop. Hij vat een end hout. 't Oud handvat
van een bijl. Hij zal Pietje weleris helpen, de onnozelaard met z'n zwaard. Zie 'm
daar timmeren op de stijfverroeste schee. Heel geduldig, van 't gevest naar onder, en
dan weer terug naar de greep met vergroend koperdraad. Zal 't helpen? Zal 't staal
lossen? Eerst maar eens trekken.
‘Pietje! hou vast.’ En Chef trekt, maar hij trekt bekant het pierige ventje van z'n
benen af. ‘Hè, wat zit dat akelig vast. Dan maar weer kloppen.’ Chef kwijlt ervan,
zó woest is hij bezig. En zie en zie, het werkt; het geeft toe. Nóg wat rukken, nee, 't
vervloekte ding hort weer. Muurvast.
‘As je zó je sabel trekken mot,’ lukt Jochem door z'n lachtranen heen, ‘dan bin je
al een week dood en begraven, aleer je kan toeslaan.’ Maar Chef wroet door. Hij laat
z'n maat maar praten; Chef moet Pietje helpen, zo gewis als ware 't dat geprofeteerd.
Eigens weet Chef niet, waarom hij zich zo moei maakt. Hij zoekt, als een ervaren
wapensmid, naar de plekken waar 't staal nog klemt; hij klopt en klopt. Ineens grijpt
Pietje 't gevest en ja... het gaat. Maar... maar nog aan toe, nou is de kling afgebroken,
en heel de fijngekromde punt blijft achter in de schee. Wát jammer, wat jammer. Ze
staan dat samen te betreuren. Nou heeft Pietje niets meer aan z'n sabel. Nou kan
Pietje z'n mooie sabel heel niet meer gebruiken. Da's een hard ding voor Pietje en
Chef kan dat goed begrijpen. En Chef maakt z'n eigen klein, want hij denkt: dat heb
ik 'm nou geleverd.
Die Chef zou daar best een uur over kunnen doorzeuren. Maar Jochem die ziet:
‘en as je nou dat ding d'r heel uit gewurmd had, Pietje, wat was je d'r dan, eigentlijk
gezeid, mee gaan anvangen?’
Pietje kijkt heel verschrokken naar Jochem. Tja... da's waar ook. Er komt een
beetje werkelijkheid door z'n vogelenkopje. Hij staat daar maar
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met het afgebroken staal lummelachtig te kijken, naar Jochem en benauwd zoeken
z'n ogen troost bij Chef. Maar gelijk het heroïeke staal is gebroken, zo ook is de
droom van jeugd en onbezonnenheid afgeknapt. En Pietje weet het eigens niet meer.
Hij loopt den huis in en geeft getrouw, naar de gewoonte, z'n cent aan elk der mannen.
Negenhonderd zulke centen en weg is Pietjes schat voor heel de week. Hoe zou
zo'n Pietje toch ook een meid kunnen onderhouden. 't Is waar. De dingen van de
werkelijkheid zijn zo vaal, als je er precies tegenaan kijkt.
Ze sloffen verder, de twee mannen. ‘'k Docht dat Pietje gek wier,’ zei Jochem
wijderop, ‘en dat ie toch minstens een hoop geld zou afgeven. En nou wier 't maar
zweer elk een cent, nét als vroeger.’
‘Jij hebt hem eigens uit z'n hoge boom gekwakt, Jochem.’
‘Ja Chef; maar ik bin nou eenmaal zo. Ik bin een man van de practijk, zie je. En
daarom gaan we samen hier de sticht af, naar vrouw Nelissen, da's ommers nog een
bietje permentasie van jou?’
En zo kant 't gebeuren, dat men helegaar zonder erg naar een huis toeloopt, een
huis waar van buiten af niets aan te zien is, maar binnenin, daar gaan grote dingen
om. Chef en Jochem hadden 't nooit tevoren kunnen bedenken, dat zij, kerels in
vodden, daar komen konden als gezonden engelen. Want daar, achter op de sticht,
zeven minuten gaans van de weteringdijk, daar kromp Marregie Nelissen in 't bange
uur. En heel allenig thuis, in de heldere daggelderij, waar ze ook drie koeigies hielden.
Daar zat ze nou, de vlugge mooie pronte meid, die sieraad van heel de streek, met
ogen als van een vogeltje, dat uit 't nest gevallen is.

VIII / Het bange uur
‘O mannen, helpt mijn!’ riep ze benauwd, ‘gaan sebiet de baakster halen, maar gaan
niet alletwee weg. Jezus Maria, 't is zo na, 't is zo na!’
En toen had je Chef moeten zien. Een vent van niks. Alle kracht d'r uit. Nét een
slappedaan. Jochem is in zaken van nood een bedrevener mens. Hij wil al gaan, maar
Chef vraagt beverig: ‘... en ikke dan?’
‘Jij?’
‘Jij gaat maar op je vingers kluiven en de vrouw niet misselijk maken met je
gebibber. Jij bint, en dat zeg ik je nóg eens, nieverans nut voor. Dat zie je nou weer.’
‘Neeë Jochem, ik wil gaan. Laan me niet allenig hier achter.’
Waarop Jochem bars zegt: ‘Jij blijft, onnozel moedersjong!’ En hij is al weg, de
sticht af, met zware overhellende stappen, zo een huzaar loopt. Want Jochem vindt
zijn eigen thans bar gewichtig. Aan Chef denkt hij niet meer. Chef moet zich zelf nu
maar beredderen. Hij heeft een doel! Een doel,
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gericht op een groot ding. Op lijfsbehoud van een mens; misschien hangt wel van
zijn daad het voortbestaan af van twee mensenlevens. Misschien is dat wel voor 't
eerst (en even staat Jochem stil, want er vaart een akelige schok door z'n botten) voor
't eerst, dat hij uittrekt met een nuttig doel.
En in 't daggeldershuis is door deze overkomst van hulp weldoende gelatenheid
neergestreken. ‘'t Bedaart,’ zegt Marregie, met uitpuilende ogen als van een kalf in
doodsnood. ‘'t Gaat over!’
‘Nou... en dan gaan ik maar wijderop, waar vrouw?’
Ze gooit zich overeind en gilt: ‘Nee! Nee! Niet weggaan! Ho dan toch!’
Ja, ja, wat moet een onbedreven manmens alleen dan doen? Wat is dat voor
vreemdigheid? 't Is ommers over, 't is toch weer neergeslagen in d'r lijf? Wat wil dat
vrommes van hem? Hij kan heur tóch niet bijstaan. Hij met z'n lompe, korsterige
handen en z'n onwetendheid. En met een hartje als van een wezelhondje. Nou wil ze
nog door den huis gaan lopen ook. En hij ziet toch, zóveel mens is lij nog nét, dat
dat niet meer gaat. Dat ze d'r eigen overdoet. ‘Vrouw, maar blijf dan toch gerustig
zitten,’ zegt hij benauwd, ‘jij fokseert je eigen.’
‘Maar de spullen, Chefoom, ik mot de spullen halen.’
Chefoom heeft ze gezeid. Ha... een oom. Hij is misschien iets als een stuk oom
van een neef, van een neef z'n broer. En dán nog een oom die je maar liever niet en
kent. Maar nou het leven haar naar de strot opdringt, nou is hij ineens van haar eigenst
naaste bloed.
't Is ook zo benauwd rond haar en in haar. Chef, die 't niet vatten kan, voelt dát
toch gewis: deze vrouw wiebelt een beetje over haar graf; 't is een kwaaie dag voor
de vrouw. Leven of... sterven.
Misschien ga je wel dood, wil hij zeggen, want hij denkt dat dát zal gaan gebeuren,
als hij in die opengespalkte beestenogen kijkt. Maar hij zegt, heel zachtjes: ‘Marregie,
ik zal bij jou blijven. En wáár haal ik de spullen?’
Daarvan wordt de vrouw stil en kalm. Net een water waar de wind over geluwd
is. ‘In 't kabinet,’ zegt ze en valt weer neer op een kuilenburgse stoel. ‘Bovenin leit
alles.’
En toen, Chef op een stoel, aan 't zoeken. Hij vond een withouten mandje zoals
de rijkelui hebben om 't brood in aan te vatten aan de deur (ja, Chef ként zijn wereld),
een blikken waterschaal en Chef docht zuiver, dat dat eigentlijk een hondenbak was
en... een stukje sunlightzeep. Toen draaide hij z'n zwaar lichaam om op de stoel en
vroeg verbaasd: ‘is 't zo goed?’
Ze knikte en huilde zachtjes. ‘Gaat het weer ankommen, Marregie?’ vroeg hij heel
bezorgd en hij was nou niet benauwd meer om alleen met heur te zijn. 't Was vredig
geworden in dat lage daggeldershuis bij Marregie in haar grote uur. Er spoelde een
weke warmte rond het hart van die vent, zo vuil als hij was. Maar ze bediedt door
haar tranen heen, dat ze geen weeën meer voelde en ineens, ook zonder dat ze 't zei,
begreep Chef-
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oom heur tranen. ‘Bin je dan zó arm Marregie, zo kort in je trouw al?’
‘We hadden alles tallen kopen van 't bessengeld en nou komt het een maand te
vroeg. We hebben nog gien doeken, gien wieg, gien dekentjes; we hebben niks en
de geit is in 't ongans gestikt en de opbrengst van de koeien gaat naar Aart de Pauw,
voor de pacht die achter is.’
Daar moest Chef echtig een keer van hoesten, scherp achter in z'n keel. Och, och,
dat was nou Marregie, die alle veertien dagen zo mild en welgemoed van d'r arremoei
een cent gaf, soms twee... en altijd brood met reuzel. Een goeie meid. Eigentlijk nog
een stuk nicht ook. En 't bloed, 't bloed kruipt ommers waar 't niet gaan kan? En wat
ging 't Jochem aan, dat Chef nog geld had van z'n eigen, geld dat hij droeg op z'n
blote lijf in een katoenen knikkerbuiltje? Dat hoeft Jochem ommers niet te weten,
want het is eerlijk nog van uit de tijd, dat ze allenig hun dagen maakten, elk op eigen
gelegenheid. Dat is lang geleden, dat geldje is oud. Chef doet z'n boezeroen open en
ook z'n hemd. 't Is wel niet bar schoon, dat hemd en 't huiltje is eigentlijk wel erg
vettig om aan te vatten. Maar hij haalt resoluut het veterbandje om zijn hals vandaan
en legt z'n zuinige schat voor Marregie op tafel. ‘Later!’ zegt hij allenig en ze douwt
het builtje haastig en beschaamd, weg in de laai, bij de ijzeren lepels en vorken. ‘D'r
zit drie gulden vijf en tachtig in,’ verklaart Chef trots en op z'n mispelachtige kop
komt een dwaze lachtrek.
En ze laat die hand niet meer los. Stevig nijpt ze in het korstige bedelaarsvlees;
ja, dat voelt een mens. 't Doet goed, dat hij er pijn van gewaar wordt. Nou steken z'n
ogen niet meer zo en gaat dat flauwe gevoel in z'n slokdarm voorbij. Eigentlijk is
dat wél een vreemd gezicht; een helder aangedaan vrouwpersoon in de weeën (d'r
schort is nog stijf van plooien en ruikt vers naar de was), vreemd, Marregie zo te
zien zitten, ingekrompen, handje in handje met een schooier van honderden ponden,
een vent van niks, met z'n boezeroen nog open.
Hij wilde nou maar, dat ze kwamen. Dat er hulp kwam. Want als een vrouw je zo
nijpt en als ze zo rochelt en als ze zo krampt, wat moet hij doen... wat moet hij toch
doen. Wist hij maar een woord, om d'r gedachte op wat anders te richten. Hij gaat
vertellen, met een stem als een brommende beer, want z'n keel zit toe, over Jochem,
die aan God noch gebod gelooft, die leeft als een hond. En hij eigens, hij Chef, hij
eigenslijk ook. Want hij kent de kerk nog maar van 't voorbijlopen.
‘Ik bin maar een stuk hout dat branden mot,’ zegt hij... en dat is nou zijn troost
aan een vrouw in grote nood... ‘maar goed is dat niet. Maar wat doe je d'r eenmaal
aan nietwaar, als je onderop bent.’
Ze knikt hem toe, alsof ze precies begrepen heeft, oorzaak en voortbestaan van
deze handeling. Zo, tussen twee krampen in, lijkt ze heel helder van geest, als een
die ver in de toekomst vermag te zien.
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‘En nou die Jochem, zie je... die is hulp halen. Slechtigheid zit er niet in. Hij helpt
z'n evennaaste graag, hoor. En...’ er wordt ineens wat wakker in hem... ‘en, geeft
m'n builtje nog 'ns even.’
Ze graait in de la, met geklauwde vingers. Z'n ene hand is vrij. Rooie moeten van
't nijpen staan d'r in. En hij krijgt z'n huiltje weerom, waaruit hij, tussen de rooie loop
vandaan, een nikkelen scapuliermedaille van Onze Lieve Vrouw opdiept. Die klemt
hij vast in z'n vuist en 't builtje is weer voor de vrouw.
Ze lacht weemoedig, maar niet lang, want wéér trekt ze samen in woeste kermende
pijnen. Voordat hij 't zag aankommen of verhinderen kon, glijdt ze van de stoel af,
op de rooie tegels en met een grote schreeuw brengt ze haar kind. Haar eerste kind.
En dat ze 't nou niet weet, de vrouw Marregie, dat ze moeder geworden is, dat ze
verlost is en de smarten voorbij zijn. Ze ligt daar maar stilletjes op de rooie tegeltjes
en ze is gelaten kalm, omdat de benauwenis die door haar lichaam reepte, gestild is.
De nieuwe gewaarwording kent ze nog niet, wat deze stilling beduidt vat ze niet. Ze
ligt maar te wachten, om weer levend te worden, om weer kracht te krijgen. Want
nóg meer benauwenissen verwacht ze.
En Chef? Hij weet het niet zeker. Hij weet vandaag niks meer! Neergeknield ligt
hij, bij 't hoofd van de vrouw, zijn niche van zo verre, en hij steunt het wat omhoog;
het zware vette haar in z'n gevouwen vingers. Zo zit hij en wacht. Tot dat hij... onder
de vrouw vandaan... gerechtigheid, Chef ziet bloed. En dat bloed gaat rossig
schemeren voor zijn ogen, tot slierten en zonnen. Hij weet nu niets meer, ook niet
hoe rustig en innerlijk blij de vrouw Manregie daar ligt op de stenen, haar hoofd
gesteund in z'n handen. Hij is er waarlijk veel beroerder aan toe dan zij. Hij hoort
het volk niet komen; hij weet zich later niet eens meer te herinneren, hoe de baakster
hem wegduwde, de opkamer in. Hij weet allenig nog helder, zo helder als was 't
geschied pal tegen zijn oren, een heldendon zwak krijten gehoord te hebben; een
kind, een levend kind.
Hij heeft het gezien ook, toen de vrouw al toegedekt lag, en 't jonkie wier afgeveegd
met watten. Maar toen docht Chef, dat het nou toch eigentlijk wél was en hij liep
wat op zij, een mens trapt niet graag in bloed, en schorrelde heen, zonder boe of ba.
Uit de bedstee keken twee ogen, nat van nieuw geluk, hem na. In z'n gesloten vuist
hieuw Chef iets omklemd.
‘En...?’ vroeg Jochem buiten. ‘Wat was het?’ In z'n alteratie opende hij z'n hand.
't Was maar 'n scapuliermedaille van Onze Lieve Vrouw.
‘Is uedele soms stom gewone? Man, 't lijkent wel, of je eigens een keind hebt
gehad. Was 't nou een zoon of een dochter, of twee, of twee van elk?’
‘Bloed...’ zei Chef, ‘en hou je moel, onte spotter, of ik slaan 'm dicht.’
‘Dat heit bar weinig opgebrocht,’ was Jochem z'n bescheid, toen ze, zwijgend en
wel, weer de sticht af waren, ‘en 't heit bliksem lang geduurd.
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Allé... maar dat zal later rente dragen: zoiets wordt nooit vergeten.’
‘Bloed,’ zei Chef ijzig.
En veel meer zei Chef niet, zodat Jochem 't maar een akelige dag ging vinden.
Wat koopt een mens voor al die narigheid? Hij had Chef toch niet tot compagnon
bekomen, om er als een vis naast te lopen. Daarom sloeg hij, toen ze drie, vier huizen
wijder geschooid waren, z'n maat kameraadschappelijk op z'n schoeren en bromde
iets van: donderse vent en je mot niet zo ontdaan zijn, je bint ommers gien juffie uit
de stad, gien pluisje...
En hij, die geen pluisje was, geen pluisje zijn wou, maar een kerel op twee stevige
poten, hij hief zich recht, keek woest voor zich uit en zei: ‘nee Jochem, maar as je,
zelf geen vader zijnde, en dat nooit meegemaakt hebben... ze leek bekant wel een
tijger, en zo blauw...’
‘Allé, 't is voorbij.’
‘Gelukkig. En ook voor haar.’
‘Juustem.’
Toen gingen ze weer, spraakzaam als van ouds, gezellig wijderop. Nu woont er,
even voor 't Zwaantje, op de hoek van 't kerkepad, sinds jaar en dag een oud wijf,
waar meer kuren in zitten, dan in zes andere tezaam. Daar kan je nou komen om een
cent en dan zal ze je d'r twee geven, zomaar royaalweg... en als je op een andere keer
komt, dan jaagt ze d'r keeshond op je af. En een verdomd vals beest. Zo vrouw, zo
hond. ‘Ga jij maar,’ zegt Jochem voorzichtig. ‘Nee samen, da's eerlijk. En als ze de
hond loslaat, slaan we 't serpent de rug kapot, dat het murg er uit spat.’
‘Juustem. Maar dan zeg jij eerst: Keessie, stilstaan en niet bijten, jochie. Nee Chef,
ga jij maar.’
‘Nou goed. Ik wil voor geen hond bang bieten.’ En Chef er op af. Hetgeen hij
achteraf nog heel niet tegen z'n zin in deed, want hij hoorde daar muziek. En van
muziek hieuw hij. Danig. Al bliezen ze in 't logement 's avonds maar wat op het
mondorgel, dat was Chef algelijk; als 't maar muziek was. En hij, die daar speelde
bij dat kreng van een wijf op d'r erf, verstond zijn vak. Dat was zuiver gezeid mooi.
En daarom, Chef maakte niks geen haast. 't Was een monicaspeler met een zeilen
pet op. En nou zou Chef nooit of nooit een erf opgegaan zijn, waar al een schooier
verbleef. Gien concurrentie; eigens hadden ze 't daar ook niet op. Maar is een
monicaspeler een schooier?

IX / Het nut der dingen
't Wijf eigens zou hem daarop antwoord geven. Ze hoog over de onderdeur te luisteren
veur d'r twee centen. Als 't spul uit was, gaf ze weer twee centen en begon overnieuw
een opera, met mooie uithalen. Zoveel verstand
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had Chef d'r wel van, of hij hoorde, dat de monicaman zo wel eens van de ene air
op de andere oversloeg, zeker bij gebrek aan beter weten. Maar wat juffert dat achter
in Lopik, waar de mensen zo stom zijn, dat ze er d'r eigen begrafenis vooruit betalen?
Maar zó had het serpent hem gezien, of ze schoot uit de deur, en blafte hem aan.
Nét een valse keeshond. ‘Wat mot jij hier, doeniet?’
‘'n Bietje luisteren, vrouw, en passant om een centje vragen astamblieft, veur een
arm mies. En één staan nog an de dijk te wachten.’
‘Waarop wacht hij?’
‘Hij dierf niet kommen, vanwege jouw hond, vrouw.’
‘O zo. En zal ik de hond op jou eris los laten, lilleke niksnut?’
‘Neeë, niet doen, want ik slaan als ie bijten wil, vrouw.’
‘Ha ha! Veur jij slaan kan, hangt 'ie al aan je strot.’
‘Maar dan slaan ik z'n rug in tweeën.’
‘Wat? Sla jij op z'n rug? Op z'n rug? Dan heb jij m'n Kees doodgeslagen, dan ben
jij 't geweest. En ik zal jou aangeven en dan jij naar Veenhuizen, smeerlap, niksnut.’
Maar de monicaman speulde rustig door. Dichter und Bauer.
‘Vrouw,’ zei Chef met z'n trouwste smoel, ‘ik zal barsten as ik er van af weet.
Wanneer is 't dan gebeurd? Eergister? Nou, toen zaten we in Goudriaan overlek.
Maar nou gaan ik even Jochem roepen, om te getuigen.’
‘Nee, één is genoeg. En nou 't schapie van een hond dood is, nou zou die wel
durven kommen, hè? Wát een vent. En hannes nou maar gauw op.’
‘En m'n centje, vrouw?’
‘Wat? M'n centje, zeg jij? Neeë, 't zijn mijn centjes en daar blijf jij lekker koud
van. Waarom zou ik jou geld geven, niksnut? Wat kom jij mij brengen? Kijk die man
daar, die speult er nog voor. Die geeft een mens nog wat te horen. Maar jij... jij mot
maar gaan werken; jij bint nergens nut voor.’
En toen was ook meteen de muziek uit. Chef voelde wat koken in z'n kop. Wat
was dát nou weer voor nieuwmodische klets? Wat voor nut zou d'r moeten steken,
in z'n vragen om een cent. 't Ging dan toch maar zuiver alleen om een onnozele cent?
‘En wat voor nuttigheid zit er eigentlijk achter monica-muziek?’ vroeg hij bitter.
‘Wat nut? Wel, dat hoort een mens ommers graag.’
‘En zie je hum dan niet graag, de mooie jongen?’ vroeg de zeilpet.
Het wijf docht: ‘nou opgepast, anders praten die twee me in de klem.’ ‘Ik heb niks
met die vent te maken,’ zei ze en toen kwam tergend weer dat woord: ‘Zo'n niksnut.’
Daarmee wou ze resoluut den huis in gaan. Maar Chef, die 't niet verkroppen kon,
Chef kwam in verweer. En omdat ze zo danig nieuwsgierig was, daarom luisterde
ze.
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‘'k Wou,’ zei hij, ‘dat Jochem nou maar hier was. Die zou jou goed van weerwoord
kannen dienen vrouw. Ikke niet. ik bin zo glad niet. En nou vraag jij wel naar het
nut, het hoe en 't waarom... maar waarom heb jij eigentlijk een kop. Waartoe is dat
nut? Omdat je anders niet en leven kan? En waarom leef jij dan? ‘Waartoe is dát
nut?’
Toen docht het wijf, dat ze stikken ging van kwaaiigheid en de monicaman van
de lach. ‘Zeg maat, dat gaat nogal met jouw gladheid. Wat kan jij mooi parlevinken.’
Maar slotsom was, dat de onderdeur eerst en toen het bovendeel, dichtgeslagen wier
en Chef z'n centje niet kreeg. Hij bonkte nog wat met z'n stok op de vestingpoort,
waar achter het kwaaie wijf, woest van nijd (omdat heur Kees er nou niet meer was,
om van zich af te bijten) haar eigen zat op te vreten, maar nadat Chef twee grendels
giftig op de deur hoorde schuiven, zei hem berustend tot de monicaman: ‘Ze doet
het niet; ik docht het wel.’
‘Och, waartoe zou 't nut geweest zijn,’ lachte de ander.
‘Wiedes.’
Als broers trokken ze samen naar de dijk. En toen de zeilpet benedenuit trok, op
Schoonhoven aan, losweg wat tonen jengelend uit z'n windbalg, verklaarde Chef aan
Jochem: ‘'t was weer zo, Jochem, ze verdomde 't. Maar 't kreng van een hond is
kapot. De rug ingeslagen.’
‘Wat? De rug ingeslagen?’
Chef knikte trots, de huichelaar. ‘Chef laan we dan gauw wijerop gaan; want dat
magg niet. Dat geeft donderen.’
‘Och,’ zei Chef dromerig: ‘waar was 't kreng toe nut. Zo hond, zo wijf.’
Maar ach, wat kan dat onnozel zijn, als je, bedelman zijnde, ievers komt waar ze
je een cent geven door 't raamt en dan gauw weer dicht. Dat doen ze in Lopik dukkels.
Dat schijnt daar manier te worden. En zó is 't raam dicht, of ze zien nommer twee,
die er bedeesd bij staat en óók z'n klavier uitsteekt. Wéér gaat dat raam open en weer
strekt een poezele stoepmeidenarm een eindje d'r uit. ‘Dag schatje,’ zegt Jochem
dan, neemt eerst z'n cent en knijpt dan eens lekker in 't gezonde meidjesvlees. Dat
is ál vrouwenvertier dat z'n dag hem biedt. Wel; komt hem dat dan niet toe? Hij
smekkert ervan met z'n lippen.

X / Onnozelheid
Ook is 't onnozel, als ze een keind op je afsturen, en dat durft dan niet goed bij je
komen. Daar wordt Chef altijd een beetje wee van. Wat heeft hij ooit de schaapjes
gedaan? En dan trekt hij een soort liefelijk smoel, maar dat is 't hem juist... dan lopen
ze nog harder. Want Chef, als hij erg lief wil doen, dan grijnst hij als een lelijke oude
aap. In Godsnaam rapen ze de aal-
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moes dan maar op van de grond en kuieren wijder. Jochem heeft daar niet veel weet
van. Jochem is gauw tevree, als hij maar centen ziet. En wie aardigheid aan kinderen
heeft, die moet dan maar trouwen en werken gaan op het land.
Ja ja, werken op het land. Daar hebben Chef en Jochem wat tegen. Ze weten niet
precies, hoe of dat op de duur wel bevallen zou, maar wél weten ze, dat werkvolk
op het land altijd vol zit met kwaaie streken en grappen. Altijd willen die lui, dat ze
mee komen helpen. Alsof ieder mens zijn eigen taak al niet had. En altijd worden ze
nagejouwd door dat manvolk. Jullie hebben maar een best leventje, altijd Zondag! schreeuwen die dan. En als ze 't klaarspelen kunnen, dan halen ze ook lijfelijk
kwaaiigheid uit met hen. Chef zal nooit vergeten, hoe hij en z'n maat eens, helegaar
zonder erg, want dit keer was 't werkvolk hen zo echt welgezind, neergedaald zijn
in een afgedamde sloot, om paling te helpen rapen. En toen heeft er een zomaar per
toeval een mop bagger laten vallen op Chef zijn kop. Van die taaie halfdroge bagger,
waar je mee te vechten hebt om er onder uit te komen. Hè, wat had Jochem toen
graag, in de nacht, met een polsstok, die dam doorgestoken. Maar Jochem ziet al z'n
leven in de verte Veenhuizen wenken en daarom doen ze nooit wat, waar dienders
aan te pas kunnen komen.
Ook hebben de lui op het land eens twee centen voor ze neergegooid in de klaver
en toen ze die rapen kwamen, zaten ze meteen vol onder de rooie mieren. En ze
hebben drie uren lang krom gelopen van 't brandzeer en nog 's avonds waren ze akelig
en bekant dronken daarvan. Nee, ze weten 't goed... van 't manvolk moeten ze 't
doorgaans niet hebben. De vrouwtjes die hebben tenminste een meelijdend hartje en
die geven. Allenig, als de kerels op d'r rit zijn, feestvieren, de zatlap uithangen of op
een feest of boelhuis verkeren, dan is er nog wel eens wat geld van los te krijgen.
Maar anders... Chef zowel als Jochem hebben viermaal zoveel op met vrouwpersonen,
als met manmensen.
Ze hebben, die Juni-ochtend, dan ook nog moeten ervaren, dat ze bij manke Kobus
Maaien, waar ze nog nooit zonder twee halfies van 't erf zijn gegaan, al aan 't voorhuis
hoorden roepen, door de boer eigens die zijn poot verzwikt had achter de zeist: ‘Niks
nodig, mannen! Duvel maar op!’
Niks nodig? Da's wat moois. En ze kwamen niet eens wat brengen of aansmeren.
Hebben die lui niks nodig? Nee, maar Chef is 't die wat nodig heeft en Jochem heeft
wat nodig. Centjes hebben ze nodig. Om te eten en veur d'r arme bloeigies van
kindertjes. Ze vertellen dat, bar aangedaan, tegen de stoepmeid en die gaat nogeens
horen en komt weerom (een hellelijke roodhaar van een meid) en ze zegt: ‘tóch niks
nodig.’
‘Wat is dat hier ineenze?’ vraagt Jochem streng. ‘Wat is hier gebeurd, sinds
voorverleen week?’
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‘Niks anders, dan dat de baas z'n voet verstuikt heit. Hij lelt in de kaaskamer te
schretten als een keind.’
‘Och gossiemijne dan nogan toe,’ klaagt Jochem, alsof 't hem zwaar aangaat, ‘en
daar motten wij onder lijen? 't Is rechtevoort een mooie wereld. En is daar nou niks
an te doen?’
‘Niks zegt de knecht van Stravers; nou en die is ziekendrager in dienst geweest.’
‘Hoe lang leit de baas al zo? Drie dagen? En zou daar niks an te doen zijn? Ik zal
hem belezen, ga 't maar zeggen, ik kom al, ik ben d'r al.’
En hij sjokt achter de meid aan en doet z'n fijnste prevelement.
‘Baas, niet langer meer hoef jij zo te lijen. Ik zal jou belezen.’
‘Kan jij dat?’
‘Kannen? Kannen? Durf je dát nog te vragen ook? Heel de streek, van Krimpen
tot aan Oudaan, weet ommers dat Jochem dat kan. Zeg nou maar niks meer, hoor
baas.’ En hij strijkt over de danig vuile poot, prevelt wat schrikkelijke nonsens en
zegt ineens: ‘adé. 't Is voorbij. En gaan nou maar lopen al doet 't nog een hortje pijn.
Morgen is alles over.’
De boer staat op, rust op het verzwikte been en een woeste pijnscheut trekt door
heel zijn lijf. Maar hij zal niet schretten waar mannen bij staan. Hij verzet zijn poot
nog eens en nog eens, hij voelt, echtig, dat het gaat... hij loopt.
‘Man, wat ben ik jou in de schuld?’
‘Een kwartje maar, meer niet,’ zegt Jochem onderdanig.
‘Wát? Een kwartje? Man, je kijkent wel halskoppig! Dan ha'k net zo goed de
dokter kannen laten kommen.’
‘Of de veearts,’ zegt Jochem gram. ‘Is jou een kwartje nog te veul, om ineens
genezen te zijn, door wat ik vermag? Betaal mijn arbeid dan maar niet, hoor, en dat
ik je dan niet weer terug belees zodat je nog wel een maand op je dooie rug zou
kannen liggen, dat komt, omdat jouw vrouw, ja, omdat jouw vrouw altijd goed veur
mijn en m'n maat is geweest.’
Toen wier manke Kobus Maaien beschaamd en hij vier z'n knip. ‘Hier,’ zei hem
zuur, ‘'k wou, dat ik 't zo ree verdienen kon.’ Maar de vrouw, die 't spul aangehoord
had, douwde Jochem stilletjes nóg wat in z'n hand. Aan de deur van 't voorhuis zag
hij, dat Chef ook maar gekomen was. ‘'t Is over, Chef,’ loech hij welgezind. ‘Hij kan
weer manken.’
‘En nou nog m'n jongie,’ kloeg de vrouw, ‘'t keind heeft toch zó'n barre paalhoest.’
‘Haalhoest? Neeë, daar weet ik eigens niks veur. Ik kan allenig zere armen en
benen belezen. Gendag.’
‘Ik wist niet dat jij...’ begon Chef.
‘Hou den moel!’ gebood z'n maat.
Op de dijk, vroeg Chef, die daar toch ook echt geen halve rooie duit meer
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van begreep: ‘Jochem, ik wist van z'n leven niet dat jij belezen kan.’
‘Belezen? Belazeren bedoel je. Drie dagen had die gierige pestvent al gezeten op
z'n gat; z'n eigen drek zou hij vreten zó gierig, en de dokter was natuurlijk niet
gehaald. Nou, en voor een verstuikte voet staat drie dagen en 't dan maar weer eens
proberen. Dan gaat het van eigens. Zelf meegemaakt. Nou kan jij de kunst ook, Chef.
D'r is gemakkelijk geld mee te verdienen, as ze maar stom genog bennen.’
Aan zulke zaken had Chef wel drie schooihuizen lang werk, om over na te denken.
En precies drie huizen wijerop wist hij 't goed: ‘dokters... die worren slapende rijk.
O zo!’
Maar gelukkig, want hoe lang was 't bakkie koffie bij meneer de organist alweer
geleden, gelukkig, ze naderen ‘het Zwaantje’. Toen ze aan de uitweg kwamen, die
daaromtrent op Koekoeksveer aan de Lek staat, hoorden ze precies de toeter van de
elfurenboot. Dus vijf uren waren ze onderweg, nog geen uur gaans hadden ze afgelegd
en mager is de visvangst. Maar ze gaan welgemoed op ‘het Zwaantje’ aan, want daar
is lafenis. Jochem heeft wat tegen die boerenherbergen. D'r is geen bierpomp: dus
ook geen lekbier te bekomen voor een vrindelijk gezicht. En toch... in een
boerenherberg kunnen mannen als Chef en Jochem binnenstappen en een neutje
bestellen. Bij de hoge omes in de steden, daar mot je met een boordje aan komen.
Daar kan een arm mens voor z'n eigen goed geld nog niet eens een glaasje water
bekomen. Allemaal ijdelheid. Nee; dán in ‘het Zwaantje’, daar wordt iedere cent
eerlijk geacht een cent te zijn, of die cent nou komt uit de handen van een baron of
van een bedelaar.
En waarom reppen die twee mannen zich daar ineens zo? Wat maakt die grote
lijven daar zo tierig en vlug? Ha ha, ze hebben gerucht van zingende mannen gehoord;
er is feest in ‘het Zwaantje’. En feest, dat betekent geld in een arme sloeber zijn
broekzak. Daar moeten ze schielijk 't fijne van hebben. En toen ze de deur, die op
ongewone wijs wagenwijd open stond, inkwamen, roken ze 't al. Hè, lekker... bier,
sigarenrook en stof; stampende poten, en galmende zang. Daar hielden ze van. Daar
doe je zo lichtelijk aan mee, ook zonder dat het je geld hoeft te kosten. Ze traden in
en een ‘hiep, hiep, hiep... hoera! was hun welkom. “Kermisgasten, mannen!” riep er
een. ‘Kannen jullie op je kop staan?’
Hè?... ba... op je kop staan. Op je eigen kop. En dat bij zo'n gewicht. Jochem
grauwelde, als hij d'r aan dacht.
‘Nee,’ riep hij watergauw weerom: ‘wel op jouw kop. Maar ik kan toveren.’
‘Toveren? Hij kan toveren, mannen! Nou, tover dan!’
‘Geef op, een bierfles, dan zal ik je laten rillen. Nee, mannen, geen leeg. Komt de
arme tovenaar nou helegaar geen glaasje bier toe? Alzo... we
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nemen dat flesje bier bij zijn strot, we douwen de beugel open, we gooien de kop in
de Oost-Westen wind... allé.’ En Jochem liet het bier, met een straal in zijn keel
lopen, zonder te slikken, zonder dat zijn gorgel bewoog.
‘Ba! Is dat toveren? Da's kullen. Dat kannen wij hier ook!’
‘Goed, maar dan ook doen! En wedden om een sigaar.’
Dat nam de ander aan, maar och, de sukkel; eer een minuut verstreken was, zat
hij helegaar onder het bier. En Jochem, de tovenaar, won zijn sigaar, die brak hij in
twee stukken, douwde de stukken tegen elkaar en zie... hij kon gewoon gaan roken.
Daarmee won hij vijf sigaren, van 't nadoen zonder dat het lukte. En toen, met al z'n
vet en vlees, zou hij klimmen door het gat van een briefkaart. Hij vouwde wat met
een schaar en zie, er kwam een pierdun papierlint uit, waar heel de vent in kon. En
toen stopte hij drie centen in z'n neus, die hij geen tien tellen daarna kon schudden
uit z'n ene schoen. En als slot van de voorstelling liet hij 't hondje van Zwaantje, de
dochter uit ‘het Zwaantje’, halve centjes kakken. De mannen in de herberg lachten
zich bekant buikteer d'r van. Maar toen Zwaantje de halfies hebben wou, want ze
waren uit háár hondje komen vallen, toen dochters de meesten, dat ze d'r echtig in
blijven zouden. En... ze kreeg ze. En ze kreeg nog meer. Want Jochem vertelde, en
hij werd woest van 't plezier, dat hij eigens verwekte, dat er nog een hoop halfies
zaten in beur eigen neus. Die wou ze óók wel hebben en Jochem tapte ze af, drie,
vier, vijf, zes, zeven, acht, negen en een is tien... pang, meteen had ze een zoen te
pakken, een prachtige, rake zoen, een schooierszoen met nasmaak van baardstoppels,
en bier. Van de alteratie liet ze een schreeuw en de halfies vielen op de wit geschuurde
vloer. Rustig raapte Chef ze op; meer deed Chef niet, want meer kon hij niet.
‘En nou jij, gladekker!’ riepen ze naar de arme Chef, ‘kan jij niks?’
‘Niks,’ zei hij meewarig. ‘Ik bin zo geleerd niet.’
‘Hij kan allenig maar goed met de hoed rondgaan, mannen,’ verklaarde Jochem
met pleizierige ernst en douwde Chef naar 't midden. En toen haalde hij daar toch
nog een mooi centje op ook. En ze mochten daarna blijven. Meedoen.

XI / De waarheid kan geen herberg vinden
Ze vernamen, dat hier eigentlijk feestelijk aanwezig waren de verenigde keuensnijders
van Lopiker- en Krimpenerwaard. Die wouwen rond die dagen wat meer lubgeld
hebben en daartoe was besloten. Wie 't nieuwe tarief niet eerbiedigen zou, wie weer
zou gaan lubben onder de markt, die zouden ze de poten onder z'n lijf kapot slaan,
hadden ze elkaar beloofd. En ze wisten algelijk, dat eer er een maand voorbij zou
zijn, de boeren 't
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weeral gewonnen zouden hebben, die onte kreeë boeren, die doodvielen op een halfie.
Wat docht Chef daarvan en wat Jochem? ‘Je kan een boer nooit te veul centjes
afhandig maken, zeg ik maar. 'k Heb er vandaag een genezen van een hartstikke
stijve poot en wat denk ie... een kwartje was 'm nog te veul...’
‘Hè; ze moesten d'r zoëen kelen. Waar is jou dat gebeurd, man?’
‘Nee... nee... da's beroepsgeheim. Eerlijk is eerlijk.’
En nét zullen ze ook Chef gaan aanporren, om achteraf toch nog aan de weet te
komen, waar of het was, maar... hoor dan toch, daar komen de schutters aan;
ketelmuziek en mondorgels en hossen niet te weinig. Een nieuw vertier; ze konden
d'r nog maar amper bij, maar 't ging. En dat waren nou de hengelaars uit Amsterdam;
allemaal loodgietertjes, baasjes van d'r eigen. Ze hadden prijs-gevist, de vrolijke
lidmaten van ‘De Gebakken Waterbaars’. En ze hadden bar veel gevangen, vooral
in de kaar van Aai de Beste, de viskoper. Beste dikke baarzen en louw van ponden
zwaar. Alles prima waar en alle meegebrachte flesjes leeg. En daarom kwamen ze
hier, om eerst wat na te feesten, en om straks, na de middag, weer opnieuw te
beginnen. En liegen! Liegen! 'n Mens kreeg er kouwe grillingen van over zijn
ruggegraat. Een had een snoek boven water gehad, met een kop als een vijfliters
waterketel. ‘Da's nog niks,’ zei de keuensnijer van Perkouw, ‘bij ons in de zwinnen
daar zitten er met koppen, zo groot als Duitse landvarkens.’
‘Welja,’ docht Chef hardop: ‘de leugenaar gaat nét zo lang te water, tot ie barst.’
En ze hadden allemaal een eerste prijs en een ereprijs en nòg een meesterprijs,
zodat er nogal veel over en weer getracteerd moest worden. Omdat ze daarbij, als
gulle goeie mannen op hun rit, de keuensnijers niet vergaten en ook de bedelmannen
niet, daarom wieren ze over en weer zwaar bevrind.
En Jochem klom op een stoel.
‘Stil! de tovenaar!’ wier geroepen en toen waren ze dan ook stil. Want hij, die
daar stond, in een zware blauwe damp, had hier onder 't halfzatte volk al gezag
gekregen ook. Maar Zwaantje was nog beschaamd, bleef een veilig end uit zijn buurt.
De oude Frans de Braber echter, stond achter de tapkast, en hij had schik. 't Gong
goed; er zat vertier in. De tongen kwamen los, dat betekent dorst. En dorst betekent
winst voor een herbergier uit het achterland, die 't hebben moet van de notaris, van
wat feest en wat dwazigheid per jaar.
En nou zaten al die grote manmensen, die halfzatte goeie blokken van kerels,
muisstil om te luisteren naar een vettige schooier, die ze anders met de nek nog niet
aangezien zouden hebben.
‘Mannen!’ riep Jochem: ‘heren! Met dat teugenswoordig bij jullie in de
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stad, want daar zeggen ze tegen alles en iedereen meneer; aan de deur wordt niet
gekocht, meneer, ongevraagde drukwerken, meneer, worden niet weerom gegeven,
meneer. Dank u wel meneer, verrek meneer! Affijn... ik zeg dan maar... mannen van
Amsterdam en mannen van hieromtrent, wij zijn hier bij mekaar, om 't chagarijn te
verdrijven. Jullie hier zijn keuensnijers en jullie pleziervissers. De keuensnijers en
de opsnijers bij elkaar. De keuensnijers zeggen, dat ze niet meer onder de markt
zallen snijen voortaan en ze weten zo helder als de dag, dat ze elkanderen zitten te
beduvelen. Want zuur is 't brood, dat je niet bekommen kan. Ze weten donders goed,
dat ze 't allegaar wel goed willen, maar ook, dat ze allegaar door malkander verraaien
zallen worden. Aflijn, zo is 's werelds beloop en omdat ze 't allemaal doen, daarom
heeft niemand d'r wat van te commanderen.
En jullie daar, opsnijers uit Amsterdam, met je louwen van drie pond en je brasems
zo zwaar, dat die je met je zatte lijf eer in de wetering zouden trekken, dan jullie ze
op 't droge, jullie beduvelen elkaar en je eigen, je vrouwen thuis en de andere lui die
thuis gebleven zijn. Maar ook bij jullie weet een elkeen, dat hij beduveld wordt. En
zo is dat goed, want dat willen de mensen nou eenmaal; dat schijnt in 't ganse
menselijk geslacht te zitten.
En nou ik eigens. Ik die gien hemd bezit, buiten dat wat ik an heb. Ik die gien huis
heb en gien huishouwe, gien bed en gien vrouw, ik die om 't maar 'ns te zeggen nog
wat minder bezit dan niks, ook ik beduvel jullie en mezelf. Ik zeg dat ik toveren kan.
Is dat waar? Waarom tover ik mijn eigen dan niet rijk? Hoor naar mijn... en vertrouw
nooit heksen en tovenaren, als ze eigens arm zijn. Niks dan kullerij. De echte heksen
zijn rijk en meestal mooi. Dáár zorgen de loeders wel voor. En de echte tovenaren
zijn rijk. Pas op voor de echte! Want als ze d'r eigen rijk weten te toveren, wat
vermogen ze dan niet met jou te doen en met mijn; met arme mannen? Want... er
bestaat maar één soort tovenarij en dat is... geld bekommen en er kwaadaardig gebruik
van maken. Dan buigen de eikebomen voor je en zegt de zon je goeiedag. Dan wordt
er gejuicht om het kwaad dat je bedrijft en vrindelijk gelachen als je stom doet.
Allenig Hein niet; Hein is er veer tovenaren, zogoed as veur arme donders. En hij is
de arme het genadigst. Als fever, 't zij in een hereboerderij, of in een kasteel, of in
een paleis, een rijke heks of tovenaar gegrepen wordt deur Hein, nijpt hij ze eerst
eens donders goed in d'r ingewanden. En dan mot je ze zien hardlopen, de tovenaren.
Dat was vroeger jaren al, toen gongen ze al op de vlucht voor Hein, naar de warme
streken en naar de bergen, en rechtevoort is dat nog wat erger geworden. Vroeger
klommen ze op 't paard en draafden weg, of lieten zich krossen, als de botten al te
rot waren geworden. Is er niet eens, in de Vlist, een Heer geweest, die nog gauw naar
de bergen wou rijen op z'n hengst, en onderweg een poot verloor; zó was de vent
doormispeld. Rechtevoort gaan ze in auto's, dat gaat harder of ze vliegen als
vleermuizen naar 't end van de wereld.
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Alles gauw, gauw, altijd gauwer. Maar nóg gauwer is Hein. En Hein die zegt maar
niks en grijpt ze waar hij ze grijpen moet. Al is het op de zee. En hij nijpt ze in de
buik, tot ze d'r asem verliezen. Tovenaren, dat zeg ik, tovenaren en heksen, zo machtig
als ze zijn met d'r geld, ze hebben een kwaaie dood.
Wij arme mensen zonder geld, wij zitten ons hier te bezatten bij ouwe Frans, en
Frans die lacht maar, die vindt dat wel goed, die mot er van bestaan, want hij wil
ook een tovenaar worden; wij bezatten ons en liegen teugen ons eigen en teugen
elkanderen, en d'r zijn gien eerlijker mensen op de wereld dan wij, want allegaar
weten we van elkaar dat we de kluit beduvelen.
En daarom zeg ik: mannen van Amsterdam en mannen van hieromtrent... laten
we liegen. Helder op liegen. Wie 't hardste kan liegen, die krijgt een rondje. Maar
dan niet liegen, zoals we 't alle dagen doen, maar echtig groot liegen, buitenmodel
liegen. Als een visser hier zegt: ik heb een louw van drie-vier pond gevongen, dan
is dat geen echt liegen meer. Dat is dommepraat. We weten tevoren, uit welke kaar
die vis gekommen is, gekocht en betaald. We hebben hem allegaar doende gezien,
dat onnozele beest de haak deur de lip te halen, om er straks thuis z'n bloedeigen
vrouw en keinderen óók nog mee te beduvelen. Dat is geen liegen meer, da's er te
stom voor. Nee, laân we echtig liegen, zó, dat de koeien 't nog niet geloven zouden.
Want alle dagen van het jaar doen we nét of we waarheid spreken en toch liegen we.
Vandaag, want wij zijn uit, tallen we liegen, zó bar, dat het achteraf misschien nog
wel waarheid wordt. Als ik nou zeggen zou: Chef, die lummel, die daar maar naast
mijn, stom staat te grijnzen, Chef heit vandaag een jonge zoon gebakerd, nou dan...’
Maar verder kon Jochem niet komen want de mannen moesten ineens wel zó
ontaard hard lachen om Chef, Chef die een jonge zoon zou hebben gebakerd, wat
kon die tovenaar toch schrikkelijk liegen.
‘Als ik dat zee, mannen,’ ging Jochem door, ‘dan is dat pas liegen. En as je dat
vanavond nou aan je wijf of aan je meid vertelt, dan kan je, vanwege het barre liegen,
een klap op je bek bekommen ook. Daarom: laân we liegen.’
Toen stond een korte witkop van een keuensnijer beverig overend en zie... ‘Wat
die man daar zegt, dat is klinkklare waarheid. We belazeren elkaar het hele leven
door. Ik zal beginnen met liegen. Ik weet een vent en die was arm, arm als de luizen
in een bedelaar zijn hemd. En hij wou maar rijk zijn, al net zo vurig als een rijke nog
rijker zijn wil. Zo is 's werelds beloop. En als hij, overdag, z'n werk deed, dan wroette
en moerde er maar één ding door zijn kop: rijk zijn! rijk zijn!
Als er een mens langs hem liep, dan doch hij... is die nou rijk? Ja? Nou, ik wou
dan maar, dat ik hum was. Of dat hij uit elkaar barstte en ik z'n geld
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bekwam. Als hij door 't land heen liep, van buurtschap naar buurtschap, dan zag hij,
drie uren gaans in de rondte van het vlakke land, de hofsteden uitgeslagen tegen de
hemel. En hij kon dan wel een uur lang tegen een koolstoof hangen, en huis voor
huis afkijken, tot hij een dak gevonden had, waarvan hij docht: hieronder zal zeker
grote rijkdom schuilen. En dan vraten z'n ogen en z'n begeerte heel het huis op en
de mensen er in. Dan maakte hij plannen van in te breken en om brand te stichten,
en om 't manvolk neer te schieten of te steken en al de vrommesen en de kinderen te
smoren en te kelen. Alles in 't stille, in 't verdokene; want uitkommen mocht het niet.
Want hij moest rijk worden en gezegger zijn van veel geld en veel goed. Hij wou,
dat asaderen voor hem kruipen zouden, algelijk hij z'n hele leven door, gekropen had
voor de rijken. Dat wou hij. En hij wou dat zó fel en zó langdurig, dat hij op 't lest
nergens anders meer aan denken kon, dan aan z'n rijkdom en z'n moordplannen.
Als hij langs een spoordijk fietste, en een trein kwam voorbij: dan docht hij aan
geld. Hoeveel geld droegen al die mensen tezaam wel bij zich? Honderdduzend
guldens en nóg meer. Zo'n trein hoefde allenig maar om te vallen en te pletter te
lopen, anders niks, en onder 't bloed en de klompen vlees vandaan, had hij dan z'n
rijkdom maar voor 't rapen. Allenig maar rapen. 't Lag dan zo maar te grijp. Overal
was geld, veel geld, veel te veel geld, overal... behalve bij hem.
Iedere Dinsdagmorgen, in 't holle van de nacht, gaan de veekooplui met dikke
borstboeken vol geld, naar de Rotterdamse markt. Hoeveel nachten heeft hij niet
waaks gelegen, om ze langs te horen kommen over z'n dijk, soms getweeën, soms
alleen door de stilte en de donkerte. Daar passeerden kapitalen in goed geld. Zó maar
te grijp, als eerst maar de drager zich niet meer verweren kon.
En wat voeren de zware toerauto's die heel het jaar door langs kommen, al niet
voor geld mee? Zware koffers zijn achterop gebonden, koffers vol waarden van de
bank. Een heel leven van geluk en onbekommerdheid, te grijpen voor wie toegrijpt.
Hij heeft, wakende, gedroomd dat er zo'n koffer afviel en hij vond die. En hij sneed
er woest de repen leer af en greep het geld en de papieren van waarde. Hij heeft wel
honderd keer de meneer in zo'n auto gewurgd en de vent achter 't stuur het hart
afgestoken, en honderd keer gong dat goed en zonder dat het uitkwam, zó fel docht
hij zijn eigen dat in.
Hij heeft in de stad jonge meidjes zien wandelen, piekfijn opgedoft, meidjes van
rijk volk, dochtertjes, allenig in de wereld geschopt om wat van vaders rijkdommen
te verdoen. Hij heeft ze gegrepen en in een kelder gedouwd en aldaar aangekommen,
ze laten versmachten, totdat ze wieren teruggekocht, voor een millioen, door de ouwe.
En altijd gong het goed en altijd weer wier hij rijk, barmenselijk rijk.
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Zó rijk, dat hij 't maar opgaf, zelf z'n eigen rijkdom nog te tellen. En dan was hij toch
zo gelukkig.
En nou gister, gister mannen, gister heeft hij eindelijk z'n slag geslagen. Gister
heeft ie, maar misschien is 't wel verleên jaar geweest, of misschien heeft ie 't wel
weeral z'n eigen wijs gemaakt, gister zeg ik je, heeft ie z'n slag geslagen. En nou
gaan ik verder liegen,’ riep de witkop vervoerd. ‘Ik zal liegen, zoals d'r nog nooit
een gelogen heit. Zó, dat ik 't eigens geloven ga. Gister liep die ontaarde vent op 't
gaanpad van Vreeswijk naar IJsselstein, helegaar alleen. En daar, op dat gaanpad,
de Wierdijk, over het Gein, daar woont geen sterveling, slaar wel staat daar een oud
krot van een huis leeg. Zolang ik me heug en m'n vader het z'n eigen heugt, staat dat
huis leeg. De zon en de regen slaan d'r dwars deur heen en alles aan dat huis is vergaan
of tot vergaan onderweg.’
Zij die het huis op de Wierdijk kenden, ze knikten. ‘En toen?’
‘Daar loopt hij nou over de Wierdijk en in z'n hart en in z'n ingewanden, die er
van aangestoken waren, vreet die ouwe begeerte om geld. En daar komt een heertje
aan, neen maar toch zo'n fijn heertje. Een die vast thuis hoort op het Kasteel, een
schatrijk heertje, met een tas bij hem. En dat heertje mensen, had toch zùlke fijne
blanke handjes, van die echte luie herenhanden die nog nooit gewerkt hadden. En
toch zo'n onnozel smoeltje, net een keind. En toen, toen heeft die ontaarde vent dat
heertje het ouwe huis op de Wierdijk binnen getroggeld. En daar aangekomen zijnde,
heeft hij hem de keel afgeknepen. Anders niks. Dát doet het geld. Maar 't heertje had
gans gien geld. Een heertje zonder geld. Ha ha ha! dat komt d'r dan nog bij. Er lopen
rijke heertjes over eenzame dijken en inplaats dat ze nou geld bij derlui hebben,
hebben ze niks. Kale kikkers. En nijp ze maar niet de keel af, want ze hebben niks.
Zó mot je kannen liegen. Waarmee ik maar zeggen wil, dat het verdomde geld...’
Verder is de witkop nooit gekomen met zijn verhaal. Want in de deur, daar stond
ineens politievolk. Chef kroop wat naar achter en jochem ging zitten. Ze wisten goed,
waarvoor ze kwamen, de twee rijksveldwachters en de diender uit Lopik.
Ze vroegen niks en zeien niks, maar ze grepen de witkop. En heel niet zachtjes.
Eer 't volk in de herberg 't goed begrepen had, zat hij al in de kettingen, z'n handen
netjes samen.
‘Mee!’ zeiden ze gram. ‘Mee naar 't gerecht.’
Wát een schrikkelijke benauwenis. Ze zaten lam.
Maar toen kwam de ouwe Frans, die er bekant een bibberasie van gekregen had,
overeind en gong voor 't deurgat staan. ‘Eerst betalen, eerst m'n geld,’ zei hij met
een kwaadaardige kopknik. ‘Wáár zit jouw geld? In je broekzak? Hier! Hier heb je
dan je knip. Ene gulden negentig, smeerlap, moordenaar!’
Met z'n geboeide handen nam hij geld eruit. Geld, geld, dat lij neersmeet
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op de vloer, in het zand. En hij sloeg z'n ogen niet neer, toen hij tussen 't diendersvolk
in, weg wier gebrocht, de Damweg over op de stad aan, de kale damweg over, waar
maar één huis op staat, een vervallen uitgewoond krot en ook dat staat leeg.
‘Wie weet nóg meer om te liegen?’ had lij gram in 't rond gevraagd, eer hij ging.
Maar de feestvierders, ze zwegen. Ze zopen rap hun borrels en hun glazen leeg, ze
namen er nóg een om de ontdaanheid kwijt te raken, en nog een in kwaadaardig
zwijgen. En ze dronken, tot ze er dof van wieren. Om dronken te worden, daarvoor
waren ze te zeer geslagen. In een hoek zat Jochem en hij dierf z'n eigen niet eens
meer te bewegen of naar Chef toe te glippen. Want toen hij opstond en misschien
dochten ze wel, dat hij weer praten ging, toen grepen ineens een hoop mannen hem
bij z'n lurven, en donderden hem het deurgat uit. En Chef, de onnozelaard, die nog
echtig geen stom woord gesproken had, van wie allenig maar verteld was, dat hij
vanmorgen een zoon had gebakerd, Chef kwam achterna gesmeten.
Ze stonden daar, op de hoek van Damweg en Lopikerdijk, verhanseld en ontdaan
te kijken naar 't lange laaggedekte herberghuis, waar ze heel niet welkom meer waren.
Wat lag dat huis daar nou stil in het land. Net of het, als alledag verlaten lag, met de
ouwe Frans er in en z'n dochter er in, die daar maar stil zaten te wachten, op volk dat
vertier zou brengen. ‘Chef,’ zei Jochem toen, ‘je ziet het weeral, de waarheid kan
gien herberg vinden. We tallen 't zó begrijpen, dat we weer verder motten gaan. We
motten naar IJsselstein, jong, as je 't nog niet wist.’
‘Jaar, we gaan naar IJsselstein en hullie daar, hullie gaan naar 't gerecht.’ Want
nog net even voor de krom van de Damweg, daar kroop een zwart hoopje volk, als
nieren over het open land.
En toen was het meteen middag. Ze wisten goed, dat het nu een kwaad uur werd
voor de bedelaren. En daarom gingen ze over de wetering, en toen nog een eindje 't
gaanpad op naar 't Koekoeksveer en op dat pad, bekant twee honderd meter voorbij
de Willige Langerakse buurt, daar ligt een fijn hoog bosje elzenhakhout. Ze hadden
honger, maar waren eraan gewoon geraakt, trouw te wachten tot etenstijd in de huizen
voorbij is. Dan eerst komen zij aan de beurt, de pottenschrapers. Drie resten bij elkaar
is echter ook een vol maal.

XII / De bedelaar in zijn salon
Ze vallen neer, in een beschut graskampje achter 't elzenhout en daar liggen ze nu,
als gevelde tronken, gans alleen in de stilte van de groeizame wulpse polder. Achter
't elzenhout mekkert klagelijk een geit zonder horens, een verstandige geit met
verdrietige ogen. 't Verstoort de stilte niet, want dat
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hoort er hier bij. En Jochem haalt z'n sigaren uit. Hij heeft er nog vier en een rol
zware pruim. Maar roken is feestelijker. Chef neemt graag en zwijgzaam een sigaar
aan, maar nou had Chef eigenlijk gezeid ook graag vuur. En lucifers hebben ze niet.
Bedelaars moeten geen lucifers dragen. Als ze onderdak vragen in een strooischuur,
dan vraagt de boer toch ommers eerst altijd naar de lucifers en die moeten ze tóch
altijd afgeven. En waarvoor dienen lucifers een arm mens langs de dijken? Op den
ogenblik is 't wel ongeriefelijk.
‘Chef, haal jij ze even in de winkel van Gerregie Kloot.’
‘Nee, Jochem, 't zijn jouw sigaren.’
‘Nou... juist daarom. Ik geef de sigaren en jij geeft het vuur.’
‘Nee, want wie sigaren geeft, die mot dan ook maar zorgen, dat ie vuur heit.’
‘Hè, wat een flauw gesakker. Haal nou een dosie.’
‘Ik leg hier bestig. En ik staan niet op, veur de landskoning nog niet.’
‘Dan loten.’
‘Nou... goed... loten dan maar.’
Jochem neemt twee stukjes papier van de pruimtabak af en tekent ze, met een
scheurtje. ‘Wie 't scheurtje trekt... die gaat.’ Chef trekt, en ja, er zit een scheurtje in.
Met kwaaie zin verlaat hij de stille kamer van houtgewas, waar 't zo vredig en wel
rusten is op het donkere zware zomergras. En 't duurt nogal wat, eer hij weerom is
met het vuur.
Nu ligt hij weer, kalm uitgestrekt en neergeploft; geen macht in de wereld zal hem
doen opstaan, aleer hem dat belieft. Jochem rookt smakelijk, al is 't maar een kwaaie
nattige boerensigaar. Jochem is gauw tevree.
Maar Chef rookt niet. Hij heeft waar Jochem eerst lag, vóór hij lucifers halen ging,
de twee vodjes papier gevonden. In alletwee zat een scheurtje. Zie, en dat vindt Chef
nou geniepig. Maats moeten elkaar niet verneuken, ook in 't kleine niet. Alleen, hij
wil geen vrede verstoren en maakt er geen praats over. Jochem vraagt nog eerst:
‘rook jij niet, Chef?’
‘Nee Jochem.’
‘Lust jij ze niet, fijne meneer?’
‘Ik mot ze niet.’
‘Geef dan maar op.’ En binnen een uur tijd, een uur van godzalig niet - sdoen, van
nasoezen en beelden vangen van de ochtend die voorbijging, heeft Jochem de vier
zwarte stokken finaal opgedampt. ‘Hè, 't was lekker,’ zegt hij.
Chef ligt daar maar en hij ziet beelden.
Marregie zal nou wel gelukkig zijn met haar keind en die witkop hebben en houden
ze goed vast in de boeien. Wat groeit er alzo uit een mens. Waartoe is dat prille keind
van luttel uren weer nut? Chef weet wel, bij Jochem geen antwoord te zullen vinden
op zinksoort vragen en daarom slikt
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hij ze weg. Ook als Jochem aanvangt te praten over de witkop in de boeien, zwijgt
Chef stil.
‘We tallen vanmiddag bij veul volk er 't fijne van kannen vertellen,’ oppert Jochem,
‘en as je wat niefs weet, dan zien ze je overal graag kommen.’
Daarna dan gingen ze op hun strooptocht om etensresten. En ze bekwamen veel
en 't smaakte goed. En zwaar van vet dat was het ook. Ze aten in de daggeldershuizen
het best. Want bij de boeren gaat het overschot reeër naar de keuen, dan bij mensen
die eigens weten, wat gebrek is. Zo hebben ze de pan mogen uitmaken bij Teuntje
van Klaveren, wier vent halskoppig was geworden en die daarom al sinds een jaar
zelf op 't land moest werken. Maar daar kwam nu toch gauw een end aan, want de
deurwaarder uit Schoonhoven was er al geweest met een plakbrief. De halskop zat
maar vrindelijk te lachen en hij at niet veel. Een groot werkmanslichaam, dat uit z'n
doen komt te liggen, kan met weinig voedsel toe. Daarom was er nogal wat over
gebleven voor de twee loopmannen. En 't smaakte best. Allenig: d'r had geen plakbrief
op de deur moeten zitten. Maar waar Chef en waar Jochem eigenlijk niets bezaten,
konden ze maar kwalijk lang meelij behouden met mensen, die tenminste nog wat
hadden, al was 't dan een eigen deur met een plakbrief er op. Zo is dat nu eenmaal.
't Besef, hoe zo'n huishouden toch reilt en zeilt, ontbrak finaal bij hen. In hun
gedachten waren alle mensen, die ten avond naar 't eigen woonhuis konden keren,
rijk. De een dan nog wat rijker dan de ander. Maar allemaal toch vást rijker dan Chef
en dan Jochem.
En daar gaan ze dan maar weer. Als er nou nog één vrouwspersoon met eten zou
komen aandragen, gingen ze kaken. 't Vet zat hen tegen de strot op. Chef moest maar
geregeld zure boeren laten: 'n mens moest, zo kort na het diner, ook niet op pad
behoeven te gaan. En was 't niet, dat ze bekant bij Jacobus de Gier waren, bij Kobus
de Leugenaar wel te verstaan, ze zouden misschien wel een woordje of zo verzonnen
hebben tegen elkaar, om eerst nog maar wat te gaan zitten. Maar Kobus, dat was
zogezegd hun vrind.
Kobus is denkelijk wel de langste boer uit heel de Lopikerwaard, maar zéker de
ergste leugenaar. Jochem kon daar altijd met veel plezier naar luisteren, want Kobus
loog met paardengeweld en bedonderde niemand. Chef mag het ook wel graag
aanhoren, voornamelijk als 't over dingen gaat van leven en van dood; allenig... 't
ging hem soms wat te geweldig.

XIII / Jacobus de leugenaar
Kobus staat op de werf, waar hij de laatste jaren doorgaans stond vanwege het
gelukkige bezit van een huis vol jongens, dat rechtevoort voor vaders
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werkt op het land. Hij heeft vijftig jaren, en langer, in 't land geboerd en al de jaren
is alles wat er op gegroeid is, weer opgegeten ook. 't Helpt niks - pleegt Kobus te
zeggen - of je werkt of niet werkt. De wereld draait toch en wat je d'r van over houdt,
daar kan later krek je doodkist van betaald worden. - Maar hij vertelt er niet bij, dat
z'n kabinet vol zit, met geld en ruikeluis parapieren, dat hij land gekocht heeft hier
en overlek, en dat hij huizen heeft opgekocht en aandeel in de melkfabriek van de
Boerenbond. Als je Kobus daar nu naar vraagt, dan zegt hij: ‘wat de mensen toch
liegen Barven en dan nog genustig slapen gaan. Hè, 't is een ongewisse wereld, dat
is het geworden. De eerlijkheid is er uit. En dat zei vroegerjaren m'n zwager-moeder
al, Jochem. Dat was een best end mens, een bar lief oud wijfe. Je begrijpt achteraf
niet (nou ze hemelen is) waarvoor d'r nog stokken op de koolstoven groeien. Ik heb
al m'n leven veul van m'n vrouws moeder gehouwen, veurnamelijk omdat ze zo
pleizierig kon janken over d'r dochter, die vroeger toen Kobus er nog niet om vree,
had kannen trouwen met een rechtschapen meneer uit de stad. En nou... zo'n hufter
die naar koeienroes ruikt. Da's nou echt aardig in je huis en we hebben er zeventien
jaar wil van gehad.
Toen was ze uitgehold van de kanker, net zoals een bergamotpeer door de wespen.
Da's een vieze ziekte, mannen. Dat holt je zodanig uit, dat ze je voor de begrafenis
kannen toeslaan als een tafellaken. Nou, toen hebben we d'r, voor 't fatsoen van de
pieren, opgevuld met erwtenstrooi en een appelesien achter d'r kaken. Zóveul heb ik
gehouwen van m'n zwagermoeder. En toen ze begraven wier, 't was een mooie, en
achteraf bezien, ouwerwets gezellige begrafenis, toen ze begraven wier, he'k toch
echt per abuis de witte trouwzwiep uitgehaald. Wat kan een mens toch in de war zijn
van z'n smart, hè?
Nou, en die kanker, dat is zó'n kwaaie ziekte, dat toen ze heen was, en 't leed bij
mijn alweer zakte, toen begon die stoel, die mooie antieke stoel waar ze altijd op
gezeten had, nou die begon zomaar weg te kankeren. En d'r is niet veul van
overgebleven; de rest, een paar onnozele stukkies hout hebben we maar opgestookt.
We laten d'r graf alle jaren netjes dankbaar onderhouwer. 'k Mot nóg grienen as ik
an heur denk.
Maar mannen, ik zeg maar zo, kom d'r in en laân we er een vatten. 'k Heb nog net
even de tijd, want het duurt nog een bontje eer de zog gestoken wordt, bekant vijf
maanden, nou dan kin ik precies nog eens vertellen van Ka. Hebben jullie Ka gekend?’
vroeg hij en schonk een brandewijntje zonder suiker.
‘Ka, dat was een ouwe keu van ons, die is drie en negentig jaar gewonnen. In d'r
zestigste kreeg ze kuren en wou ze gier witte peen vretten.
En toen... toen zee Vaders, ‘Kobus,’ zee vaders, ‘de ouwe zog wil gier witte peen
vretten.’
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En toen ik weer: ‘vaders... ikke ook niet.’
‘En lij mót witte peen vretten!’
‘Je hebt gelijk vaders,’ zee ik.
En ik gong naar 't keuenkot en ik zee totten zog: ‘Ka,’ zee ik, ‘witte peen mot je
vretten, witte peen zál je vretten!’
‘Nee,’ zee de zog, want hij beet in m'n klomp.
‘Zal ik ze eerst koken, vaders?’
‘Nee,’ zee vaders weerom, ‘daar he'k nou mijn zinnen op gezet: Ka zal witte peen
vretten, ze zijn bestip en ze zallen pas gekookt worren, als we over dertig jaar Ka
koken.’
Toen heb ik eigens een witte peen gegrepen en naar Ka beuren kop gesmeten. 't
Was mis, omdat ik niet raken woú, want Ka was, eigenlijk gezeid, een beste zog van
een ouwe keu. Allenig... ze wou gien witte peen vretten en vaders wou dat wel, of
eigenlijk gezeid, vaders wou niet eigens witte peen·vretten, vaders wou, de ouwe Ka
zou witte peen vretten. Drie dagen lang kreeg Ka gien ander voer, drie dagen lang
bleef Ka nijdig en bij terig naar de witte peen kijken.
Op Zondag was het en we kwamen uit de koeikamp met de melk... toen was ze
losgebroken, vrat een mud beste vroege aarpels op en een pan met grutten uit het
boenhok, beste grutten veur de kuikens en de Zondagse laarzen met elastieke banden
van vaders. Ook een ijzeren pollepel; die is achterdehand in d'r buik weerom
gevonden. We hebben Ka twee dagen achterna gezeten, toen vongen we d'r met
achttien buurmannen en derluis daggelders. Want vader wou Ka levend weerom
hebben, want Ka moest witte peen vretten, dat wou hem.
Toen wier Ka in d'r hok eigens door mijn ingetimmerd, hartstikke dicht, geen
asemgaatje open, met zesvoets delen drie duim dik. Negen dagen hieuwen we 't
loederbeest daarin, maar ze vrat gien witte peen, maar brak er wél weer uit. Toen
grepen we beur en metselden de ouwe zog helegaar in. Zeven maanden heit ze op
een hoop witte peen in dat stenen kot gezeten zonder ander voer dan witte peen die
ze niet vrat, totdat de mest zó hoog was gerezen, dat ze d'r eigen rug an de zolder
stootte en toen eerst zee de ouwe zog: baas... geef mijn maar witte peen.
Ja en as 't niet waar en was, dan zou ik dat ommers zomaar niet kannen vertellen;
maar zulksoort hardheid van kop, da's een kwaad voorbeeld dat nawerkt in een mens
zijn eigen gezin.
Niet van m'n eigen wijf hoor, die is zo lee niet, die zeis niks en doet tóch d'r eigen
zin, maar van 't jongvolk, man, 't jongvolk dat op dat stuk zo hard is als een stuk
pleton, heb ik 't motten ervaren.
Janus van mijn, Janus dan, die wou 'n keer gien knolrabiës eten. Best eten man,
eigen geteelde blauwkoppen, as je ze maar mest met schapenknikkers. Daar stapte
onze koning zaliger een keer veur uit zijn gouen koets, zó lekker.
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Eigens ben ik er niet erg op, maar ik eet mee, en Janus had óók mee te eten, want
wat goed genog veur mijn is, zal zo'n blaag, zo'n kwijineus, zo'n kop-en-kont, óók
best bekommen. En zeg nou zelf, mannen, is dat niet waar?
Maar Janus zee... hij zee: ‘Nee!’
En toen ik weer: ‘denk an 't stenen keuenhok, denk an Ka.’
En toen hij weerom: ‘ik bin gien ouwe keu die toegeeft; ik geef ten eeuwigste dage
niet toe; niet, niet, niet, niet, niet.’
Drie uur zee hem allenig maar: ‘niet en nee, nee en niet.’
Boe. Ik greep een end touw, dee er knopen in en... nee, ik sloeg niet, want Janus
was achteraf toch ook weer zo'n best endje jong van m'n eigen. Nou afijn, ik wou
toen alweer naar 't hooiland gaan, maar m'n eigen wijf die zee: ‘nee Jacobus! Janus
mot knolrabiës eten; ik wil het. Zeg het hum. Zeg een woordje...’
‘Ja maar... hoor nou er een keer, dat is niet in zes tellen met zo'n jong end heikop
in de voegen gezet. Ik heb een woordje gewit, ik zee er eigenlijk wel twee, maar nee
hoor.’
En toen pakte zijn bloedeigen moeder dat jong in z'n haren vast en douwde 'm de
leer op, naar bed. In z'n eigen hokkie en de deur op de knip en donker ook, want veur
't raamt wieren de luiken vastgezet. En toen dat een volle dag en nacht geduurd had,
toen wier ik pas briesend vanwege 't verzet, en ik zee: ‘Janus, ik kom je murw beuken,
Janus!’
Maar Janus die zee: ‘wel te rusten ouwe.’ En wéér een dag en weer een nacht en
moeders zee overnieuw: ‘Jacobus, zég dan toch eens een woordje tegen dat harde
jong’ - en weer een nacht en nog een nacht en gien droog stuk brood kwam over de
lippen van dat jong, want we gaven allenig maar knolrabiës en die liet hem staan.
En m'n Aal wier wit en stil d'r van, en lee te huilen in bed, omdat haar Janus daar op
de til, in zo'n donker hok verbleef en hongerde as een kikvors in de winter.
Maar toen zee ik: ‘Aal, we binnen begonnen, we motten noú volhauwen.’ ‘Ja,’
zee Aal, en ze huilde een emmer of zes tranen, zodat we mosten dweilen met een
baalzak om niet onder te lopen. En nóg heit ze van al dat zoute vocht een koen die
nacht zijn kalf verlegen.
En ik hieuw vol. Ik wier ijzig van binnen en alle zachtigheid geraakte er uit bij
mijn. Dat m'n eigen keind daar hongerde, uitdroogde, van de dorst wegkwijnde in
den donker, achtte ik niet. Want ik bin als 't zo zijn mot, een hardachtige vent. Een
vólle maand hieuw ik dat vol. Maar onze Janus wou gien knolrabiës eten. Toen wier
ik, achteraf trots op dat jong zijn rechtveerdigheid; want wat hem beloofde, dat hieuw
hem vol. En een maand lang hongeren nam hij daar voor op zich. Mooi, docht ik;
goed dat Aal me hiertoe geprest heit, nou heb ik de standvastigheid, de volhouw van
mijn eigen vlees en bloed een keer kannen aanschouwen.

Herman de Man, Omnibus

52
Maar noú is 't wel geweest. De ouwe zog heit toegegeven, maar daar was 't een ouwe
zog voor. Maar Janus, dat is mijn eigen vlees en bloed, en al zal Aal tieren en razen,
omdat ik gaan toegeven, ik gaan naar 't jong, ik gaan toegeven. Knolrabiës, da's ook
eigentlijk een vuil keuenvoer. En ik, op kousenvoeten de leer op. En ik, naar 't donkere
kot op de til, klaar om de knip er af te schuiven. Maar ho... man wat dink'ie dat ik
daar zag? 't Jongie óók weggelopen net as de ouwe keu en wij twee weken achter
hum an hollen?
Nee hoor... mooier... 't was veul mooier. 't Kot stong open en in 't kot zat Janus.
Maar niet allenig, nee hoor. Dat angetrouwde stuk kurenkont van mijn, die Aal van
mijn, die me eigenst angevuurd had om m'n eigen jongie op te sluiten as zijnde zowat
een moordenaar, dat zat daar óók. En er hoog lekkere etensgeur ook. Gebraaien vlesie
in de beste butter gesmorreld. Eten veur een prins van de landskoning. En de borden
waren maar wat schoontjes leeggeslobberd. Zó heb ik dat ondeugende wijf van mijn
gevonden. En wat dink'ie, wat of ik toen dee. Toen nam ik een end hout op, en daar
bin ik mee gaan kuieren.’
‘Ik geloof je,’ zei Chef hartgrondig, ‘want vrouwen zijn vreemdigheid.’ Maar zie;
was Kobus té zeer gewend dat de mensen hem nooit geloofden? Hij stond op en
sloeg met z'n pezige vuist op de keukentafel. ‘Wat?! Geloof je mijn?! Haal je de
donder dat je mijn gelooft! Wat ik zeg, dat is zo waar als zon, maan en sterren. Als
't niet waar en was...’
‘Dan zou Jacobus de Gier 't ommers niet vertellen.’
‘Krek Jochem! En jij bint een man naar m'n hart.’ Maar in z'n eigen docht Jochem,
dat er geen groter leugenbeest onder de zon te vinden was, dan Kobus. En Chef, die
't geloofde, Chef, die maar niet vroeg of een keu wel echt drie en negentig jaar kon
worden, maar wel, of een moeder d'r eigen gedachten verloochenen kan om een kind
dat ze onder 't hart gedragen had, Chef zat daar weer als de kwaaie pier.
‘Wát een vent, die maat van jou,’ begon Kobus weer. ‘Die zal van z'n leven geen
verhaal meer van mijn horen. 't Is dat jij d'r bij bint, Jochem, anders kreeg'ie z'n cent
en kon 'm opduvelen. Motten jullie nog een glaasje tegen een zonnesteek? Ik heb
eens in Juli '96 een zonnesteek gehad onder 't maaien. Een gat, van m'n kop af, dwars
door m'n lijf heen en door m'n klompen. D'r kon precies een gulden door. Hé, wat
een gat! Nou was vader in z'n jaren helegaar niet kleinzerig en die zei: Kobus, 't
vergroeit wel weer. Waar zijn we van gemaakt? Van stof. Nou, dan vullen we 't an
met stof. En in je klomp doen we 'n houtkwast. Zo gezeid zo gedaan. En 't gong. 't
Is vergroeid. Allenig die klomp, die is niet lang meer meegegaan, daar hebben we
(want vader was uitgerekend) indertijd maar een klein klompje uit gemaakt.
Ja, vader was een rechtzinnig man, een eerlijk man, net als ik en ik heb
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veul aan vaders te danken... Maar moeder niette Thera en moeder was d'r ook nog
zacht van aard bij. Ik weet nog goed, dat ze op een keer, aan een bedelaar die langs
kwam, een pak van vader gaf. 't Was maar een schriel akelig ventje en hij kon eerlijk
gezegd, d'r in en d'r uit springen, zonder de knopen open te doen. En wat dirk je, dat
moeder deed? Ze zee: arme lat, blijf jij maar hier wat wonen op de werf, tot het je
past. Want eens gegeven, blijft gegeven. En passen, dat mot het. 't Heit zeven jaren
geduurd, toen paste het.
Affijn, ieder mens heeft zo z'n kuren, die vast zitten aan z'n levensmanier. Ik
bijvoorbeeld, ik kan gien leugentaal horen. Je weet het, mannen, ik begin gelijk een
lam, ik drink graag brandewijn en praat graag wat. As een lam zeg ik. Goed... maar
als ze gaan liegen, dan wor 'k een tijger, dan kan ik ze wel villen. Want een mens
heeft van God het verstand gekregen, om er een rechtschapen gebruik van te maken
en niet, om z'n ziel met leugens te bekledderen. Een man een man...’
‘Een vrouw een vrouw,’ vulde Jochem aan. ‘En om je 't nou eerlijk te zeggen,
Jacobus de Gier, en liegen niet, we motten wijderop. We hebben een taak voor
vandaag en die mot af. We willen in IJsselstein nog belanden voor de nacht.’
‘Nou... pfk... dat is maar vijf kwartier gaans, wat zou dat?’
‘Wat dat zou, baas? Dat zal ik je eens zeggen. Vijf kwartier gaans, dat zijn meer
dan honderd huizen,’ begon Chef, ‘en in elk huis daar wonen mensen en alle mensen
hebben hun eigen manier van doen. De ene snauwt je af zonder cent...’
‘Doen ze dat echtig?’
‘D'r zijn er bij. De anderen snauwen je af mét een cent en d'r zijn er ook, die gaan
je een mooi verhaal vertellen. En dan duurt dat nogal eens rap 'n kwartiertje. Mag
ik, aleer we gaan, jou nou ook eens een verhaal vertellen?’
‘Is 't echtig gebeurd?’
‘'k Darf 't niet te zeggen. Bij ons in de familie, daar hebben ze een jonkie en dat
manneke kon toch zo aardig verhaaltjes vertellen. Zó aardig, dat ze altijd achteraf
nog uitkwamen ook. Hij heeft een keer van een brand verteld en 't gong branden;
van een meidje dat de tering kreeg en er stierf in de permentasie een meidje aan de
tering. Van een beslag en z'n moeder kreeg 't subiet daarop met natte pleuris d'r bij.
Ze leit in 't graf. En nou docht ik, dat dat allegaar maar ééns in een mensenleven
gebeuren kon. Maar vandaag... vandaag heb ik een vent horen vertellen van een
moord en... hij had een moord begaan. En ze hebben hem gevat ook, in “'t Zwaantje”.’
‘Hier in “'t Zwaantje”?’
‘Hier in “'t Zwaantje”.’ En Jochem knikt mee.
‘Maar je weet niet echtig of 't waar is, waar Chef?’
‘Baas, ik bin niet meer zo vast van de dingen. Ik dint:... 't is waar. Ik
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dirk... ik heb 't met eigen oren gehoord, met eigen ogen gezien. Maar wát weten we
zeker?’
‘We weten zeker, dat de waarheid overwint,’ zei Jacobus galmend, ‘en omdat ik
geleerd heb, dat er gien leugen zo groot is, of d'r steekt wát waarheid achter en wel,
omdat we niks kannen bedenken buiten de dingen der werkelijkheid om, daarom
gaan ik 'ns horen aan “'t Zwaantje” wat daar eigenlijk gebeurd is. 'k Heb, da's waar,
vreemd diendersvolk zien lopen. Daar mot ik 't fijne van weten.’
‘Jacobus...’ vroeg Jochem toen, ‘en je vergeet toch een paar arme mannen niet,
we motten toch ook eten en kleer kannen kopen veur vrouw en keinderen.’
‘Hier,’ zei Jacobus en gaf ze beiden royaal een vierduitstuk. ‘En jullie krijgen er
ieder nóg een, as je eerlijk de waarheid zegt... hebben jullie 'n vrouw, of niet.’
Chef keek naar Jochem en Jochem stond recht. ‘Baas,’ zei hij rechtvaardig, ‘dat
van “'t Zwaantje”, dat is waar. Geboeid weggebracht. Een vent geworgd betijen
Vreeswijk op de Wierdijk. Maar wat die vrouwen en zo betreft... nee baas, hou jij je
vierduit nou maar; ik bin er te lillik veur en te veul een jongen van voor de vrijheid.’
‘Eerlijk is eerlijk,’ zei toen Jacobus, ‘en hier is nog voor elk een vierduitstuk. De
waarheid triomfeert. Ik zal dan maar denken... as jullie 'n vrouw hadden getrouwd,
dan waren er misschien ook wel kinderen. Hoe lichtelijk kan je je niet vergissen.
Hoevelen vergeten niet, dat ze 'n vrouw hebben getrouwd. Maggen jullie dan niet
vergeten, dat je d'r geen hebt getrouwd? Eerlijk is eerlijk.’
Daarmee stonden ze op de dijk. En nu is 't lastig bedelen als je naar de brandewijn
ruikt. Want daar denken de mensen al z'n leven kwaad van. Alsof je al je geld, centje
voor centje zwaar bijeen gegaard, verdoet in de drank als je per abuis zo eens in
eentje bijt. En nu is 't bekend, dat van een bedelaar niet verdragen wordt, dat hij een
neutje lust. Een bakker mag een neutje lusten en een slager mag een neutje lusten.
Een kuiper, een smid, een schoolmeester en een dominee, ze mogen allemaal een
neutje lusten. Maar een bedelaar, een vent die niks geen ander vertier op de wereld
heeft, moet er eigenlijk op spugen. En als hij dat nou niet doet (en Chef en Jochem,
ze zouden liever een vinger opvreten, dan te spugen in goddelijke drank), als je op
rechtschapen wijs een glaasje lust, dan is heel de wereld tegen je. Want, zeggen de
mensen, een glaasje mag je je alleen veroorloven uit je overdaad. Hè, wat een valse
hebzucht weeral. Als je maar geld hebt, dan mag je 'n keer de brand steken in je keel.
Dan mag je 't geneesmiddeltje proeven (en tevens smaakt het goed), dat helpt tegen
chagrijn en tegen het besef, dat alles ter wereld grijs is en alle dagen eender zijn, alle
dagen zonder uitzicht op beter. Dan mag je een hortje groeien naar de zon toe; je
lompe
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lijf verheffen, een endje boven de grond uit. Dan mag je 't geluk zien wenken,
stoeterijen van goud, droombeelden zien van geluk. Alleen... als je maar geen bedelaar
bent. Heeft nooit iemand zichzelf eens gevraagd: waarom mag een bedelaar eigenlijk
niet dromen van het ongrijpbare geluk? Waarom moet deze wondertuin voor hem
afgesloten zijn? Heeft hij al geen narigheid genoeg? Heeft juist de bedelaar, die heel
z'n leven tegen een muur loopt, een muur die met hem mee kuiert, zoals de maan dat
doet, heeft juist zo'n levend stuk armtierigheid geen extra behoefte aan 't geluk dat
wenkt in de hol-en-bolle toverspiegel van het glaasje? Maar er zijn rijke kerels, die
zélf om een haverklap zat of minstens halfzat zijn, en toch niet verdragen willen, dat
mannen van 't slag van Chef en Jochem er ook eentje proeven bijwijlen. Als je arm
bent en onderop, dan heb je geen rechten meer. De rechten zijn gemaakt door de
rijken en ze waren niet zachtzinnig genog, ook de arme te gedenken met recht.
Want zie, daar kwamen ze een meneer tegen, een meneer van een plaatje, gezeten
op een glimmende fiets. Hij keek zo gestreng en zat zo recht overend op z'n dure
fiets, 't leek wel een Rechter.
‘Meneer,’ smeekte Jochem, en hij stak aandoenlijk zijn klavier uit. De meneer
stapte af, behoedzaam en waardig.
‘Wat wilt u?’

XIV / Meneer de edelachtbare rechter
‘Da's niet moeilijk te raaien, meneer.’
‘Zo... jij bedelt dus, hè? Weet je wel, dat dat verboden is.’
‘Verbojen? Bel neent, dat kan toch ommers niet.’
‘Maar stellig, en wel volgens art. 432 ten eerste Wetboek van Strafrecht.’
‘Nou u zo 't zegt, dat heb ik eer horen verluien, meneer. Maar bij de Wet op de
Christelijke barmhartigheid, artikel 1, is 't verbojen een arme donder onverhoord te
laten gaan. Zijn we quitte?’
Maar de meneer het zich ganselijk niet van z'n apropos brengen. ‘De wet is de
wet,’ zei lij bars. ‘en jullie doen maar net, of er geen wet was.’
‘Nogal wiedes. De wet doet ommers ook net, alsof wij er niet waren! Ik mag niet
bedelen. Maar ik heb niks. Mot ik dan maar stilletjes in een hoek gaan liggen
kreperen? En waarom mag een mens eigentlijk niet bedelen, als hij arm is? Hoe zou
een mens barmhartig kannen zijn, als er door niemand barmhartigheid gevraagd
wier?’
‘Hoor eens man... ik heb niets met opwerpingen tegen de wet te maken, maar met
de wet. 't Bedelen op zichzelf is trouwens niet verboden, maar wel het bedelen in 't
openbaar. En me dunkt: jij vraagt me hier om een aalmoes, op de publieke weg.’
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‘Een aalmoes? Een cent bedoelt u.e. En nou vraag ik u wijders... wat gaat het u.e.
eigenlijk aan? Laân de heren van 't gerecht eigens maar zorgen dat ze kalanten
krijgen.’
‘Weet jij, man, wat ik ben? Ik ben Officier van Justitie, begrijp je?’
‘Nou Chef, wa he'k gezeid: As die meneer nou geen van 't gerecht is...’
‘Zo; en weet je dan wel, dat ik je zou kunnen laten...’
‘Laten inschrijven as zijnde kleinhandelaar in potlooier,’ vulde Jochem gauw aan,
want eerlijk gezegd, 't gesprek wier hem ongezellig. En hij dook diep in z'n jaszak
en vond er, eindelijk, een nieuw potlood van gemeenste kwaliteit. ‘Niet duur, meneer,
't kost maar een kwartje, twintig cent, vijftien, veertien, dertien, twaalf, elf, tien cent
veuruit... de laatste, omdat u.e. aan 't gerecht zift en veul mot schrijven; voor u.e.
vijfcent. Niet duur, wat?’
‘Praatjes, man. Zélf heb je daarnet erkend, dat je bedelde, niet om een aalmoes,
maar om een cent.’
Maar toen plantte Jochem zijn eigen pas goed in de grond. Hij hield zich vast aan
zijn stok en sprak: ‘mijnheer het Gerecht! Zovele wetten het u.e. toch wel gegeten,
om te weten, dat wat ik zeg, aangeklaagde zijnde, niet meetelt voor de wet. En de
wet is de wet, niet de opwerpingen ertegen en niet de gedachte erover van u.e. maar
de wet is de wet. Als ik nou toch zeg voor 't gerecht... ik heb niet gestolen en veul
mensen hebben 't gezien, zo dans ik er in, nietwaar? Nou... en als ik dan zeg... ik heb
gestolen, maar niemand is er, die 't gezien heit... nou, dan dans ik er uit.’
‘Maar ik heb je zien bedelen.’
‘U.e. heit gezien, en goed genog gehoord ook, da'k een cent wou hebben. Da's op
afbetaling meneer, veur't potlood. Zóveel vertrouwen heeft Jochem nou in 't gerecht.’
En eer de ander weer antwoorden kon, nam Chef het woord op. ‘Meneer de
edelachtbare rechter, zal 'k zo eens zeggen, Jochem die praat maar wat. Wij zijn
bedelaars. Echte bedelaars. Zo goed als we op honderd pas afstand al wisten... die
meneer is an 't gerecht... zo snuift u aan ons... dat zijn bedelaars. U kan ons laten
opgrijpen en voor 't gerecht slepen. U kan ons naar de krententuin sturen, alwaar we
niet wezen willen. En Jochem loopt met smoesjes te leuren, die tóch niet zallen
helpen. Maar... mag ik u, meneer de edelachtbare rechter eens een raad geven? U zit
daar op een mooie fiets en u rijdt voor uw pleizier deur de polder. Als ik nou voor
m'n pleizier uit bin, zal ik dan m'n hand ophouwen voor een cent? Veur gier kwartje!
Nou, en zou u dan, uit zijnde voor uw pleizier, onderwege nog bedelaars vangen?
As we nou moordenares waren, of dieven in 't groot. Maar wat doen wij? Wij vragen
sinds jaar en dag om wat eten en onderdak en de mensen geven het graag. Gun nou
de mensen astamblief dat verzetje en ons vrije gaan.
U hebt tegen m'n maat gezeid: de wet is de wet - maar u vertrapt de wet
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toch niet, as u ons lopen laat. Ik ben eens aan 't gerecht geweest en daar zee de rechter
tegen een, die had een ander geslagen, hij zee: ‘'t spijt me, maar ik mot je veroordelen.’
- En hij veroordeelde hem. Nou... en als u 't hier nou ook liever niet dee, dan vraag
ik u, meneer de edelachtbare rechter, laat ons lopen, voor 't u later ook zou gaan
spijten. Want wat doen nou twee doodgoeie kerels as wij zijn, veur kwaad?
De wet is de wet. Maar ze hebben de wet toch ommers veur de kwaaieriken
gemaakt. En nou zeg ik u, gaat vragen overal, bij alle mensen hieromtrent, allenig
niet aan ‘'t Zwaantje’, of ze last hebben van Chef en van Jochem. En dan zal u horen,
meneer de edelachtbare rechter, dat we wijd en zijd bekend staan als eerlijke bedelaars,
die niet stelen en niet roven, die nievers de brand in steken en de mensen gisp overlast
aan doen. En zou u zulke mannen nou laten opgrijpen, allenig omdat de wet zegt...’
‘Welneep man, pleit maar niet zo lang. Jij erkent tenminste, dat je bedelt. Ik heb
andere zorgen. Maar dat achterbakse, om ineens met een potlood te voorschijn te
komen, terwijl 't zo zeker als twee maal twee vier is, dat ieder college jullie zou
veroordelen, na het positief gestelde feit hier.’
‘Zie je nou wel, Jochem? De waarheid triumfeert, zee Kobus daarnet al. Meneer
de edelachtbare rechter, luister nog 'ns even. Die vent, hè, die die andere vent veur
z'n falie geslagen had, nou, daar bin ik getuige van gewist. En dat gong zo. Eerst
kwamen d'r een hoop zakjes, van vechten en schelden en zo, en ze hadden 't allegaar
niet gedaan. Net as Jochem, m'n maat. De een, die schold de ander helemaal niet
voor dondersteen, maar hij had een ram die zo niette en hij riep precies het beest toen
de ander voorbij kwam en een ander die toen voor kwam, had heel niet getrapt, maar
die stak krek z'n been uit en toen kwam die ander langs lopen. Wat dee die ander
ook krek op dat moment langs te kommen lopen? Maar ze kregen allegaar dikke
douwen.
En toen kwam mijn man. En die vent zee: meneer de edelachtbare rechter, mag
ik astamblief een stoel. Ik bin wat kortasemig. - En hij bekwam een stoel. En toen
ze 'm vroegen of hij die ander geslagen had, toen zee hem: - meneer de edelachtbare
rechter, dat is zo. Ik heb hem 'ns flink op z'n sodemieter gegeven en hij heit er lang
heugenis aan gehad. En om uedele nou eerlijk de waarheid te zeggen, ik heb er eigens
nóg pleizier van. Want as u alles wist; o, as u alles eens wist? Misschien had uedele
hem dan ook wel een pak op z'n...’
‘Ja ja, maar wat zei de politierechter toen?’
‘O, was 't er een van de politie? Ik docht, hij was van 't gerecht. Hij zee: vertel
verder - dat zee hij. En toen de ander weer: hij heit dan ook eerst het bloed onder
m'n nagels weggepest, met mijn te stangen over m'n dochter, zie je, dat zee hij. En
dat legde 'm fijn uit ook. Z'n dochter was een mooie meid. Negentien jaar en...’
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‘Neen goed; beklaagde was dus gesard. En verder?’
‘Zie je nou, Jochem, hoe meneer de edelachtbare rechter 't óók al dadelijk vat?
Die vent kwam er eerlijk veur uit. Hij had geslagen. Echtig geslagen en goed zeer
ook. Maar de reden zie je, de reden doet wel veel af of aan. Hij lee alles haarfijn uit
en de ander zat er maar danig beschaamd bij te kijken. Toen zee de rechter op 't lest:
't spijt me, maar ik mot je veroordelen -. En hij kreeg een rijksdaalder boete, da's niet
veul.’
‘Althans een zeer milde toepassing van artikel 300.’
‘Ja, dat zal dan wel. Want hij zee: meneer de edelachtbare rechter, hier is uedeles
rijksdaalder en 't is het me veur 't geld wel driemaal waard geweest. - Dat heeft me
nou geleerd: spreek altijd de waarheid veur het gerecht. Maar...’
‘Komt er nog meer?’
‘Nog even. Eén minuutje. Jochem die stong daar ijselijk te liegen, da's vast. Maar
m'n maat heeft óók een waar woord gezeid. En nou staan we hier tegenover
malkander, ver van de rechtbank. U bint aan 't gerecht en wij motten dag aan dag
proberen, 't gerecht te ontlopen. Maar nou bint uedele op z'n rit, en vrij van de
rechtbank en met ons allenig in de polder. Laân we nou eens praten as man tegenover
man. Jochem, die had recht... waarom mag een mens nou niet bedelen?’
‘Openbaar bedelen.’
‘Nou goed; bedelen zo dat een ander dat ziet. Nou mot u.e. niet zeggen... 't is de
wet dus 't is de wet, want 't is de wet. Dat gaat op veur 't gerecht. Maar we staan hier
in de polder. Gunter geldt de wet, en niks anders. Hier praten we over de wet, of de
wet wel een goeie wet is. Da's anders. Nou vraag ik: Wat maggen we alzo niet van
de wet? Datgene, wat een ander mens, of alle mensen, schade doet.’
‘Je formuleert het daar duidelijker en nauwgezetter dan menig juridisch student
het zou kunnen. Maar bedenk man... overlast kan een vorm van schade zijn, of althans,
leiden tot schade. Schade is een omvangrijk begrip.’
‘Maar is bedelen schade? Voor een enkel mens of voor alle mensen; voor de
maatschappij? Nee, zeg ik.’
‘Denk aan overlast, als aanleiding tot schade.’
‘Is bedelen overlast? Wie niet geven wil, die geeft niet. Maar die wel geven wil,
die mot gelegenheid hebben om te geven. Bedelaars zijn er nodig, ze zijn 't keurmerk
op de barmhartigheid der mensen.’
‘Waarde heer, geen speculaties. We waren zo goed op weg, om de definitieve
onderkenning te vinden. Wie niet geven wil, of althans niet geven op deze wijze, en
dan tòch bedelaars aan zijn deur krijgt, voor hem betekent het gebedel overlast!
Daartegen moet de staatsburger dan beschermd worden.’
‘Ook tegen ander soort overlast? Tegen kooplui die aanhouwen, reizigers
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in de winkels, leurders met gemeniglzeid; wat zegt u.e. er van? Of allenig tegen de
overlast van ons soort mannen? Kan 't ook zijn, meneer de edelachtbare rechter, dat
ze heel wat verhaaltjes van overlast maar verzonnen hebben, om ons van de weg af
te houwen?’
‘Nou, nou.’
‘Ja, ik zeg maar... 't zijn altijd de onderste mannen, die de slagen krijgen. Alles
wat beweegt, doet overlast. Een ieder die wat bezit, doet mijn (ik bezit niks) overlast,
deur me te kwellen met z'n vertoning van bezit. Maar dat mag. Allenig ik, ik die niks
bezit, ik mag gien overlast aandoen, door te laten zien, da'k niks bezit. Nou... ik zeg
maar... dat is dan een wet die scheef hangt. Wat voor de een geldt, mot ook gelden
voor de ander.’
‘Er is iets van aan.’
‘Ik gaan verder. Dat ik gien overlast mag aandoen, dat komt omdat hij die wel
bezit gien overlast wil zijn aangedaan. Wat voor mijn een plicht is om te laten, 't is
hem een recht in 't opvorderen. Maar ik? Heb ik gien rechten? Ik bin arm. Ik heb
niks. Maar bin ik dan gien mies en een stuk van de maatschappij? En waar blijft mijn
recht om deur te leven, dat toch wat zwaarder weegt dan 't recht van die ander om
gien overlast te bekommen. Ik kom om m'n recht om m'n hand op te maggen houwen,
opdat ik eten zal bekommen.’
‘Zonder te werken?’
‘Jaar... zonder te werken. Want het is zó bestierd... er motten rijken, armen en bár
armen zijn. Wij nou, wij zijn de bar armen. En 't is al zwaar genog, meneer de
edelachtbare rechter, om dát een heel leven vol te houwen. Alle dagen en nachten
onderop zijn. Altijd te weten... dat, en dat en dat... 't is allegaar veur de anderen; veer
ons is alleen wat overgebleven eten en uitgedragen broeken. Wou uedele nou echtig,
bij zó een kruis, een mens nog harder laten werken ook?’
‘Als je werkte dan behoefde je immers niet...’
‘Maar we werken!’ riep Jochem. ‘Of is dat soms gien werken, wat wij doen? Dagen
aan dagen lopen we de buurten af; overal zeggen we ons zegje en overal blijven we
maar even. Als dat gien werken is? Wat is dan wel werken? Per jaar duzend en meer
arme donders voor honderd maal honderd jaar tezamen, de kast indouwen?’
‘Jochem, maak meneer niet gram.’
‘Niet? Vertel dan eens op, meneer. U weet beter wat er in de wet staat dan ik. Maar
waarom is landloperij nou ook al verbojen?’
‘Artikel 432 ten tweede bedoel je. Met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen
wordt gestraft, als schuldig aan landloperij, hij die zonder middelen van bestaan
rondzwerft. En het volgende artikel regelt dan de plaatsing in een rijkswerkinrichting.’
‘De krententuin. 't Is mooi, meneer. 't Is verdomd mooi meneer! Ba, zeg
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ik! Ik spuug d'r op! Ik spuug op zulksoort wetten veur de rijken. Schuldig bin je, 't
staat er... schuldig... als je gien geld en hebt. Maar ik troost me met één ding: as ik
in mijn doen als bedelaar zijnde (met of zonder een potlood), as ik de wet had motten
maken... och, ik zou omgekeerd schuldig hebben genaamd een elk, die wél middelen
tot bestaan bezit. 'n Elk vecht veur zijn eigen. Ik verstaan het, meneer, maar daarmee
vind ik 't toch niet netjes. Je mag eigentlijk niks meer, want je mag niet eens niks
bezitten.’
‘Och, beste man, 't is inderdaad, zo 't daar staat, een cru artikel, maar we weten
toch allemaal, hoe het wordt toegepast. En in de toepassing gaat het toch heel
rechtvaardig toe.’
‘Tot er een komt, die zegt... de wet is de wet,’ schamperde Jochem.
‘En die ons dan toch maar laat lopen achteraf,’ viel Chef in. ‘Maar daarover had
Jochem 't eigentlijk niet, meneer. We weten wel, dat ze ons als fatsoenlijke schooiers
zijnde, niet tallen opsturen naar Veenhuizen; omdat we niemand overlast aan doen.
Maar de wet is de wet, en als vandaag of morgen een diender hieromtrent met een
kwaaie zin opstaat... dan gaan we d'r an. En dan moet uedele, of u wilt of niet, ons
in de pot douwen. U zal het eigens niet zoeken gaan, zoveul heb ik er nou wel van
begrepen, maar wat ze naar uedele toesturen, dat mot worden berecht.
En nou vraag ik u, en as 't astrant is, dat een schooier zo praat teugen een van 't
gerecht, dan zal uedele me dat wel weten te zeggen, als 't nou waar is, en wat Jochem
zegt en wat ik zeg, dat het niet rechtvaardig is van die rijke lui, om armoei te straffen
met het kot... ja, dan, dan... wat mot uedele dan doen, as u dat met ons eens zift?
Tóch maar straffen? Ja... want de wet is de wet.’
‘Wat zou jij zelf doen, beste man?’
‘Ikke meneer? Ikke straffen uitdelen? God in de Hemel zal me d'r veur behoeden.
Nooit! Liever gong ik eigens de kast in. Hè... hè, om d'r kwaadaardig van te dromen.’
‘Ben je zó teer? Kom nou. Maar ik bedoel... zeg jij me nu eens, wat ik doen moet,
gesteld dat ik het met je eens was over artikel 432, of althans gedeeltelijk met je
eens.’
‘Nogal wiedes. Niet straffen.’
‘En als ik dan eisen moét? Onderscheid even... ik straf niet, ik eis; ik ben geen
Rechter, ik ben Officier.’
‘Moeten? Moeten? Maar uedele kan d'r toch tussenuit knijpen?’
‘Dus... aftreden. Bedanken?’
‘Nogal wiedes.’
‘En m'n gezin dan?’
‘Tja... de boterham, hè meneer. Tja. Dat verstaan ik. Maar toch, 'n mens kan van
alles worren. D'r is nog zat te doen voor een geleerde meneer as uedele.’ Even peinsde
Chef, maar niet lang. ‘Jaar, zeg ik, jaar; ineens
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doen! Als 't een onrecht is, dan blijft het een onrecht. Da's een sterker woord dan 't
uwe: de wet is de wet!’
En toen zei de hoogverheven meneer van 't gerecht naast z'n dure fiets tegen Chef,
tegen een schooier, een man van onderop: ‘man, jij bent een rechtvaardig mens; geef
me een hand.’
En ook Jochem, omdat hij de zijne weer uitstak, kreeg een hand. En toen hij wéér
z'n hand uitstak, kwam er een rijksdaalder in glijden. Hoe is 't op de aarde mogelijk...
een rijksdaalder ineens, voor Chef en voor Jochem.
‘Da's goddome knap gauw verdiend,’ jubelde Jochem, toen de hoge mieter, de
man van dienders, boeien en cipiers, goed uit 't gehoor was. ‘Daar kan jij nou eens
an zien, Chef, wat een affecaat per dag met prevelementen verdienen kan. Hè kêrl!’
‘'t Was een goeie meneer,’ docht Chef, ‘al ziet ie er ijzig streng uit, net als allegaar
daar in 't hoge gebouw. Maar zou de witkop 't ook een goeie vinden? Jammer dat ik
niet over de witkop met hem gepraat heb, misschien had ie wat veur hem kannen
doen.’
‘Voor de witkop? Dáár zijn affecaten veur. Eén gladde jongen... en de witkop
komt vrij.’
Maar op dát woord wier Chef toch giftig. ‘Komt ie vrij? Na een moord vrij? Da's
slechtigheid.’
‘De wet is wet.’
‘Verrek jij met je wet. Jij praat mooi anderen na. Maar ik zeg: onrecht blijft altijd
onrecht.’
Ze gingen verder. Jochem verspreidde de mare van de geboeide witkop bij de
boeren, daggelders, kooplui en winkeliers; overal. En waar hij een vrouw zag, die
zwaar ging, dan zei hij flemend: ‘Marregie Neussen in 't Benedenend van Cabauw
is vandaag voorspoedig bevallen van een zoon,’ waarop hij dukkels een extra centje
bekwam. O, die Jochem kent z'n wereld zo goed.
Maar bij de molenaar, daar trof hij voor z'n verhaal over de witkop maar weinig
aandacht. De molenaar had een donderse slechte zin. Misschien zaten de muizen wel
in z'n meel, of 't was mogelijk om 't wijf iets te doen, maar hij grauwde en beet op
z'n snor en zei allenig maar: ‘jullie zijn net as de pestrotten, overal dragen jullie 't
kwaaie uit.’

XV / De ellendigheid der wereld
‘Maar baas.’
‘Jaar. Kwâpraat vindt overal zegsman. Waarom kom je hier niet vertellen hoeveel
mensen vandaag goed zijn geweest voor jullie? 'k Heb vandaag m'n eigen dienstboot
van 't molenpad afgeranseld, omdat ze ons wist te

Herman de Man, Omnibus

62
vertellen, dat de meid bij Bart van der Vlist met Januari in de kraam gaat.’
‘Baas,’ zei Jochem daarop, ‘wees gewaarschouwd, want dan is 't met heur niet
minder. Zo zijn de meiden nou eenmaal.’
‘Je zegt het. En 't is zo. We dochten 't al lang, maar we hieuwen 't onder ons.
Daarom bin ik heden zo gram.’
‘En... waar is ze nou?’ vroeg Chef. ‘Weggejaagd?’
‘Waar ze nou is? Wel, weerom. Ze wou dat we 't maar vergaten en toen gong ze
zitten schretten en toen heit ze alles verteld, het loeder. M'n Trui zit er nou mee, maar
Trui zal 't meidje niet laten steken in de mist. Nee, zo is ze niet. Dat verdomde
manvolk dan ook. Zo'n keind mot er nou alles van weten... zo'n vent fietst vrij deur
de buurten.’
‘Baas, we touwen gien kwaad spreken.’
‘O ja? Nou, maar dan maak ik onderscheid. As je kwaad het gedaan en je bint er
voor gegrepen, of er voor gestraft, dán past ons het zwijgen. Wie zal op zo'ri arm
dondertje, dat daar in 't molenhuis zit te krijten met een keind-in d'r lijf, nog kannen
spuigen? En wie zal een vent, die met geboeide handen is weggevoerd, nog drek
nagooien ook?’
Waarop Chef zee: ‘eer zal ik mijn eigen tong afbijten, dan talksoort kwaad nog
verder rond te brieven.’
‘Zolang je 't niet vergeet.’
‘Zo is het. Want we zijn, wat de kwaadheid betreft, harde donderstenen. Eigens
motten wij, die om een cent kommen, veul opvreten, baas. De mensen weten van
óns ook wel d'r zegje te zeggen. Maar veur dat end meid van jullie is 't hard.’
Waarop de molenaar wat losse centen gaf en docht... zou die Chef 't menen, of me
maar wat staan te verneuken? Aflijn... 't gong maar om wat losse centen.
Ze hebben over de witkop niet meer gepraat die dag, al viel dat zwaar. Want dat
soort dingen, die springen als 't ware naar je tong toe, die willen d'r uit, die zitten
benauwd gevangen in je weten, zonder barmhartigheid. En een boom kent meer
barmhartigheid dan een mens. Want onder een boom schuilt de mens en 's
anderendaags komt de mens en hakt de boom om.
Ja, er is veel ellendigheid onder de mensen. Bij Engel van Os, waar ze achterom
kwamen, daar lag nou weer een dochter in de draaitent van 't Groene Kruis. D'r
handen dun en wit en d'r haar was dof. Ze gaf een cent voor elk, uit een antieke
zwavelbak die bij haar stond, en ze knikte voor goeiedag zónder een woord. En
wijderop, bij Govert Pels, daar zijn twee halskoppen, waarvan een met een bochel.
Die lopen er de godganselijke dag elkaar met kluiten aard te gooien, gillerig te lachen.
Govert Pels, die nog maar voor in de veertig is, heeft er wit haar van gekregen. Hij
weet die twee, nou ze uitgegroeid zijn, niet goed meer te regeren ook en hij
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loopt er tussen met een end hout, maar ze lachen hem uit en springen bekant over
z'n kop. Slaan durft de vader niet, al zeggen de geburen, dat de Boze, die er in verblijft,
geranseld worden moet. Want Goof denkt bijwijlen aan zijn schuld, zijn eigen grote
schuld. Hij heeft het erfgeld van de familie zó danig graag bijeen willen houwen,
naar 't voorbeeld van vaders en van moeders vader. Alle Pelzen zijn bij elkander
hokken blijven, geld stapelend op geld, landerijen naast landerijen. Er is rechtevoort
veel rijkdom in hun oud boerengeslacht, maar weinig levensgeluk. Nou heeft ie nog
wel een jongen en die studeert en die is ijzig knap zeggen de geleerde heren uit de
stad, maar op z'n werf huppelen twee halskoppen; een met een bochel. En dat is nou
een van die boerenhuizen, waar ze je een cent geven zonder aankijken; een pezige
klauw van een ouwe meid door 't raam. Als je d'r geweest bent, dan left er een gewicht
in je nek.
Verder. Verder. Ze kwamen bij Nelemeu, het dikke wijfie alleen, een oude maagd,
die vroegerjaren op 't kasteel gekookt heeft. Nelemeu was haar eigen aan 't wassen.
Ze stond in d'r paars sajetten lijfje, en zúlke kwabbers van blauwe armen hadden
Chef en Jochem nog nooit van z'n leven gezien. Een zwartkatoenen zak was met een
band op haar heupen gesnoerd. Met zeephanden gaf ze de man een halfje. ‘'t Is wél
zo,’ zei ze, ‘'t wordt vandaag een dure dag. Bruiloft houwen.’
‘Wie gaat er trouwen, Nelemeu?’
‘Een nanichie van me: Mensje Voormolen uit Tienhoven, met Gertj an Voormolen.
Een best huwelijk. Jong zijn ze niet meer. Maar 't is goed bekeken, dat is het. D'r zit
veul trouw in de lucht vandaag. Want in Eiteren ook al. Aartje de Wit, een
piepkuikentje, met een jongen van Bart Six, de meelmuis. 't Mocht eerst niet. Ha
ha... nou mot het. Zo draaien de zaken dukkels om, hè?’
Chef knikte wat en keek een keer naar Jochem. Nelemeu droogde haar eigen af.
‘Ze zijn mijn nooit te glad afgeweest, de onte kerels.’ Toen deed ze wat reuk onder
d'r hals en gong ze 't haar kammen met kokosvet. En daarbij was ze zódanig lelijk,
dat de mannen niet meer wachten konden op het oud brood, dat Nelemeu gewoon
was weg te geven; maar haastig gendag zegden.
Toen kwamen ze aan de Fuik. Rap schooierden ze langs de winkelhuizen en bij
de smid en de schilder; ze vergaten ook de wagenmaker niet en daar in 't lage
dwarshuis, zitten de zeven jongens van Hein de Bie, die werken daar, dat het een
lieve lust is, aan tentwagens en tilbury's, bricken, bolderwagens, en backs. En ze
zingen er doorgaans maar een lustig liedje bij.
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XVI / Lijm
D'r is geen enkele jonge meid, die 't waagt de Fuik te passeren, zonder goed acht te
slaan op de jongens van de wagenmaker, want die zitten vol streken. En als er een
is, die 't besteken durft in de wagenmakerswinkel te komen, waar ze staan te schaven
en te kloppen, waar ze met lijm sjouwen, met teer en passement, dan zijn ze verkocht.
Chef en Jochem waren er getuige van, dat zo'n hoog rosblonde meid van Jan Verhage,
gillend van de lach de winkel kwam uitgerend, d'r mooie haren vol zaagsel en spaan.
Ja, Jochem mag dat toch zeker wel getuige zijn noemen, want het lot heeft het zo
bestierd dat ze, in haar schrikkelijke haast om weg te komen, als een hemelsteen
tegen hem aan kwam te vallen. En Jochem, de ouwe gek, pakt het diertje in d'r
lenderen, beurt haar op en maakt een dansje, dwaas en ernstig. Chef klapt er de maat
bij, met z'n handen. Als 't boerenjonkie, dolgedraaid, kwaad, verdaan, uit Jochem
z'n handen glipt, is 't Chef, die vanwege 't lachen en 't klappen van de maat, een paar
klatsen om z'n kop krijgt, dat z'n varkensoortjes d'r van gloeien.
‘Snotverdomme, kwaaie peer, ik zal jou...’
Maar kan een vette keu een wezeltje grijpen? Ze is al 't Langerakse pad opgefloept,
met fladderende rokken, eer Chef goed en wel de winkel uit is. Hij grijpt een hand
koolgruis uit het paardegad en gooit het haar na. Glad mis, maar dat geeft niet, want
zijn gramschap is er mee voorbij.
Jochem rust maar weer kalm op z'n stok, wachtend tot z'n maat weerom zal zijn
van z'n vechtpartij tegen de lucht en de wolken. ‘Nou heb je d'r lering an, Chef,’ zegt
Jochem in vaderlijk vermaan, ‘da’ je jong meidevolk gerustig laten mot.’
‘Verrek maar,’ zegt Chef hartgrondig en hij steekt gauw z'n hand uit, want hij
voelt z'n eigen hier beschaamd. Hij bekomt één cent, één harde cent, voor al z'n
moeite. Z'n asem is er nog van weg. En toen had je 'm eens in afgrijnzen naar die
cent moeten zien kijken. Of 't een vergiftige padde uit de hete landen was. En ze zien
dat wel, de ondeugende duvels.
‘Is 't niet genog Chef? Je bekomt hier, deur ons toedoen, wat vrijplezier en een
centje toe. Heb jij mooier meidjes in je kladboek staan, ouwe knol?’
‘Instee dat zulke grote jongens,’ zegt Chef misprijzend, ‘jongens die met mekare
goed geld verdienen, een arm man nou allemaal een centje gaven. Wat is dat nou
voor jullie ieder... één centje maar?’
‘Goed,’ zegt Kobus, dat is hij die met de houtlijm omgaat, een jong met zwarte
krullen, zoals de negers uit Congoland ze hebben, ‘we geven allemaal een cent, aan
jou en aan je maat. Maar... we gooien ze in de lijmpot. Goed?’
‘Is ie heet?’
‘Heet? Belneent. Kijk op, ik steek er m'n vingers ree in.’
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‘Goed,’ verklaart Chef, ‘gooi ze d'r in.’ En de jongens, wild op een kluit, gooien elk
een cent in de lijmpot. ‘Da's voor Chef. Jochem, jij ook?’
‘Eerst even afwachten hoe of 't gaat,’ zegt Jochem. Dat maakt Chef bang. Zou d'r
weer verneukerij achter zitten? Maar hij steekt z'n kop daarmee toch niet in een
duister gat; 't is toch maar houtlijm en anders niks. Vooruit. Hij aarzelt niet meer;
maar grijpt toe. Donders! 't Is toch heter dan hij had gedacht. Hij trekt terug, peilt
nog wat, dompelt weer wat dieper zijn hand in de kleefbrij, maar och nog toe, wat
grijpt dat lastig, een cent in hete lijm. Een cent in een lijmpot is net een kogeltje
kwik; probeert 't eigens maar eens. En nou komt er al lijm aan z'n mouwrand ook
en, verrek! 't is zo heet; nee, met twee handen, dan zal 't gaan, dán kan hij ze klemmen
tussen z'n nagels. Plons, zijn linkerhand er ook in. Maar 't voelt dit keer véél heter
aan dan eerst. Toch... volhouden. Hij is bezig, hij wil winnen. Met veelmaal missen
(en eenmaal had hij een cent al precies boven de pot uit en toen viel die weer terug)
maar eindelijk heeft hij er een. En na een hortje wéér een. De vlammen slaan boven
z'n kop uit. Hé kêrl, wat is dat heet, wat is dat toch heet. Wéér wil hij zijn vingers er
in steken... maar 't gaat niet langer, er komen rimpelingen van hitte op de lijm.
‘Verdomd! nou zie 'k het ook, de pit is nog niet uit. Da's gemeen!’ zegt Chef, ‘zo
zou je een mens nog verbranden.’
Maar Chef kan dan toch ook niet weten, dat de jongens zo'n nieuwerwetse
spiritusbrander hadden gekocht, een pit onder de dubbele pot, waar je niet verdacht
op kan zijn, als je zo'n ding niet kent. ‘'k Heb 't verloren,’ erkent hij beschaamd,
‘maar jullie zijn complete duvelsjongen, dát zeg ik.’ Ze lachen als kwartels.
‘En nou wil ik jullie geld ook niet meer hebben!’ roept hij woest om 't gesar. Hij
wilde de twee zo moeilijk gevangen visjes naar Kobus z'n krullenkop smijten. Maar
neen hoor, ze blijven kleven aan Chef z'n handen. Dravelings is hij naar de
weteringstoep, om de klevigheid kwijt te raken. Maar Kobus komt hem achterop,
een beetje beschaamd.
‘Wil je nou echt geen centen van ons, Chef? Bin je dan zo kwaad, Chef? We wouen
je zo graag wat geven veur al je moeite.’ En hij klopt hem wat op z'n inmense rug.
De lijm laat los van z'n handen. Hij wast ook de twee centen mooi schoon, ziet op,
en zegt grootmoedig: ‘nou vooruit, geef de rest dan maar aan Jochem.’
Maar buiten de winkel blijft hij wachten, tot Jochem weerom komt met een aardige
duit aan losse centen in z'n holle hand. Op Jochem z'n rug hangt een stuk karton
gespeld. Daarop hebben de kwaaieriken geschreven: Ik vrij jonge meiden op.
Chef ziet het, en hij moet daar echtig bijna van lachen. Bijna, maar hij perst het
naar binnen. Jochem gaat hem nog wat nasarren, omdat hij z'n handen gestoken heeft
in hete lijm die op 't vuur stond; nou, dan mot
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Jochem maar te spot lopen door Lopik. Leer om leer. Maar er komt een postbooi
langs, die omkijkt en hard lacht. Maar dat wordt Chef te erg. Z'n maat laat hij niet
te spot maken door vreemd volk. 't Is en 't blijft z'n eigen maat. ‘Jochem,’ zegt hij,
‘trek je jas eens uit, jongen, want ze hebben jou óók gekuld, net zo goed as mijn.’
Jochem trekt schielijk z'n tod van een jas uit en rukt het treiterpapier er af. ‘Ba,
wat een tuig!’ zegt hij hartgrondig en ze gaan verder.
En overal waar ze toen wijders kwamen, hadden de mensen pleizier, pleizier om
Chef.
‘Zo, halskop!’ zegt Jan de Pater, de schoenenfrik, ‘hier is een cent voor jou.’
Verderop bij Aantjes, daar zegt de vale stoepmeid met overtuiging: ‘dag halskop.’
En eerst een paar huizen verder, vatte hij 't waarover de mensen en waarover Jochem,
zo'n pleizier hadden. Ook op zijn rug bungelde zo'n stuk karton. Hij grist het er af:
Ik ben een halskop stond er op.
‘Jochem, waarom heb ie me nou niet even gewaarschouwd, als maat zijnde.’
‘Nogal wiedes. Omdat 'et zo is. Je bint een halskop, en nou weet je 't meenze.’
‘Maar we zijn ommers maats,’ drong Chef aan en hij verkropte een heet gevoel
in z'n keel. Dat hij er niet méér gewag van maakte, dat kwam, omdat ze toen krek 't
huis al zagen van mijnheer Koekkoek, de dijkmeester van de Lekkendijk
benedendame. Naar meneer Koekkoek gingen ze alletwee graag en daarvoor begonnen
ze al haast te krijgen bij de Fuikebrug. Want als ze daar maar vóór klokkeslag twee
kwamen, dan viel er nog altijd wel wat pudding af, of een pannekoek, of iets van die
aard. 't Zijn namelijk, als alle deftige mensen, late eters. Een heel koppeltje kinderen,
jonkies en grotere, met keurlui vader. Door den huis loopt een ferme struise meid,
af en pront en net: Paula. En Paula bakt en braait en smorrelt het eten, Paula bestiert
het huishouden. Paula (bijna zelf nog een kind) moedert over de jonkies en 't is echtig
een lieve lust om te zien, hoe dat daar vordert, in 't gezin van die meneer Koekkoek,
een weduwman-alleen.
Ze kloppen aan. Zo waarlijk... ze kloppen. Dat doen ze bij de notaris nog niet eens.
Daar gaan ze naar de achterdeur en roepen er astrant: vollek! Als datsoort mensen
je schielijk zien, dan schuiven ze in d'r alteratie doorgaans goed af. Maar bij meneer
Koekkoek daar kloppen ze, al zijn ze allang gezien door het jongvolk.

XVII / Bij vader Koekkoek
‘Dag mannen,’ zegt vader Koekkoek. ‘Dag mannen!’ zegt het hele koor hem na,
precies een bewaarschool.
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‘Dag samen.’
‘En neemt een zit.’
‘As we zo vrij maggen zijn?’
Ze zitten en asemen op. Het achterhuis bij vader Koekkoek is zo helder en zo koel.
Op de tegeltjes liggen ningpomatten. De stoelen glanzen; het eetgerief is helder en
staat ordelijk uit op de etenstafel.
Alles is hier rust en vreedzaamheid. En ze treffen het weer precies, de dijkrabauwen,
't eten is bekant voorbij, ze beginnen juist aan 't nagerecht. En dat ziet er weer recht
smakelijk uit: 'n soort brij van frambozen met rijst.
De kinderen zijn wild geworden, vanwege het bezoek. ‘Dag oom Chef, dag oom
Jochem!’ roepen ze lachend dooreen. ‘Hebben jullie veel centjes opgehaald vandaag?’
De ogen van vader Koekkoek gaan even de tafel rond en ze zwijgen daarover.
Stil zit Chef te kijken. Z'n handen gelaten op z'n knieën. Een scheurtje in z'n
slobberbroek bedekt hij listig. Jochem hangt achterover geleund, z'n ene lap van een
arm achteloos over de leuning. Het is hier goed. Dat bekende etensgerucht, het geroer
van al die kinderen, 't trippelend bewegen van Paula op haar toffeltjes, dat alles ligt
zo vertrouwd in hun oren. Ze komen hier danig graag. Hier is niemand vies van hen;
hier zal niemand vragen: mannen is er nou nérgens werk voor jullie - hier worden
ze aanvaard zonder willen en wouwen, als een geordend ding aan de sterrenhemel.
Ze zijn een stuk geworden der jaarindeling dezer mensen en als de veertien dagen
om zijn, dan worden ze vast verwacht en zonder flikflooierij doodgewoon in de
etenskeuken binnen gelaten. Alwaar ze gewoon zijn te wachten, zonder de anderen
te storen of te overhaasten, tot het eten gedaan is. Dan is 't hón beurt. De nasmaak
van 't boeren-twaalfuren-eten is dan ver genoeg gezakt, om weeral wat te lusten.
Trouwens, bedelaars zijn als de konijnen... ze lusten altijd en eten altijd.
Zó is 't maal aan z'n end, of vader Koekkoek kijkt even de tafel rond, heft z'n hand
en slaat een groot kruis. In de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes
amen; Onze Vader die in de Hemelen zift... Chef bidt trouw mee en Jochem zegt:
Amen - mee. Wát een treffende eensgezindheid.
De zon plekt hier en daar door de potbloemen aan de ramen, stoelen worden
verschoven, borden in elkaar geklikklakt... en vol levendigheid komt het huis. Negen
gezonde blije kinderen, woesten en stillen, alderhand. En dat krioelt daar zo aardig
door elkaar, en 't gaat vinden in hoeken en gaten het speelgerief, dat vóór 't eten was
achtergelaten... echtig, dat is aangenaam vertier.
Chef denkt: als het leven in 't huishouden zo overal was, ja, daarvoor zou hij,
misschien, wie weet... z'n griezel tegen het altijd op dezelfde stee zijn, wel
overwinnen. Maar 't is niet overal zo.
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Mijnheer Koekkoek zit statig in 't midden van al dat kindergeschorrel, een roodaarden
pijpje te dampen. Mijnheer Koekkoek zit heel stil. Alleen, zo nu en dan knikt hij
éven met z'n hoofd, of gaan z'n ogen vlug maar afwijzend omhoog. Heel dat gedoetje
bestiert hij met wat stille gebaren. Wie 't niet meermalen gezien heeft, zal 't nauwelijks
waarnemen. Hij zegt een enkel woord tot z'n gasten, die gedrumd zitten tegen de
muur. Z'n twee getrouwe bedelgasten, die nooit of nooit zullen overslaan. En 't wordt
stiller. Een wekkerklokje in renstap, heft z'n driftige hartklop boven de middagvrede
uit.
De twee mannen geven kort en netjes bescheid, gelijk 't hier hoort. En zwijgen
wijders. Zo is het goed. Hier is 't geen plaats voor verhalen over ent weer. Hier geeft
dat geen pas, bij mijnheer Koekkoek, de vader alleen, die er niet minder voornaam
door wordt, dat hij luizenvolk van de dijk afraapt, laat aanzitten in zijn eetvertrek.
Paula komt uit de kookkeuken met twee borden volgetast. Altijd eender. Verleden
jaar, toen ze pas met opgestoken haar dierf te lopen, is ze hier gekomen en bracht
ze, alle veertien dagen, voor de twee mannen eten aan. En nu nog. Altijd eender.
Altijd in ferme stap, rap en liefelijk. Een hoge minzame jonggezellin, fris als een
Aprilochtend, met een zuiver en ovaal gezichtje. En waar, in Lopik, bestaan nog
overig zulke mooie lichtende ogen? Welk meidje hieromtrent, heeft van dat iele
duitse haar, zo zacht en zo bros gekruld? Elke keer zijn de bedelaars er weer van
aangedaan, dat ze zo past bij de ouder wordende vader Koekkoek, dat het precies
een dochter is geworden en ook een haartje deftiger, dan ze was van haar afkomst:
daggelders-mensen in Lopik-Kapel.
Ze zet met genegen gebaar de frambozenrijst neer voor de twee lomperds. En, als
gewoonlijk, twee vingerdoekjes er bij. Ja, hier zijn zij toch zeker welgeziene gasten.
Vader Koekkoek legt zijn pijpje neer, want het jongste dochtertje (Chef gelooft
ze heet Klaartje) gaat wat slapen en krijgt vlechtjes in 't haar. Stijve palingachtige
vlechtjes, ze glanzen bruin, zo overzees fijn hout glanst. En dat doet die deftige
mijnheer Koekkoek zo eenvoudig hartelijk... nét een moeder. Hij kust het meidje
gendag, of 't is voor een heel lang afscheid, maar toch komt hij niet uit z'n houding
van deftigheid en heel niet uit z'n pitrieten waaierstoel. Woorden vallen er niet.
En ineens ziet Chef het weer. Alsof er een doek van z'n ogen wegvalt. Deze
weduwman is ook moeder. Een vader en een moeder. Hoe kan dat nou? Hij blijft er
voor steken, midden in de schrikkelijk lekkere frambozenrijst: echt rijkeluiseten.
't Bruine Klaartje is al naar boven, de anderen komen weer eens binnen, keren
terug naar de tuin en halen nóg wat... een in-en-uit-gekruip als in een bijenkorf, maar
ten leste zijn ze alleen met mijnheer Koekkoek en horen
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ze van de kinderen nog maar wat verre roepen en een brokstuk van een lied.
Paula, nu op kousenvoeten (want voor de afwass staat ze op tripperklompen in de
kookkeuken), komt zwijgzaam de borden halen. Ze gaat zo fier en krachtig en de
ronde heupen wiegelen lief.
Ineens neemt mijnheer Koekkoek het woord op. Hij zit heel recht en z'n aarden
pijpje praat mee met de aanwijzende steel. ‘Da's een mooi gezicht, mannen,’ zegt
hij rustig, ‘zo een pauwin door je huis heen wandelen.’
En 't pijpje vindt de mond terug. Chef knikt met z'n kop, Jochem heft schielijk
zijn blik op en in z'n ogen zit een duveltje gevangen. Maar... eerlijk is eerlijk en 't
moet gezegd... het duveltje komt er niet uit.
Ze staan op en bedanken. Mijnheer Koekkoek, slank en klein in z'n nauwsluitend
jasje, doet zélf de deur voor ze open. Wat is hij nog jong, zo hij daar staat tegen het
middaglicht in. Een hele wereld vol sterk jonkmannenleven ligt nog voor hem. En
achter hem is alleen maar de zilveren gedachtenis.
‘Dag mannen, tot toekomende keer, kom maar gerust.’
‘Dag meneer Koekkoek, God lone 't u.’
Hij sluit vrindschappelijk even z'n ogen, als dank voor de heilwens. In de
werkkeuken zingt Paula een nieuwerwets Duits liedje, maar op z'n Hollands. Ja ja,
de pauwin, die verleden jaar nog met twee zware vlechten liep op haar hoekig
kinderruggetje, toen, zonder welige vorming nog. Dat zou echtig ook wel de dochter
kunnen zijn van mijnheer Koekkoek.
Nu is de dag volkomen. Een stevig boeren-middagmaal eerst en een deftig
nagerecht er dunnetjes overheen, wat vrede en kalmte... ze kunnen er weer tegen.
Tegen de snauwen en grauwen, en wat maar 't ergste blijft, tegen de weldoeners met
een halfje door het raamt. Welgemoed en godzalig tevree kuieren ze op Lopik-Kapel
aan, Hannes van Baaren is tussen veertien dagen weerom en nu, gestorven aan typhus;
nou... Hannes van Baaren geeft dus niet. Getroost gaan ze verder. Haha, daar naderen
ze het winkeltje van Hanne Kaptein. Hanne met de snor. Daar hebben ze, in een jaar
tijd, maar éénmaal ieder een halfje gehad, en toch gaan ze elke keer weer eens horen.
Allenig om 't plezier van Hanne goed giftig te zien.
Hè, wat een dragonderpeerd, die Hanne Kaptein. Iedere morgen vroeg trekt ze er
op uit, op d'r hondenkarretje, met zeep, zout, soda, veters en poets, met schoensmeer,
boenwas, borstels, sponzen, zemen, asvarkens en blikken, en met d'r stok. Want Hek,
heur hond, had het slecht bij Hanne Kaptein, al was 't alleen maar van 't moeten
draven met zo'n meelbaal van een koopwijf er op. D'r is een jaar geweest, waarin ze
twee honden dood reed, en toen is ze, van d'r woede, zestig pond afgevallen, zonder
dat ooit iemand 't heeft kunnen bemerken; zó'n bal vlees, die Hanne Kaptein.
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XVIII / Inkopen doen
Hanne verkoopt doorgaans veel. Want de mensen hebben ontzag van haar. Als ze
bij een boerenvrouw met haar stuk hout op de onderdeur klopt, dan is er haast geen
een die zeggen durft: vandaag niks nodig, Hanne. 't Mevrouwtje van de Notaris heeft,
zeggen de mensen, in een jaar tijds, twee en vijftig zemelerenlappen gekocht, zó
rilde die van Hanne Kaptein.
Maar wie d'r aandurft, dat waren Chef en Jochem, mannen van háár postuur en
zwaarte, mannen die voor de dood en de duvel nog niet bang waren. En week. op
week kwamen ze getweeën in 't winkeltje staan en lieten de wiebelbel net zolang
luien, tot ze naar voren kwam gewaggeld in volle luister van d'r geweldig venijn. Zó
zag ze die twee mannen, of ze nam haar end hout beet.
‘D'r uit! D'r uit! Gien schooiers! Gien leeglopers! Zoëen heb ik eigens in 't
achterhuis zitten! Vooruit, opgedonderd; of ik zal jullie...’
‘Wacht nog effies, vrouw,’ zei ditkeer Jochem bloedkalm, ‘hou dat stokkie maar
bij je, dat heb je straks hard genog nodig om mee naar de hel te rijen, maar ik wou
twee veters kopen.’
‘Veters? Wat voor veters? Leren of gebreide; enkele of kousveters?’
‘Laan ik zeggen... schoenenveters en Kien kousenveters.’
‘Och vent, neem jij je soort. Kousveters dat zijn rondgebreën katoenen
schoenenveters, begrepen?’
‘Ik mot Kien rondgebreën schoenenveters hebben, Hanneke, ik mot lankwerpige
gebreën katoenen schoenenveters hebben. O zo. Wat zeg jij Chef?’
‘Jaar, m'n maat heit gelijk. Erg lankwerpig motten ze gebreën zijn.’
‘Kullen jullie me nou, doenieten of...’
‘Nee beste Hannekemeid, echtig niet, ik zou 't niet Barven, hé.’
‘Fatsoen houen in m'n zaak, man. Als je wat kopen wilt, da's goed. Maar gien vuile
praatjes hier.’
‘Maar m'n engeltje nog an toe, zijn dat nou vuile praatjes as ik in 't fatsoendelijke
zeg, da'k...’
‘Mot je nog veters of niet. En dan gauw wat! Als jullie hier lang in m'n zaak staan,
mot ik straks nqg luchten ook.’
‘O ja, veters, da's waar, Chef. Hanne heit gelijk. Ik wou veters kopen. Wat waren
't ook al weer; rechtgebreën rondachtige katoenen schoenenveters en die noemen de
halskoppen kousenveters. Nou vooruit Hanne, en wat kosten die?’ ‘Zes cent 't paar.’
‘Wat! Daar koop je overlek een villa voor met een bogerd er achter. Maar affijn,
we tallen, ook koopman zijnde, wel wat percenten bekommen, waar Hanne?’
‘Afdingen?! Nooit in d'r eeuwigheid. Vaste prijzen en à comptant. En eerlijk
betalen, ik eerst geld en dan jij de veters.’
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‘Nou goed dan: zes centen. Maar 'k mag ze toch zeker eerst wel effies bekijken,
waar? 'k Zal ze niet aansteken met schurft of zo. Nou Hanne, je hoeft ze echtig niet
zo stijf vast te houwen, hoor, ik bin zo eerlijk as een rijksdaalder.’
‘Heb ie ze nou lang genog bekeken?’
‘Bijna.’
‘Ik wor 't zat, hoor!’
‘Wat? Bin je zat? Mins, schaam je eigen tellevers. Zo iets dat zou ik nog niet
darven. Hè, ba... Chef... Hanne zegt dat ze zat is.’
‘Is 't nou uit, dat gehannes? Zes centen of niet. En anders hier m'n veters. Gauw
of niet.’
‘Nou vrouw, achteraf bekeken en eerlijk gezegd, as ik ze goed ankijk, dan zien
ik, en kijk nou zelf ook maar 'ns goed... 't zijn goddorregie twee linkse. Dat gaat toch
niet?’
‘Wél lelijke loeders. D'r uit! Gauw of ik roep m'n vent!’
Toen zijn ze, bekant gebroken van de lachstuipen, naar buiten gevlucht, net of ze
bang waren. Bang voor Hanne heur vent. Ja... en dan mot je hem kennen, het arme
doodskoppie. Hij niette eigenlijk Broere van zijn eigen, Jantje Broere, maar hij wier
nooit anders genaamd dan Jantje van Hanne Kaptein. Och, dat Jantje toch. Iedere
ochtend, als Hanne op de hondenkar zat, dan liep Jantje door den huis en maakte de
boel maar wát fijntjes schoon. Alleen... als hij in de winkel moest helpen, in Hanne
haar zaak, dan lei dat Jantje even z'n schort af. Soms vergat hij dat wel eens en daar
keken de mensen niet eens meer naar.
En die enige keer, dat Chef en Jochem in 't winkeltje wat centjes bekommen
hadden, 't was, toen Jantje voor kwam, wijl Hanne zich had verlaat. Van pure
benauwdigheid om 't geweld van twee zulke wandelbomen, had hij toen een greep
in de laai gedaan. Maanden daarna liep hij nog met bang, dat het uitkomen zou; dat
die twee venten 't zeggen zouden aan Hanne. Maar die twee venten hadden 't eigens
allang véél te goed begrepen. Ze hopgen Jantje niet op; ze zwegen daarvan tegenover
Hanne.
‘Chef,’ zei Jochem, toen hij wat bijgekomen was van 't danig pleizier ‘durf jij nou
weerom te gaan en naar twee rechtse rechtgebreën en bietje ronde katoenen
schoenenveters die ze kousenveters noemen, te gaan vragen?’
‘Durven wel, da's 't woord niet. Maar as Hanne d'r hart er niet stil van bleef staan,
of as d'r lever eris brak.’
En om dát niet te riskeren, gongen ze saam maar weer een boertje wijder. Altijd
maar dichter op IJsselstein aan. Ze naderden Lopik-Kapel, alwaar twee iepebomen
staan die zo dik zijn, dat drie mannen ze maar nét omvatten kunnen. En precies waren
ze de bomen voorbij, die nabij hofstee ‘de Posthoorn’ prijken, net waren ze, op
hufterachtige wijs, daar in ‘de Posthoorn’
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weggejaagd, of ze hoorden iets heel pleizierigs. Hoefgeklapper, lach en zang. Allenig
Chef, hij docht éven aan ‘'t Zwaantje’ en grilde. De dijk is daar maar smal en ze
namen standplaats op het uitpad van ‘de Posthoorn’ om te verkennen, wat daar zo
pleizierig langs kwam toeren.
Ha, een bruiloft, op z'n middagtoer. Een ouderwetse brulloft, met veel
wiegewagende tilbury's, tentwagens en Utrechtse wagentjes. Maar één nieuwmodische
glazen koets, een lelijke glimmende bak, met een lupusboer d'r in. Ze herkenden de
stoeterij aan de families; dit was nou de bruiloft uit Eiteren: Aartje de Wit het
piepkuikentje, met Bastiaar van Bart Six, de meelmuis. 't Bruidspaar reed voorop;
Bastiaar hieuw een witte zwiep hoog en hij had, voor 't eerst in z'n kinderleven, een
zwartlakens pak aan. Naast hem zat Aartje, in 't wit. Een meidje van amper achttien.
Vreemdigheid hier in. de buurten, waar altijd bedaagde jongens met meiden van
achter in de dertig trouwen, zo'n pril en vril spannetje, nét twee zenuwachtige veulens.
Chef docht... wat zal er weer een praat zijn in Eiteren en daaromtrent. Over Aartje...
zo jong al. Want wat er alzo volgde, met opgedirkte zwiepen en in zondagse kleer,
't leken allegaar mannen en vrouwen van 't behoud. Ze zongen nu wel en ze klakten
met de zwiepen, ze wierpen naar Chef en Jochem centen en bruidsuikers, al naar de
oude manier, maar achter die vrolijkheid zat de boerenernst en -onrust om een zo
jonge trouw. Hoeveel erfdelers kunnen er namelijk niet groeien uit zo'n bloedje van
achttien. En die zat daar maar onbewust van zulksoort vragen in de bruidstilbury, te
kijken naar Bastiaar en z'n witte klakkende zwiep; een grote sterke jongen, waar een
echte man al in stak.

XIX / De dood gaat voor
Ineens stond het voorend van de stoet stil. Met horten en rukken ook het achterliggend
gerij. En 't zingen hieuw stil. Wat was daar? Tegenkomers op de weg, of fevers de
dijk gestremd of een brug onklaar? De paarden begonnen al te klauwen, er wieren
roepen over ent weer vernomen, maar muurvast stond de stoet.
Chef en Jochem, die wilden daar het fijne van weten. En voor 't eerst die dag liepen
ze een eindje op hun pad terug, van IJsselstein af. En daar pal tegenover de kop van
de trouwstoet, die voor hen zo voordelig was geweest, stond een groene bolderwagen,
de ketting omwonden met strooiwis. En op die wagen, vier boeren in 't zwart, met
verwaaide bar hoge zijden hoeden op en witgeschuurde klompen aan. Ze zaten op
een lijkkist. Op de bok Zacharias Neuteboom van Knollemanshoek in de Achtersloot,
de geklompte poot nog driftig op 't paard z'n kont, gereed om d'r op in te
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krossen. Bastiaar Six zat, als een woestgemaakt beest, naast Aartje en Aartje beefde.
‘Uit de weg! zeg 'k nog 'ns, of d'r vallen hier slagen!’
‘Nee snotjong! Wij brengen een lijk naar 't ouwerhuis. Jullie motten teruguit!’
‘En wij zijn een trouwstoet! Nooit, verstaan je, nooit gaan wij uit de wege!’
‘We staan, waar we staan. Tot de politie komt. En dan wor je op je trouwdag nog
opgebrocht ook, Ba; 'n jong dat nog niet droog achter z'n oren is, met een keind uit
de schoolbanken. Schaam je eigen!’
Maar hij, die zich behoorde te schamen, wier op dat woord zódanig giftig, dat hij
van de tilbury sprong, om Zacharias Neuteboom met het dikend van de witte
trouwzwiep te gaan afdekken. Chef en jochem gongen maar wat opzij ; waar slagen
vallén is 't al z'n leven kwaad geweest voor een bedelman. En eer Bastiaar 't gevecht
had kunnen openen, waren daar al dozijnen van hem toe komen lopen, sterke
meelmuizen allemaal, met schoeren breed van 't zakken dragen, en ze hielden hem
vast.
‘Bas, gelijk... dat heb je. Maar slaan nou niet. Denk an Aartje, ze leit al bekant
van d'r telvers. We tallen die lomperiken met d'r wagen opzij zetten, met z'n allen.
Kom!’
Maar dat was beter beloofd dan gedaan. Want Gerrit Kloot, een van de vier die
met rouwneusdoeken op de lijkkist zaten, boog z'n eigen voorover en beloofde: ‘Wie
an de wielen van deel lijkwagen darft kommen, steek ik 't hart af.’ En in z'n vuist
hieuw hij een boerenscheemes, waarmee wat te doen valt.
Daar stonden ze. Vooruit ging niet. De Lopiker wetering ligt hoog en er is bekant
geen berm. Van de landzijde loopt de berm van de dijksloot zó steil omlaag, dat
uitwijken ook daar niet op doenlijk is. Een van de twee moesten ze teruguit; het leven
of de dood. En wie zou 't wagen, die kar te verzetten, waar vijf woestgeworden boeren
met messen op zaten, tot steken bereid? Men moet weten, vóór ze van 't sterfhuis
vertrokken ('t gold hier een melkknecht die ver van z'n ouwershuis, in Booreft
namelijk, gevallen was onder de hooibergkap), vóór ze bij de boer gunter wegreden,
was er een goed glaasje geschonken, om de verdrietige ziel wat te smeren.
Al evenzo in het trouwhuis, bij Aartje heur ouwelui. Daar was al menige stopfles
geleegd, op 't welslagen van dit nieuw gezin, gelijk dat pas geeft. En daarom wilden
ze maar geen van allen van rede weten.
Die op de bolderwagen zeggen: ‘een lijk heit overal voorrang, de koningin eigens
gaat nog uit de wege voor een lijkstoet.’
En de mannen met de versierde zwiepen weten weerom: ‘Een lijkstoet, da's andere
praat; maar jullie bennen geen lijkstoet, jullie brengen allenig maar een lijk weg. En
wij zijn met veertien span gerij; jullie met een.’
‘Een lijk is een lijk.’
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‘En een trouwstoet is een trouwstoet.’
‘Maar 't is niet eens een trouwstoet. Jullie toeren maar wat. En dan... wij kannen
wachten!’ Een van de vijf komt op de wieldom staan en wipt stram op de grond. Hij
wil naar Tobi, naar de diender. Maar wacht even, dat gaat zo maar niet. Alleen, tussen
een muur van bruiloftsgasten in, is hij niets waard, zélfs met z'n mes niet.
‘Eén hebben we de tanden al uitgetrokken!’ roepen ze overmoedig, en keilen 't
afgepakte mes de wetering in. En z'n tabaksdoos er achterna.
En is dit het sein geweest? Als een troep mieren kruipen ze, van achter en van
voren tegelijk, op de boerenkar. Wel met twintigen. 't Gevecht duurt maar even,
boven op de kist. De messen vliegen in 't rond als in een oorlog; binnen tien tellen
zijn de tegenstrevers, ook de voerman op z'n bok, gans ontwapend. Blauw van
kwaadheid, zijn ze tot overgeven gedwongen. ‘En nou terug!’ wordt geroepen van
de kar. Bastiaan eigens is 't, die de oldenburger bij 't bit vat, en terugvoert, met heel
de last van rouwende en feestvierende boeren en molenaren er op, naar 't uitpad van
de hofstee die daar ligt; de hoeve van Piet Verkaaik, alwaar Adam en Eva van steen,
op Franse wijs met holle ruggen, op de inrijpilaren staan. En toén eerst kon de
trouwstoet op z'n feestrit passeren. Tenminste, als de vijf op hun bolderwagen toen
toegegeven hadden. Maar dat deden ze juist niet. Want eer Bas weer goed en wel op
z'n versierde tilbury was gesprongen, naast Aartje dat beschaamd en ingedoken op
't weerbord leunde, rillend als een zieke vogel, stond het lijkgerij al weer midden op
de weteringdijk.
Overnieuw kwamen ze van de twee zijden zo dicht mogelijk bijeen, paardenkop
tegen paardenkop. ‘En wie ons nou nog durft aanraken!’ riep de voerman woest,
‘hum smijten we 't lijk veur z'n voeten, verstaan! Vuile schenners!’
‘Mannen!’ riep Bastiaan, ‘ze staan weer voor 't paard z'n poten!’
Toen leek het, of de strijd weer zou gaan aanvangen, maar waarlijk, de boeren
achter op de kar grepen de kist al beet. En dáár had Bastiaan dan toch maar ontzag
voor en z'n feestgangers ook.
‘Wachten!’ commandeerde hij, bekant stikkend van ergernis, want van de lijkwagen
af wieren vuile scheldwoorden naar z'n kop gegooid, vanwege dat hij zo schielijk
(en zo jong nog) met een keind gong trouwen.
‘Trouwen met z'n drieën; schaam je eigen!’
En 't was toen maar goed, dat mijnheer Koekkoek den huis uit kwam lopen. Chef,
die hem komen zag, sjokte 'm al tegemoet.
‘O meneer Koekkoek, kom d'r is gauw bij! Ze steken met messen en ze gooien
met doodkisten! Zeg u maar gauw een woordje, dat het over mag zijn!’
Mijnheer Koekkoek, de paarden recht over elkander ziende, begreep. Hij ging,
met Chef aan z'n zij, bedaard al de veertien trouwgespannen langs
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en zei overal een hartelijk zegje, dat laat zich verstaan. En toen wieren na wat praten
over en weer, al die gespannen terug geleid, de werf op van ‘de Posthoorn’.
‘Hurt!’ zei Zacharias Neuteboom gram en de vijf, met hun lijk, reden verder.
Hunne messen waren ze kwijt. Jochem stond nog daar, waar de halsstarrigen elkaar
het voorbijgaan belet hadden en waar het paardepad wild opengeklauwd was van de
ongedurige hoeven. Hij had, onderwijl mijnheer Koekkoek, met Chef als een kit er
aan hangend, de trouwgespannen was afgeweest, meelijwekkend z'n rouwbeklag bij
de vijf gemaakt. En zij daar op hun wagen, woest nog, zij wilden wel tonen dat zij
goeie mensen waren, heel wat betere mensen dan die loeders uit de trouwstoet: ze
gaven om 't rouwbeklag, allemaal wat centen uit de knip. Jochem telde 't na. 't Viel
mee. Voornamelijk, omdat hij ze hartroerend had bijgestaan en gelijk gegeven. ‘De
dood moet geëerbiedigd worren!’ had hij hoogdravend verklaard.
Mijnheer Koekkoek had met Chef een dispuut over de voorrang, onder 't
terugkomen. Chef wist het niet zo precies. Hij was achteraf blij, dat ze ten leste van
elkanderen waren, maar... één lijkwagen kan beter wijken dan veertien
trouwgespannen.
‘En de eerbied dan, Chef?’
‘'t Leven gaat vóór de dood, meneer,’ zei hij peinzend weerom. ‘'t Leven heit de
meeste rechten.’
‘Maar de dood, Chef, de dood overwint het leven ten leste toch.’
‘'t Mag zo zijn, maar jammer is 't, meneer Koekkoek, dat dat jongge trouwde paar
op z'n trouwdag 't al most ondervinden.’
‘Och Chef... ze denken er zo diep niet over na en ze zijn bovendien half zat.’
‘Meneer Koekkoek, ik dirk zo, as ik dat meidje 'n keer ankeek, dat meidje docht
er wél over na. As ze 't leven dragen onder d'r hart, dan zien ze fel in de toekomst.
Dan is 't geen lieverjongen en vrijen meer, meneer, dan is 't heel wat anders geworren.
Zo'n meidje, hè, haast eigens nog een keind, draagt bij zich wat bloedjong is, groot
wordt, oud wordt en doodgaat. Wij, mannen op leeftijd, wij overzien het leven naar
z'n uitenden; alzo een vrouw met kind in. Al is 't eigens nog een keind.’
Waarop Jochem zegde: ‘as Heintje tóch op 't lest voorrang heit, waarom zouden
we dat dan niet willen weten? Da's dommigheid. Leven of doodgaan; doodgaan of
leven... 't is algelijk. Je kan 't keren noch wenden, maar wie tijdig voor specie zorgt,
voor de metallieken, die is 't kwaaiste nog niet af. En meneer Koekkoek, daar zorg
ik nou veur. Ik heb van de bruidsstoet centjes gehad van wege 't huwelijkse pleizier
en ook van die mannen bij 't lijk, ten respecte van 't rouwbeklag. Zo is het leven.
Helder op.’
Mijnheer Koekkoek ging weerom en z'n huis in. Hij had de woorden van
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Chef nog in z'n oren tuiten: waarom zou je ze, zo vroeg al, laten ervaren dat de dood
triumfeert? En Chef en Jochem trokken maar weer verder: naar IJsselstein. Daar
waar tien jaar geleden brand is geweest, toen Gerrit de Gier, een broer van Jacobus,
daar woonde, boert vandaag aan de dag Reinier van der Vlist, een daggelder van
afkomst, die 't klaargespeeld heeft de dochter van z'n baas te trouwen. Als hij 't wéér
moest doen, Chef en Jochem geloven vast dat hij eerder mee de dijk opgetrokken
was om een cent. Coba Mel komt uit Polsbroek en daar, op ‘'t Huis met de Sleutels’,
eigenlijk ‘Petrushoeve’ genaamd, is ze jong geweest en heeft ze liefde opgevat, of
hoe zal je dat noemen, voor Rein. Daar in Lopik-Kapel wonen ze al van hun trouwen
af, dat is negen jaren. Negen jaren. Waar blijven ze. Ze denkt daarover na, als ze
Chef en Jochem achterom ziet komen. Negen jaren her kwamen die twee, precies
als heden, elke veertien dagen naar ‘'t Huis met de Sleutels’. Eens hebben ze
overgeslagen, dat was rond 't jaar vier of vijf, die hete zomers. Verluid wier, maar
of 't waar is weet niemand, dat ze toen in de kast zaten vanwege dronken zijn,
schooierij of zo iets. Wie weet er 't rechte van?
Vroeger kwam ook nog Jossie van Bladeren, ze zeggen een domineeszoon, met
schuurpapier en kachelpoets. En dan nog Flip Koeienroes, die niet recht bij z'n
positieven was en altijd raar met z'n kop liep te schudden, die schooide alleen maar
zo'n beetje en had geen handelswaar. Van Flip wordt verteld, dat toen lij in
Papendrecht stierf, de Staat een bonk geld van hem heeft georven. En dan liep er nog
de Jonker (of die van adel was, dat is niet zeker, maar iets daaromtrent toch wel) en
Hein Eenpoot, die altijd met ijzige verhalen van spoken en bloed rondliep. Allemaal
zijn ze verdwenen, gelijk met de opkomst van 't nieuwerwetse boerenleven, met de
maai- en wasmachines en de betonnen keuenhokken. Alleen Chef en Jochem zijn
overig. 't Vreemde volk, dat zo eens opduikt en dan weer wegblijft, rekent ze niet
mee en ook de zigeuners niet en 't andere kermiswagenvolk.
Alzo bleven Chef en Jochem, Jochem en Chef, zij alleen. Ze herinneren haar aan
de tijd, toen ze als meidje alleen tussen de gebroers in Polsbroek woonde en daar
voor vaders de kaas verzorgde. Daar heeft ze ook 't wringen geleerd, uit de fijne
vingers van moeders die heen is, sedert achttien jaar. Wat is er veel veranderd rond
haar heen. Alleen Chef en Jochem, de twee schooiers, zijn eender gebleven. En als
ze mogelijk niet dezelfde slobberjassen dragen als voor negen jaren her, dan lijken
die d'r toch bar veel op.

XX / De vrouw zonder schaduw
Precies als de twee oude bekenden in postuur staan om hun centje te ontvangen, daar
komt Reinier van der Vlist, een magere pezige vent met de
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maaimachine die hij zelf trekt, achterom gekrost. Hij is bij de smid geweest. 't Is net
nog een uurtje voor melkenstijd, een week voor de hooibouw aanvangt. En Reinier
gaat zich lopen te verhangen, met een oliekannetje en wat gereedschap. Tweemaal
komt hij rakelings langs de vrouw Coba, en elke keer slaat ze even, schichtig, de
ogen op. Maar Rein zwijgt. Een emmer, die 'm in de weg staat, trapt hij omver, in
haar richting. Jochem denkt... ho, hier gebeurt wat. En waar zijn bedelaarservaring
hem geleerd heeft, dat alles wat er gebeurt buiten het gewone doen, zich laat omzetten
in een bedelaarscentje extra, gaat hij leep wat staan kijken, bij Rein; Rein die zwijgt
tegenover Coba van Mel met de Sleutels.
Jochem maakt ook een praatje met de baas. Over 't weer en onnozeligheid eerst
maar wat. De ander, blij aanspraak te hebben in 't drukkende zwijgen, geeft grif
bescheid. Vrouw Coba blijft in de buurt; ze hangt kaasdoeken uit, spoelt ze even na,
kortom, ze doet dingen die ook gelaten kunnen worden op dat uur.
En ongemerkt gaat Jochem over op de oude tijd, over Polsbroek, waar hij de baas
nog trouwen weet, en over een oud soldatenpaard van Mel met de Sleutels, dat op
hol geslagen is. En 't wordt wat milder in de baas z'n gemoed, nu hij aanspraak heeft.
Jochem wil dan ook de vrouw Coba betrekken in 't verhaal van weleer, maar hij
staat daar echt tussen twee stenen, die alleen maar koud vuur op elkander kunnen
ketsen. Wat is dat voor vreemdigheid, een boer, die tegen z'n vrouw niet en praat?
Is dat eer vertoond? Wat een nieuw-modische stadse manieren zijn dat.
En hij gaat ijverig voort met z'n verhaal over de oude tijd; de vrouw, die toch ook
aangesproken is, heeft reden om mee te luisteren. ‘En weet je nog, vrouw Coba, toen
jouw oom Engel Mel, bij 't schouwvoeten in de Schoolvliet viel? Waar al de hoge
heren van de Polderstoel bij waren? Toe. Vertel jij dat er is. Ik dirk... nee, je baas
was toentertijd nog niet op ‘de Sleutels', hij zal 't ook wel vernemen willen en eerlijk...
't fijne ervan ben ik kwijt.’
Ze knikt berustend. ‘Weten doen 'k het nog, Jochem, as de dag van gisteren, maar
ik kin zo goed gien verhaaltjes vertellen, gelijk jij.’
Wéér mis. 't Is net, of hij langs hen heen grijpt, als hij ze wakker wil maken voor
elkaar. Zie nu toch die voormalige daggelder eens woest ingespannen staan te draaien
aan moeren, met z'n gat naar z'n eigen vrouw gekeerd en een vastbesloten kwaaie
kop.
Dat ziet zelfs Chef, en Chef, in z'n onnozelheid zegt zomaar... ‘Wat is dat toch,
baas, heb ie nou echtig narigheid met de vrouw gehad?’
Woest is Jochem. Heel z'n kunstig probeersel, (hij was al zo aardig op weg) ligt
in 't slik; Chef is weeral eens aan 't woord geweest. En kijk eens aan, wat dat stomme
woord daar breekt. De vrouw Coba glijdt neer op de lattenbank en huilt in haar schort.
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Vóór dat Rein kwaad worden kan, over zoveel astrantigheid, neemt Jochem gauw 't
woord op. ‘Zo is onze Chef nou, baas. D'r uit gooien, krek wat ie meent. Maar... we
kennen Coba Mel dan ook al zo lang, waar vrouw. En jou ook, Rein van der Vlist.
En 't is ook zo voor elkeen te kijk, waar? En we miszeggen er ommers niks mee?’
‘Je mot anders nooit steken tussen man en vrouw,’ zegt Rein gram en hij staat met
een Engelse sleutel wijdbeens overend. ‘Maar nou jullie d'r toch over begonnen zijn
en over Polsbroek en over ‘de Sleutels’, as je daar nou weer komt...’
‘Toekomende Donderdag, baas.’
‘Nou zeg dan dat ze d'r mooi maggen kommen weerom halen, met al d'r centen.
En dan gaan ik weer daggelderen. 'k Verhuur me liever bij een koopman in todden,
'k gaan liever met jullie soort mannen de dijk op, dan langer hier in dat duffe kot te
zitten.’
‘Nou, nou, baas. Ze doet toch geen kwaaiigheid?’
‘Kan ik 't verhelpen?’ klaagt de vrouw Coba.
‘Of je 't helpen kan? Jij met je geld, met je koeien, met je spaarbrief bij meneer
Meyer in de stad; nee, jij kan 't niet verhelpen, dat ik maar een daggelder bin, dat ik
er uit zie as een daggelder en omgang zoek met mijn gelijken van oudsher. Wat dan?
Had ik een trotse hufter moeten worden? Een gezegger met z'n kop in de nek? M'n
broers niet meer kennen, omdat ik met Coba getrouwd bin? Nooit!’
‘Maar dat vraag ik ommers niet, Rein, en dat is het toch ook niet. Ik heb jou ommers
nooit laten gevoelen, dat ik de koeien heb meegebrocht en wat geld en zo.’
‘Mens, dat beurt zó dukkels, je merkt het eigens niet meer. Jij bint nooit arm
geweest, jij weet niet, wat of het zeggen wil, als de pacht voor 't aarpelakkertje met
Pinkster niet in de kast klaar leit. En jij dirkt maar, da'k nou gelukkig bin, omdat we
zeuvenendertig koeien melken en ik veertig bunder land beheer. Maar wâveur werk
ik? We worden in de allenigheid oud.’
‘Da's toch helegaar mijn schuld niet, Rein.’
‘Schuld? Wie praat er van schuld? Maar liever zat ik, as daggelder zijnde, met een
stuk of wat keinderen om me heen, dan als nou, boer zijnde, altijd in de allenigheid.’
Waarop Chef zachtjes zei: ‘nee Rein, da's geen zaak om Coba's mee te kwellen,
dat zal heur eigens al zwaar genog zitten, waar vrouw?’
‘Och Chef, dat kan ik toch niet gaan bepraten met jou, waar Chef? Dat is toch zo
lee.’
En toen Jochem weer: ‘'t is onnozel, dat wij, getwee, mannen zonder huishouwer,
in zulke praat betrokken geraakt zijn. Maar echtig, as je 't mijn vroeg, wat of ik dee,
ik zou zeggen: de vrouw is van goeie wille, d'r zijn zwaarder zaken te dragen dan
zulk een klein gesakker. Kom nou... twee
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grote mensen zallen toch niet as kleine kinderen koppen tegen elkander. Baas; kin
jij je eigen vrouw zien grienen?’
‘Ja; waarom nemen jullie geen keind an?’
‘Wat Chef! Wat kal je nou ineens.’
‘Een keind annemen. Maar dat gaat best. As er toch ievers een weesje zit, dat gien
vader en gien moeder meer heit, hè. Nou en dan zeggen jullie: we gaan dat weesje
eens bekijken. En nou, as 't je zint, dan... hup... dan neem je 't an. Ik bin zogezeid
ook een weesje, vrouw Coba.’
Ze lachen beiden. De eerste maal na weken, dat ze samen van eendere zin getuigen.
En Chef merkt dat. Hij wordt er gelukkig onder en nou wilde hij maar, dat hij nog
meer aardigs wist. En de vrouw Coba, door haar mager lachen heen, wou eigenlijk
toch wel weten, of dat nou mogelijk was - een keind aannemen. - Ze heeft er wel
eens een muissie van horen piepen, maar zoiets gaat toch allenig maar bij familie
onder-elkaar?
Ze is er vurig op, om er meer van te weten, maar al zulksoort zaken te bepraten
met twee bedelaars... dat is nogal wat. En wie zegt, of die twee 't eigens wel goed
weten? Waar zouden ze de geleerdheid vandaan gehaald hebben? Ineens denkt ze
aan vaders. Vaders moest dat zien. Dat zij, Coba van de Sleutels, hier op haar eigen
werf haar huwelijk staat uit te dragen tegen schooiersvolk. Zover is de volkse aard,
door de omgang met een knecht uit de lage wei, al door haar wezen getrokken; zij,
die eenvoudig genoeg was, om een arme kerel te willen trouwen, te hoofdig om met
hem gelukkig te kunnen zijn.
Van nu af weten Chef en Jochem dat allemaal. In haar kop morrelt en miert het,
hoe ze dat nu weer ordelijk kan maken.
Ineens zegt ze: ‘Chef, heb jij wel eens in de kast gezeten?’
‘Ikke? In de kast? Mens? Hè, daar gril ik van.’
‘Ja, maar achttien jaar geleden... wat was dat dan?’
‘O, toen. Da's deze zomer zeventien jaar. Maar niet in de kast.’
‘Wat dán, Chef.’
‘Ja... wat zal 'k zeggen. Da's een zakengeheim, daar zit m'n maat ook an vast,
Jochem? Wat doen?’
‘Vertel maar op, Chef, 't is lang genog geleën, 't Is zogezegd verjaard.’
‘Nou, affijn dan. We hebben samen zes maanden in Hoorn gezeten, dat hebben
we. Wegens zatlapperij, gevolgd door zatlapperij en nog wat zatlapperij. En drie
dagen eerst 't doosje in, maar... hechtenis. Da's niet in de gevangenis, hoor; daar zit
geen kwaaiigheid achter. Maar je mag het toch aan niemand vertellen, anders is 't
overal uit met de goeie geef.’
‘En hoe kwam dat, Chef?’
‘Nou; hoor dan. Maar neem dan een zit.’ Zelf kwakte hij neer op een melkblok en
de baas gaat hurken naar boerenmanier, met een hooitje tussen z'n kiezen gedraaid.
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‘Ik kende Jochem al lang. Toen ook al veertien jaar. We zijn samen veulmalen rijk
gewist, soms hadden we wel veertig gulden garen en band om te verkopen, maar
meestal waren we zo nakend als een neet. En dat kwam allemaal van de drank, want
in die dagen gongen we dukkels op ons rit, waar Jochem?
En toen dochten we nog (we waren jong) dat schooien schande was. We wouwen
handelen. En nou zal ik jullie eens verklaren, waarom we tegenwoordig geen handel
meer drijven. Van handel drijven kom je in Hoorn terecht; dat hebben wij geleerd.
We liepen op een keer samen zwaar te redeneren over onze armoei. We dochten,
we zouwen later nog eens verkommeren van de honger. Maar zover is 't met Gods
hulpe nooit gekommen. Ik zee: ‘Jochem,’ zei ik, ‘we worren ouwer en we zijn zo
arm as kraaien in de winter.’
‘Ja,’ zee Jochem, ‘erg arm.’ En ik weer: ‘as we onze ogen dicht doen, zijn onze
keinderen onbezorgd. Want ineens raakt een mens getrouwd en nog subieter valt hij
dood.’ Dat kon Jochem goed begrijpen en toen zijn we gaan overleggen, wat of we
doen zouwen. Nou, we waren ommers arm geworren van drank en toen docht ik, ik
wil rijk worren van drank.
‘Handelen in drank,’ zee ik daarom.’
‘Mag dat?’
‘Beljaat, handel mag. Zo zeker as dat ik 'm lust - en toén eerst wier ik geloofd. D'r
waren in die dagen veul mensen die 'm graag lustten; dus een handel in drank dat
moest goed gaan.
En dat docht Jochem ook, waar Jochem? Hij zee nog: ‘as we dan rijk worren, dan
kopen we... ja wat zou jij kopen as je rijk was?’
‘Ik?’ zee ik. ‘Dat weet ik nog zo net niet.’
‘En ik wel. As we rijk worren, dan koop ik 'n stel kammen voor m'n meid.’
‘Maar je heit niet eens een meid, Jochem,’ zee ik toen.
‘As 'k rijk bin, dán heb 'k een meid.’
‘Nou,’ zei ik toen, ‘da's goed. Koop d'r dan veur mijn ook maar een stel bij.’
Maar omdat het mag, daarom deden we 't. We wieren koopmannen. Ikke had vier
en halve gulden. Jochem vier zestig. Ruim negen gulden samen. Daarvan wier de
handel begonnen. We kochten bij een opkoper een handzaam boekenhout vaatje met
koper beslag. Om en nabij de vier gulden. Voor de rest kochten we genever en een
glaasje, waar we 't voetje afsloegen. Zo hoort dat. Al 't geld was op. Allenig Jochem
hield van z'n portie tien rooie centen over, niet meer.
En wij de dijk op. Een liter kostte toentertijd, vóór die vervloekte drankwet, één
gulden twintig en een liter houdt vijf en twintig glaasjes in. As je ze dan ook verkoopt
voor een dubbeltje, zit er zes en twintig stuiver winst aan. Da's wél; waar?
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Maar om te verkopen motten er kalanten zijn. En die waren maar schaaielijk te vinden.
Na vier uren gaans vonden we de eerste klant. Maar die was krek wat vies uitgevallen
van z'n eigen. ‘Jullie hebben maar één glaasje,’ zee hem, ‘en geen spoelbak.’
‘Da's waar,’ zee ik weerom, ‘maar nog niemand heit uit dat glaasje gedronken,
want jij bent de eerste kalant.’ En wat dink ie dat hem toe zee: ‘nou dan zal je genever
ook wel niet deugen, anders had je wel méér verkocht.’ En hij gong ‘de Rolaf' in,
waar ze je toentertijd al twaalf centen lieten betalen. 't Scheen dus wel te maggen,
maar niet te gaan.’
‘Chef,’ kwam toen vrouw Coba er tussen, ‘waar ieverans kan je dan weesjes
bekommen om aan te nemen?’
‘Bel, mins, daar hebben we 't ommers allang niet meer over. Ik zal even deur
vertellen, hoe dat we toch nog uitverkocht raakten. We dochten maar, alle begin is
zwaar en de Koning kon ook nog niet lopen, toen ie nog in de kakstoel zat.
Toen hebben we eerst nog wel veul kannen verkopen, aan 't werkvolk van de
touwslagerij. Touwslagers hebben al z'n leven dorst. Maar er waren geen centjes
voorhanden. Crediet wouwen ze hebben.
‘Crediet?!’ riep onze Jochem woest. ‘Pof? Daar staat zes jaar op rechtevoort. Geld
veuruit... da's andere praat!’ Nou... die touwslagers dan, hebben nog altijd dorst, want
centjes hadden ze niet, en poffen dat deden wij niet.
Toen was er nog een meneer, en die wou helegaar niks kopen. ‘Drank is 't begin
van alle ellende, mensen,’ zee hum met een lijkstem en onze Jochem zee daarop:
‘Juustem. Want we verkopen d'r niet ene, en dorst da'k er van krijg. Is dát nou niet
ellendig, meneertje? Toe meneertje, koop uedele d'r nou eentje, ze kosten maar een
dubbeltje.’ Maar meneer Ellende wou niet. Hij wou: we zuwen de kostelijke genever
laten leeglopen in de dijksloot. Zoëen mot toch in 't dwangbuis, waar of niet waar?
Maar dorst dat een mens krijgt van 't lopen in de zomer met een vaatje genever op
zijn buik. Jochem wies een keer 't zweet van z'n kop en hij lekte een druppel van 't
kraantje af. Maar ik weerde 'm af, want 't was ons leste kapitaal en we wouwen
ommers rijk worden. En we liepen maar, we liepen maar. Alleman die we passeerden,
vroegen we: wie mot er een Schiedammertje, een pierenverschrikkertje, een best
Schaepmannetje voor één hard duppie? Niemand was er, die wou.
Ineens zee Jochem: ‘Chef,’ zee die... ‘ik weet een kalant.’
‘Woont er?’ vroeg ik weerom (en Chef deed voor 't gezelschap centjes tellen na
met z'n vingers), want centen mosten er zijn, want 't was ons leste kapitaal. ‘En waar
zit die klant?’
‘Waar die zit? Die staat hier voor je,’ zee onze Jochem, waar Jochem? En hij lee
z'n leste duppie op het vaatje.
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Nou, en mocht ik toen weigeren? Nee ommers. Want het geld van m'n maat is me
even lief als 't geld van een jonker. Ik maak daarin geen onderscheid. Eerlijk is eerlijk.
Ik nam het glaasje en 't klokte d'r aardig in ook. Maar dirk je, dat ik er óók wat van
kreeg? Gien bodempie. En toen wier ik gram. Scheen de zon niet nét zo hard op mijn
kop als op de humme? Kwam mijn dan een pikkedanesie niet nét zo hard toe als aan
m'n maat? En ik had ommers geld. En toen kocht ik d'r ook een, van Jochem, en het
smaakte bestig. Toen had Jochem natuurlijk weer het duppie, want ik heb netjes
betaald.
‘'t Gaat al aardig met de handel, waar?’ vroeg Jochem, ‘we hebben d'r al twee
comptant verkocht. Nou koop ik de derde en... ik betaal. Beter dan die loeders van
touwslagers, die achteruitlopers, die wouwen nog niet eens betalen.’ En toen 't duppie
weer in mijn vingers zat, wier 't me daar zo heet. Ik docht: de zaak gaat goed, en d'r
is geld - hup! - daar verkocht ik de derde aan m'n eigen.’
De vrouw staat, tussen haar lachen door, wat te praten met Jochem. Of Jochem
ook weet, of ze zo'n aangenomen keind later nooit opeisen kunnen. Maar Jochem
zegt, dat ze dat nooit van z'n leven kunnen. Eens gegeven, blijft gegeven. Want als
vader en moeder dood is, dan is 't keind van wie er voor zorgt. O zo! De gramme
Rein is nou ook maar op de lattenbank komen zitten, want 't duurt wat te lang om
erbij te hurken. En 't verveelt hem niks.
‘We dochten toen,’ ging Chef onverstoord verder, ‘dat het leven as koopman
zijnde, toch zo kwaad niet was. Want van toen af, verkochten we als een lier. Eerst
alleen nog maar aan mezelf en aan Jochem, maar ineens, toen ik opkeek, waren er
nog meer mannen gekomen, allemaal kerels nét als Jochem; groot, zwaar en nét zo
venijnig. Allemaal zware broers van Jochem, ze kochten met geweld. En ik schonk
maar. Telkens een duppie, het eigenste duppie. Wat voor mirakelen je met één onnozel
duppie al niet beleven kan, hè.
M'n maat wier toen handtastelijk. Hij wou eigens schenken, maar ik, kroegbaas
zijnde, (en 't genevertje was mijn toevertrouwd), ik gaf 'm een lel, dat 'ie van z'n
staken af viel. Nou, en omdat ik een meelijend hartje heb, toen ben 'k wat bij hem
kommen zitten, hè, en toen hebben we 't duppie nog 'n keer of wat gewisseld.
Toen gongen we een mooi lied zingen, met lange uithalen. As dankjewel bekwamen
we elk van elkaar een neutje en dat waren nou echtig de twee enige, die we
weggegeven en niet netjes verkocht hebben. Want er zat toentertijd nog veul hart
voor de koophandel in ons.
En toén zijn we pas erg vriendschappelijk gaan klinken. Eerst Jochem; op z'n
compagnon en toen ik, met een duppie te betalen, op mijn compagnon. En toen hij
op z'n vrind en toen ik weer op mijn vrind. En Jochem weer op
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m'n vader. Ja, dat was naar recht, want als m'n vader d'r niet geweest was, dan was
ik er nooit geweest en dan had m'n maat nooit zo'n goeie compagnon gehad. En ik
liet m'n eigen niet onbetuigd hoor, ik ben, voor een duppie drank, gaan klinken op
zijn vader en op z'n moer en passant, op z'n hele permentasie.
Maar waarop valt er niet te klinken, als je tóch geld zat hebt. We hebben geklonken,
de een na de ander, op de luizen in een bedelaar zijn hemd, op de gezondheid van
de maan, op de genever en... op de gezondheid. Dát was pas treffend; op de
gezondheid van de gezondheid.
En toen wieren we kwaad op elkaar ook. En waarom dirk ie? ‘Jij,’ zee Jochem,
‘jij heit wat tegen m'n zuster. Waarom heb ie niet willen klinken op de gezondheid
van m'n zuster?’
‘Dát loeder?’ zee ik weerom, maar echtig, ik had Jochem z'n zuster nog nooit
gezien, ik weet vandaag de dag nog niet recht, of Jochem wel een zuster heit. Nee,
ik wou niks van z'n zuster weten. ‘Ik wil m'n eigen baas blijven!’ schreeuwde ik m'n
maat in z'n facie, ‘en jouw zuster mót ik niet. Twee geloven op een kussen, daar
slaapt de duvel tussen.’
Toen mosten we d'r natuurlijk eentje pakken, om weer maats te worden, maar al
wou Jochem dat doen op de kameraadschap, ik zee: ‘nee, we motten betalen, want
het is handelswaar.’ Eerst kwam d'r toen nog een negociant langs en die vroeg: ‘kan
ik er óók niet eentje krijgen?’ ‘Krijgen? Krijgen? Maar wat dink ie wel: eigens betalen
we ze elkaar, en jou zouden we ze weggeven!? Nooit!’ ‘Nou, dan betaal ik ook. Wat
kosten ze?’ ‘Een duppie,’ zee ik. ‘En ze kosten wel een duppie, maar ze bennen d'r
niet veur te koop voor jou. Want de ouwe klanten gaan voor.’
Eén pikkedanesie, dat je 'ns goed laat rollen over je tong, en de haat is vergeten.
En dan nog een, om de nasmaak van de ruzie weg te spoelen en een zomaar, omdat
het etenstijd wier. Dat doen de grote heren ommers ook, voor den eten. En, waren
wij geen grote heren geworden, met zo'n goedbeklante openluchtzaak?
Toen zee Jochem, zo waar als hij d'r hier bij staat: ‘Chef,’ zee hem, ‘ik heb geld
en ik heb toch zo bar veul trek in een neutje. Maar 't gaat niet. Ik weet echtig niks
meer om op te klinken.’
‘Dat komt goed uit,’ zee ik weerom, ‘want 't kraantje staat open, 't vaatje hangt
voorover en d'r komt niks, niks meer uit. 't Is casueel, maar 't is op. Hoe is 't mogelijk;
't is op!’
En toen vroeg Jochem, want hij kreeg 't benauwd: ‘Chef, 't mág toch wel,
drankhandel.’ Maar ik zee: ‘Jochem, wees gerustig, het mag.’ Maar 't mocht niet.
Want we zaten daar alleen maar wat lustig langs de dijk te zingen. We waren ook zo
pleizierig, dat de zaak zó goed was gegaan, dat we nog nee-verkopen mosten ook.
En daar kwam de diender langs; 't was toentertijd nog Marinus Bontebal, die ze later
vanwege 't kippenstelen,
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eigens twintig jaar of zoiets gegeven hebben. Marinus zee, dat het helegaar niet
mocht. En hij gong hulp halen en ze kwamen weerom met z'n drieën. Dienders weten
altijd, waar ergens hulp zit. Ze zoeken maar wijd uit de buurt van 't gevaar, en daar
zijn altijd de maats. Ik heb van m'n leven niet zo'n hoop koperen knopen,
gummistokken, schietgeweren, voetangels en klemmen bij mekare gezien. Anders
waren we niet meegegaan, waar Jochem? Maar dan gaat dat volk schieten en ze
schieten ons lichtelijk raak, dat vat je. Want mager waren we toen al niet. We wieren
overend gehesen, omdat lopen slecht gong, zó moei waren we van 't zaken doen. De
rest gong van eigens en toen ik klaar wakker wier ('k schaam me eigen da'k het zeg)
toen lagen we in 't kot. Boven ons hoofd kraakten de wielen van de kerkklok. Ieder
kwartier zee 't: boem! Dat trilt dan zo akelig door je kop heen, als je nog moei bent
van 't zaken doen...
‘Zie je nou wel,’ zee Jochem, ‘dat het niet en mag. Wat hè 'k je gezeid? Nou zitten
we in Leeuwarden,’ dat zei die, ‘misschien wel levenslang. Om te handelen mot je
patent hebben, dat zei m'n grootvader al.’
‘Je grootvader kan wat mij betreft stikken,’ zee ik weerom, maar Jochem zee, dat
dat al gebeurd was. Ik had veul meer zorg over onze bloeiende zaak, dan over z'n
grootvader die al gestikt was. Nou we juist zo'n hoop zaken gedaan hadden, stopten
ze ons in 't kot. Vals hè. Maar ik wist raad, of Jochem wist raad, ik weet het eigens
niet meer wie, maar we namen aan dat we een boom van een affecaat gongen bestellen
en die zou ons d'r wel weer uit parlevinken. Eer de goeie zaken weer verlopen zou.
Toen zijn we nog maar een bietje gaan slapen. Wat kan 'n mens in een kot ánders
doen, dan een bietje slapen?
En laat ik je vertellen, vrouw Coba, en jouw ook Rein van der Vlist, ik heb nog
van m'n leven zo best niet geslapen en zo aardig gedroomd van de zaak, van een
affecaat die later ook kalant wier, van een kroeg in de open lucht op wieltjes, van
lekkere klare en van dienders die we niet binnen lieten in onze eigen inrichting. Maar
wakker geworden zijnde, bekwamen we drie dagen en een half jaar Hoorn. Dát was
hard. Zo zie je, zaken doen mag niet, allenig rijk zijnde, dán mag het.’
‘Is 't uit?’
‘'t Is uit.’
‘Dan gaan ik melken,’ zei baas Rein, bezweet van de lach. ‘Coba, geef je de mannen
maar elk twee eieren en een hompie kaas.’ Dat zei Rein, hij zei het vrindelijk. En in
Coba heur hart sprong iets zachts omhoog. Ze wier er jonger van, een beetje mooier,
en minder snibbig.
‘Kom maar, ouwe jongens!’ lachte ze vrindelijk, ‘gaan maar mee naar de
butterkelder.’ Aldaar aangekomen deed ze de twee mannen danig te goed met zuivel.
Vader zou d'r wel weer wat van geweten hebben, als hij dát gezien had.
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Stinkend bedelvolk van de dijk in de witgevoegde kelder. Maar vader zat in Polsbroek,
en zij, hier in Kapel, had te boeren met Rein en niet met vaders. Op de deel vroeg
ze met ingehouden stem aan Chef: ‘kan je zo'n weeskeind nou echtig altijd houwen?’
‘Eén keind? Mens, as je toch begint er mee, dan neem je d'r ommers zes. Dan zit
er wat verschil in, hè.’
‘Maar of 't kán, Chef. Weet jij 't niet, Jochem?’
‘Ik zeg zo... je mot een affecaat nemen, net as wij toen we onschuldig, zakenman
zijnde, in 't kot zaten. Een boom van een affecaat.’
‘Ja, 'n affecaat, daar zeg je een waar woord. De affecaten weten veul. Maar jullie
motten er gien praat over maken, mannen, tallen jullie dat niet doen? Helegaar met
niemand, hè en... in Polsbroek...’
‘Vrouw Coba,’ was Jochems weerwoord, ‘als wij vertellen mosten, wat we op een
dag allemaal zien en horen, kwam er oorlog. We zijn te veul heren van de wereld,
wat jij. Wij kannen zwijgen. En wat 't mooiste is... we doen het ook.’
Maar de vrouw was nog niet tevree, met wat ze wist over zo'n keind van anderen.
Ze wou nóg meer weten er over, van Chef. En om daar een eind aan te maken, ze
hadden hun deel hier wel bekommen en ze moesten nog naar IJsselstein, zei Chef:
‘is dát nou praat, voor een dochter van Mel met de Sleutels, tegenover ons soort
mannen? Neem d'r één an of zes, neem één affecaat er bij of zes, maar hou ons er
buiten. Adé vrouw Coba en je bent wél bedankt.’
‘Jullie zijn ook wel bedankt, mannen.’
‘Zie je nou wel, Chef,’ verklaarde Jochem, toen ze weer op stap waren, altijd naar
IJsselstein: ‘dat het in de grote wereld óók donderjagen is?’
‘'t Is overal wat, tot op m'n rug toe,’ gaf Chef weerom. En hij schurkte zijn eigen
als een oude zog, tegen een knotpopulier.
‘Allé, we gaan verder. Laân de beessies ook maar wat te eten hebben.’
En 't was niet zonder zorg, dat ze toen naar de lucht keken. Want het lekkere warme
weer was er schuld van, dat er donderkoppen kwamen kruipen uit het land onder
Benschop vandaan. Van die vuile zwarte bobbels, waar nattigheid en narigheid in
zitten; soms wel hagel. En in melkenstijd is dat kwaad. De koeien onrustig, druipwater
in de melk, de melkmeiden nijdig, de vrouwen ongerust om 't volk dat in de open
koeihokken en melkbochten vertoeft, neen, dát is geen bedelaarsweer. Zou deze dag,
die toch niet schaaflijk is geweest, tegen 't ende nog tegenslag brengen ook?
‘Dat komt van 't overal wat praten,’ morde Jochem, ‘as we nog eens leerden overal
allenig maar de hand op te houwen en - hurt - dan weg... we konden op een dag van
Schoonhoven naar Arnhem schooien.’
‘En tien jaar veer je tijd in 't familiegraf worren bijgezet vanwege de afgesleten
benen. En dink jij, Jochem, dat de mensen ons echtig touwen
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geven blijven, als wij vreemd bleven van ze? En zou jij eigens, zoals een machien
draait, van hofstee naar hofstee willen jagen? Wat is er dán nog aan ons vak, als 't
pleizier van hier en daar eens wat te vernemen er af geraakt?’
‘Chef, man, leer dat van mijn... 't gaat om de metallieken, allenig daarom. Al het
andere is kul. En niet allenig bij ons, maar overal. Kan jij 't er soms zónder stellen?’
‘Ik heb zogauw gien weerwoord, Jochem, maar...’
Stil, wat horen ze daar, bij 't Huis te Vliet? Wat zingt daar, zo aardig in het
lorkenhout? De kippen bij de boeren en daggelders, die 't helle licht dat door de
donderwolkranden schijnt al hebben waargenomen, troppelen schauw bijeen, en zo
ook de kinderen. Wie zegt nu de kinderen, dat er onweer op til is? Wie heeft dat in
keurlui weten verankerd, zo zeker als honger en slaap? Hier, rond het Huis te Vliet,
waar mijnheer de Baron woont, de Dijkgraaf van de Lekkendijk Bovendams, die in
Den Haag ook in de Landsregering zetelt, hier is veel geboomte, wijders
hakhoutbosschages, vijvers (met twintigponds korpels er in) en oude hoeken met
hoogopgaand kervelkruid. Voor kinderen, zo om en nabij zomers onweer, als de
lucht fel wordt en al het witte nog witter schittert en ieder grasje zwarte schaduw
afgeeft, voor de jonkies is 't daar in Lopik-Kapel maar mirakels geheimzinnig. En
Chef weet dat, Chef geeft z'n eigen, zo lomp en oud en dik hij is, nog wel eens de
moeite, aan 't wel en wee van de jonkies te denken. Dat komt, omdat hij nog krek
weet, waar hij eigens vroegerjaren aardigheid aan gehad heeft.

XXI / Twee weerwolven
Pst. Ze houden halt. Ze praten niet meer, maar komen, met wiegende pasjes op 't
geheim af, dat verborgen zit midden in het donkere lorkenhout. En zie dat daar nou
toch zitten, het koppeltje, schortjes voor van boerenbont en de jongens blauwe kieltjes
aan, geknipt uit vaders kielen, verkleurd, gelapt, nét landkaarten. Ze spelen van de
weerwolf, die zit gevangen tussen twee ijzeren tangen, tussen de zon en de maan,
herder laat je schaapjes gaan.
Ik durref niet
Waarom niet
Om de weerwolf niet...

Wat zingt dat aardig in zo'n hol van hout en donkerte. Ze doen dat, nog net als Chef
het deed zestig jaren her, toen ook al tegen dat het onweren ging. De jongens en de
meidjes kroelen heel dicht bij elkaar; bang voor de donkerte, bang voor de weerwolf.
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O wee wee wee,
O wee wee wee,
Wij vrezen voor de weerwolf niet...

Maar ze vrezen wél. Zelfs de weerwolf vreest. Hij is stilletjes weerom gekomen, in
't lorkenhout en steekt z'n kaalgeknipt bulterig kopje bij z'n groter zusje in het schort.
Want er schiet vuur door de lucht; de duvel rijdt over de wolken.
Daarom zingen ze, en praten ze en práten ze, om maar niet bang te worden van
hun eigen stilte en schaduw. En ineens vinden ze een spul uit, dat moed geeft. Ze
zijn groot, ze zijn vaders en moeders, en grote omes en tantes, die overgekomen zijn.
Maar niet één wil er kind zijn, wel allemaal vaders; óók de meisjes. Maar er zijn
ommers maar twee vaders en twee moeders op hun daggelderswerf. Niet een is er,
die bedenken kan, dat er nóg meer vaders en moeders tegelijk bestaan kunnen. Na
veel kakelarij is 't besloten, wie de vaders zijn en wie de moeders, de omes, de tantes.
En van dit ogenblik af, zijn ze onbezorgd. Grote mensen vrezen 't hemelvuur niet.
En zijn ze niet groot? Die weerwolf is nu oom Gert geworden en ome Gert zit te
spugen en te pochen op z'n drie geiten, dat het maar bar is. De ene vader kauwt op
een elzenvrucht, een jodenpruim. De kees rolt door z'n mond van linkerwang naar
rechterwang en nu en dan zuigt hij gelukzalig, al is de jodenpruim zuur en branderig.
De moeders zitten te klagen. Ze klagen over 't weekgeld, en dat er eerst zoveel naar
Peter Stam afgaat op Zaterdagavond. Peter Stam die eigens niet werkt, maar lui en
lacherig in de tapkast zit. Ze klagen ook, omdat er altijd wel een is, die nog plat ligt.
En onzindelijk zijn er wel twee of drie. Ze klagen over de opbrengst van 't aarpelkamp
en over de sterfte onder de hennen. En dat er van 't laatste broed meer hanen waren
dan pullen. O, o, wat is er al niet te klagen. De vaders zitten er koppig bij en roken
van holpijpen, ze smakken en dampen maar, zonder naar 't geklaag om te horen.
Soms sjort er een z'n broek op. Hè, wat is 't nou toch jammer, dat er geen kinderen
bij zijn, om ze te verbieën en om luisjes weg te kammen. En je zou ze te eten kunnen
geven en zo'n keer op de kop gaan slaan. Maar er zijn geen kinderen meer daar onder
't lorkenhout. Neen, zelfs Koosje wil niet en klein Aartje niet, ze zijn omes en geen
kinderen. Nu kunnen ze mooi pochen op d'r geiten en de keuen. Maar ineens vinden
ze d'r niks meer aan, zo zonder kinderen om te verbieën. 't Spul leit stom. Ze kijken
elkander aan... en 't is donker.
Een donderslag die vlak boven 't Heerlijk huis uit elkaar breekt, doet alle geluid
in Lopik-Kapel inschrompelen. Huilt er een? Of hijgen ze zo. Ze kruipen bij elkaar,
als een nestje kale vogeltjes. Wat is 't nou asemstil, op t zachte suizelen van dikke
droppels na, die ploffen op het lorkendak.
Chef trekt z'n boemannenkop terug. En Jochem ook. Ze moeten schuilen
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gaan, en danig gauw. Schutsel tegen 't zware weer vinden ze bij Griet Manschot, die
overal d'r keinders zoekt. Ze roept als een merel roept, wanneer er een jong uit 't nest
gevallen is. De twee dijkridders wijzen naar het nestje in 't lorkenhout en uit is het
rijk van de vaders en moeders, omes en tantes. Met slierten tegelijk worden ze in 't
daggeldershuis getrokken. Alwaar ze in 't boenhok, twee weerwolven zien staan in
veel te wijde jassen.
‘Eerst wou 'k nog boe-roepen,’ zegt Jochem tot Chef, ‘maar toen kwam net die
donderslag!’
‘Dan is 't maar goed,’ is 't bescheid van z'n maat, ‘want mogelijk ha 'k je dan een
rib uit z'n fatsoen gekraakt. Zulke bange blagen nog banger maken... schaam je eigen.’
‘Zo engel van den hoge, bin je daar weer? 't Was toch maar een aardigheidje
geweest; anders niks.’
‘Wou jij dan echtig dat lieve spul doorelkaar mieteren?’
‘Och, wat geeft het? 't Is maar spul.’
‘'t Is allegaar spul Jochem, tot we de ogen dichtdoen. Niks anders dan spul.’
‘Affijn. Tel je winst. Wat hebben we d'r an verdiend?’
‘'t Was aardig,’ zegt Chef, ‘dat was het.’
En toen Jochem ineens: ‘'t Is lang gelee, Chef, bar lang, dat wij zo speulden, hè?’
Schielijk kijkt Chef op. Wat is daar aan 't gebeuren? Maar zie, er trekt alweer een
lachgrijns over Jochem zijn facie. Gelukkig maar; Chef docht, dat z'n maat wat van
de warmte had gekregen.
De zomerbuien duren gelukkig doorgaans kort en wat er nog eens nadruppelt en
met windvlagen uit de lucht komt vallen, zal een man met zwaar goed aan, niet
hinderen. Ze schuilen al niet meer. Aan 't daggeldershuisje hebben ze twee halfjes
bekomen en meer zit er niet aan, dat weten ze wel. Ze kennen de mensen, van hun
opkomst en afkomst. Ze hebben de getrouwden gekend, als schoolgrut; ze hebben
maar wát vaak met een stok achter blagen aangejaagd, die rechtevoort knapkundig
boeren in deze of omliggende buurten. En waar ze thans komen om een centje... en
ja, een centje bekomen. Dan eerst even naar de Baron. Als de Baron niet naar Den
Haag is, maar in de tuin kuiert, treffen ze het. Want dan gooit hij weleens een kwartje
in de lucht, om 't op te vangen met de knop van z'n stok. En dan keilt dat ver weg,
want de Baron kan goed mikken. Zoiets kan je je permiteren, als je Baron bent;
daggeldersvrouwen geven twee halfjes. Maar daggeldersvrouwen komen je het geld
zelf aanreiken en leggen het netjes op je hand. Zie je, en zoiets kan je toch niet doen,
als je Baron bent. Maar de Baron is naar Den Haag. En de vrouw die in 't koetshuis
woont, geeft niet aan de deur. Toch maar een gierige Baron, om zo weg te gaan
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zonder aan z'n bedelaars te denken, z'n eigen vaste bedelaars, die hem al zesentwintig
jaar trouw bediend hebben.
‘Die zit daar maar mooi in Den Haag van ónze centen,’ zegt Jochem driftig. ‘En
daar loop je nou voor niks die hele kasteelsticht voor op en neer. 't Is schande. As ik
zo'n kasteel had...’
‘Zou de Baron er wel eens aan denken, wat hij doen zou, als hij in ons stee was?’
‘Da's er weer een van Chef, hoor. Natuurlijk doet hem dat niet. Denk jij, als je rijk
bint, dat je dan je dag bederven wilt, door aan zó iets ijzigs te denken?’
‘Wat zou de Baron dan wél willen. Een mens mot toch wat te willen overhouwer?’
‘Ik kan 't je niet zeggen, Chef. Misschien wil de ouwe Baron wel weer jonk zijn,
om 't dunnetjes over te doen.’
‘Dan is hem eigenlijk net zo arm as... as Pietje.’
‘Onnozeligheid.’
‘Zo,’ weerlei Chef, ‘meneer de Baron is meugelijk nog wel armer. Want Pietje
zal 't zelf precies niet weten, hè, dat Hein al onderweg is voor hem. Pietje gaat straks
zo maar van zijn eigen dood, zonder veul overleg.’
‘Akelige vent, jij met je doodgaan. Daar krijg ik me daar weer zo'n ijzige steek in
m'n lendenen. Geen wonder. Zes en twintig jaren loop ik nou al naast jou vort, en jij
wroet maar altijd, van dag tot dag, in dat ijzige doodgaan.’
Toen zei Chef: ‘Jaat. Dat is zo. Ik praat er graag over en bang heb ik er niet van.
Maar ik heb er toch ook niet veul bij te verliezen, hè?’
‘Verrekte vent. 'k Grauw as ik er an denk! En zolang wij samen lopen blijven, zal
'k er wel altijd deur jou an denken motten. As ik nog 'ns zou motten beginnen, met
jou, dan dee 'k het niet. Nooit meer!’
‘Kijk, jij heit tenminste nog wat te willen. Meugelijk bin je dan nog wel rijker dan
de Baron.’
En na dát woord kwamen ze op de draai van de Zevenhovense buurt, alwaar de
bliksem een onnozel wilgeboompje in tweeën had gespleten. 't Rook er naar de duvel.
Heel het volk van de Zevenhovense buurt en van de Zeven Bomen, alwaar al dat
gemene stoelenmakersvolk woont, stond rond het boompje in zwaar discours. En
bar veel kinderen liepen daaromtrent, met verschrokken koppen rond.

XXII / Kindervreugd
‘Jullie maggen wel wat geven,’ begon Jochem, ‘van dankbaarheid gespaard te zijn
gebleven.’
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‘Jij mag wel wat geven, vanwege de hagelschaai op de eenruiters,’ vond Giel Smid,
de tuinier. Gelijk gaf hem een cent en zee: ‘eer ik bedelvolk as jullie ooit wat gaf.’
Maar ze kenden hem te goeds, om kwaad te worden. 't Andere volk zee niks en gaf
niks. Al die mannen en wijven stopgen maar kwaad te kijken, en verhalen van
bliksemslagen uit de oudheid te doen.
Waarop Jochem verklaarde tot z'n maat: ‘niks kan d'r beuren in de natuur, of 't
volk weet het aan ons te wijten. Wij zijn de duvel z'n maat.’
En 't volk, dat om dat ene boompje in zulke rampberoering verkeerde ('t had toch
ook heel wat kwaaier kunnen treffen) had er ook geen oog voor, dat die donderse
jongens natuurlijk weer achter de twee trouwe veertiendaagse bedelgasten aan zaten.
Dat wier daar een sarren en jouwen over de Lopikse dijk. Soms, ineens, stond
Jochem stil en dan riep hij wat. 't Waren lange toespraken; ze eindigden altijd met
‘serpenten’. Maar de serpenten wisten wel, dat ze Jochem te vlug af waren en er was
eigenlijk niets, waar ze meer plezier om hadden, dan dat zo'n beer van een vent zich
nijdig maakte.
En dáár was niet veel voor nodig. Ze zongen maar van:
Napoleon die vuile vent
die telt de luizen in z'n hemd

of Jochem wier woest. En eerst wou hij 't dan nog wel wegdouwen, want hij wist
toch, dat hij machteloos was tegen dat rappe jonkvolk, maar keer op keer vergat hij
er aan te denken en ging hij weer schelden. Chef niet. Als ze weer achter hun hielen
liepen te sarren, het Chef berustend zijn kop zakken en sjokte maar wat vort. Niet,
omdat hij het aardig vond, dát niet. Maar Chef wist nog, hoe hij eigens geweest was,
toen ook hij nog hard lopen kon.
Jochem stikte bekapt. Hij liep met een rood opgezette kop naast z'n maat en achter
hem de serpenten. En was er nou echtig niet één vader en niet één moeder, die de
kinderen weerom riep? ‘Daar heb ie nou die ondank, Chef! Hoeveel jaren lopen we
nou al hier deur de buurten? En niet een die je bijstaat. Heb ie nou nog pleizier in 't
spul? 't Was toch ommers allegaar spul, waar Chef?’
Maar Chef zijn kop hangt op z'n borst, of beter gezeid, daar begint z'n buik al
zonder overgangen, en hij weet geen weerwoord. Hij weet, dat als er nou een vallen
zou, en zo'n kwaai poot breken, hij 't jochie toch opbeuren zou en thuis dragen, als
een ouwen. Hij weet dat hij van keinderen houdt en houden blijft. Hij kan echtig niet
zeggen hoe of dat zo komt, maar 't is zo. Hij heeft geleerd, geld te porren uit arm en
rijk, uit leed en pleizier. Een begrafenis en een bruiloft zijn hem al even wellekom.
Alleen de kinderen geven niet, kinderen schelden en sarren: tóch houdt hij van ze.
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Eindelijk vindt Chef een verklaring. ‘Jochem,’ zegt hij, ‘'t jong volk van vandaag is
niet kwaaier dan vroeger. Dat niet. Ze zijn allemaal zo en altijd geweest. En 't zal al
z'n leven zo blijven ook. Als ze later beter weten, doen ze beter.’
‘Onder de hand zitten wij met dat tuig opgescheept.’
‘Klaag nou maar niet, ze gaan al weerom.’
Ja, ze gingen weerom. Maar dat was alleen maar, om even uit het gezicht te geraken
van het logge wild. Want toen Chef en Jochem, even daarna terug waren op de dijk,
na bij Gijs Stravers geweest te zijn, was 't pad wel vrij, maar ze wisten niet, dat achter
elke boom zo'n serpent stond en met veel pleizier van afwachting loerde, om te zien,
goéd te zien, hoe Chef voorover neerkwakte over het touw, dat ze over de dijk
gespannen hadden. En toén was 't lopen, joelend wegdraven.
Chef krabbelde overend en z'n knie deed zeer en bloedde. Jochem was er niet, die
had, zo waar, een huis verder, een blaag gegrepen. ‘Hier Chef! slaat 'm maar kapot.’
Waarop Chef het bange vogeltje greep, bij z'n lurven vatte, woest als een getergde
olifant... en hij keek het manneke aan. Hij keek in z'n ogen, nooit eerder keek Chef
een kind zo in de ogen. Het jonge krijtte om vrij te komen. Hij had echtig niks gedaan;
Janus van Ginkel wel en Jan Mel ook. Hij niet. Nog nooit wat gedaan. Allenig maar
gekeken.
‘Om te zien, of dat wij de nek gongen breken, waar? Chef, slaat 'em op zn...
En die Chef, die halskop, die daar voor 't eerst van z'n leven een van z'n kwelgeesten
vast had, zo een die driemaal zo hard lopen kan als hij zelf, Chef keek maar in die
ogen. En hij sloeg niet. Hij keek maar. Hij keek nog altijd, even verlegen en zinneloos,
toen er een daggelder hard aan kwam lopen, te voren al dreigend.
‘Vader!’ schreeuwt het bloedje in Chef z'n machtige handen, ‘Vader!’
‘En wil jij dat keind wel eens loslaten, kinderbeul!’
‘Vader hij slaat mijn zo!’
‘Ikke?’ Werktuigelijk volgt hij 't bevel op en 't muisje floept meteen uit de knip.
‘Maar geslagen, dat heb ik niet.’
‘Hij had 'em de kop in motten slaan en jou d'r bij,’ barst Jochem uit. ‘Dat oud wijf
mot je niet rekenen, die knijpt nog gier luis dood. Een gemeen kreng, dat jong van
jou. En jij d'r bij! Toen ze ons nasarders, toen stong jij bij 't ingeslagen boompie,
hè... toen had je geen ogen voor dat ze ons, twee fatsoenlijke mannen, liepen te pesten,
hè. En nou... nou wou jij ons dreigen? Zorg liever, dat je je jongens beter opvoedt.
Schaam je eigen!’
Maar zo iets laat een jonge sterke daggelder zich niet zeggen. Die docht toen niet
veel meer, maar wou Chef een klap geven. Want zwaar had Jochem hem beledigd.
En Chef docht er ook niet veel bij, maar hij sloeg
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weerom; langzaam maar raak. Eén slag was genoeg, toen was de conversatie uit. De
daggelder hervond z'n kracht toen maar in 't schelden, uit de verte. Als ze nóg een
keer langs dierven komen, zou hij ze een schot hagel in d'r kont jagen. Jawel, Chef
kende dat. Zulke dreigementen liepen altijd nogal af. Wel was 't in z'n gemoed heel
bitter geworden, om 't onrecht.
‘Had ik 't kreng de hersens maar ingeslagen,’ zei hij bitter.
‘Bedoel je 't jong?’
‘'t Jong en z'n vader,’ zei hij weerom, innerlijk blij, dat het manneke weer vrij over
d'n dijk liep.
‘Dat meen je ommers toch niet, Chef.’
‘Wat? Zou 'k dat niet menen? Laat 'm nog maar een keer weerom durven kommen!’
Maar natuurlijk, hij kwam niet terug.
Alles gaat voorbij. Alles gaat door. Oók hun dagetocht op IJsselstein aan. Ze
vergaten 't maar gauw, dat van die kinderen. Want wie niet goed van vergeten is,
heeft kwaad leven op de wereld. Ja, Chef was zelfs vrolijk. Want hij overdacht, dat
dees dag een aardige opbrengst had opgeleverd tot nu toe. Niet dat hij 't nou maar
bij neergooien wou; 't is een goede eigenschap van een bedelaar, dat hij eerst ophoudt,
als er nievers meer te halen valt.
En welgemoed trokken ze naar Mensje van Tuijl, het weduwvrouwtje op
‘Oudersvrucht’. Mensje had het druk. Ze zat rozen te maken van kleurpapier en
ijzerdraad.

XXIII / Een trouwdag is een ding van God
‘Een trouwdag op til?’ vroeg Jochem.
‘Jaar. Ze willen d'r goed aan rechtevoort. Vandaag twee. Toekomende week weer
twee. En Gert de Gooijer een bloediegen neef, hè.’
‘Met wie?’
‘Aal van 't Eiterse Overpad.’
‘O... een van de zeven rooien.’
‘Jaar, rood is ze genog. Maar wat geeft dat? Een goed meissie is 't ook.’
‘Weet jij nog, Mensje, dat Gijsbertus van 't Eiterse Overpad, eerst helegaar geen
keinderen bekwam bij Kee Benschop?’
‘Nee. Maar nou heit ie er maar zat genog.’
‘Daarvandaan schreef 'm op 't hekken, met krijt: ‘o Heer, hou op met Uwen zegen.’
‘Maar mens, 't is toch niet waar? Wát een zondetaal.’
‘Nou, dan ken jij Gijsbertus van 't Eiterse Overpad nog niet. Eerst kwam d'r drie
jaren geeneen en toen wier Kee, z'n wijf, zodanig chagrijnig, dat ie hemel en aarde
bij elkaar smeekte om wat krummeltjes uit de hemel. Ja
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en toen,... toen hieuw 't niet op, hè. Zo gaat dat. En bekant allegaar rooien. Ze zeggen
(maar ze zeggen veul) dat ie ook nog een keer geschreven heit op 't hekken:
Deur Gods zegen
Heb ik verkregen
Zeuven rooien van de negen
En ze raken knap belegen.

‘'t Komt uit, want hun Pietje was om en nabij de vijf en dertig, eer ze an de man
geraakte. 'n Knappe leeftijd zo, hè Mensje. En hoe oud is Aal nou? Acht en twintig?’
‘Dertig ruim door en een van de achttien op 't lest.’
‘Nou, dan is 't daar straks ook een tam beddegie, hè vrouw.’
‘Man, niet spotten zeg ik jou. Of je krijgt niks.’
‘Maar ik spotte ommers niet. Ik zeg maar...’
‘Een trouwdag is een ding van God. En daar laan ik niet mee spotten.’
‘Een trouwdag is ook nog weleris een ding van meneer notaris, hè vrouw?’
Ze wier nijdig, Mensje van Tuijl. Niet, omdat het niet waar en was wat Jochem
daar zegde, maar omdat het zo zeer deed. Eigens was ze maar een arm bloed; getrouwd
geweest met een vent zonder land, zoals dat gaat onder gewone mensen. Maar wat
hier in de buurten manier was, 't zat ingevreten in haar begrip, ze geloofde heilig,
dat 't zo ook hoorde. En Gert de Gooijer, die ook van de lage wei kwam, óók met
handenwerk aan de eet geraken moest, had geen andere keus gekregen dan een uit
het rooie nest; bij een keuter zonder koeien of land. Nou zou zo'n onte schooier daar
wat van te commanderen hebben? Van d'r eigen familie?
‘'k Geef niks an spotters!’ riep ze woest en smeet de onderdeur toe. Maar Chef
die er eigenlijk maar bij gestaan had voor spek en bonen, liep om den huis toe, douwde
't deurtje open en zei vrindelijk: ‘de spotter is vort, vrouw. En heb ie veur mijn
astamblieft een centje?’ Hij bekwam z'n centje en 't ging bij de grote hoop. Hij en
Jochem weer wijder.
‘Alle mensen bennen niet eender,’ was 't bescheid van Jochem. ‘Mooi gezeid...
een ding van God en deurgaans is 't een ding van de metallieken.’
‘En dan later, Jochem... 't eerlijk samen zijn en blijven...’
‘Niks dan bang, veur kwâpraat en de negocie, Chef. En zwijg me nou maar over
de lieve keindertjes en zo. Want ik weet al waar jij weer op broeit.’
Daarom bleef Chef maar broeien en zweeg. Waarna ze beland zijn aan de Brede
Steeg, een sticht met neutebomen die op de Lek uitgeeft nabij het Klaphek. Juist over
de Brede Steeg staat een witte hofstee, ‘Zevenhoven’ geheten en daar wonen vier
broers en gezusters, oud en zonder plezier bij-
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een. 't Is, dat ze er zo lang 't hun heugt, altijd weer twee halfjes bekomen, anders
waren ze ‘Zevenhoven’ liever maar voorbij gekuierd. Want daar op de deel, tussen
die ouwe mannen en wijven, waar nooit of nooit een lachwoord omging, waar alle
dingen vast als 't oordeel op hun eigenste plek stonden, daar was 't voor een mens
van avontuur waarlijk om 't benauwd te krijgen.

XXIV / Vier maagden met geld
't Was Chef altijd, als hij binnen keek bij Hein en Jacob, Trui en Gertje Verdam, of
daar de wereld z'n asem in hieuw en stil stond. Hoe oud waren ze, deze vier maagden
met geld? Die mannen en vrouwen der uitgerekendheid? Wanneer was dat zware
besluit gevallen: wij houden de erfcentjes bij elkaar, wij trouwen niet? - 't Laat zich
niet zeggen. Zelfs Chef en alzo Jochem, mannen die toch geen vreemden waren
hieromtrent, wisten niet beter, of deze orde was een toestand zonder begin, en zonder
end. Ze schenen nu eenmaal geschapen te zijn, om elkaar zo'n beetje te vervelen,
van jaar tot jaar. Ze keken tenminste onderling altijd, of ze dachten: kneep jij d'r nou
maar gauw tussen uit, dan hieuw ik weer meer geldje. Ze hadden, eigentlijk gezeid,
geen ogen, maar 't waren rijksdaalders, met pupillen d'r in. En of je ze nou zag op
hun rug, of in d'r facie, dat was algelijk. Al liep ooit een van de gebroers achter in
het land, zodat je alleen maar 'n omtrek zag aftekenen tegen de lucht, dan vernam je
al van elk gebaar... ik heb zorg om mijn geldje. Hoe zou een mens, levenslang
opgesloten in vrees om geld, ooit nog kunnen lachen? Bij Verdam zou lachen een
zeker teken geweest zijn van naderende losbandigheid met het vadersgeld. Nooit
heeft ieverans een dochter, de eer haar door heur moeder meegegeven, zó puur
bewaard, als deze vreugdeloze vier het vadersgeld. En zij zullen sterven, na krakerig
oud geworden te zijn, met het dood besef aan onaangeroerd, stapelend geld.
Vadersgeld, vadersgeld en nog eens vadersgeld: het heiligste stamelwoord van
‘Zevenhoven’. Ze hebben daar afgepast geleefd en even afgepast weggegeven. Aan
Chef en Jochem tezaam per jaar zes en twintig maal een cent, maakt in dertig jaar
tóch nog een aardig kapitaaltje, dat ontgaan is aan het heilig vadersgeld. Daarom
eindigde bij deze veertiendaagse act, gelijk zij er ook bij begonnen was, hunne
weldadigheid. Men kan dat vragen gaan aan alle lammen, krommen, half blinden en
werklozen, die 't op ‘Zevenhoven’ ook al eens beproefd hebben.
Waarom eigenlijk schauwden Chef en Jochem 't zozeer, naar ‘Zevenhoven’ te
gaan? Er zijn toch nog meer plekken, waar ze maar tezamen een cent bekommen?
En een cent van de een, of een cent van de ander... 't is toch algelijk?
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Ja ja, ze wisten het wel, waarom ze ‘Zevenhoven’ graag voorbij waren. Daar achter
op die sticht en ook en vooral in het veel te heldere stille boermanshuis, leek 't wel
altijd (of 't nou zomer was of winter) of je 't er koud kreeg. Koud, zo 't zijn kan in
een sterfhuis. En nooit of nooit beleefden ze daar iets, dat naam kon hebben. Tevoren
wisten ze al, wat ze er ervaren zouden. Een nijdig ingetogen smoelwerk, twee halfies
en een grauw. Dan was 't weer voorbij, tot over veertien dagen.
En daarom dachten ze toch waarlijk die eigenste dag, dat de wereld doende was
te vergaan. Want voor 't eerst, na zoveel lange jaren, was op ‘Zevenhoven’ de gewone
gang van 't droog en mokkend leven verschoven. Chef en Jochem stonden, als van
ouds, tezamen in 't achterhuis en vóór, achter de kleurglazen deur, daar hoorden ze
lachen. Grote gerechtigheid, op ‘Zevenhoven’ wier gelachen. Doffe zware stemmen
klonken daar doorheen; maar kraaiend en wild-blij klonk dat onafgebroken lachen.
Ze hielden de stoepmeid staande, die kwam met de kaasvaten uit het boenhok, om
te vernemen, wat of daar beurde, in 't voorhuis, maar Jaan Boonstoppel, ze zee niks.
Op ‘Zevenhoven’ verleerde een ieder het, veel te zeggen. Drie malen riepen ze op
de deel, telkens harder, dat zij er waren, dat ze om hun twee veertiendaagse halfies
kwamen. Maar 't enige antwoord was lachen, gierend en woest lachen, met daar
doorheen de stemmen van verschrokken mensen.
‘Chef, da's donderen.’
‘Dat zijn nou jouw metallieken,’ zei Chef weerom, ‘daar is er een halskoppig
geworren, zoveul begrijp ik er van. Laan we maar veurbij gaan en ze de twee halfies
schenken.’
‘Schenken! Schenken, zeg je? Wie schenkt óns wat? Gek worren op onze kosten?
Nee Chef, daar is nog wel raad op.’
En Jochem, heel alleen, de kleurglazen deur door en 't voorhuis in. Het voorhuis,
alwaar een boer geen bedelvolk verwacht. Daar heeft Jochem zeker aardig
geparlevinkt, want lang bleef hem weg. Toen hij weer bij Chef was, op de deel en
daar z'n stok opvatte, het hij het geld zien dat hij gunter verworven had. Niet één
cent, neen (en hoe was 't mogelijk op aarde) twee centen van de kinderen Verdam.
En echtig; dat geile lachen was over. Zó kundig, als een man die veul boeken gegeten
had, was Jochem.
‘'k Heb daar gezeid,’ begon hij, toen ze op veilige hoorafstand waren: ‘dieven
vang je met dieven en gekken met gekken. As ze lacht, lach dan even hard mee. As
ze an d'r haren trekt... doe dan hetzelfde. As ze op de vloer gaat zitten; ga d'r bij
zitten. Nou en toen zijn we met z'n allen op 't karpet gaan zitten, schrettend van de
lach. En toen ik opstong, toen deden ze 't allegaar. Ook de halskop stong op. En 't
was over. Daarvandaan heb ik deesmaal twee centen bekommen.’
‘'t Is niet veul, Jochem.’
‘Nee, voor óns niet, maar voor zulke gierige verdommelingen wel!’
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‘Wie was 't eigenlijk, Jochem?’
‘Wie? Ja, laân 's kijken. Een van dat ouwe meidenvolk. Maar of 't nou die schele
was of die andere... dat ijzige volk lijkt de leste jaren zodanig veul op elkaar. Toen
we daar met z'n allen op de grond zaten... já... toen lekenen we allegaar wel gek. Ik
ook. Want ik heb gien geld en 't bekommert me niet. En zij hebben het wel en ze zijn
er nog bekommerd bij ook. Ik lachte mee, om een centje meer te bekommen; zij
lachten mee om de kwaaie aard in die ouwe meid te bezweren. Op 't lest docht ik:
Jochem, oppassen, anders wor je eigens nog gek. Ik kon die vier smoelen op 't lest
echtig niet meer uit elkaae houwen. Nou; nou weet je 't. Mot je nog meer weten?
Waarom dat dood mirakel ineens aan 't gisten is gegaan? Maar dat begrijp je ommers
tóch wel?’
‘Zeker weer de metallieken?’
‘Juustem... de metallieken. Heel de aarde met alle mensen er op, draait om de
rijksdaalders. En wij samen, op onze manier, wij draaien mee. Alleen met wat minder
profijt. Dat is alles! Uit! Twee centen heb ik op m'n hand.’
‘Zouwen ze nou raad schaften met zo'n gek end meid?’
‘Raad? Niet als raad geld kost. Eerst waren ze jong en toen hebben ze d'r jonkheid
verkwanseld, om al de centjes te houwen. Nou zijn ze bekant ingedroogd en denk je
echtig, dat ze centjes wagen gaan om raad te bekommen? Wat die meid daar overkomt
(een bietje meer of minder heksenwerk) dat is toch niet zo erg. Een leven lang op je
geldkist zitten waken, dat is zwaarder. Om geld vast te houwen heb je tóch ommers
niet veul hersens nodig. Alles beweegt om 't geld; eigens blijf je maar op de kist
zitten, dan beweeg je mee.’
‘En wij dan, Jochem?’
‘Verrek! Zijn wij rijk? Zitten we op de pottemané? We hebben d'r niet eens een.
Omdat we óók allenig zijn gebleven? Mooie jongens zijn we! Dat wij allenig zijn
gebleven, da's zoveul as beginsel. We hebben dat gekozen en... we konden niet anders
ook. Maar die lui? Heel de wereld staat veur ze open. Als ze de geldkist open maken,
kunnen ze op een villa gaan wonen, als heren en dames zijnde en dan kunnen ze
koetsen houwen en paarden klak-klak. Maar liever vreten ze d'r eigen drek. En geven
een welonderlegd man, die de boze bezweert in tien minuten (inplaats dat er nou een
gulden op m'n hand lei) twee centen waar je nog astamblieft voor zeggen mot ook.
Ik heb die smerige lach nou wel bezworen... voor een halve dag misschien. Ze
roosten met die meid naar de kermis gaan; die mot draaien in de stoommolen en
hobbelen op een peerd en oliebollen vretten en zuigen aan zuurpijpen en kaneelstok.
Ze mot onder 't licht en het danspleizier. Al kan ze niks van dansenn en dat kan ze
zéker niet. Dan hobbelt ze maar wat
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mee. En dan wijders mot heur eerst eens goed uitgelegd worren, wat geld eigentlijk
waard is. Voor honderd gulden maak ik heur hartstikke beter. Maar waarom
eigentlijk?... of ze nou gek is, of beter wordt... 't blijft toch maar leven in de ijzigheid.’
‘Jochem, daar mosten 'n paar keinderen zijn.’
‘Keinderen? Op ‘Zevenhoven’ keinderen? In een donkere natte kelder, daar
schimmelt het. Verstaan?’
Chef verstond het en rilde er van. Hij zag wel, dat z'n maat, z'n eigen manhaftiger
hield dan hij was. En dat ook Jochem grauwde van zoveel ellendigheid, en van het
miezerabele spul, dat hij daar met de anderen mee grijnssmoelend gespeuld had op
de vloer, om een halskoppige meid te temmen. Chef echter, hij gunde z'n oude maat
't pleizier wel, zich te vertonen als een gaand blok met todden erom, zonder hartelijk
hart in z'n donder. Als je ruim dertig jaar met elkaar gelopen hebt, dan zijn er geen
konkelefoesies meer nodig om elkanderen te verstaan.
Ze gaan verder, door de heldere zomernamiddag, die fris gewassen is door het
buitje; ze zien kinderen, die met seringen naar de kerk trekken en meiden- en
knechtenvolk dat weerom komt uit de koeikampen. De melkenstijd raakt voorbij, en
de dag vordert weer naar een nieuwe part. Overal waar ze nu komen, gillen de keuen
in de betonnen hokken; 't is voertijd geworden. Al deze dingen van een boerendag
zijn hun zodanig gewoon, dat ze er haast al geen acht meer op slaan. Toch meten ze
er hun dag aan af, want het is bar lang geleê, dat Jochem nog een horlogie droeg.
Wat geeft een man als Jochem, die heer is van, de tijd, om een horlogie?
Nu moet gezegd worden, 't is maar lastig bedelen, op 't eindeloze eind, van
‘Zevenhoven’ naar IJsselstein. Want daar wonen de boeren niet vlak aan de dijk,
neen, ze wonen achter lange boomstegen (stichten zeggen ze in Lopik) en die stichten
hebben vast niet allemaal verbinding met elkaar. De postbooi van Kapel heeft een
keer uitgerekend, dat hij op Vrijdag, as de boerenkranten uitkomen, net zo ver fietst
als van Ter Gouw naar IJsselstein. Z'n vader, de oude Hannes Stam de Booi, heeft
dat veertig jaar lang gelopen, dat is zoveel als vijf maal heel de wereld rond en nog
een mooi eindje toe, bekant van hier naar Rusland. En toch was Hannes Stam de
Booi nooit van z'n leven verder geweest dan Utrecht, alwaar ze hem overreden hebben
ook. Been kapot. Daarom bleef hij van toen af maar rond lopen in een kleine cirkel;
wél zo veilig. En wat er in Utrecht te koop is, kan je ook vinden in Kapel. En in
Rusland zal 't wel navenant zijn: wat liefde en wat haat, geboren worden, wat groeien
en sterven.
Giel de Pater woont ook op zo'n sticht. ‘De Lust van het Land’ staat er op zijn
huis, maar als je de inrijpalen voorbij bent, dan is 't nog precies een kwartier kuieren.
Last van buren heb je dus niet veel op ‘De Lust van het Land’ en 't zal daarom zijn,
dat Giel een beetje eenkennig is geworden en
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niet veel verdraagt van anderen. Daar staat hij nou in z'n verschoten kiel aan de
scheisloot van z'n gebuur Jan Spelt, te razen als een gek, met een bijl in z'n
aardknuisten. En Jan Spelt, ook een van achteraf en ook niet buurziek aangelegd,
weet een danig woordje weerom. Er ligt een plank over de scheisloot en van wie is
nou eigenlijk die plank? De posthooi en de kooplui hebben er sinds jaar en dag over
heen gelopen: van de ene werf naar de andere werf. Maar mag dat nou zo maar van
de Wet? Wie van de twee is er heer over dat overpad? En wie van de twee vermag
te beletten, dat al dat haastig volk van de ene werf naar de andere loopt?

XXV / Het overpad betwist
Jan Spelt zegt, dat een overpad bestaat voor de Wet, als 't dertig jaren belopen is en
dat Giel die plank weerom moet leggen over de sloot. Die plank (waar Giel handig
een keuenkot mee had willen dichten) die plank is van 't overpad; zogezegd van
niemand. Maar Giel de Pater heeft van z'n ouwe moeder vernomen, dat haar vader
die plank daar eigens neergelegd heeft, toen Jan Pelt nog niet bestong. 't Is dus de
plank van Giel en Giel heeft er knaphandig de verwaterde enden van afgehakt. En
nou gaat hij er de zaag in zetten ook.
‘Je kan verroesten!’ schreeuwt hij naar z'n gebuur, de enige die hij heeft op het
wijde polderland, ‘je kan borsten! Als jij een overpad hebben wil, heb je 't netjes te
vragen aan mijn!’
‘En ik gooi het voor de heren, verdommeling! Gierige mieter... ruzie maken om
zo'n dooie half verrotte plank! Zorg jij maar beter voor je koeien; zorg maar dat je
niet zo veul op de markten zit en thuis bent, als ze kalven motten. Da's eer nodig. En
er is meer mee te verdienen, dan zo'n onnozel stuk hout hier weg te roven.’
En daar staan nu de twee schooiersventen bij. Wat moeten zulke mannen van
onderop toch eigenlijk wel gaan denken van de mensen die netjes in huizen wonen,
land beheren, vee houden, gezinnen bestieren...? Ze staan er een beetje onwennig
bij. Ruzie is een kwaad ding. Als je partij kiest voor de een, verlies je als klant de
ander. En daarom zeggen ze, alsof ze er niks van gehoord of begrepen hebben,
minzaam: ‘morrie mannen!’ en ze houden hun klavier op. Maar de ruzie is nog pas
aan 't begin en wie genie heeft om een ander eens knap uit te schelden, wil maar
liever niet afgeleid zijn. 't Is daarom, dat Chef en Jochem gaan begrijpen; hier moeten
twee woeste partijen verzoend worden. En Jochem neemt het woord op.
‘Van wie of die plank is? Die plank is van mijn.’
‘Wat?’
‘Van mijn, zeg ik. En van de postbooi en van de vroedjuffrouw en van
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de keuensnijder en de knors, de lappenkoopman, de meelmuis, de zakkenkoopman
en van ons allegaar. Hoe motten we anders naar jullie toekomen, zonder die plank,
of een andere plank?’
‘Dan blijf je mijnentwege maar weg,’ vond Giel de Pater.
‘En anders betaal je d'r eigens een.’
Jan Spelt vond dát nu toch ook. ‘Die 'm gebruiken motten er veur betalen. Da's
maar recht.’
‘Ziezo Chef, ze zijn 't dáár alvast eens over met elkanderen. Dat is wát gewonnen.
Kijk, en nou zeg ik maar zo... wat is nou zo'n plank waard?’
‘Drie guldens zeker.’
‘Nou. En Giel zegt, dat 't zijn plank is. Laat Giel dan z'n verrotte plank hebben,
Jan Spelt... en dan kopen jullie saam een nieuwe plank. Een daalder de man, 't is te
geef veur al 't gemak.’
‘Jij kan mooi praten, Jochem, maar betaal jij de daalder?’
‘Ikke? God bewaar me d'r veur. Want of er nou een plank leit of niet, da 's mijn
gien daalder waard.’
‘En veur mijn is 't geen gemak.’
‘En veur mijn ook niet.’
‘Nou, as 't dan wederzijds geen gemak is, dan is 't ook niet nodig om er woorden
over vuil te maken, onder geburen.’
‘Maar recht is recht!’ brieste Jan Spelt, die 't niet opgeven wou.
‘En de wet is de wet, waar Chef? Maar as je met dat verhaal van een plank van
drie gulden bij 't gerecht komt, lachen ze je nog uit ook.’
‘En tóch zal ik m'n recht hebben!’
‘Nou goed, klaag mijn maar an als dief.’
‘En dat za'k niet nalaten ook.’
‘Mensen nog an toe, 't lijkent wel een moord. Alles om een plank van drie gulden.
Twee rijke boeren, die niks geen buren hebben, dan mekaar,’ hernam Jochem.
‘Maar d'r zit meer achter, dát vat je zo. Hij tempteert me al lang genog. En z'n
keinderen...’
‘Allé, dan maar naar 't gerecht. Maar één ding dat zeg ik nog en daar waarschouw
ik jullie voor... as je gaat rechten om een plank van drie gulden, dat kost drie duzend.’
‘Wat?’
‘Drie duzend! Zouen jullie 't nou liever maar niet bijleggen?’
Giel de Pater stond te kijken, als een die een zonnesteek gekregen heeft. En Jan
Spelt wou 't niet geloven. Maar 't was zo, zei ook Chef; dus was het zo. ‘En Jochem?’
vroeg Jan Spelt: ‘as ik 'm stil verrekken laat met m'n plank?’
‘Dat kost niks. Allenig wat ongemak veur mijn en m'n maat, en de vroedvrouw
en de keuensnijer en...’

Herman de Man, Omnibus

100
‘Ja, dat verhaaltje ken ik al. Maar wie een plank nodig heit, mot er dan maar een
leggen ook.’
‘Zo... en heb jij de mensen óók niet nodig? Als je vrouw in de kraam leit, als je
de keuensnijer hebben mot, als de veearts net bij je gebuur is en... als ik en Chef je
goeie raad motten komen geven. Allé mannen, als wij d'r nou nét niet geweest waren,
dan zaten jullie al mooi in de grijpvingers van twee affecaten. Dat had meer gekost
dan drie gulden.’
‘Jochem,’ zei toen Jan Spelt, ‘je heit gelijk. Maar ik doen het toch niet. Ik wil niks
meer samen besteken met die schijtvent van hiernaast. Eigens gaan ik 't betalen,
eigens zal ik de timmerman een plank laten neerleggen.’
‘Neerleggen! Neerleggen? En op mijn grond? Nooit, verstaan!? Ik mot geen
planken van jou op mijn grond, verstaan?!’
‘Nou, dan weet ik 't,’ opperde Jochem. ‘Jullie leggen alletwee en halve plank uit
en dan slaat elk een paar binten in de sloot om de enden te schragen... klaar is ie.
Dan ligt jou plank niet op Jan Spelt z'n grond en Jan Spelt z'n plank niet op jouw
grond.’
Waartoe echtig besloten wier. En nog die eigenste dag uitgevoerd. D'r is druk om
gelachen naderhand in Lopik-Kapel, maar een elk was er mee gebaat. En de affecaten
hebben er geen herenhuizen van gebouwd, zie je. Door zulk soort wijze raad kregen
Chef en Jochem vermaardheid, als mannen zijnde, waar een mens nog wat van leren
kon in 't gerede.
Ze vroegen na deze bevrediging, aan Giel de Pater hun centje, maar Giel wou voor
z'n gebuur, die nog aan de overkant van 't water stond, niet krek weten, wat hij zou
afschuiven. Daarom gingen ze mee, naar 't achterhuis, alwaar de vrouw altijd
bedelaarscentjes voorradig heeft, in een blank geschuurd busje van kalverenzalf.
‘Zo heit die onte Jan Spelt netjes z'n zin niet,’ zei Giel de Pater, bar tevreden. ‘Die
wou mijn dwingen, mannen, omdat ik om m'n recht kwam.’
‘Je heit groot gelijk,’ vond Jochem, ‘en je mot je maar nooit laten begraven aleer
je dood bint, dat zeg ik.’ Ze bekwamen een vierduit; dat is een knap stuk geld.
Toen zei Chef (en hoe kán een mens zo lomp zijn), hij zei: ‘Giel, de keinderen
spelen zeker samen, hè? Veur de keinderen is 't ook wel aardig dat er nou weer een
plank komt.’
‘Docht 'k niet, daar heb je Chef weer met z'n keinderen. Baas, daar he'k wat om
te verduren. Die is bezig keinds te worren, vat je? Natuurtijk speulen de keinderen
niet met elkaar. Wat denk jij wel, stomme koei, keinderen van doodsvijanden, hè,
Giel de Pater, nou die speulen toch nooit met elkaar!’
‘Ik docht...’
‘Jij heit gien verstand van wat je zegt, waar Giel?’
‘Nou, een enkele keer speulen ze nog wel met elkaar. Maar 'k zal er achterheen
zitten, dat 't niet meer beurt. Want dat geeft nou gien pas meer.’
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‘Maak je gauw je halve plank?’
‘Vandaag aan de dag.’
‘Adé dan. En wees bedankt.’
Buiten het huis van Giel de Pater weerom, keek Jochem Chef bar vuil aan. ‘Jij
met je keinderziekte, jij zou een mens nogeris straatarm maken. Aan de bedelstaf
helpen, zegt het volk dat in de huizen woont. Maar 't is erger... jij maakt nog van ons
bedelaars, die d'r eigen handen kennen gaan opvreten. Natuurlijk speulen morgen
aan de dag de keinderen weer met elkaar. Al lee er heel gien plank... ze zouen er toch
over kommen, met een stok of met takken. Maar neem nou van mijn an, leer een
mens waar je wat centjes van schooien wil nou nooit of nooit, dat ie bezig is z'n eigen
met iets te verneuken. Laân die stomme hufters toch in d'r waarde. En... wij gaan
alvast de ouwe plank over, als ie nog lang genog is.’
Dat ging nog krek. Chef zou z'n voet er op zetten, dan kon eerst Jochem er over.
't Kostte Jochem op 't lest nog precies een nat poot. En omdat hij zeker docht: bij Jan
Pelt maakt Chef stukken, trapte hij aan de overkant de plank in de scheisloot, en riep
tot z'n maat: ‘Loop jij maar vast naar de dijk; ik kom!’
Hij kwam. Chef stond trouw te wachten. Chef wier moei en er morrelde wat tegen
Jochem in z'n kop. Maar Jochem gaf dan nooit vat tot tegenspraak. ‘Ik bin een
dubbeltje rijker voor ons samen. Knap hè? Als jij d'r naar toe gegaan was, had je aan
Jan Spelt gevraagd, wat of ie doen zou met z'n halve plank, als z'n meidje ('t jong
zal nog amper zindelijk zijn) over twintig jaar trouwen zou willen met een van die
serpenten van Giel de Pater. Niet?’
‘Zoiets zie je toch dukkels beuren.’
‘Verdomd! Docht ik het niet? Chef, op jou wordt nog eens een kettinghond
losgelaten!’
Chef sjokte maar verder. Een betere maat dan Jochem vond hij tóch ommers
nievers. Dat weet Chef goed. Want elke keer als hij ander bedelvolk langs de weg
ontmoet, kijkt hij 't aan met ogen die vragen: zou ik met jou, of met jou, een heel
leven lang over de baan hebben kunnen lopen? Aan allemaal hortte wat. De een was
wantrouwend, de ander niet te vertrouwen in 't eerlijk samen delen. Er waren
grootsaards bij met lef (of ze soms heel wat te schaften hadden in de wereld) en onte
vuiliken, die met keinderen niet te vertrouwen waren. Maar 't meeste volk dat hij
tegen kwam op de dijken of in de logementen, was zodanig stomp en lomp en goor,
daar zou Chef geen aanspraak aan hebben kunnen bekomen. En lui die onder de
hoofdzweren zaten, daar had hij 't ook niet op. Maar... belten nog minder. Belzen
waren in z'n ogen alle mensen, die ievers uit het zuiden kwamen. Meestal halve
paardenmarchands die en passant vuile ansichtkaarten aan de daggeldersjongens
verkochten, of liedjes leurden. Ze zijn die eigenste dag nog zo'n stel gepasseerd, even
voorbij de stichten van de twee ruzieboeren.

Herman de Man, Omnibus

102
Die zongen voor de kost. Twee kerels en twee meiden. Hoge meiden; in 't
geelvlammende haar brutale sierkammen. Ze roken naar een slagerij, waar een vers
geslacht beest open hangt.

XXVI / Zingende belzen
‘Zo mooie jongens!’ riepen de mannen; ‘hoe is 't langs de weg?’
‘We zijn niet mooi, niet jong, maar maggen niet klagen. We gevens niks weg en
we bekommen aardig.’
‘Hoe lever je 'm dat? Wij zingen en verkopen liedjes.’
‘Prevelementen meneer, niks dan kundig prevelementen.’
‘Da's goddomme te geef. Kost niks ingekocht. Ze bennen zeker bang van jullie
langs de dijk?’
‘Bang? 'n Luierkind is van ons nog niet bang, waar Chef?’
‘Wat zingen jullie?’ vroeg Chef, die 't nog niet goed hebben kon, dat Jochem ook
tegen vreemd logementsvolk hem opsarren wou, over de jonkies.
‘Wij? Poeh. Een heel repertoire. Allemaal liedjes, waar ze hier geen donder van
begrijpen. Fijne liedjes, maar een bietje an de gemene kant. Die 't vatten betalen er
grof voor. We zingen van ‘Eet nooit rooie kool op Maandag’ en ‘Wat doe je met je
knie, tante Jans’ en ‘O Katharina’ (da's toch zo mooi) en ‘Valencia’, ‘Er zijn dromen’,
‘Het bruine mokkel’, ‘De duikboot’, ‘De meid van de straat’, ‘Nooit zal ik jou meer
vergeten’, ‘De twee appels’, ‘Hollandse vrouwen’, ‘Zolang er nog jongens en meisjes
bestaan’, ‘Konstantinopel’, ‘Je moest je schamen, Josefine’, ‘Juffrouw Donselaar’,
Marie die vrijt met één huzaar’, ‘Bimbamboela’, ‘Sonny boy’, ‘Grootstadsmelodie’,
‘Duizend jaar van liefde’, ‘Maria was dienstmaagd in 't centrum der stad’, ‘Acrobaten
der lucht’, ‘Medelij Jet’ en ‘Mie van de landstorm’. En als ze goed dokken, dan
zingen we pas van de drievoudige moord in Eindhoven of hoe een 51-jarige Duitser,
Arnold Reimer, met zijn 21-jarige dochter Irma en zijn Duitse huishoudster juffrouw
Pieh, door een kostganger onder een laken dood werden aangetroffen op de wijze
van het luchtballonnetje. Dát is pas mooi.’
‘'k Wil 't best geloven,’ zei Chef, ‘maar is 't niet wat ijselijk?’
‘Dat moet juist. Als 't maar ijselijk is en als 't maar schuin is.’
‘Zo,’ merkte Jochem op: ‘jullie schretten dan maar jullie keel zeer, wij doen 't
zónder vuiligheid en kommen ook an de kost.’
‘Daar bin je ook een veel te grote hufter voor,’ vond een van die belzen en hij
heude z'n koppel vooruit.
Waar gingen die nog zo in de namiddag heen? Zeker naar Ouwater, met die rauwe
meiden. En van hier tot aan IJsselstein hadden ze natuurlijk,
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met hun vuile liederen, al alles afgestroopt. Wat hadden zij nu nog te bieden bij die
mensen? Maar och, ze zaten er niet lang over in de put. Zij overwogen: wij zijn
mannen van de ouwe Gompie, óns zullen ze niet verjagen, omdat zo'n paar belze
schreeuwers ons vóór zijn geweest. Achter hen hoorden ze 't ineens. Felle en donkere
stemmen in de klare zomerdag. ‘Net een koppel jankende hoefhonden,’ vond Jochem,
maar dat was driekwart ingegeven door broodnijd. Want echtig... Jochem vond, dat
het heel niet lelijk klonk over de verlaten Lopikerdijk, in de stille laatmiddag.
En Chef? Chef dacht na over 't leven van die mannen en over 't lot van die meiden,
met sierkammen in d'r gele streperige haar. Wát een meiden. Net paarden. Meiden
waar in herbergen de messen voor getrokken worden en die na afloop van 't gevecht
de een naar 't kot zien brengen, de ander naar 't ziekenhuis... en die dan lachend
wegtrekken met een derde. Meiden, waar ook hij in z'n jonge jaren naar verlangd
heeft, omdat ze zo sterk op derlui poten staan en tot avontuur geschapen zijn.
Bedelaarsmeiden zonder huis en verlangen ernaar. Die wel slapen willen in een
schuur en in een wagen; op 't logement en - als 't moet - buiten. Die alleen maar
vragen: is m'n vent sterk en wil m'n vent voor me vechten als 't voorkomt. Toen Chef
nog niet vastgekleefd zat aan 't polders aflopen, maar toen de stad hem nog vertrouwd
was, toen hij bekend stond onder 't kermiswagenvolk en de speellui, heeft hij z'n
ogen vaak opgeheven naar zo een hoge boom. Nu is dat voorbij. Andere, sterke,
jonge knapen met jong bloed in d'r donder, zijn na hem gekomen; ander
kermiswagengrut is opgegroeid tot felbegeerde meiden, toebehorend aan de ridders
van de weg, hij is (op sukkelgang) z'n sukkelavond ingegaan. Wat niet wegneemt,
dat die kraaistemmen daar gunterwijd, wijdere betekenis hebben voor hem, beelden
van vroeger oproepen, lieve beelden en donkere beelden. Maar Chef is geen tobberd,
die lang nakaart over wat voorbij is. Hij schurkt zijn eigen maar een keer en gaat
verder. Iedere stap voert hem wijder van het vergane verlangen.
‘Ik wou, dat ze d'r eigen longen kapot blèrden, die donderhonden,’ weet Jochem.
‘Ze bederven je je buurt maar.’
‘Och... ze houwen eigens wel op met de tijd. Vandaag zijn ze nog jong, gaan ze
dartel over de dijk. Kom over tien jaar eens terug, om ze te bekijken? Slodders, met
een zeer hoofd en een troep vuil jonkvolk om d'r rokken. Verlaten door de een,
aangehaald deur de ander, opgeraapt, weggesmeten als drek. Laân ze maar zingen,
zolang ze nog kannen, Jochem.’
‘Goed. Best. Maar laân ze dan naar d'r eigen streek gaan, die smerige Belzen.’
‘Je heit toch eigens óók een meid gehad, Jochem?’
‘En dat mot ik zeker nóg horen als ik in m'n kist leit ook. Jaat, ik heb een meid
gehad. Maar vandaag de dag heb ik een oud wijf bij me. Maar ze kannen je kopen!
Overnemen. Voor niet veul geld.’
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‘'t Zou niet meevallen, Jochem, ieder op z'n eigen, na zoveel jaren.’
‘Och, zegt dat niet, d'r zijn nog meer onnozele halzen.’
‘Wat zou jij beginnen motten, als je niet meer op mijn schelden kon. Niks heb je
op de wereld overig. Je zou op alle mensen schelden gaan en ze zouwen je laten
verrekken van de honger. Maar scheld jij maar raak, hoor maat. Ik bin een onnozele
hals en jij (meneer geleerdigheid) jij bint zó kwiek en zó vernuftig... jij hebt het ver
geschopt in de wereld. De broek die je aan hebt, die heb je nog motten schooien.
Goed bezien zijn we alletwee halzen. Anders zaten we nou op een mooie villa.’
‘Hoogmoedigheid, niks dan hoogmoedigheid. En als je nou niet gauw meesloft
naar Hein Bontebal z'n machien, dan kan je van mijn hier op staande voet je deel
bekommen en ga jij die twee rosse meiden maar na, die geile merels. Want dáár zit
je hartje, waar Chef? En bij de keindertjes, waar Chef? Oud wijf!’
't Oude wijf verweerde zich niet. Want ze stonden al voor 't machien van Hein
Bontebal; Hein met de goddeloze baard. 't Machien lag stil, want er viel geen water
in dit getij te pompen uit de polders.
‘Daar heb je nou waarachtig de twee Stommelingen uit het Westen. Zo
maatschappelijke parasieten, zijn jullie daar weer?’
‘Ja Hein en zó stom bennen we niet, of we zouwen bar tevree zijn met wat centjes.’
‘Centjes? Centjes bij mij? Bij een arme donder van een watermachinist van zeven
polders, die alle zeven een hongerloon betalen, voor m'n veertien kinderen tezamen
net genoeg om te gapen? Bij mij? Eer konden jullie wat komen brengen van je
overvloed. Want jullie zijn zeker wel weer honderd vrome Christelijke boeren
afgeweest vandaag en een Christen is nu eenmaal barmhartig van princiep. Die
smijten natuurlijk met rijksdaalders naar arme verdommelingen, zoals jullie, nietwaar,
zwaarlijvig uitvaagsel der maatschappij?’

XXVII / Barmhartigheid voor buitenshuis
‘Hoe ziet een rijksdaalder er uit?’ vroeg Jochem olijk en hij docht ineens aan meneer
de edelachtbare rechter.
‘Dat weet ik eigens ook niet meer, mannen. Gister nog kreeg ik Barthelomeus de
Goey hier, een boer van voren en achteren met goud beslagen. Of ik een electrisch
pompie kon repareren. En dat kon ik. Hein Bontebal kan alles. Toen zei ik nog,
Barthelomeus, jij hebt tachtig koeien en ik niet een. Ik vraag je om geen koei, maar
wel wijs ik je op 't onrecht der verdeling. En ik reken er op, dat jij hedennacht niet
slapen kan van 't verdriet, omdat ik wél een koeistal heb maar geen koei.
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En wat denk je? Vanmorgen prompt zeven uur, na het melken, was Barthelomeus
hier met...’
‘Met een koei?’ vroeg Chef met schitterende ogen.
‘Met het kapotte pompie. En toen heb ik hem 't lied laten horen van:
O, grote God van 't Hemelrijk
Wat verdeel Je Je goederen toch ongelijk.
Alles geeft U aan mijn buurman Pieter
En Uw dienaar krijgt geen mieter.

‘Toen is hij kwaad geworden ook, toen heeft 'ie, omdat ik een godslasterlijke baard
heb, 't pompie kapot en wel weer meegenomen. En nou heb ik niks... niks... Geen
koei en geen werkloon om wat te prutsen aan 't kapotte pompie. Zo is 't in de wereld.
Ik had 'm in zijn geloof bezeerd. Maar ik zeg zo: 't Geloof? Schijt! Barmhartigheid!
Hieromtrent wonen wel duzend gelovigen en ik alleen heb een goddeloze baard, ik
alleen ben een heiden. Een rechtvaardig heiden. Ik kom er hardop voor uit. Een
rechtzinnig heiden, een orthodox heiden, dát ben ik. Ik heb dertig jaar geleden al
gezegd: die Tolstoï, dát is pas een mens vol van barmhartigheid. Een redder van de
mensheid. Nooit van gehoord zeker? Dat loopt maar als beren over het land, vraagt
overal barmhartigheid, maar de grote voormannen der barmhartigheid kennen ze
niet. Lezen jullie wel eens?’
‘Ooit van z'n leven, als we brood krijgen in een stuk krant. 't Nieuws kan, wat mijn
betreft, best een paar dagen oud zijn. 't Is toch allegaar 't zelfde wat of je leest.’
‘Juist Chef, dat is zo; alles is hetzelfde. Er beuren weinig echte nieuwiglieden op
de wereld.’
‘En 't gaat toch maar allegaar om de metallieken,’ zei Jochem rap, want hij wou
(vooral hier bij Hein Bontebal) toch ook voor een denkend mens gehouden worden.
‘En dat is óók waar, Jochem. Dat zie jij daar maar wát goed. Maar lezen jullie
nooit? Dan zijn jullie nét zo stom als al die boeren hieromtrent en alleen maar niet
zo gemeen hardvochtig. En dat weer omdat jullie geen geld hebben, om er slecht
mee te doen.’
‘Baas, maar ik neem er een zit bij. Ik bin, zogezeid, moei.’
‘Jaar, en ik ook. Want als Hein begint over de boeken... berg je dan. Zeg Hein,
staan er in die boeken dan wél nieuwigheden?’
‘Ook niet. Er is niks nieuws onder de zon, wist Salomo al. Maar er zijn van die
zaken, die de mensen vergeten zijn, glad vergeten. Nou en daar worden dan boeken
over geschreven. De mensen zijn de barmhartigheid vergeten. Ze leven in de leer
van barmhartigheid, om maar goed hardvochtig te mogen zijn.’
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‘Ze smijten met lijken en ze breken elkaars plank af, die tot overpad dient.’
‘Ga maar door, Hein, Chef ielt weer.’
‘Smijten ze met lijken? Och, 't zal wel. Ze smijten wel met levenden en dat is nog
erger. Die kunnen er pijn aan hebben. Alles gaat om de heb, de eer en de vrouw. Ze
willen hebben om de eer van 't hebben, ze willen eer, om bij de vrouw te pralen als
kalkoenhanen. Ze willen de vrouw, om er genog van te krijgen. En de wereld kan
alleen maar goed gegrondvest zijn op barmhartigheid.
Soms staat er zo'n apostel hier of daar, een echte barmhartige. Meestal wijst hij
alleen maar teruguit, naar 't gebod van de Liefde gegeven door Hem, Wiens naam
en leer zij zich omhangen als een eretitel, maar er zijn er ook, die de barmhartigheid
betrachten willen, door eerst alles omver te gooien wat er bestaat. Heel die wanorde
kapot, van stinkend rijke boeren aan de ene kant, en aan de andere kant arm
daggelderstuig zonder land en voer, waar de kinderen zere hoofden krijgen vanwege
't etensgebrek in de winter. Tolstoï en Ariëns, da's eender, alletwee gedreven door
dezelfde barmhartigheid. Ik ga een boek schrijven over Tolstoï, Kropotkin, Lenin,
't Pastoortje van Ars, Troelstra, Ariëns, Domela, over jullie en over de arme donders
in Veenhuizen; over nikshebbers en verdrukten. Ik ga 't zo schrijven, dat je ze niet
meer uit elkander houwen kan en de mensen later vragen zullen: was 't eigenlijk niet
een en dezelfde mens die om gerechtigheid riep en om barmhartigheid! En dan zal
er nog maar één geloof zijn.’
‘Zo staat het ook geschreven,’ zei Chef.
‘Ja maar, niet zoals jij denkt vadertje. Een geloof in de mensheid. De Franse
revolutie geloofde in de rede, de revolutie die onze kinderen beleven zullen, zal 't
geloof brengen in de barmhartigheid. Want ik zeg zó: 't Geloof... Schijt!
Barmhartigheid! - Ik ben eigenlijk letterkundige, zie je. Allenig, ik schrijf niet. Of
beter gezegd, ik heb 't nog niet gedaan. Maar als ik straks loskom! Dan zal ik een
boek schrijven, niet over de verovering van het brood, maar over 't volkomen
wegschenken van het brood.’
‘Hein, en zou je nou eerst maar niet met wat centjes beginnen, dan kopen we sebiet
brood voor vanavond.’
‘Jochem, heb maar geen bang. Ik zal een arme niet wegzenden van m'n deur. Ik
lach met vrome mieters en hun temerige orgeltjes en temerige dominees, ik lach de
pastoor in z'n facie uit omdat hij 't woord barmhartigheid niet spellen kan van voor
naar achter en van achter naar voor, ik spot met de macht en de soldaten, de dienders
en de rechters, want eer mijn kinderen kinderen hebben zullen, is heel dees dwaze
wanorde van honger naast overdaad gesloopt; dan heerst de barmhartigheid.
M'n eigen wijf... ze gaat elke morgen met m'n Anneke naar de zesuren-Mis. Braaf
hè. Zeg Jochem, ga jij heur eens vragen om een cent? Misschien krijg je wel een
spons met azijn. 't Geloof? Schijt! Barmhartigheid!
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Janus Mel uit Eiteren is toch vroom, waar? Die heeft in z'n huwelijk al zes paar
trappers van z'n harmonium versleten. Zó vroom. Nou, die heeft toch tien jaar geleden
dat bocheltje in z'n huis gehaald, is er zoveel als stiefvader over geworden. Hij moet
waken (zo heet dat) over 't bloed, en hij betaalt en passant vijftien stuivers zakgeld,
maar ze doet het werk van een volslagen stoepmeid. Vroom hè?! 't Geloof? Schijt!
Barmhartigheid!
De heren van de polder, allegaar zo fijn als gemalen poppenstront, ze weten best
hoor, dat Hein Bontebal veertien kinderen heeft. Ze weten best, dat veertien meer
eten dan vier. Maar kom je om hoger loon... man, hou op! Weet je wat ze dan zeggen?
Of m'n machien soms goêkoper draait of meer water opvoert, omdat ik veertien
kinderen heb. Of de arbeid van mijn handen soms meer waard geworden is, toen m'n
gezin groter werd. Daar kan je natuurlijk geen ja op zeggen. Dús, kan je zien hoe je
rond komt. 't Geloof is geen zaak van 't salaris, of hoe zeggen ze dat ook weer zo
mooi je moet je in die zaken nooit door je gevoel laten meeslepen. - En ik moet niet
denken, dat ik maar kindertjes krijgen kan ten laste van de zeven polders. Mooi
gezeid, hè, van vrome heren? 't Geloof? Schijt! Barmhartigheid!
De wereld is één grote rotzooi. Iedere keer als ik jullie lopen zie, denk ik... in een
ordelijke samenleving, waarin ieders talenten tot uiting komen kunnen, zou dat niet
gebeuren. Dan werd er voor Chef en Jochem wel passend werk gevonden.’
‘Juustem Hein,’ zei Chef, ‘en wij kannen echtig geen werk vinden. We lopen al
in de dertig jaar te zoeken. Maar nou zijn we stilletjesaan voor 't werken toch wel
wat onbekwaam geworden. 't Verleert zo, hè.’
‘O, wees maar niet bang, Chef, dat de nieuwe orde morgen aan de dag intreden
zal. Dat zullen wij niet meer aanschouwen.’
‘Dán zou 'k me zo druk ook maar niet maken,’ vond Jochem. ‘De toekomst? Schijt!
De tegenwoordige tijd!’
Maar o wee. Toén zette die Hein Bontebal zijn eigen pas scherp. ‘Niet denken aan
de toekomst? Zeg jij dat tegen een vader van veertien kinderen? Ja, ja, zo willen ze
't wel (de rijke boeren en de heren) dat wij door 't leven zullen gaan. Met blinde ogen.
Alles komt vanzelf terecht. We moeten maar bar veel vertrouwen hebben.
Onderdehand worden zij vet. En onze kinderen? Ze verslaven, zoals hun vaders en
moeders tot slaven geworden zijn. Een werkman uit de stad bekomt zijn rechten.
Waarom? Zou hij eerder dan een daggelder verdienen, z'n recht te bekomen? Omdat
hij beter soort werk verricht? Schijt! Omdat hij om z'n recht komt, met de kracht van
z'n wil! Omdat ze tezamen daar gezegd hebben: wij laten ons niet meer uitmurgelen!
Maar dat er landarbeiders zijn, daggelders, vissersknechten, stoepmeiden,
hoephoutwerkers, baanders, hoepmakers, dat weten ze in Den Haag nog niet eens.
Bedelaars ook niet. En van meneer de Baron zullen ze 't niet vernemen.’

Herman de Man, Omnibus

108
‘Bin jij zoveul as socialist, Hein?’
‘Ik ben voor de rechtvaardigheid. Hoe of dat heet, geeft niet. De arbeider moet
naar z'n werken betaald worden. 't Mededogen moet de mensen drijven, 't mededogen
alleen.
Mag ik jullie eens een verhaal vertellen? Gunterwijd, aan de Fuikebrug, daar
woonde in m'n jonge jaren (ik had toen nog zulke idees niet) een daggelder en die
had negen kinderen, toen hij stierf aan de Aziatische cholera. We woonden er in die
jaren ook. Zeven zijn er naar 't armenhuis gegaan, de moeder is werkster geworden
in de stad van Ouwater en maar twee wieren er opgenomen bij anderen. Familie was
er niet voorhanden (arme mensen hebben geen familie). Vader nam er een op, we
hadden toen eigens elf kinderen. Elf en een, samen twaalf Apostelen, zei Vader. Een
mager ding was het. 'k Ben er mee opgegroeid en later mee getrouwd geraakt ook.
Maar die moeder, zie je, omdat ze arm was, moest ze al d'r kinderen verlaten en uit
werken gaan onder vreemden. 't Armenhuis zorgde goed voor de kinderen. Eten was
er, drinken, onderdak en kleer. Maar een mens vraagt méér. En zéker een kind.’
‘Keinderen vragen hartelijkheid.’
‘Docht ik het niet...’ viel Jochem in, ‘daar heb je Chef.’
‘Juist Chef, kinderen vragen hartelijkheid en huisgezinsgeluk. Maar dat mocht
niet bestaan blijven, voor die kinderen. Er was geen geld, dus was er geen geluk voor
die kinderen. En neem nou mijn vrouw. Vroom genoeg, waar? En vast niet van 't
slechtste soort. Maar daar komt drie jaar geleden Hannes de Waal te sterven. Zeven
kinderen en geen geld voorhanden. In 't armhuis er mee. Allemaal 't armhuis in. Eén
wil ik er uit houwen. Eén maar. Meer kon ik niet doen. Maar wat denk je? Affijn...
jullie begrijpen het al, waar? 't Mocht niet. 't Geloof? Schijt! Barmhartigheid! Ik heb
geen ruzie willen maken met mijn eigen wijf erom, ik heb toegegeven. Maar ik zeg:
zo lang het geld nog maken kan, dat gezinnen van armen uit elkaar vallen moeten,
zolang zal 'k deze orde wanorde noemen blijven. We leven maar raak voor ons eigen
en vragen niet naar de nood van anderen.’
Jochem zit vrindelijk te knikken want daar is hij 't zuiver mee eens.
‘We gaan gewoon rustig slapen, al weten we, dat buiten een mens ligt te
verkommeren in de kou. We vragen niet, of elk 't hem toekomende deel heeft, we
schrapen woest het onze bij elkaar. Heel deze maatschappij moet kapot; er moet
liefde komen onder de mensen en deernis voor elkanders lot; er moet...’
‘Hein, pap eten!’
‘Wacht effies, vrouw. De mensen moeten leren...’
‘Wachten? Waarop wachten? Totdat jij uitgewauweld bent met die bedelaars? En
daarvoor een huis vol kinderen laten wachten?’
‘Ik kom al. We moeten in alle mensen onze broeders zien. Nooit meer
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haten. Overal en altijd de barmhartigheid doen gelden! En daarin dúrf vertonen,
mannen. Hebben jullie ooit gehoord van...’
‘De pap wordt koud!’
‘Och, oud kreng, wat kan me die pap van jou verduvelen. Hebben jullie ooit
gehoord van de Bond van Weerlozen? Die zijn vlakaf tegen de oorlog, alleen uit
barmhartigheid en naastenliefde.’
‘Hé vervelende kletsmeier! sarkop! lamzak! Altijd het eten koud laten worden,
hè?’
‘Och jij, duvel op! Laat me toch eventjes uitpraten. Wat bemoei jij je altijd met
mijn gesprekken. Wat weet jij d'r van? Je weet van voren nog juist, dat je van achteren
leeft, stuk onnozelheid.’
‘Als je dan maar komt.’
‘En als 't mij belieft, verstaan. Wie is hier de baas? En wat ben jij? Een opgeraapte,
meer niet!’
‘Schaam jij je eigen maar wat, om dat te zeggen, waar die twee bij zijn. Gaan jullie
maar gauw weg, wij geven toch niet.’
‘En ik geef wél! Ik geef als 't mij belieft, en dat gaat jou geen bliksem aan,
verstaan?!’
Jochem stak z'n klavier uit. Maar Chef keerde z'n eigen om. Hij kon daar niet
tegen. Man en vrouw horen elkaar zo niet te blameren, waar? Hein Bontebal, de man
der barmhartigheid, die weer een kwaai antwoord van t getergde wijf had te slikken
gekregen, werd daarop zó giftig van binnen, dat hij naar heur z'n hand ophief, maar...
ineens had Jochem hem beet, bij z'n baard.
‘Hein! Ik hou je vast, loeder! En je waagt het niet haar te slaan, verstaan? Je centje
kan je houwen, meneer Barmhartigheid! En verrekken kan je ook! En de pap ga je
vreten ook, hoor je! Gauw! As de duvel! Schijt! Ik geloof niet aan jouw
barmhartigheid!’
De vrouw, op rappe benen, trok verdaan het huis in, bang van deze al te geweldige
hulp.
Chef was daar nu ook echtig verschrokken van. Dat was de eerste keer in ruim
dertig jaren tijd, dat hij Jochem bij een klant gezien had, zonder diens centje aan te
willen vatten. Er jubelde wat in z'n kop. Jochem kwam grommend en stom naast
hem lopen. Dat duurde, dat duurde, tot ze wel drie huizen verder netjes afgeschooierd
hadden. Ineens zei Jochem: ‘dat was barmhartigheid veur buitenshuis. Laân we blij
zijn, vrijgezellen jongens te zijn.’ En 't duurde echt nóg een hortje eer Jochem er
over heen was dat ze, achteraf bezien, bij Hein Bontebal dit keer hun centje
misgelopen waren.
Maar daarover niet getreurd. Wie koren oogst laat een aar vallen. Er zijn toch nog
meer huizen in Lopik-Kapel. En in ieder huis wonen mensen, differente mensen. De
een geeft zus, de ander zo... maar de meesten geven.
Kobus de Gilder geeft met een stil handgebaar, en dan hobbelt hij maar
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weer wat vort op z'n stoel, tegen de schouw aan. Zo hobbelt Kobus al drie jaar lang,
avond aan avond. En hij zwijgt. Waarover zou Kobus praten? Valt er voor Kobus
nog wat te zeggen, wat waard is woord te vinden, sinds hij met Geert allenig is over
gebleven in den huis? Eerst Ger heen. Vliegende tering. Toen Mien. Vliegende tering.
En toen Thera. Vliegende tering. Drie grote meiden, eens zo gezond. Waarvoor heb
je ze meer dan twintig jaar opgefokt? Net, tegen de tijd dat je ze den huis uit zal zien
trekken met een vent, het lieve ongewisse leven in, klaar voor 't huishouwer, gaan
ze heen met de voeten vooruit. Driemaal hebben de klokken van Sint Nicolaas in
IJsselstein gelooien voor een meidje van hun, driemaal is 't manvolk in 't zwart
weerom gekomen bij Gert, de dikke vrouw, met lege handen en een leeg hart. En
nou is de vrouw niet dik meer. Geert zit aan 't bastenvuur, waar geen vuur meer in
is. 't Smeult er nog wat na, van 't waterstoker voor de zoggen. Ze hebben drie ouwe
zoggen, die deze winter gestoken zullen worden. Die zoggen leven tierig, die stomme
zoggen, die allenig maar rijp worden voor de vlijm. Maar die blakende meidjes
moesten mee met Hein, alsof geen vaar en moer in ellende achterbleven. De jongens
zijn allemaal den huis uit. De een is leidekker en de ander hoepmaker, alletwee
getrouwd. Nóg een leert de metselarij in Ouwater alwaar hij in de kost is ook. En de
vierde is onder de soldaten, bij de genie. Leeg is Kobus z'n huis en omdat een leeg
huis zo lee stil is, daarom hobbelt hij maar wat voor z'n eigen, op een stoel.

XXVIII / Vliegende tering
Kobus hoort Chef en Jochem wel komen. Kobus hoort alles en kent elk geluid. Maar
't kan hem echtig niet meer van die stoel af halen, wat er roert over z'n werf. Van z'n
bed naar de hoepmakerij en daar z'n ganse dag aan schaaf, rondijzer of spilt, stil
geduldig en bekwaam; van de hoepmakerij naar de etenstafel met het uitgesleten
bruine blommetjeszeil er op, van 't eten weerom naar 't werk en van 't werk naar z'n
hobbelstoel... per dag nog geen honderd bedachtzame passen. 't Is, of Kobus zijn oud
rimpelhoofd hoger en schrieler is geworden, of z'n ogen daar in wegzakken achter
wallen en zo zoetjes aan naar binnen gaan kijken. Neen, het beroert hem niet, dat die
twee bedelgasten daar weer binnen komen.
Maar Geert, die aan het dooie vuur zit, komt schielijk overend. Geert is blij, dat
er volk aanloopt, al zijn 't dan maar twee dijkrabauwen, want nou die drie meidjes
gestorven zijn, is ook Kobus geworden, als ware hij eigentlijk al dood. En volk brengt
gerucht mee.
Daar staan ze al in de deur en groeten vrindelijk, zo 't van bekenden past. Meteen
stappen ze naar binnen, want ze weten uit de ervaring, dat dat tóch gevraagd zal
worden, als ze 't zelf al niet deden. Eerst bekomen ze hun
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centjes, ieder een. Dat is een mooi beginsel van Geert; ze begint altijd met de geef.
Want daarvoor zijn ze ommers ook gekomen. En dán pas wordt er een woordje of
wat losgelaten. Ze vertellen hun dag. Wat er alzo voor aardigs geschied is tussen
Krimpen en hier. Want eergister zaten ze nog dáár, onder de rook van Rotterdam.
Maar al vertellen ze véél, ze denken ook in dit huis nog (al is 't weer aardig ver van
de Fuik af) aan 't vermaan van de molenaar. En over de witkop, die weggehaald is
uit ‘'t Zwaantje’, praten ze niet. Vrouw de Gilder slaat wel drie keer haar handen in
elkaar, kijkt zo eens naar Kobus en wordt weer stil. Kobus hoort niks van wat die
mannen allemaal weten. Zulke ouwe onnutte mispels leven maar voort. Die weten
niet wat vliegende tering is. Waarom leven nou juist zúlke stinkkerels door en
waarom... Kobus hobbelt en kijkt door het raamt.
Er staat nog wat prut met water, dat nog altijd koffie heet, op 't eenpitsoliestel. Ja,
Chef en Jochem lusten wel een tas troost. Ze lusten eigentijk ook wel een boterham,
gelijk ze voor veertien dagen, op dezelfde tijd, nét zo'n soort trek hadden hier. En
toen ook, en ook daarvoor, en weer dáárvoor hebben ze telkens gezegd: ‘nou vrouw...
as ik je niet ontrief dan...’ alsof ze tevoren al niet wisten, wat er in dit kleine goede
hoepmakershuis op hen wachtte: koffie en wat brood.
En voorts leedverhalen. Veel leedverhalen. Hoe ze de een voor de ander afgestorven
zijn en als poppen van doorzichtig was, bleek en vroom, op schragen gelegen hebben;
hoe ze uitgedragen zijn, zonder dat Kobus tranen kon laten - waar Kobus? - en dat
Kobus daar nou zo maar zit te wiebelen en z'n pijp niet meer lust.
Ja en wat moet je, bedelaar zijnde, en dat al wel tienmaal krék zo gehoord hebbende,
onder 't kauwen van rooieweitse boterhammen, daarop dan wel zeggen? Chef wist
het niet; Chef had z'n hele aandacht nodig om zonder dat de ander het zag, naar Kobus
te kijken. En zelfs Jochem wist het niet.
Ze keken gedwee naar de drie meisjes-portretten met de matzilveren roosjes in de
bovenhoeken, ze knikten een keer vrindetijk mee, vonden 't óók echtig bar en ineens
zei Jochem: ‘vrouw de Gilder, wat heb ie toch 'n hoop Pausen hangen.’
‘Ja, Jochem, daar is Kobus z'n moeders opoe al mee begonnen. En van Pius IX
hebben we d'r vier, maar allegaar differente.’
‘O... zijn 't veulal van dezelfde? Ik docht al, wat een hoop... zoveel Pausen bennen
d'r niet eens gewist.’
Zie, nu moet toch zelfs Kobus glimlachen; éven maar. Chef loopt heel secuur al
die bruine oleographieën langs. Al die Pausen zegenen vrindelijk, ze zijn allemaal
gezeten in dezelfde soort stoel.
Daarover weet Geert nog veel. Benedictus de Vijftiende heeft ze gekocht in
Rotterdam, zeven weken na z'n dood voor half geld. En van Pius XI zou ze eigenlijk
wel graag zo'n ouderwets bruin portret hebben gehad, maar
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rechtevoort maken ze alleen maar van die witte pampieren portretten, niks deftig!
Chef vindt het ook niks deftig. Eigenlijk vindt hij er geen bliksem aan, al die dooie
Pausen aan de muur, maar hij begrijpt best, dat dees portretten gekocht zijn uit veel
geloofstrouw. En Geert zegt: ‘ik ken ze, ja, ik ken ze. Als je 'n heel leven lang tegen
die wezens aangekeken hebt, dan weet je hoe of ze allegaar bestonden van binnen.
Da's waar. Dat wordt dan een soort familie op het lest.’
Jochem zegt daarop bloedernstig: ‘je gaat mogelijk met ze praten op de duur.’
‘Jaat, en 't mankeert er nog maar aan, das ze je antwoord gaan geven. Maar veul
nood is ze toevertrouwd zo in de allenigheid, mannen.’ Geert moet weer in d'r ogen
wrijven, maar Chef zegt:
‘Wij hadden vroeger bij ons thuis...’
Alleman kijkt naar Chef. Bij ons thuis - heeft Chef gezegd. Daar kijkt een mens
nou éven vreemd van op, als wanneer een regendruppel zou gaan praten en zeggen:
toen ik nog in de hemel hoog te glanzen toen...
‘... toen had moeder een portretje van een ouwe oom die allang dood was. 'n
Geelachtig portretje in 't ovale. En er was geen betere mens op heel de wereld ooit
geweest, dan die ouwe ome die al zo lang dood was. Hij was wel een beetje aan de
drank geweest en dan verkwanselde hem z'n moeders spullen, dat hoorde ik
achterhand; hij zat ook graag achter het meid aan... ja... maar dat kan je in je bloed
hebben, nietwaar. Een beste ome. D'r was geen betere ome op heel de wereld...’
Uit is 't verhaal. Chef kijkt rond, vergenoegd eerst, maar dra hulpeloos. Hij ziet
niets dan starre ogen. Zelfs van z'n maat. Wat is dát toch ook voor een onnozel
verhaal? Waar slaat het op? Op de drie dochtertjes die heen zijn, of op de bruine
zegenende Pausen in hun geboende lijsten? Of nergens op? Chef voelt brak water in
z'n mond komen van ontdaanheid? Wat zal hij nu nog zeggen gaan? Zál hij nog wat
zeggen durven, hij die z'n verstandige maat daar dreigend van stilte tegenover hem
ziet staan? Maar hij moet ommers wat zeggen. Hij was toch nog niet echt klaar en
hij heeft het toch om te troosten bedoeld.
‘Dooi mensen bennen maar gelukkig,’ zegt Chef met engelendun stemmetje. ‘Erg
gelukkig, zeg ik. Want ze laten niks dan liefde achter en liefde gaan ze tegemoet.’
Kobus kijkt naar Chef. En hij houdt éventjes op met hobbelen. Er zit meer rimpel
in z'n wezen, dan Chef gedacht had. Wat is Kobus oud. En wat kijken z'n ogen raar.
‘Omdat ik eigens kinderloos bin, daarom zal 'k 't rechte er niet van vatten, maar
jullie roosten eigentlijk vreugdig zijn Kobus,’ zegt Chef dan nog.
‘Jaat,’ zegt Kobus, ‘dat is naar waarheid, maar een mens is maar een mens.’
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Omdat Kobus weer hobbelen ging, zijn ze weg getrokken. En Jochem gaf het wijders
maar op, z'n maat te beleren; 't hielp ommers toch niets. Die voor onnozelheid geboren
is... had hij willen zeggen... maar Chef vatte Jochem tóch wel, al zei Jochem er niets
van. Ouwe maats kunnen ook praten met de ogen; wél zo goed.
Van Kobus de Gilder tot het Eiterse gaanpad, slaan ze als regel zeven huizen maar
over, want daar wonen, in een braaf rijtje naast elkanderen, de zwartjannetjes, die
vromer zijn dan God. Wat zijn dat eigentlijk... Zwartjannetjes?
Jochem weet het niet en Chef ijst al te veel, van wat hij ervan heeft horen verhalen.
Die mensen lachen niet meer. Ze zijn hun eigen dominee en zó vast en zeker
uitverkoren, dat ze maar niet meer geven langs de deur, aan verdoemden die de
honderdvijftig psalmen niet van buiten kennen. Ellendig zijn, dat is maar gebrek aan
vertrouwen en wederstreving van de rechtvaardigmaking.

XXIX / Het geloof der rijken
Chef en Jochem gaan de zeven huizen maar node voorbij. 't Is immers zonde van de
verloren kans. Ze kunnen daar teksten bekomen, maar geen centjes. En om centjes
is 't begonnen. Jochem zegt, dat hij 't maar raar vindt. De roomse boeren denken er
zus over, de dolerenden zo, de zwartjannetjes weer anders. Maar allegaar leven ze
als grote geldhebbers, allemaal houden ze koeien en keuen en winnen ze geld uit
zuivel en aardgewas. Hun behuizingen lijken op elkaar, hun karren, hun vee, hun
paarden en zoggen; hun koppen ook. Er schijnt nievers een geloof te bestaan, dat
met de boerenstand niet is overeen te brengen.
Neem die zwartjannetjes. Met de zwaarste dominee zijn ze 't oneens, maar met
het zuivelbedrijf niet. Lachen mag niet, maar scherp handelen wel. Waarom handelen
wel en lachen niet en waarom is er nou nievers een mensensoort van godwelgevalhge
boeren-komaf, dat zegt: handelen mag niet, boeren mag niet: lachen mag wél?
Jochem denkt maar zó: 't zijn allemaal boeren en 't boerenbedrijf zit er nóg dieper
ingehamerd, dan al het andere willen en wouwen. En omdat een boer doorgaans
alleen achter in het land staat met z'n eigen, daarom gaat er veel raar hersenwerk bij
hem door elkaar draaien. Maar één vastigheid blijft: boer zijn is goed zijn; boer zijnde
moet je boer blijven -. Ze verzinnen jaar op jaar, in de Lopikerwaard een nieuw en
zwaar geloof, maar ze beginnen bij 't boerenbegin. En het boerenbegin is geld-hebben
en koeihouden.
De zwartjannetjes hebben kortgelee nog ruzie onder mekaren gehad. Waarover?
't Is Jochem uitgelegd, door Piet de Bie, maar om het te vatten
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moet je een stuk steen in je kop hebben en dat heeft Jochem niet. Hij vatte het niet.
Hij vat het nooit, waarom de afgescheidenen zich maar weer eens vrolijk afscheiden
gaan. Allegaar zwarigheid omdat ze boeren-hersenwerk hebben. Neem een boer z'n
koeien af... en 't beginsel ontvalt hem. Hij gelooft z'n geloof als boer zijnde. Is hij
geen boer meer, dan past hij niet meer in 't hokkie. Zie Chef en Jochem aan. Mannen
buiten de manier. Mannen die óver zijn. En dus niet meer passen in kerk of kluis.
Want waar ze gaan, daar stinken ze. En wat er gepreekt wordt, dat is voor houders
van koeien en niet voor houders van hoofdluis. En 't kerkezakje dat gaat rond om
centjes op te halen. Hoe kan nou een bedelaar, die op de wereld is om centjes op te
halen, rustig verduren dat het kerkezakje óók centjes ophaalt en ja... ophalen komt
bij hem. Dat is nou net zo gek, wanneer als de dominee een koei liet brengen bij de
houders van koeien. En om te luisteren en te bidden moet je een zondaagse jas hebben
en schoenen met elastieken schachten. Maar als ze niet schietijk een rechtvaardig en
weldadig mens tegen komen, hebben ze over een paar weken niet eens meer een
daagse jas en lopen ze op hun zolen van God.
Daarover zijn ze 't samen eens. Grondig. En de bruine pater die ze tegen komen?
De tenen steken door z'n sandalen heen. En zwaar is z'n kleer, ongemakkelijk zwaar
voor hartje zomer. Er is nog een boer bij ook, Marinus Stravers; ze zijn zogezegd op
schooitocht.
‘Zo jongens, óók op termijn?’
‘Eerwaarde, wat is dat - termijn -?’ want Jochem heeft er aard naar, alles te willen
weten, wat geweten worden kan.
‘Op gezette tijden rondgaan om leeftocht.’
‘Dan zijn wij al z'n leven op termijn, Eerwaarde, waar Chef? Maar wat krijg je
nou al zo?’
‘Och, zo van alles, hè.’
‘Verder gaan, Pater?’ vraagt Rien Stravers. Die Rien is zeker grogtsig van zijn
eigen. Maar de Pater heeft nog wel even tijd. ‘We bekomen koffie en groene erwten,
en suiker en boter en zo...’
‘En zeker veil geld. Voor u.e. slag volk hebben de boeren centjes zat op de plank.’
‘Geld nemen we niet aan. Alleen, als 't moet, met de opdracht erbij om wat leeftocht
van te kopen.’
‘Affijn... wij kopen er ook allenig maar leeftocht voor. Want er schiet niet veel
overig, vader. Maar wat ik vragen mag, waarom bedelt u eigentlijk, Eerwaarde? Is
er gebrek? 'k Docht dat jullie soort volk...’
‘Wij? Jij dacht natuurlijk dat we in 't klooster maar fijn ons buikje zaten te smeren?
Ja, kom er maar voor uit, 't is een bekend liedje op een oud wijsje. Maar wij bedelen
niet, omdat er anders geen eten zou zijn, maar omdat wij 't ons allemaal voorgenomen
hebben. Hoor eens...’
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‘Ja Eerwaarde.’
‘Bedel jij soms graag?’
‘Och, wat zal ik zeggen, bunzig ben ik er nog gans niet van.’
‘Neen, neen, ik bedoel, zou jij je niet liever zó kunnen roeren in de maat schappij,
dat je niet hoefde te bedelen?’
‘Wis en donders, Eerwaarde, weet u.e. soms...’
‘Wacht even. Je bedelt dus niet voor je pleizier. Ik ook niet. Vast niet. Tóch doen
we 't. Begin je 't nu te begrijpen?’
‘Geen luis begrijp ik er van. Allenig, onze Chef is net zo. Die zee vandaag nog:
as ik zo rijk was as de koningin, dan was ik nóg rijker as de koningin, want dan hieuw
ik niet op met bedelen. Hoor je dat, Chef? Eerwaarde zegt, hij hoeft niet te bedelen,
hij doet het toch en hij bedelt toch niet graag, snap jij dat, Chef?’
Chef zegt allang maar: ‘nee, Pater’ en hij kleurt een beetje in z'n stoppelen. Maar
Chef vat er eigenlijk toch wel wat van, alleen, Chef is er de man niet naar, om het
offer te praten, waar Jochem bij is, de onte spotter. En daarom laat hij 't de pater maar
vertellen aan Jochem, waarom een mens bedelen gaat, zonder honger te hebben en
zonder 't graag te doen.
‘Eerwaarde,’ zegt Jochem, na de uitleg, ‘'k heb er nou tenminste 't staartje van
vast. Allenig, ik zeg maar: u.e. had dat nooit motten op je nemen, want daardoor
wordt het voor mijn en m'n maat maar weer slechter langs de weg. En wij doen 't,
omdat we motten. Van nooddruft, om niet te verhongeren. Mensen heb medelij! Hier
staan zij aan zij, twee arme loeders zonder geld, 't is met ons zo slecht gesteld, 'k heb
m'n geldje uitgeteld, geef wat an de arme man, ieder die wat geven kan; mensen wil
uw mildheid tonen, de Heer hierboven zal 't u lonen. Is 't waar of is 't niet en waar?
En nou zeg ik zo... als jullie nou geen honger lijen, wat doe je dan met al dat eten?’
‘Opeten.’
‘Maar dan leef je maar goedkoop, Eerwaarde. Dan kan je veul overhouwer. En
wat doen jullie nou, met wat jullie overhouwer?’ wou Jochem graag weten.
‘Weggeven aan de armen en goede werken stichten en onderhouden.’
‘Missie, waar?’ vraagt Chef.
‘Juist, ook de missie.’
‘O zo, Eerwaarde, jullie geven 't dus an de armen? Ik doch echtig altijd:
Eerwaarden, die zijn veur ons armen zoveul as keinderen. Geven doener ze niet.
Maar als Eerwaarde nou toch geeft an de armen: Chef, jij bint rooms... steek je hand
uit.’
Maar dat dierf Chef niet. Rien Stravers moest toen (de pater commandeerde dat
zo) een stuivertje aan Chef geven en toen nog een stuiver aan Jochem. Chef stond
met z'n kop verhanseld omlaag.
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‘Ik bin niet rooms,’ zei Jochem toen hij 't stuivertje eerst goed vast had, ter verklaring.
‘Maar ik wel, vrind,’ zei de pater en hij wou doorgaan.
En laat me toen toch die Jochem, die handige centenvanger Jochem, ineens wat
raars in z'n kop krijgen. Hij gaat over z'n zak en... kijkt op, heeft een vierduit in z'n
handen.
‘Koop daarveur een half pond zout, veur wie nog armer zijn dan wij,’ zegt hij
beschaamd. En dan, om tegenover z'n maat te blijven wat hij is, de onte spotter, zegt
hij achterna... ‘en dat koop je bij Hanne Kaptein, Eerwaarde, met de compelementen
van mijn en van Chef.’
De pater vat het ernstig op. Bar ernstig. De vierduit neemt hij zowaar aan. ‘God
lone 't u,’ zegt hij kloek, ‘maar Hanne Kaptein zal misschien wel nooit meer zout
verkopen mannen, want Hanne heeft deze namiddag een beroerte gekregen. Ik ben
er geweest, ik heb haar bediend.’
‘Een beslag, pater?’
‘Ja. En kwaad aangekomen ook. Schrik jij zo? Is 't soms familie?’
Chef vermag alleen nog maar wat te stamelen en hij weet niet krek, hoé gauw hij
wegschorrelen zal, verder de dijk op. Maar Jochem nijpt hem in z'n arm en zegt:
‘Chef, kul hoor. Zulksoort zalen zitten allang in je bloed. Da's een klonter, die naar
je hersens vliegt en dan... bom... daar leg je. Daar kannen wij ook niks an doen.’
Waarop Chef antwoordt... ‘toch is 't lee. As ze nou zó maar niet afsterft.’
‘Och man, onnozele hals: een mens gaat zó maar niet hemelen. Hanne Kaptein?!
Die mot kapot-geslagen worren, eer gaat ze niet. Die is veuls te geweldig. Die kan
met d'r dikke kont de hemelpoort ommers niet deur. Allé Chef...’
Chef glimlacht. Net een schaap, die Chef. 't Is een spul, 't is een spul. Je loopt maar
zonder erg over de wereld, van Schoonhoven naar IJsselstein, en 't leven en de dood
speulen onderwege petje pieë. Ze blijven er, ieder op zijn eigen manier en luchtig
doend tegen elkanderen, toch nog een beetje vervuld van, en daar zijn ze alweer
beland bij Bart Brok, Bart die teringkoeien opkoopt, keelt, en als best vlees weet te
verkopen in de stad, waar de mensen van goei vlees evenveel verstand hebben als
een ekster van scherpschieten.
Bij Bart Brok zitten ze te schutjassen. Op de klare dag schutjassen, dat is maar
kwaaie manier. Dat zal je bij een boer nou nooit beleven. Bart met z'n knecht en twee
koeienkopers uit Benschop, woeste kerels met bruine tanden en lijven als ouwe
zoggen. 't Kost Bart Brok veel. Hij verliest knap en 't gaat grof. En 't kost hem nog
een stok kaarten ook, want ze slaan hard op de tafel en nijpen de kaarten krom. Bart
ook, maar dat keert of hort niet; Bart verliest. Hij is met z'n knecht, de zevende boom
van twee en halfpond al kwijt. Een gulden per streep, da's duur schutjassen.
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XXX / Schutjassen
Maar... kom, kom; morgen wint Bart z'n honderd gulden wel weer terug. Chef en
Jochem staan al een heel hortje in de deur, eer ze gezien worden. ‘Geen bedelvolk!’
roept Bart woest. Maar de twee koelkopers uit Benschop, die goei zin hebben vanwege
de winst, gooien wat losse centen op de roodaarden tegels, tussen spuig en kleffe
uitgezogen kezen. Da's minder; Jochem is rap in 't vinden en Chef ook niet zuinig.
Om deze gunst van z'n gasten, laat Bart nu ook toe, dat ze even kijken blijven. Z'n
boom hangt weer slecht; de koelkopers staan nog bovenaan, hij en z'n knecht al op
acht. Nog maar zeven strepen en vort zijn weer tien daalders. Da's dus weeral
donderen. 't Geluk is hem tegen vandaag en ze zijn al wel een keer of wat gaan
verzitten ook. Niks helpt. En ze maken zo'n barmenselijk leven er bij, en de
Benschoppers hopen zó danig dat 't weer een Salomo gaat worden, een volle boom
verlies en die geldt dubbel, ze zingen en joelen al nét zo hard, sarrend hard, als de
baas en z'n knecht potvér... zitten te speulen. Niks helpt. De boom hangt té scheef.
Ze gaan 't verliezen. Verliezen. Verliezen.
Jochem kijkt met studie toe. En Chef niet minder. Allenig, Chef vat de draad er
niet van. Chef kan goed snip-snap-snorren en zwartepieten; maar spul, waar veel
overleg bij komt, heeft hij nooit kunnen bevatten. Maar Jochem wel, die weet na
afloop van elke partij zuiver te zeggen, wat er had moeten gebeuren. En hij bekomt
bijval, want wat hij zegt is goed bekeken.
Daar staat de keurmeester in de deur. Voor de tweede keer al vandaag. Maar dit
keer laat hij zich niet wegsturen, want hij heeft z'n leste keuring verricht; Bart Brok
moet mee. Naar 't slachthok mee. En nét is er zo spannend oud ogen 49:97 in 't spel,
in 't voordeel van Bart en z'n knecht.
‘Meneer Gijssels, wacht nog effies!’ roept Bart en z'n kop ziet blauw van de actie.
‘Neen, ik ben geen kwajongen. Tweemaal wegsturen; daar komt niets van. Nú
keuren en direct of... niet voor Zaterdag.’
‘Even 't spulletje uit, toe nou; 't is oud ogen!’
‘Denk je, dat ik hier voor pietsnot kom? Jullie midden op een werkendag kaarten
en ik er m'n tijd om gaan verhangen? Ik heb je te groeten.’
Wel donders, wat een vent. Bart moest opstaan. D'r viel niet aan te ontkomen.
Jochem zag dat aan en dacht aan de drie gebroers, die eens zaten te pandoeren met
hun ouwe vader. Een ópgelegd praatje had vader, hij wier vurig, beefde er van... en
z'n hart stong stil. Toen grepen die broers de kaart uit z'n dooie vingers. Zie je 't? Zie
je 't? - riepen ze... hij had gehangen met z'n praatje. Wát gemeen, om er zó tussen
uit te knijpen.
Maart Bart Brok zag de strenge ogen van de keurmeester op zich gericht en daarom
stond Bart op. En hij vatte, dat het hard was voor de anderen; te wachten op zo'n
loeder van een keurmeester, zo'n kale donderjager.
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Jochem begreep metéén, wat er (zonder woorden) door Bart gevraagd wier van hem
en hij viel neer op de stoel van de ander. Hij won de partij, want stuk is uit, ook al
zit er een zesde tegen. Hij won 't nog een keer, met schut en herschut. Herschut onder
jan, vijf streepkes. Geen Salomo dus. De rooie knecht vatte moed. Jochem gaf de
kaart, vanwege 't uitmaken op herschut. Eerst verloor hij een streepke op de boom
van Bart Brok, die lang wegbleef, zeker vanwege een kwaai long of tering in 't
borststuk. Die keurmeester was er een van 't felle slag. En toen weer won hij. Eerst
op schut onder jan; drie streepkes. Toen schut, maar de ander stong óók hoog; twee
streepkes. En nét toen Bart Brok weerom kwam, 't vet nog wat van z'n handen
afvegend, zegde Jochem bloedkalm: ‘Schut!’
‘Herschut!’ gaf Aart Coljé uit Benschop.
‘Rutteletut.’ Dat zee Jochem maar zo gewoon, of 't om een paar knikkers ging. En
Bart z'n vijftien gulden stonden op 't spel. Met douwen en wringen was Bart ineens
achter z'n kaart. ‘Hier!’ riep hij woest: ‘eerst zien, dan pas bieën!’
‘Nee!’ riep de oudste van de twee maats, ‘vast niet! Die vent heit de kaarten
overgenomen van jou en hum woord is jouw woord en hum woord geldt. En ik hou
die rutteletut van jou, op állemaal; heel de boom!’
‘Best!’ zei Jochem en douwde Bart Brok achteruit. ‘En Bart, as je an de kaart
komt, slaan ik je 'n paar ribben kapot. Uitspeulen, da's eerlijk.’
Maar er viel niet veel uit te spelen. Bart wou 't niet, hij Bierf 't niet; een gehouden
rutteletut was hem te bar. Hij greep de kaarten beet en wou ze declareren.
‘Overgeven!’ jammerde Bart.
't Wier een tieren en trappelen, als van hengsten wanneer het weerlicht, maar
Jochem hieuw vast. En Bart zag, dat hij toegeven moest, want die Benschoppers zijn
donders gauw met het mes. De kaarten bleven in iedermans hand. De roem wier al
genoemd. 'n Zeskaart tegen een zeskaart. Alletwee van het aas. Maar Jochem had ze
van troef. De boom was uit. Stom gewonnen, met veul woest geluk en weinig fijn
spul.
Toen eerst stond Jochem op en Bart hervatte z'n parmans. Doodgewoon nam hij
de lei op en zette 'n nieuwe boom uit. En de Benschoppers schrapten een boom winst
terug op de zeven.
‘Nou wil je 't wel schrijven, hé?’ sarde Aart Coljé, ‘nou d'r derdehalf pond winst
an zit. As je nou een kerel was, schreef je niet. De'jen we 't spul over. Je wou ommers
niet?’
‘Om den verdom niet. Jullie zeeën toch dat het most gelden? Nou, dan geldt het!
Da's naar recht!’
‘Recht? Goed! Maar schijterig, dat was het.’
‘Schijterig? Ik zal je laten zien, da'k niet schijterig ben. Hé, zwabber!’
Jochem keek de ander recht in z'n facie. ‘Hier! Hier heb'ie wat!’ En Jochem kreeg
een dubbeltje.

Herman de Man, Omnibus

119
Hij keek er naar, hij keek er lang naar; er kwam een golf hittigheid naar z'n kop en
ineens, met het geweld van een hemelsteen, lag Bart Brok languit over de vloer. O!
Jochem kon zo slaan. ‘Dag mannen,’ zei hij nahijgend. Chef rilde ervan, omdat
Jochem ineens zo ontaard woest was geworden. Maar buiten zei z'n plaat d'r niks
meer over; 't was voorbij. Alleen het dubbeltje, dat zat nog in z'n vuist en hij douwde
het maar netjes weg in het builtje. Verder.

XXXI / De veertiende
Bij Mensje de Goey zat de vrouw op de lattenbank de was te stampen. Mensje zat.
Dat zie je een daggeldersvrouw niet ree doen, als ze de was stampt. En dat op zo'n
rare klok. Chef keek er met studie naar, onderdehand Jochem al weerom liep en hij
z'n halfre nog kreeg. ‘Hoe biet het keind?’ vroeg Chef zacht, bang dat Jochem 't
weeral horen zou.
‘Gieljan,’ was 't verlegen weerwoord, ‘de veertiende.’
‘En?’
‘O, goed gegaan, dank ie. 't Is alweer drie daagjes en't zog schiet aardig; 'k mag
dankbaar zijn. Beter dan verleën keer. Toen, drie weken oud... stuipies... weg. En zó
bar mooi keind. Hè!’
Toen Chef en Jochem daarna saam die werf afgingen, toen wisten ze nog niet, dat
ze, op hun volgende toer, over veertien dagen, Mensje niet meer terug zouden vinden
en nóóit meer... Verder!
‘D'r zit goeie groei in Lopik,’ zegt Jochem, onderwijl ze verder trekken, en Chef
hem verteld heeft van Mensje.
‘Rijkelui,’ zegt hij wijders, ‘die hebben fratsen. Daar blijft na zo'n akkefietje de
vrouw 'n hele tijd op d'r rug liggen. En zijn ze gezonder d'r van?’ Maar Chef kan 't
Jochem echtig niet zeggen, hij is daar maar weinig in thuis. Alleen weet hij wel, dat
't maar een lee gezicht was, dat Mensje niet stond, maar zat boven het hete sop.

XXXII / ‘Politiek’
Bij Goof Brouwer, alwaar ze wijders nog gevraagd hebben, nadat ze rap bij de drie
Lekkerkerkers achterom waren geweest, gebroers naast elkaar zonder reuk of smaak,
bij Goof Brouwer was 't avondmaal al op tafel. En als je dan je wezen maar in een
rechtzinnige plooi weet te grimassen, kan je 't bij Goof goed treffen. En ze tróffen
het goed. Vooral, omdat ze veel nieuws wisten van tussen Schoonhoven en hier. Dat
van Hanne Kaptein hadden ze ook nog niet vernomen. En zó had Jochem, tussen het
schielijke
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broodeten door, 't niet gauw verteld, of Chef zei er achterna: ‘we hebben d'r
vanmiddag samen nog opgesard, da's lee om achteraf te bedenken.’ En dat vonden
ze allemaal. Hoewel de een dit en de ander dat goei woord er op wist. Chef moest
het z'n eigen maar niet aantrekken, want tegen een toeval, mensen, doe je niks. Een
toeval is kwaad wederstaar. - Daar zaten moeder Brouwers twee grote jongens bij;
Jacob en Hannes, brede zoetsappige lummels, de een met z'n arm in een doek
gebonden, de ander met een gezwachtelde hand.
‘Daar zitre ze nou, hè. Jullie kennen ze, waar? Zuipen doener ze niet. Om meidjes
geven ze niet. Laân ze nou zo maar, in Gorcum ter paardemarkt, bij Gert de Kroes
in “de Roos” gesteken worden; alletwee zo maar.’
‘En niks gedaan?’
‘Wat? Of ze wat gedaan hebben, vraag jij? Gien duvel. 't Gong zó maar. Wij
kwamen binnen, waar Jacob, en we zeeën niks, waar Jacob, allenig zeeën we brandewijn met suiker. Want dát wouwen we hebben. Anders niks, waar Jacob. Nou
en daar zat een vent en die noemen ze daar overlek Brandewijn met Suiker en ik had
dien vent nog nooit van z'n leven gezien, jij ook niet, waar Jacob?’
‘'t Is krek zo die 't zegt,’ zei moeder Brouwer, alsof ze er was bij geweest en ze
snee nog maar wat van de achtponder rooieweit.
‘En toen stong die op en toen zee die niks, die vent, waar Jacob, en toen ineenze
zag ik, dat hem stak naar Jacob, waar Jacob. En Jacob die heit het niet eens
opgemorken, zó weinig erg had ie d'r in. En eerst voélde hij 't ook niet, maar hij
docht, wat worden m'n vingers nat en dat was niks dan druipbloed. En toen ik. Ik
greep naar hem, dat vat je en toen stak ie mijn in m'n vingers. En meteen was ie weg,
waar Jacob, en nou zit 'ie in Dordrecht in 't voorarrest en ze zeggen dat 'ie d'r zeker
zes jaar veur krijgt. Maar m'n jas mot ie betalen en m'n boezeroen ook. Dat is al
beschreven.
En toen stond d'r nog zo'n klein schippertje ook en toen ik zee: ‘persoon, hoe hier
die vent’, toen zee hem: ‘'k weet 'et goeds genog, maar zeggen dat doen ik niet. Maar toen kwamen er dienders en ze hadden Jacob z'n arm al stijf afgebonden, waar
Jacob, en toen zee ik tegen de dienders: deze persoon weet er meer van, hij weet wie
de moordenaar is. Persoon, wat zeg je nou? Maar de persoon wou 't eerst niet zeggen,
waar Jacob, maar er waren er die 't beleën, dat die persoon gezegd had: ‘ik weet 'et
goeds genog, hoe of hem hiet’ - en daarom moest die persoon mee, naar 't bureau en
op 't bureau daar heeft ie 't beleën, waar Jacob!
En waarom wou die persoon dat nou niet dalijk zeggen? zal je vragen. Ik zee nog:
persoon, zee ik, waarom he' je 't niet dalijk beleën? - Maar toen zee hem: ‘dunk ie
dat ik ook een mes in m'n donder hebben wil?’ - Maar Brandewijn met Suiker gaat
er nou veur zes jaar achter, minstens. Dat zegt de affecaat, waar Jacob?
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Als 't nou nog van vechten is, of van opstangen, hé, dat je een steek bekomt. Maar
zomaar, onnozel ievers binnenkommen ievers waar je zo vreemd bent als een
blindgeboren keind, waar Jacob. En ook kwam 't niet an om een meid, 't is wél onnozel
dat je 't zo treffen mot, hé?’
Chef had daar nu echt mee te doen. Jochem kende Brandewijn met Suiker wel,
van vroeger. ‘Hij heus dukkels koeien langs de dijk, voor de Rotterdamse markt,’
wist hij. En ook Jochem vond het erg, zei hij, en Chef vond het niet alleen erg, maar
ook onnozel en Chef vroeg: ‘als 't nou toch niet om een meid was, waarom steekt
zo'n vent dan?’
‘Om een meid? We hadden toen nog niet één meid gezien, in heel Gorcum niet,
waar Jacob.’
‘Ja... en achterdehand zal je wel weinig genie gehad hebben, om achter het meid
aan te gaan...’ zei Jochem leep.
‘O; maar dat vat jij goed. En we zijn toen maar weer gauw naar den huis weerom
gereën, over Meerkerk en Termey.’
‘En om meidjes geven ze helegaar niet, m'n jongens. Dat kan je ze vragen. Zulke
goeie jongens. Die vent zal 'n zware douw krijgen en 't boezeroen zal hem betalen.’
‘En m'n jas ook, moeder.’
‘Jaar, je jas ook. Dat zal wel avanceren. 't Staat beschreven. En 't betert aardig,
waar jongens.’
Jochem had z'n bekomst en hij veegde z'n mond af, met de rug van z'n hand. ‘'t
Smaakte me weeral best, vrouw Brouwer. Ik geef óók niks om meidjes. Nou; dan
had het mijn óók best kannen overkommen.’
En met die duistere woorden, die ze bij Brouwer maar opgevat hebben, als goed
bedoeld zijnde, stonden ze op. Ineens zei de vrouw: ‘jullie kommen toch nooit in
Gorcum, waar?’
Chef zou krek vrindelijk gaan zeggen, dat ze er om de veertien dagen een nacht
sliepen, op 't logement van Jan Vermaas, bijgenaamd Drol den Bult (Chef docht toch
echt, dat ze een boodschap wou meegeven voor iemand in Gorcum) maar Jochem
rook het gevaar en kwam er watergauw tussen: ‘Gorcum! Gorcum? Nooit van z'n
leven! Da's toch zulk schorem. Daar kommen we niet meer! Daar steken ze je zó
maar, al doe je niks, helegaar niks!’
Waarna de Brouwers hen heel tevree gaan lieten en schoon gelijk gaven en de
man een vierduit.
‘Dat is politiek, Chef,’ verklaarde Jochem.
‘Da's liegen dat je barst!’ vond Chef en de klok van IJsselstein was hier, als je
goed luisterde, juustement hoorbaar. Zes uurslagen.
Van de Zeven Bomen naar IJsselstein zijn twee wegen; maar een ervan, de naaste,
is bekant onbewoond en daarom namen ze hun toer door de Hoge
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Bietenpolder, na eerst even, op een zijpad, de Looiebrug te hebben aangedaan. Want
daar woont Gezina Middelkoop, baas van d'r eigen, baas van de klompenmakerij
geheten de Kinderen Middelkoop, want haar vent is op 'n keer met de Lekboot
meegegaan, aan 't Klaphek opgestapt en nooit meer weergekeerd. Naar Amerika,
zeggen de kwaaitongen, naar Amerika met vrouw Plomp van de steenoven Nooit
Gedacht, maar zeker is dat niet. Hij is verdronken, zegt Gezina Middelkoop en ook
haar enig meidje zegt: vader is verdronken, en ze leven zo maar verder met zes ouwe
knechten die 't bedrijf drijven, en ook de zes ouwe knechten zeggen: onze baas is
verzopen, maar zeker is dat niet.

XXXIII / Moeder in nood
Gezina Middelkoop kon eerst maar kwalijk de toeter van de Rederijboot meer
verdragen, maar dat sleet af en ze hoort het rechtevoort niet eens meer. Gezina is
oud. Een sterk hjf in de kracht der jaren, met een ouwe kop erop. En haar meidje, de
rosblonde Riek is nog zó jong, maar niet als je d'r goed in 't wezen kijkt. Wie zou er
ook niet oud worden, tussen een ouwe moeder en zes ouwe klompenmakersknechten?
Zulke jaren, stil gesleten aan de Looiebrug, onder aan de Klaphekse dijkstoep tellen
mee, al ben je nog maar vier en twintig en de ouderdom nog gans niet bereid.
Chef en Jochem stappen de werkplaats binnen op hun gewone manier, argeloos
en slim. Ze hebben er geen erg in gehad, dat het aan de Looiebrug zou kunnen
donderen op een stille zomeravond. En dat het donderen was, dat vatte Jochem subiet.
Zoiets, dat kan je ruiken en proeven, een man van 't loopmansvak zijnde. Heel de
klompenmakerij lag leeg. De zes ouwe knechten waren op 't hooikamp bezig en je
zag ze van daar uit, als blauwe trage vlekken over de aarde schuiven, achter de
kampsloot.
‘Beste jongens,’ zegt Jochem, ‘ze werken aardig hard veur jou, en nog zo in de
avond, vrouw.’
‘Jaar. Beste jongens. Erg beste.’
‘Allemaal. Stuk voor stuk.’
‘Stuk voor stuk, zeg dat wel; als er tenminste gien Judas tussen schuilt.’
‘Hè?’
‘O, niks. Beste jongens, stuk voor stuk. Een troost voor een ouwe weduwvrouw
wier man verdronken is...’
‘Van de Lekboot afgevallen, waar vrouw?’ vraagt Chef troostend.
‘Nou... da's niet zeker. Wel dat hem verdronken is. Da's wél zeker. Maar als hem
van de Lekboot afgevallen was, dan hadden ze dat toch motten zien.’
En Jochem zegt tot z'n maat: ‘Chef; hij is allenig maar met de Lekboot meegegaan.
Waar vrouw? Onze Chef haalt altijd twee dingen door elkaar.’
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‘O ja, da's waar, als hem van de Lekboot gevallen was, dan hadden ze 't gezien. Dat
laat zich verstaan. En waar is 't nou eigentlijk wál gebeurd, vrouw?’
‘In Bommelerskonten, kenkop! O vrouw, wát een maat. Net of een verdronken
lijk fevers leit te roepen: hier bin ik! te water geraakt!’
‘Jij zegt de zuivere waarheid, Jochem,’ zegt Gezina teder en ze geeft een cent.
Maar Chef niet, Chef heeft het toekijken. Affijn, alles komt tóch terecht in dezelfde
beul.
Chef docht diep na. Er hokte wat in zijn kop, maar zeggen Bierf hij 't niet. Hij
docht: we moeten hier nou maar weg gaan, maar zie toch eens, hoe aardig, daar kwam
net Riek zondags gekleed de werkwinkel in, en wat deed die Riek toch aanhalerig
met moeders. Ze zoende heur ouwe vrouw, ze zoende heur op de kaken en op het
vette strakke haar en de ouwevrouwenhals. Wat was dat raar. Wie zoent er nou z'n
moeder, waar zulke luizenkerels bij zijn. Chef stond dat spul lief en onnozel aan te
zien. Jochem keek fel. Een man van de wereld. Twee slimme pieroogjes kijken onder
hun borstels vandaan die lieve vreemdigheid aan.
‘Dag mannen, dag moeder, ik gaan nou maar eventjes naar de Stad.’
‘En hoe laat kom je weerom, keind!’
‘Nog veer de late boot, moeder.’ En ze is weg.
In 't hooiland poeren de zes ouwe knechten. ‘Zou daar nou echtig een Judas tussen
zitten?’ denkt Jochem ineens hardop.
‘Heb je d'r al praats van gehoord in de buurt?’ vraagt schichtig de weduwvrouw
alleen. Ze is bang.
‘Ik hoor weinig, vrouw; maar zien dat doen ik goed.’
‘Maar 't is toch niet waar, Jochem? 't Zal toch niet waar zijn? Nee, ik weet het
zeker, Jochem...’
‘Jij als moeder zijnde, en een vrouw met levenservaring, jij hoeft toch ommers
niet te twijfelen, waar? Jullie vrouwen hebben daar toch zekere weet van?’
‘Ja... ja... maar zulke zaken heb ie nooit zeker... D'r beurt zoveel raars met een
vrouw... Nee, 't is niet waar!’
‘Nou, dan is het niet waar. En dan is óók niet waar, dat een van de zes...’
‘Jochem, wat is een weduwvrouw, met niks dan vreemde gezichten om haar heen?
Ze zeggen maar niks geen hartelijkheid. Niemand die nou eens zegt, dat het niet zo
is met Riek, niemand die een ouwe vrouw helpt.’
‘Behalve ik. Ik zeg toch... dat het dan wel niet zo zijn zal! Anders... vráág het
heur.’
‘Vragen? Ze zeis niks, man, en ze zoent me plat. Ze zoent maar. Heel de dag.
‘Ze zal willen trouwen,’ zegt Chef trouwhartig. ‘Ze heit er de jaren naar.’ ‘Keinds,
vrouw, die hufter is keinds. Nou, we gaan wijerop en het beste
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d'r mee. Blijf maar 't allerbeste verhopen, vrouw Middelkoop.’ Daarop kreeg Jochem
nóg een cent en Chef wéér niks.
Op de Kleine IJsseldijk weerom, schoot Jochem in een harde lach. ‘O grote
gerechtigheid, Chef, o hannes van een luierkeind, jij en dat stomme wijf ook, alle
twee, jullie zijn te onnozel veur deze wereld. Wanneer geloof jij eigenlijk, dat zo'n
diertje zwaar loop? Als 't keind in de wieg left? En eer niet, onnozelaard? Nou...
Gezina Middelkoop ook niet. Zo is 't koppel weer op z'n ouwe tel.’
‘O,’ zei Chef... ‘nou vat ik het ook. Als ze vanavond dan maar weerom komt,
Jochem.’
‘Dat is het eerste verstandige woord van heel de dag, dat ik hoor uit jouw mond.’
‘Waar is ze heen, Jochem?’
‘Ze zegt, naar IJsselstein. Als ze heur ten avond zoeken motten, deden ze goed de
andere kant op te gaan. Affijn, 't is nog zo laat niet en jong leven is taai.’
Zulke dingen maak je nou mee aan de Looiebrug, alwaar geen land meer achter is
en ze de wereld dichtgeplakt hebben met krantenpapier. ‘Zo zie je, 't is overal eender;
overal zoeken ze naar pleizier en vinden ze chagerijn. Maar allé, dat meidje is oud
en wijs genog... die komt ten avond wel weer terug,’ wist Jochem nog.
Toen schoten ze bij Piet Miltenburg achterom en ze waren van plan 't maar weer
te vergeten.

XXXIV / Zo oud en zo kwaadaardig
Piet Miltenburg is een van dat slag ouwe boeren, dat op een keer vergeten is dood
te gaan, maar óók vergeten is, dat hij nog leeft. Z'n ooglellen zijn ontstoken en
branderig, dat geeft aan z'n wezen iets melaats, waar je een vuile smaak van in je
mond krijgt, door 't aanzien. Piet Miltenburg is vroegerjaren nogal wild en rabauwig
van z'n eigen geweest; daar was geen stoepmeid die 't er harden kon. En deswege
heeft God hem gestraft met de stramheid te jagen in zijn ondeugende botten. En zijn
onthouwen is hem ook al ontnomen. Over z'n werf toert een hoogpotige sterke
stoepmeid, dartel langs zijn wezen met de roodontstoken ogen, kweelt liederen over
liefde en vrijplezier, maar Piet Miltenburg kan 't niet meer waarnemen. Hij is al
geraakt van de dood; maar Hein heeft er een hortje naast geslagen. Alzo is zijn straf.
Als een vermulmd stuk hout dat op de aarde ligt te vergaan, zó is zijn ouderdom. En
ook z'n tong zit vast; dat is nog van het laatste beslag. Om alleen maar ‘morrie
mannen’ weerom te zeggen, staat hij armtierig
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naar asem te happen. En eer in zijn knekelenhand twee halfjes geklemd zitten, een
voor Chef, een voor Jochem, eer hij het dure geldje gevist heeft uit z'n knip, heeft
Chef er al genoeg van. Want zo'n ouwe koolstoof kan ineens afsterven, in z'n hijgen
blijven, en dan zit je maar raar te kijken met zo'n lijk op de werf.
Jochem grijpt naar het geldje en de dooie tak met vingers eraan valt op z'n arm.
Het koppie nijgt over naar Jochem z'n zware nek, er gaat een dribbelbeweging door
't karminkele lijf, Piet Miltenburg gaat wat zeggen, maar 't moet gefluisterd zijn. De
stoepmeid mag het niet horen; alleen Jochem. Er komt schielijk wat oud vuur in die
oogjes, oud ondeugend vuur. Wat hij zeggen wil, wordt voorafgegaan door zeer
gerochel. Z'n handje wijst, als 't oordeel, naar Gezina heur huis. Maar Jochem weet
rap de twee halfjes af te pakken en laat z'n arm zakken als een lap lood. Hemelse
help, daar was Piet Miltenburg haast gevallen.
‘Ik weet het al, ouwe marmot. Vertel 't me maar niet. 't Is zó al mooi.’
De ouwe marmot grijnst. Een stuk pleizier is van z'n avond af, 't geluk van leed
uitdragen. En die twee bedelaars ontsnappen hem, z'n geldje is hij kwijt, maar niet
z'n verhaal, het boze nieuws dat hem zo hoog zit.
‘Die vent stinkt,’ zegt Jochem oprecht en hij vergeet z'n eigen bedelaarslucht,
waarom hij in de straten van de stad gemeden wordt. Ja, die vent stinkt. Chef kijkt
nog eens om, en ziet, hoe het canalje naar 't achterhuis scharrelt, overal steun zoekend
met de dunne vingertjes.
‘Zó oud en zo kwaadaardig,’ zucht Chef, ‘die mooie meid zal nog heel wat te
verduren krijgen van het volk hieromtrent.’
‘Mot ze 't maar laten.’
‘Wat gebeurd is, is gebeurd en laat zich niet keren. Als je moordt of fevers de
brand in steekt, dan ga je d'r an, maar op 't lest kom je toch nog de kast uit. Maar
zo'n jonkie... nooit. Als Piet Miltenburg honderd jaren wordt, zal ie er nóg van
schenden. En dan straks... dat onnozele keind zonder vaar...’
‘O ja Chef? Gaat het weer over een keind? Heb jij soms een keind? Schaam je
eigen maar niet, ouwe lekkerbek, zeg 't maar gerust aan Jochem.
Maar Chef hoorde hem al niet meer sarren en zei zachtjes, hij zei 't eigenlijk maar
tegen zichtelven: ‘alle kwaad is af te boeten, maar dat niet. Ze zeggen 't heur nog na
in het graf, de donderhonden. Ze azen op het jonge leven, als de honden van de Baron
achter 't haas. Al zijn ze eigens ziek en uitgedroogd van d'r kwaaiigheid, de
donderhonden!’
‘Man, maak je zo nijdig niet, wat gaat het jou an?’
‘De donderhonden!’
Jochem gaf het op, want hij kende dat onnutte liedje zonder ende. Zoiets kon bar
lang duren bij Chef, sommige dagen wel een buurtschap ver. En ze mochten er eens
om vergeten, bij Govert de Bie achterom te gaan: Govert
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met het harmonium geheten. Die naam had Govert bekomen met in z'n jonge jaren,
als daggelder, overal een harmonium mee te slepen. Hij, die als knecht slapen moest
op de til boven de koeien, in de wasem van veertig herkauwers, had nooit groter
tierigheid gekend dan psalmenkwelen in de winteravond boven de stal. Tot stichting
van koei en mens. Naderhand is de barre vromigheid er een hortje afgegaan, want
Govert speult rechtevoort maar één uur per avond op 't kermmachien en hij leest nog
maar drie kapittels per dag uit het Boek.
Dat zijn de moderne tijen, zegt Govert z'n vader, die fevers tegen de Lek aan boert
en daar in eigen huis voorganger is van een eigen geloof. Ook Govert heeft nog
getracht, dominee te worden op Artikel Acht, maar ze zeggen dat hij niet bijbelvast
genoeg was want... hij heeft Mozes en de Profeten niet genoeg uit elkaar weten te
houden. Dat was bij Aart de Pauw in Heeswijk; 't gong maar over honderd en tachtig
gulden uit het kabinet en hij heeft er twee maanden voor in de Gansstraat gezeten.
Iedereen weet het, tot de kinderen toe. Maar Govert hoopt ervan, dat niemand het
meer weet. Zéker de vreemden niet. Daarover moet dan ook geen praat meer gemaakt
worden, vindt Jochem, want 't is lang geleê en tegenover die honderd en tachtig
metalheken die hij gegapt heeft, staan er wel honderdduzend, waar Govert sindsdien
van afgebleven is. Omdat hij zo goed de Gebojen kent en omdat het in de Gansstraat
heel niet gezellig is voor een boerman. Daar heb je niet eens een harmonium, en dát
twee maanden lang. En omdat Govert vandaag de dag zo zuiver eerlijk geworden is,
daarom hoort hij graag vertellen van dieverij en moord, politie en gevangenis. Dan
groeit weer het besef, hoe goed het is, de Gebojen te houden en uit de Gansstraat
weg te blijven. Aan de slechtheid van anderen, heeft Govert waarschuwing, om
braafheid te betrachten. Daarom is er geen slechtigheid ter wereld denkbaar, of Govert
hoort er danig graag praat over.

XXXV / Hotel de houten lepel
Wie zouden hem beter het kwaad der mensheid sinds de leste weken kunnen
rapporteren, dan Chef en Jochem, mannen die óveral komen en alles horen en zien?
Hij is er zuiver voor gaan zitten, in 't achterhuis op de vuurplaat. En het is hier voor
het eerst, dat Jochem niet langer verdouwen kan, dat schrikkelijk verhaal van de
witkop. 't Wordt nog wat opgekuifd en rauwer gemaakt door Jochem ook; waar heeft
een mens anders z'n verbeelding voor? - Govert de Bie hoort het aan, met grillingen
over z'n rug.
‘'t Is bar, 't is bar,’ weet hij alleen maar tot bescheid. ‘En nou zit die vent in 't kot
hè, helegaar in de stad. Mense', mense', en daar komt die niet gauw uit ook. 't Is bar.
Hoe zou dat gaan? Weten jullie dat, mannen? Zitten ze
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daar allegaar bij elkare of elkeen op z'n eigen. En is zo'n kot nogal ruim, kan je d'r
nog wat in kuieren, of... éh... niet...’
Chef kijkt naar z'n maat, in benauwde verbazing. Wat is dát nou? Wat is dat gek!
'n Ouwe-pinose-jongen die naar de pinose vraagt. Jochem trekt weer een smoel, waar
z'n maat ontzag voor heit. Jochem plant zijn eigen neer tot vertellen, in z'n ogen komt
een vuilaardig pleizier en hij begint, erg plechtig met z'n keel te schrapen:
‘Baas, dat zal ik jou nou eens verklaren gaan. Maar! Maar... Dat kost ons tijd. En
we halen in die tijd niks op. Als je 't nou een stuiver waard is, dan kom je d'r van
mijn alles van te vernemen.’
Govert de Bie bijt schielijk toe. Hij wil graag een stuiver geven.
‘Ja wacht even,’ zegt Jochem, ‘maar ik wou zeggen een stuiver de man.’
Goed. Goed. Alles is goed.
‘Je mag er met niemand over praten, Goof de Bie, dat mot je eerst beloven.’
Goed. Govert belooft ook dát.
‘Nou Goof, ik heit in de kast gezeten. Ik en Chef. Alletwee. Ik had gejat. Nou, en
toen hebben ze Chef in z'n onnozehgheid er ook voor aangezien en Chef gong mee,
zoveel als dame van gezelschap. Wáár, oud wijf?’
Het ouwe wijf durft niet ja en niet nee te zeggen en antwoordt daarom maar met
zoveel als niks.
‘Toen hebben ze ons in 't kot gestoken. Tien jaar hebben we gehad. Da's een heel
end om aan te beginnen. Eerst kwamen we bij de politie te landen, daar is 't al
donderen en geen koekies bij de thee.’
‘Niet vloeken, Jochem.’
‘Nou bliksemen dan, ook goed. En daar staken ze ons in een pikdonker kot, waar
de rotten over je buik wandelen. En toen gingen we naar meneer de Edelachtbare
Rechter en dat was een goeie vent, die voelde wat veer nette jongens als wij zijn en
die zee: Jochem, zee die, jij wordt veuls te tierig zo in de buitenlucht. Dat is niet
goed veer je zedelijkheidje, we roosten jou d'r maar een tien jaartjes achter douwen.
En Chef kreeg er vijf, zo maar veer niks. Maar wat mot een arme donder zonder
hersenwerk beginnen, als z'n maat in 't kot zit. En daarom smeekte onze Chef erom,
dat ze 'm toch ook maar tien jaartjes touwen geven. En daartoe wier besloten. Toen
gongen we naar de pinose. We dochten dat het er maar akelig zijn zou, maar dat viel
bar mee. We kregen samen een mooie kamer, op 't zuien, met ramen, ramen, man...
‘Met tralies er veer, waar?’
‘Ben je halskoppig, man! Ramen die open schuiven en duikelen kannen, ramen
met tochtlatjes en hele nette bolletjes-gordijnen. En zes stoelen, een tafel en een
kanapee, en een kist fijne dure sigaren met bandjes en een kruik goeie ouwe klare.
Fijn man!’
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‘Maar da's toch niet waar. Je staat me te kullen, vent!’
‘Heb ik nou gejat of jij; heb ik nou tien jaar in 't kot gezeten of jij? Val me dan
niet meer in de rede, of ik vertel niks meer! En we kregen fijne kleren aan, en een
donzen bedje, en een kruik voor kouwe voetjes en iedere dag een fijn dineetje met
pudding na en op de boterham goeie vleeswaren. En als je kikte, kwamen ze met een
potje bier aandragen. Overdag zaten we dan, met nog een paar dieven, een beetje te
pandoeren of te schutjassen en 's avonds kwamen we met z'n allen gezellig bij elkaar,
of we gongen een bietje wandelen in 't bos dat er bij was. Dat was best uit te houwen.’
‘Kullerij.’
‘Hou de moei! Maar wat denk je, dat ik op m'n borst most dragen?’
‘Een nummerplaatje.’
‘Hè kêrl; wat kan jij goed raaien, Goof de Bie. Jaat, we droegen allegaar ons
nummer op het hart. En hoe groot denk je wel, dat zo'n cel is?’
‘Negen passen.’
‘Bliksems; o, da's vloeken waar... nou donders dan, dat raai jij maar krek.’ ‘Negen
passen en dan maar weerom, maakt achttien, en terug maakt zevenentwintig en zo
voort tot je tien jaartjes om zijn. Maar da's allegaar stomme praat geweest, Goof, dat
vat je zo wel. De waarheid is... 't was er bar, 't was er bar! Al duurde 't gien tien jaar,
maar veertien dagen, al was 't niet vanwege steelderij, maar als dronken donder
zijnde, opgegrepen. 't Zijn zware dagen geweest, Goof. Want voor vrije vogels van
langs de dijken, zoals wij, is 't veul gevraagd, om in een hok te moeten zitten. En
nooit of nooit eens naar buiten; nooit.’
‘Longen jullie dan niet luchten?’
‘Ja... da's waar, dat was ik vergeten. Maar da's eigenlijk niet buiten zijn, hè.’
‘Waarom niet, Jochem?’
‘Och, wat zal 'k zeggen, 't is niet buiten zijn, zeg ik toch...’
‘Om die tralies boven de luchtkooien?’
‘Verdomd, nee, bliksem Goof, daar vat jij eigentlijk de pan bij de steel; 't is om
de tralies daar boven je kop.
‘Aflijn, zo zit die witkop nou ook gevangen; net een kanarie. Allenig, hij mag niet
eens zingen. Niks mag! Da's eigentlijk het kwaaiste, dat ze 't levenspleizier er bij je
uitpersen. Alsof ze je vragen: ‘Wat doe jij graag? De gang schrobben? Nou dan
maken we je bakker. En jij? Bakken? Jij wordt gangloper!’ Ze smoren je langzaam
kapot van binnen, dat doen ze. Nee, zingen, dat mag niet. Ook in de luchtkooien niet.
Allenig een maat van me, een nette vent waar muziek in zit, maar die schoot op
een kwaaie keer, stroper zijnde, z'n geweer af, juust toen een koddebeier langs kwam
wandelen. Een heel schot hagel netjes in z'n achterpand. Twee jaar. En die koddebeier,
die de schuld van alles was, kreeg niks.
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Had die vent maar niet langs motten kommen lopen, waar. Nou die jongen hebben
ze orgelist gemaakt in de kerk, op 't harmonium. En dit heit twee jaar lang z'n
kameraads heilige moppies voorgespeeld. Zo'n enkele treft het; hij vond het er een
dragelijk leven. Maar ik zeg, veur een vrije vogel is 't erger dan de hel.’
Goof stond op. En z'n hand beefde, toen hij de twee stuivertjes gaf. ‘Nee, Goof,
't is nog niet uit. Je heit nou betaald, je mot waar veur je geld hebben. Zo ben ik,
waar Chef. Elkeen het zijne. Wij hebben daar gezeten met een vent, die was zoveel
als ingenieur van machines. Een geleerde meneer; niet lui genog om van andermans
centjes af te blijven, net gauw genog om zo te gappen, dat het niet uit en kwam. Hij
zat nog maar in voorarrest; op de slingerbank zeggen ze daar gunter. En die zee:
Jochem, zee hem, jij zit er nou veur 't eerst van je leven en ik veur de achttiende keer.
Leer van mijn, 't is hier de plakspies; wie d'r eenmaal in gezeten heeft, komt weerom.
Al is 't maar één dag veur z'n dood, terugkommen doet hij. Dat zee 'm.’
‘En?’
‘Wat, en?’
‘Ben je weerom gekommen?’
‘Nóg niet, maar 'k staan zogezeid met m'n ene poot op de vrije aarde en de andere
poot in 't kot, da's alvast waar. Want bedelen, dat mag niet. En as ze me grijpen (en
ze grijpen me de een of andere dag) dan gaan ik er achter. Wie d'r eens in geweest
is... affijn, we motten wijerop. Goof de Bie! dag hoor, tot over veertien dagen!’
‘Dag mannen,’ zei Goof, heel kleintjes en hij leek wel een geraakte daar achter
op de vuurplaat. En dat zág Chef wel en Chef kan dat niet harden, zo'n stom klein
boertje dat in de benauwenis achter bleef.
‘Geloof 't maar niet, Goof,’ zei Chef troostend, ‘'t komt niet al z'n leven uit, hoor
Goof.’
Maar toen... toen eerst wier het boertje giftig. Hij vergat alles! Dat hij Gereformeerd
was en lidmaat, dat hij aan de genade der uitverkiezing deelachtig was, dat hij nog
pas een uur geleê braaf uit het Boek gelezen had op de plek waar z'n ijzer brilletje
nu tussen lag te wachten (dat was bij Haggaï) ; hij sprong overend, gong stotteren
en kwaai smoelen trekken, z'n asem benam hem bekant en ineens stootte hij 't eruit:
‘barst! barst verdommelingen! Jullie kommen nooit m'n werf meer op, verstaan?!
barst!’
Waarop Jochem zegde: ‘da's geloof ik zoveel as een affront, Chef; nou Chef, dan
gaan we en kommen we 'm nooit meer wat vertellen.’
Maar op de dijk terug, hun domein, waar ze vrijelijk praten konden met elkander,
daar wist Jochem nog ervan te verkondigen: ‘Chef, dat heit nou weer een kalant
gekost. Barst!’
Chef nam een kees rolpruimtabak. Dat deed Chef altijd, als z'n hart hem vol schoot.
Ze gongen zwijgend wijerop.
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‘En tóch is het waar, wat die vent zee,’ hervatte Jochem twee schooiklanten wijder
de praat erover tegen z'n maat, ‘'t zijn altijd dezelfden, die weerom kommen naar 't
hoge gebouw, altijd dezelfden. Neem nou Aaltje Bakhuis, die met ansichtkaarten
liep en die in de Graaf met die aangewaaide vent van haar Heintje de Bult heit
afgemaakt, om z'n mars met negocie te bekommer en toen weggekrooien en in 't
water gemieterd. Weet je 't nog Chef?’
‘Ja als de dag van gister... met peper blindgemaakt en toen toegestoten met een
stuk ijzer in z'n ribben en op z'n kop geslagen.’
‘Juustem. Nou, die Aaltje, vroeger een lieve meid op logement, een bar lieve adder,
Chef, die zit nou veur de vierde maal. Over twaalfjaartjes komt ze los, want acht zijn
er om. Meeste kans is, met heur voeten vooruit. Want ze is onderhand oud geworden,
't hellejong. Eerst had ze een koopman z'n ansichtkaarten afgegapt. En toen gong 't
om vechten met nagels en haarspelden in een poldergraver z'n ogen. En toen... wat
was het toen ook weer. O ja, de brand gestoken in een hooiberg fevers in Blokland
en nou moord op een arm onnozel bultje. De plakspies trekt.’

XXXVI / Onschuldig veroordeeld
Speelt de duvel met ons, arme mensen? Daar ineens, om de draai vandaan, kwam
Aaltje aan, Aaltje Bakhuis met een bellenman, een hardloper. Ze droeg de bom-bas.
't Was lang geleden, dat Chef en Jochem nog een bombas gezien hadden, dat
pleizierige rinkelbom-tuig van de Duitse kermissen. Maar Aaltje Bakhuis? Hoe kwam
die hier? Zat ze dan niet braaf weggedouwen in 't wijvenspinhuis van Rotterdam?
Maar daar zag Chef het al; 't was Aaltje eigen niet, al leek ze er bar veel op. Dat
moest dan wel een zuster zijn. Ze vroegen het.
‘Aal? Die zit. Twintig jaar en onschuldig. Altijd een zachtaardig en goed keind
geweest thuis.’ Rrring! een wilde stamp met de bom-bas.
‘Ja, dat zee ik ook al tegen m'n maat. Die Aal, die zit vast onschuldig. Hoe kannen
ze zó iets vuilaardige doen van 't gerecht. Ik heb Aaltje al z'n leven graag gemaggen.
Een zacht vrommes.’
‘En ik heb ook nog niks dan goeds van Aaltje horen vertellen,’ wist de bellenman,
‘en aan Kee te oordelen (ze is toch ook uit hetzelfde nest) mót het wel een goei meid
zijn.’
Kee gaf een stamp met de bom-bas.
‘Hoe gaat het, zo samen langs de dijk?’ vroeg Chef en Chef keek fel naar Kee, het
vieze oudachtige vrouwmens van de logementen.
‘Och... langs de dijk goed, maar op 't logement zitten ze altijd achter me an te
sarren om onze Aal. Maar ze willen me wél allegaar mee op toer

Herman de Man, Omnibus

131
hebben, de jongens. Allegaar. Ja, want Kee kan veul, waar Henkie: Kee kan centjes
losmaken.’
Henkie vond, dat Kee veul kan. ‘Nou gaan we de leste tijd maar niet op logementen
slapen, maar bij de boeren. Dat is goekoop ook. En best, hè Kee, samen in een berg;
als de broei maar eerst uit het hooi is.’
‘Als Kee er in is, is er broei zat, waar Henkie?’ loech Jochem.
‘Zo Jochem! Ze willen me allegaar maar wát graag meehebben, de jongens,’ hitste
Kee. ‘Maar ik zeg maar - ik blijf bij m'n vent. We bennen niet jong meer, maar
elkander welgezind.’
Rrrt-tsjang-boem!
‘Jullie roosten ook een meid zoeken, mannen. Zo allenig is maar allenig. Als je
wat mankeert, of als je kleren kapot gaan...’
‘Dan steken we een vent overhoop, of slaan 'm met een stuk ijzer op z'n kop, kruien
'm de sloot in en Chef gooit met peper, waar Chef? Nou, en dan trekken we z'n kleren
aan, nemen al 't moois uit z'n kissie en kuieren wijerop.
‘Hè vuile spotter, jij zal nog eens stikken in je woorden! Hè wat een doerak!’
Rrrt-boem-tsjang!
‘Henkie, ga jij maar mee, ga maar weg van dat luizentuig uit de bajes. Ze stinken
veels te veel om een ordentelijk vrouwmens mee te krijgen op d'r toer.’ En Henkie
deed het. Hij deelde natuurlijk de verachting voor Chef en Jochem met Kee, hij liet
z'n dwaze bellen rinkelen, hij kwam gedwee achter de bom-bas aan. En in z'n eigen
dacht Henkie: ik wou dat Kee kapot was. Er schemerde wat voor z'n bange ogen van moord en peper, van ijzeren staven,
kruiwagens. Maar Henkie dierf de eenzaamheid niet meer aan. Hij kon er niet aan
denken, hoe 't met hem gesteld zou zijn, als in hij in de nacht niet meer achter die
ouwe logementmeid liggen kon, als een andere heur liefde kreeg en haar strekens
tevens. En ook was Henkie bang, dat ze hem verwurgen zou, aleer hij kon weggelopen
zijn. Want ze hoorden bij elkaar, twee gammele stukken mens, bijna ten ende van
hun baan. En hij keek maar éénmaal om, naar de twee vrije maats, eenmaal naar de
vrijheid die hij vreesde. Rrr-tsjang-boem, tsjien! Het concert begon en de bellenman
deed z'n gekke sprongen trouw, volgde trouw.
Toen zei Chef tegen z'n maat: ‘Jochem...’
‘Ja Chef? Of ze keinderen hebben soms?’
‘Nee, Jochem. Maar hoe vindt dat tuig elkaar toch, hè, zo twee...’
‘Op 't logement.’
‘Jawel, maar hoe kan dat accorderen?’
‘'t Accordeert ook niet.’
‘Wil je me weer niet verstaan, Jochem?’
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‘Liever niet, oud wijf.’
Maar Chef kon 't niet harden. Hij moest erover praten.
‘Ben je soms verliefd geraakt, Chef,’ vroeg z'n maat pleizierig.
‘Nee, Jochem. Maar ze zee: ‘jullie zijn zo allenig.’
‘En dat loog ze dat ze borstre, want we zijn getweeën.’
Daarop zweeg Chef. En hij overwoog: Wat is dat toch raar. Alles in de wereld is
ingedeeld en saamgevoegd. Alles grijpt in elkaar, als raadjes van een machien. 't Een
beweegt, omdat het ander beweegt. Alle mensen kroelen overdag over 't land of door
de stad, maar ten avond vindt elkeen z'n eigen kokkie. Alleen bedelaars van ons slag
niet, die hebben niks van eigens. Alles wat ze zien, grond en huizen en vee en gerij,
alles is van de mensen, niks van Chef en niks van Jochem. Maar Henkie heeft wat
van eigens; Henkie is niet allenig. Kee is van hum. En hij is van Kee. En heel de
rotzooi kan vergaan, maar Kee is van hum en hij is van Kee. Hoe kon een mens van
onderop aan zo'n vrouwmens geraken. Hoe kan je tevoren weten, dat ze dat wil;
meelopen door de buurten met een bom-bas en 's avonds willig met je slapen gaan
in een berg. Hoe vindt een dijkloper ievers een mispel, net als hij, die óók nievers
bij hoort en daarom bij hum hoort. En wat is zo'n wijf vuil. Hij vergeet, dat hij eigens
óók niet lekker ruikt. Hij tobt daarover. Hij is zich halvelings de eenzaamheid bewust.
Een rijke meneer trouwt met een freule. Een boer met een boerendochter. Een
daggelder met een stoepmeid. Een zware jongen met een lel van de straat, dat danst
in 't schipperskwartier. Maar hij, Chef, een man van onderop, een vent levend van
de geef, oud, verhanseld, vuil en zwaar... wat is er ievers in die zekere orde voor hém
weggelegd? Niks. Niks!
Rrr-tsjang-boem met de bellen, hoort hij in de verte. En hij denkt, dat hij Aaltje
Bakhuis uit de vrouwenbajes nog liever hebben zou dan... zoals nou... niks. Aaltje
Bakhuis die doelloos en bijna dood, in de vrouwenbajes zit; een meid van 't logement,
die gewend is, langs de dijken te slieren, gewend mee te lopen met een man van zijn
slag. En hij kijkt op naar Jochem, z'n maat sinds jaren. Z'n maat zegt, dat ze bij de
teenschildertjes rond de Paardelaan achterom zullen kuieren en Chef kuiert achterom
bij de arme teenschildertjes rond de Paardelaan. Want sterk is de band van zoveel
jaren vrindschap en gehoorzaamheid, al ben je ook al die tijd onnut alleen geweest.
‘Jochem, waarom leven we eigentlijk vort?’
Jochem wil zeggen: ‘omdat doodgaan toch maar het laatste is, dat een mens kan
willen, oud wijf,’ maar ineens kan hij dat niet zeggen. Hij heeft ook de bellen en de
bom-bas gehoord, ver (en dan klinkt dat aardig), heeft ook wel even gedacht: 't is
een afgesleten oud kreng van een wijf, maar toch nog juust genoeg voor zo'n oude
afgesleten kreng van een vent als Henkie en... als Jochem zelf. Maar lang duurt nooit
die mijmerij bij Jochem. Hij slaat z'n maat, zachtjes voor zijn doen, op de schoeren.
Elk ander mens
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zou neergestort zijn bij zo'n liefelijk klapje. ‘De meidjes, Chef, ze zijn in de huizen
de onrust, en langs de dijken zoveul as de tien plagen. Een koopman heit an z'n eigen
meer dan genog. Wij zijn nou eenmaal aangewezen, om tot het end, niks te hebben.
Geen grond, geen huis, geen meubels en kleer; niks.’
‘En ook geen wijf?’
‘Ook niet. Alles is voor de anderen. Maar omdat ze geen van allen alles compleet
hebben, zitten ze overal nét zo te hunkeren naar 't een of het ander, als wij. Allenig:
wij vragen niet wijex, dan een homp leverworst te maggen bekommen. En dat is ree
te behalen. Maar die in de huizen wonen, willen kalekoenen. En die een wijf heeft,
wil er twee, of een ander. Daarom zijn wij nog het gelukkigst, want we vragen het
minst, allenig maar een homp leverworst.’
Chef zegt: ‘je hebt wel gelijk, Jochem,’ maar hij denkt, of liever hij wordt gedreven,
om telkens maar weer te denken: zonde, dat Aaltje Bakhuis in de kast zit. En daarop
doordenkend ziet hij heur voor z'n ogen dwarrelen, jonger, dertig jaren jonger. En
hij ook jonger, met een fijne snor onder z'n neus. Een vent van zwier. Een vent met
wild bloed. Een die vechten wil voor z'n mooie meid. Haho! Wie wil vechten met
de jonge Chef, vechten om een jonge meid?
Ze staan op de deel van Gijs Gaaihorst, vóór Chef ontwaakt is uit z'n droom van
jeugd en kracht.
Bij Gijs Gaaihorst dient een dartele stoepmeid, een van Jos de Duvel uit Willige
Langerak. Een meid, ondeugender dan doodkistengoed van een cent het el.

XXXVII / De vrijer van verre
Ze heeft Chef eens laten ruiken in een pondsdoos nieuwerwetse wagensmeer en de
vuile vettigheid heeft hij in geen dagen van z'n neus en wangen af kunnen wassen.
En 't is ook al niet de eerste keer, dat ze mannen van hun slag laat neerzitten op een
garenklos of zo iets, hetgeen je 's anderendaags nóg voelt in je achterpand.
Maar Chef heeft geen hekel aan het hellejong, want ze is er gul bij en lieftallig.
Ze heeft wel eens een scheutje reukwater op de rug van z'n hand gesprenkeld en ze
kijkt Chef altijd zo vurig in z'n wezen.
Chef denkt dan altijd, dat die lievigheid voor een ander bedoeld is en natuurlijk
voor een jonge werkengast fevers vandaan. Hij weet dat goed: zo is jong vrouwvolk.
Als ze lachen tegen een ouwe sukkel, dan hebben ze een ander in gedachte. De lieve
verbeelding heeft het nodig, zo tussen 't werk door, te lachen tegen een man. Maar
zijn lieve verbeelding is mans
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genoeg, zich omgekeerd dan ook jonk te denken en tot het avontuur bereid. Twee
arme duvels die zich eigens verneuken: Chef en die lacherige meid.
Maar vandaag zit ze in 't bomhok en krijt. ‘Doorlopen!’ commandeert Jochem,
want kinderen en krijtende meiden schuiven niet af, juist even is hij te laat. Want het
ongelijke liefdespaar heeft al vat op elkaar; Chef staat al meewarig te schudden met
z'n kop.
Chef wil troosten. Jochem heeft andere wil. Jochem wil centjes halen gaan in 't
achterhuis; wél zo voordelig. Jochem bekomt zijn centjes en hoort en passant, wat
voor soort leed daar wordt uitgehuild in 't bomhok. De ouwe Neus de Beste, die hier
melkknecht is, weet er natuurlijk het fijne van. Maar Chef bekomt met al z'n
nieuwsgierig kopschudden niets anders dan snauwen. Hij douwt het anders zo tierige
dochtertje zachtjes tegen haar rug, maar ze springt overeind, alsof Chef een vergiftige
padde was, die spoog.
Van Jochem heeft hij 't vernomen. De vrijer van verre, Driek uit de Booreftse
Meye, left in 't ziekenhuis van Tergouw. Een vieze ziekte, iets van een wondje waar
beestendrek aan gekomen is en nou is de vrijer lam en bloeit uit honderd wonden.
Nou gaat de vrijer dood en 't katjesspul is uit. Ook 't lieve spul met Chef. Verdomme!
Waarom moest nu ook dát uit zijn? Is de wereld al niet chagrijnig genoeg? Kan zo'n
dom end meid nu niet hef blijven voor een ouwe hobbezak, omdat fevers in de Meye
een jonge kinkel een vuile bloedziekte heeft opgelopen van ene koei? Reikt de
verbeelding van 't daggeldersmeidje, dat springen kon over leeftijd en buurten heen,
dan niet nog wijder? Neen... Chef ervaart het hier... de vindingrijke liefde is broos
en kwetsbaar. Duizend gezonde, vrijgrafie daggelders om maar uit te kiezen, zijn
haar overig gebleven, maar die ene moest en zou ze hebben, die ene die in de
Catharina leit, de ouwe stadsapotheek aan de Haven in Tergouw. En 't lieve liedje is
uit. Het ondeugende jonk kent haar ouwe vrijer, haar ouwe beste luizenvent niet
meer. Ze heeft hem bekant in z'n wezen gespuugd, ze is vies van Chef geworden,
zoals dat rechtzinnig behoort voor een jong meidje. 't Was ook maar een onnozele
droom, waar nooit een asempje vervulling voor was mogelijk geweest. Maar toch...
een droom... en een vrouw die lacht. Nu is er niets meer.
Chef denkt terug aan de garenklossen, die ze venijnig vroeger neerlei op de plek
waar hij ging zitten, aan de vuile pets met het wagensmeer, aan de dweilen die ze
om z'n oren geslagen heeft en Chef wou liever, dat ze 'm dit keer een gietschep op
z'n hoofd had uitgestort, dan zo... weggejaagd, net alsof hij alleen maar een ouwe
schooier was en niet de vrijer van verre, in andere gedaante.
‘Dat jong mot maar weer gauw beteren,’ vond hij en door wat te praten hoopte hij
z'n ellendigheid te verslaan.
‘Dat jong is er de schuld van,’ weerlegde kwaad van zin z'n maat, ‘dat die meid
ons nou maar netjes laat verhongeren, 'k wou dat ie...’
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Onderwijl lag, in Gouda, de vrijer van verre, te vechten met de vreemde dood, het
koeiengif in z'n bloedaren.
En je zou dat niet zeggen, als je er de vredige zomeravond op aanzag. De landen
begonnen te dampen en de koeien reutelden zwaar en lui van welbehagen. De zon,
aan 't ende van haar baan, gaat altijd feller schijnen, hoewel dat niet helpt. Want de
nacht komt tóch. - En de ouwerdom komt tóch - denkt bitter een bedelaar, die moei
en ontmoedigd verder trekt, op IJsselstein aan. Alles wat leeft keert ten avond weer
naar vrouw of naar kind. Maar Chef trekt met Jochem naar het logement, waar niks
van hem is, dan de plek, die hij er huren gaat voor één nacht, voor één kwartje. Ze
hebben, voor ze IJsselstein betraden, daar samen nog over gepraat. Of eigenlijk: Chef
heeft gepraat en Jochem heeft gepraat. Twee gezworen kameraden, maar
vreemdelingen voor elkanders willen en wouwen. Als 't waarlijk is, dat er ooit een
zeeman heeft bestaan, die zou hebben zeven jaren op zee gevaren, en nooit geen
water gezien... zeker is 't waar, dat Chef en Jochem wel vier keer zo lang samen over
de dijken hebben gekuierd en nooit van elkaar begrepen hebben, waarom de Heer
van al wat leeft ze zo different geformeerd heeft. Al geleken ze, als je ze tegenkomt,
iets meer op elkaar dan broers. Hetzelfde soort afgedankte kleer, een hutspot bij
elkaar geschooid, dezelfde zware schommellijven en alletwee even goor en even
gezond.

XXXVIII / Alle dingen bestaan met tweeë
Chef zegt: ‘alle dingen bestaan met tweeën, da's ouwe waarheid, al van de Ark van
Noë af.’
‘Noë? Noach he'k altijd vernomen.’
‘Da's eenderhand. Alle dingen bestaan met tweeën.’
‘Ja, da's waar. Wij ook.’
‘Nee, wij niet. Wij zijn twee, die allenig zijn.’
‘Chef, ik verstaan helegaar geen Grieks.’
‘Wij zijn allenig; want zonder meid.’
‘O, bedoel je dat? En die wél een meid genomen hebben? Zijn die niet allenig?
Die praten eerst wat lief met elkaar, dan slaan ze elkaar en achterna raken ze óók
uitgepraat op 't lest, net als wij.’
‘Jaar Jochem... wij zijn uitgepraat. Jij kan mijn geen niets meer brengen. En ik jou
niet.’
‘En heel de wereld óns niet, Chef. 't Niets is voorbij. 't Niets van een meid op je
pad raakt óók voorbij. En als dat voorbij is, dan ben je wéér alleen. Alleen met z'n
tweeën noem jij dat ommers, oftewel twee die allenig zijn. En zo gezaam allenig
zijn, is kwaaier te dragen dan allenig zijn.’
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‘En ga je dan niet bij elkaar horen, als pot en deksel?’
‘Als vuur en water! Als paard en horzel!’
‘O. Ik docht. Ik docht, dat als ál 't verdriet van veul verkeerd begrijpen goed voorbij
is, dan ga je bij elkaar horen. Want waarveur leven de mensen en ook wij?’
‘Chef! Niet over doodgaan, verstaan! We leven! En we leven nog láng! Da's
genog!’
‘Leven we, om lang te leven? We leven, om 't een of 't ander; waarom weet ik niet
goed meer rechtevoort. Vroeger heb ik geleerd: we zijn op aarde, om God te dienen
en daardoor zalig te worden - en toen 'k dat leerde, Jochem, toen docht ik niet wijer,
of het was zo. Nou weet ik niet meer, of dat waar is, of niet waar is. Nou weet ik niks
meer. Allenig één ding: we leven niet om maar vort te leven, Jochem, zonder willen
en wouwen naar 't duister ende.’
‘Waarom dan wél, halskop? Maar niet over de dood, verstaan?!’
‘Jaar... Jochem, waarom? Ik weet het eigens niet. Waarom houwen alle ouwe
getrouwde mensen veul van elkaar?’
‘Ze hebben niks anders dan elkaar en zijn 't schelden meer dan moei.’
‘Ze hebben elkaar veulmalen toegegeven, Jochem; daarom houwen ze veul van
elkaar. Twee mensen horen bij elkaar. Eerst het vrijpleizier... en dan...’
‘Dan oorlog! Water en vuur; jager en haas; koei en slager; paard en horzel!’
‘En later?’
‘Wát later?’
‘Als dat allegaar veurbij is, Jochem, en 't wilde bloed is getemd?’
‘Och Chef, oud wijf, dan zijn 't allegaar Pietjes geworren, die verroeste sabels
willen open trekken. Dan zijn ze gebrekkig of keinds.’
‘Of als keinderen zo gelukkig. Twee mensen horen bij elkaar als ze veelmalen
elkanders beroerdigheid hebben verduurd.’
‘Chef, jij schiet niet op; jij zegt elke keer hetzelfde. En waarachtig, Chef, 't is wél
geweest. Heb ik vandaag al geen beroerdigheid genog opgevreten van jou? En dát
dertig jaren lang!’
‘Jochem? Waarom wil je me niet verstaan? Waarom sar jij me altijd, Jochem?’
vroeg Chef deemoedig.
‘Huil nou maar niet, liefie. Wees nou maar zoet, hoor keind. Ik verstaan jou bestig,
ouwe keu. Zij, die in de huizen wonen en centjes geven kannen en altijd brood hebben
op de plank... die hebben óók hun beroerdigheid.’
‘Meugelijk meer dan wij.’
‘Meer dan wij. Goed! Maar ze doen 't elkanderen aan. De wijven de mannen. En
de mannen de wijven. De ouwers de keinderen; de keinderen de ouwers.’
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‘Maar als alles veurbij is Jochem, álle beroerdigheid veurbij, dan blijft het geluk over
op de bojem.’
‘Ja, een hond lekt óók z'n zwiep!’
‘De lui in de huizen hebben tenminste het verdriet leren liefhebben. En wij zijn
d'r alleen maar bunzig van.
‘Man; praat me niet over het volk in de huizen. Wát weten die stomme hannessen
van de wereld? De hufters.’
‘Jaar, stom dat zijn ze dukkels. Maar Jochem; wat weten wij méér? Wat weten
wij, die van Krimpen naar Beusichem lopen, en overal alles vernemen, wát weten
wij meer dan de hufters, die nooit wijer kommen dan hun buurt? Wat weten wij van
de benauwdigheid om een ziek keind?’
‘En zij van de kou, die wij verduren motten, 's winters op de dijk?’
‘As je eigen keind in Veenhuizen zit, da's erger.’
‘In Veenhuizen is voor elkeen brood op de plank.’
‘Met brood is 't niet te koop, Jochem; 't verdriet van de mensen maakt, dat ze
verschillen vergeten en leven gaan veur elkaar. En als dan ál 't willen en wouwen er
uit is, en niks rest dan de dood, dan...’
‘Verdomde vent! Gaan ze weer kapot bij jou? Bij jou gaat een mens iedere dag
tien keer kapot! En dát al dertig jaar...’
‘Dertig jaar gelee was 't niet zo na, als vandaag Jochem, veur jou zowel as veur
mijn. In de huizen daar leven ze met een doel, met z'n tweeën. Pot en deksel. Alles
hoort bij elkaar.’
‘En die kijven?’
‘Ook. Op den duur horen ze bij elkaar. Op den duur wordt alles vredig.’
‘Ik geloof Chef... dat zee je al een keer; niet Chef? Nou, dan zallen wij op 't lest
ook nog passen gaan bij elkaar.’
‘Ik dirk het ook, Jochem. Ik bin bang, dat het zo hoort: jij en ik.’
‘Een vent met een oud wijf! En nét als ouwe mensen... uitgezoend en geen
keinderen tot hun last. Nooit gehad, da's het mooiste.’
‘En niks, om in vrede an te denken, Jochem. Allenig een hoop vragen. Waarom
is 't ons nou zo gegaan in 't leven? Waarom?’
‘Ja! Waarom zijn de bananen krom? Waarom is m'n maat zo stom? Waarom,
waarom?! Chef... jij wou nou zeker graag alles beleefd hebben, wat jouw vader en
je moer beleefd hebben? Waar Chef? Een zoon die dalft, een lijf krom van de
rimmetiek. En een baas, rijk van de centen, die je voor hem verdiend hebt. En een
hoop keinderen, die je opgefokt hebt voor anderen. Wat is dat allegaar waard?’
‘Nee Jochem, dat is zo. Dat is niks waard. Helegaar niksniemandalle waard. Maar
niks is nog minder waard. Wij hebben niks!’
‘Maar ook gien zorgen.’
‘En wie drukt jou de ogen toe, als je sterven gaat.’
‘Verdomde hond! Alweer dat kapot gaan! Ik! Jochem! Je maat sinds
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dertig jaar! Ik ben toch ommers leven gebleven al die tijd, dertig jaren, dertig maal
twaalf maanden! Dertig maal honderden dagen! Ik gaan niet kapot! Verstaan?!’
‘Ik wel Jochem. En dan weet ik nóg niet waarom.’
‘Juust! En twee mensen horen bij elkaar, krijgen we nou zeker weer? Twee mensen
weten zeker wei... waarom? Onnozele hals! Twee mensen weten minder dan een.
Twee mensen tezaam hopen op iets, dat een mens alleen allang verleerd heeft te
hopen. Ze klimmen op een berg, allenig maar, om er aan de andere kant weer af te
motten duvelen. Er is geen verlangen zo groot of er volgt een neerslag, die nét zo
groot is of groter. Ik verlang niks meer en kan nievers afduvelen.’
‘Allenig wil je nog... niet dood gaan, waar Jochem.’
En toen zei Jochem, teer voor z'n doen: ‘daar hoop ik niks van, Chef, daarover
kan ik allenig maar niet denken. Als ik daaraan denk, valt alles wat ik weet, kruislings
door elkaar. Wat is de wereld? Dat ben ik zelf... en alles wat er omheen is. Dan ben
jij en dan de rest. Buurten, mensen, kerken, huizen, bomen, logementen. Als ik er
niet meer en ben, dan is de wereld er niet meer.’
‘En als ik doodgaan, dan hoop ik Jochem, dat ik dan niet meer allenig ben.’
‘Zo... je hoopt noó nog op een liefie?’
‘Jaar Jochem, ik hoop op liefde.’
Nu belijden Chef en Jochem één ding toch tezaam in eendracht en dat is: zolang
er nog huizen staan langs de dijk, gaan zij daar met dodelijke gewisheid achterom.
En van waar zij nu marcheren tot aan IJsselstein, zijn nog maar enkele woningen
overig, even zovele pleisterplaatsen op hun pelerinage naar dood een eeuwigheid en
't waarom.
Als het noodlot, precies op de bestemde tijd, zo verschijnen zij. Heel zuinige
landslieden, die geld uitsparen willen voor een kalender, kunnen hun dagen afmeten
aan Chef en Jochem. En de oude meneer Notaris van IJsselstein, die puur voor zijn
liefhebberij een bessentuin bezit op 't einde van de Paardelaan, en daarin een koel
oorwingerd zomerhuisje heeft staan, weet in volle gelatenheid, dat hij zich zelfs dáár
niet mag te verbergen voor de twee stoere wandelbomen. Ze staan al weer voor hem,
deemoedig handen ophoudend, juist als veertien dagen geleê. En de oude meneer
Notaris leunt op z'n slangenhouten stokje en hoort trouw hun prevelement aan, even
rustig als veertien jaren geleê. De oude meneer Notaris draagt een luster jasje met
slippen en op zijn dun wit haar een kalotje. Deftig. Hij heeft een ringelbaardje, als
dominees uit grootvader zijn tijd. Een ouderwets man. Een meneer, die de mensen
kent, in hun hemd en doodsnood. Een die niet aan hun smoesjes gelooft, maar veul
van de mensen houdt.
En toch een kwispelturig iemand - naar 't oordeel van Tochem. Want
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er mag een jaar voorbij gaan, zonder dat de oude meneer Notaris aanspraak vraagt,
bij 't geven van zijn twee vierduiten - ineens komt er beweging in z'n gestalte, in z'n
stokje, in z'n scherpe oogjes. Dan spreekt de oude meneer Notaris zijn twee getrouwe
bedelgasten toe en noodt ze tot luisteren.
Heden heeft de oude meneer Notaris reden gevonden, ze te noden tot luisteren.
Hij heeft zeker met een boer een dispuut gehad. Sommige boeren, oftewel
landbouwers zo ze heten in meneer Notaris z'n taal, kunnen barmenselijk
zwaar-op-de-hands disputeren. Vooral als 't over de Bijbel gaat of over de financiën.
Maar ook de stadse kuren van de hedendaagse jeugd is een boeiend onderwerp. En
als de Notaris met een van de landbouwers in dispuut is geraakt over z'n declaratie
na een boedeldeling of een hypotheekaffaire, dan kan het gesprek heel melancholisch
worden. Als meneer Notaris niet zo goed onthouden kon, en niet heel precies van
iedereen hieromtrent wist hoe zwaar ze wogen, zou hij vaak tot tranen bewogen zijn
om de jammerklachten na een declaratie. Maar hij is dáár hard in geworden; een man
van de wereld, zonder zulksoort kinderachtigheid, bewarend zijn medeleven voor
waar de ware rampspoed insloeg.

XXXIX / Het wankel bezit
Hij staat daar op z'n eigen popperig erf, als een landjonker in 't klein. Z'n zomerhuisje
is dan ook krek een kasteel, maar dan in 't nietige. Er is een vijvertje, waar waterlelies
uit Egypte in gaan groeien; de donkere roodgerande blaren liggen al op het water.
Maar 't vijvertje is zó nietig, als er een zwaan zich in neerlaat, zal het overlopen. Al
deze zaken zijn eigendom van meneer de Notaris. En hij zegt:
‘Mannen, ik sta hier op m'n eigen grond. Honderd maal honderd bunders heb ik
verkocht, maar één kwart bunder is van m'n eigen.’
‘En ik heb niks, meneer de Notaris, maar ik hoef d'r dan ook geen belasting voor
op te brengen.’
‘Met jou is weer geen verstandig woord te praten, Jochem. En nooit geweest ook.
Dat is jammer. Want ik had eens wat van jou willen weten, van jou en je maat.’
‘Máár meneer de Notaris! U, een man, zo wijs en zo geletterd. Een man zo geleerd
als een boek. Die wou van ons soort mannen wat te weten komen?’
‘Jochem, er is nog veel wat ik niet weet en jij wel.’
‘Jaar. Bij exempel, hoe of een mens zich voelt als een bijterige hofhond op hem
losgelaten wordt.’
‘Och... dat is mij óók wel eens overkomen in m'n practijk. Dat bedoel ik niet. Zijn
jullie verschoppelingen, we zijn dat allemaal tot op zekere hoogte.’
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‘Zo om en nabij de hoogte na een fles goeie wijn, wou u.e. bedoelen? Op die hoogte
maggen ze mijn vandaag de dag óók verschoppen? Nee, meneer de Notaris; zó
beroerd kan u.e, 't nooit hebben, of wij zijn er naakter aan toe. Wij zijn, zogezegd,
zo naakt als een nakende neet. Wij hebben niks. Geen grond, geen huis, geen bomen,
geen meubels...’
‘Geen vrouw en keinderen,’ viel Chef in.
‘Geen vrouw en keinderen tot ons last; wij zijn, zogezeid nog maagden en we zijn
‘zu haben’, zoals Schele Heinz op 't logement zegt. We zijn vrije mannen! Maar Chef
loopt met trouwplannen rond, allenig... hij heit geen wijf op 't oog. Wij hebben niks,
maar heel de wereld is van ons... om op te lopen.’
‘Jochem, luister nu eens goed en hou op met die dwaze taal. Ik geloof tóch, dat er
iets is, dat jij wél en ik niet weet. Heb je wel eens nagedacht over het bezit?’
‘Het bezit, u.e. Nee! Nooit! Nooit van z'n leven; 'k zal hier doodvallen!’
‘Zo. Dus jij weet ook niet, of de grond waar wij hier nu op staan, en die ik gekocht
heb en betaald heb, en die op mij per notariële acte is overge schreven en die ik
aanvaard heb... of die grond nu wel werkelijk van mij is.’
‘Waarom meneer? Willen ze u.e. een proces aandoen?’
‘Och neen, man. Alles is regelmatig verlopen indertijd, volgens de voorwaarden
ter verkoop. Vroeger is deze grond geweest van Rinus Stravers, die 't perceel geërfd
heeft van z'n schoonvader, Gerardus van den Pavoort.’
‘Ik zou zo zeggen meneer, dat als u.e. de grond eerlijk gekocht en eerlijk betaald
heit, dan is de grond van u.e. Waar Chef?’
‘Wou meneer soms vragen,’ opperde Chef, ‘van wie had die zekere Van den
Pavoort de grond en van wie die weer, en toen, en nog wijer terug?’
‘Van z'n vaar, da's nogal wiedes!’ stoof Jochem op. ‘En die weer van z'n vaar of
zo.’
‘Neen Jochem, laten we daaraan eens vast houden... van wie was de grond het
eerst? Men mag immers alleen kopen van de rechtmatige eigenaar. En wie is eigenlijk
rechtmatig eigenaar? Ik ben niet zo kinderachtig om te vragen, wie 't alleréérst het
eigendom over deze grond heeft vastgesteld ten bate van zichzelf. Dat is een niet
meer achterhaalbare affaire; een duistere zaak uit een duistere tijd. Maar is het wel
eigenlijk rechtvaardig, dat ik, voor wat lappen papier en wat schijven goud kan doen
verklaren: deze grond is nu mijn bezit? - Waarom eigenlijk niet jouw bezit?’
‘Jaar, dát vraag ik me daar nou ook af. Waarom niet mijn bezit. U.e. hoeft maar
hard weg te lopen en te roepen dat het allemaal van Jochem is en Jochem zal heel
niet “nee” zeggen, meneer.’
‘En is 't dán rechtmatig jouw bezit? Is bezit van grond voor wat geld, of geschonken,
eigenlijk wel ooit rechtmatig? Moet niet hij de grond bezit-
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ten, die de grond voor het onderhoud van zijn gezin behoeft? Is eigenlijk de grond
niet van de bewerker?’
‘Dat moet u.e. eens aan meneer de Baron van 't grote huis gaan vragen.’
‘Ja... át weet ik. Ik weet precies, wat hij antwoorden zou. Dat liedje ken ik uit m'n
hoofd. Maar je moet aan de kruidenier niet vragen, wat hij denkt van te licht gewicht.
De Baron heeft er belang bij, te denken zo hij denkt. En jullie niet. Jullie zijn vrij
van bezit, en jullie hebben je misschien nooit ernstig voorgesteld, ooit grond te
bezitten, nietwaar?’
‘Nooit!’ beaamde ook Chef hartgrondig.
‘Nu, dan moéten jullie wel een ongerept en zuiver oordeel hebben over 't wezen
van grondbezit. Als ik toch niet gans en al rechtvaardig deze grond bezit, dan is er
geen feitelijk bezit, al zegt de Wet van wel.’
‘En de wet is de wet, want... het is de wet,’ spotte Jochem.
‘Er is ten slotte maar één wet die wezenlijk bindt. De wet der waarheid, mannen.
Al het andere is tijdelijk maakwerk van mensen, om baat en bevestiging van
conventies. Weten jullie nu echt niet te zeggen, of ik rechtmatig deze grond bezit,
dus in wezen bezit? Of is alles maar een schijn, een droom?’
‘Meneer de Notaris... ik zeg maar zo, ik weet het niet,’ vond Jochem en hij zette
een bar diepzinnig gezicht op.
‘Ik heb er wijders weinig jeuk van, of u.e. de grond bezit of een ander. Want het
is altijd een ander, en nooit is het ondergetekende, uw dienaar zélf. Zomin een vlooi
z'n eigen kopzorgen maakt over wat een koetspaard aanbelangt, zomin kan 't mijn
wat duvelen, of u.e. of Rien Stravers z'n eigen op de borst timmert en zegt... mensen
let op, dit is mijn grond! U.e. moest zulksoort zaken maar eens vragen gaan bij
schepsels Gods, die d'r eigen over zoiets zorgen maken.’
‘Met jou kom je niet wijder. En jij, Chef?’
‘Ikke?’ Chef schrok. En hij keek zódanig onnozel naar meneer de Notaris, dat die
met z'n voet kwaadaardig stampte op de grond, zijn grond. En 't slangenhouten stokje
deed lelijk dreigend in Chef zijn richting. Maar och, och; eer Chef dáár bang van
wier. Zes zulke meneertjes die met vragenboekjes rondlopen over het bezit en twaalf
zulke deftige stokjes en dan nog zou de zware Chef ze hebben kunnen verslaan met
eens zwaar te asemen.
‘Nee, meneer... ik weet wel wat u.e. daar zee; wor’ maar niet nijdig. U.e. wou
weten, of dat het mag, te zeggen: dit en dat is van mijn! Nou, en als een mens eerst
dan eens goed nadenkt, daarover, aleer te antwoorden, dan wordt u.e. kwaad.’
‘Kom, zeg dan eens op?’
‘Er is geen bezit!’
‘Wat?’
‘Er is allenig maar verlangen naar bezit. Als ik hier lang naar dat zomer-
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huisje staan te kijken, dan gaan ik denken: ik wou dat ik in meneer de Notaris z'n
schoenen stond en dat allemaal bezat. En u.e., die 't alles bezit, weet eigens niet meer,
of bezit wel bezit is.’
‘Ja, ja.’
‘Zou u.e. nog niet erefis willen, dat u nog hoopte de tuin ooit te kannen kopen?
Was dat verlangen niet aangenamer om te dragen, dan de last van het bezitten en de
akeligheid van 't voorbij zijn van al dat pleizierige verlangen? Weet u.e., hoe ik weet,
dat er allenig maar echt verlangen bestaat, en niks dan onecht bekommen? We liepen
op een keer langs de Giessen en 't was warm. Aan de overkant van 't water, daar
waren bomen en was de lommer. Toen zijn we naar de overkant gegaan, omdat het
geluk aan de overzij lei. Maar aan de overzij gekommen, daar keken we op de dijk,
dien we juust verlaten hadden. En die dijk lei daar zo aangenaam in onze ogen...’
‘Onze Chef houdt namelijk van de natuur, meneer de Notaris, hij heit iets
overgehouwen uit de kinderstuipies.’
‘Hou jij je mond maar,’ vond de Notaris gram en hij moedigde Chef aan, met z'n
stokje. En Chef zegde wijders: ‘'t Geluk lei altijd aan de overzij. Niemand is zo
gelukkig, als hij, die nog wat wensen kan. Daarom zal bezit zo een schrikkelijke last
zijn; ik vat dat best, meneer de Notaris. 't Is mijn geen niefs. Laân de mensen daarom
maar allegaar grijpen naar het bezit, 't helpt toch niks. Alles wat je bekomt, verlies
je op 't eigenste ogenblik. Het valt uit je verlangen weg naar de dieperik.’
‘De diepte van 't niet zeker weten, of bezit nu eigenlijk wel bezit is, zo bedoel je
't immers?’
‘Dat konden de mensen anders tevoren wel overleggen,’ vond Jochem, ‘ten tijde
dat ze nog verlangen naar 't bezit.’
‘'t Verlangend hart dat overleis niet,’ weerlegde Chef, ‘maar wat een mens bereikt,
dat verliest hij uit z'n verlangen. Dat weet ik zeker.’
‘Maar dat is eigenlijk geen antwoord op m'n vraag, Chef. Is het wel naar 't ware
recht tussen de mensen onderling, dat we grond bezitten, of goed. En dat alles
aanschaffen voor dood geld? Geld dat we bekomen hebben, door erving, handel,
schenking, ambt of arbeid! Bezit uit erving en inkomsten uit eigen arbeid, zijn
namelijk niet helemaal eendes. Mag dat nu allemaal wel, zoals het gaat? Of hebben
wij tezamen die wél bezitten, een wet gemaakt, die op een valse grondslag rust?’
‘Maar meneer de Notaris, dat is zo'n geleerde vraag. En wij zijn toch maar
bedelmannen.’
‘Maar toch mensen. En dit is een vraag, die álle mensen aanbelangt. De wet is
gemaakt, ter eerbiediging van het bezit, door bezitters van bezit. Maar jij en Jochem
ook, jullie die niet bezitten, zijn voor mij getuigen van de overzij. Wat zegt de overzij?
Of het bezit al dan niet meer bestaat bij
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beëindiging van het verlangen, is niet in vraag; al stem ik toe dat het een gedachte
is, waard om te overwegen. Toe Chef, zeg jij eens op... is bezit op iedere titel der
wet, naar mensheidsrecht gemeten, rechtvaardig?’
Waarop Chef peinzend wedersprak: ‘Eerst nog even nadenken. Je koopt een stuk
grond. Niet ik of Jochem, want wij speulen in de wereld maar mee voor spek en
bonen. Voor ons soort mannen is geen Wet. Wij zijn zogezeid op zij geschoven.
Maar een andere arme donder koopt een stuk grond. Van overgespaarde uitgestuiverde
centjes. En van die dag af is de grond van die arme donder. Is dat naar recht? Ja, dat
is naar recht.’
‘En, Chef, als iemand de grond koopt van geërfd geld of speculatiegeld? Of uit
hoge inkomsten, verbonden aan een hoog ambt dat bijkans geen arbeid vordert? Hij
koopt dan de grond en de armere (die ook kopen wou) kan er niet toe reiken,’ voerde
meneer de Notaris aan.
‘'t Kopen zou ik zo zeggen, meneer de Notaris, 't kopen is al z'n leven naar recht.
Maar 't hebben van geld, niet van arbeid uitgestuiverd... dát weet ik zo ree niet. Dat
hadden we eens aan de meneer van 't gerecht motten vragen.’
‘Als het bezit van het geld reeds onregelmatig kan zijn, dan is de daarop volgende
koop het in wezen ook. Want dan betaal je met onregelmatig bekomen geld en is het
daaropvolgend bezit óók onregelmatig.’
‘Alleen geld uit arbeid, meneer de Notaris, zou ik zeggen...’
‘En uit schenkingen,’ viel Jochem u1. ‘Want anders waren wij samen, ik en Chef,
dieven zolang als we samenzweren en onze hand ophouwen.’
Hierop zei Chef: ‘en als dat niet naar recht is, Jochem, dan is dat niet naar recht.
Of 't jou betreft, mijn, of een ander. Als 't niet naar recht is, dan motten we 't niet
goed willen praten. Alleen wou ik nog zeggen daarvan: wij nemen niet, maar wij
vragen. Werken doen wij niet, alleen maar lopen.’
‘En is lopen dan geen werken?’
‘Werken is, zich en anderen ten nutte zijn, Jochem,’ kwam de Notaris er tussen.
‘Wij zijn nuttig zat. Wij zijn het, die de mensen barmhartig leren zijn.’
Doch Chef zette zijn prevelement voort; ongestoord. ‘Ik maak dus onderscheid
tussen vragen en nemen. Nemen mag niet; vragen mag wel. Wat wij alzo hebben
bekommen, dat hebben wij zowat naar recht. Maar wie geld heeft uit arbeid, heeft
meer recht er op. En wie geld heeft, niet uit arbeid en ook niet uit de barmhartigheid
der mensheid, meneer de Notaris, die heit minder recht erop. En als 't uit slechtigheid
voorkomt (je werkvolk niet betalen naar de eis, of te hoge brieven uitschrijven), dan
heb je helemaal geen recht, als 'k het zo mag zeggen.’
‘Meneer de Notaris, en ik zeg... veul recht, weinig recht, haast geen recht, heel
geen recht, onrecht en stinkend onrecht, dat zijn zaken die niet tellen in 't hebben
van geld. Er bestaat allenig maar macht! Ik ben sterker
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dan u.e.; wel zeskeer zo sterk met permissie. Als d'r geen dienders bestonden met
sabels en schiettuig, dan had ik u.e.'s bezit en dan kon u.e. langs de huizen dalven,
om een cent voor een arme man, bij de barmhartige mensen. Macht, meneer de
Notaris, niks dan macht! Dat heit niks te maken met het verlangen of zo.
Onze Chef loopt te ielen in z'n vrije tijd. Dat wil nou al dertig jaren lang een eigen
wijf hebben, zo maar bezitten...’
‘Wil jij trouwen Chef en nu nog?...’
‘Ja, en keinderen, meneer de Notaris. En vooral keinderen, waar Chef? Nou zou
je zo zeggen; je hebt vrouw en keinderen, zolang je 'r naar verlangt en als je ze hebt,
dan heb je ze niet meer. Waar Chef? Waar meneer? Zo heeft onze Chef het uitgeleid.
Nou en dan zeg ik weer: Chef heit geen vrouw en keinderen, hij verlangt allenig
maar, dúxs most Chef tevree zijn, bar tevree en stilletjes vrijen met z'n wijfie, dat ie
heeft, omdat ie heur niet heeft. Maar wat doet de onnozele hals: instee dat hem nou
tevree is met wat ie heeft, omdat hij er naar verlangt, loopt ie mijn (z'n ouwe maat)
sedert dertig jaar de kop ziek te klagen over de miserie van zijn bestaan. Zo zie je,
meneer de Notaris, d'r loopt geen groter leugenbeest op twee poten rond dan onze
Chef. En geen groter halskop ook. Want wie maakt z'n eigen nou dik en dun over
bezit en over 't lieve verlangen, als hij niks bezit en te oud raakt, om te bekommen
wat of hem verlangt? Wat zou er beuren, als Chef vandaag de dag een wijf bekwam?
De onnozelaard. Hij zou nog niet weten, of hij heur goed rechtstandig vast hieuw,
of 't onderste boven. Vrijen is maar een lomp boerenkunstje, zeggen ze wel, maar
zelfs daarvan moet een mens verstand hebben. En onze Chef vermag allenig maar
te ouwewijven over het verlangen. Dús is alles zo goed, zoals het is. Dat Chef allenig
maar verlangt, dat ik naast hum loop, om 'm van de ondergang te redden en dat u.e.
bezit wat u.e. bezit.’
‘Je vindt mij dan zeker ook wel onnozel, Jochem, dat ik er nog altijd niet helemaal
vrede mee heb, hoe meer bezit er door mijn handen overgaat op anderen.’
‘Mag ik het eerlijk zeggen, meneer de Notaris?’
‘Zeg op!’
‘Zal u.e. niet giftig worren?’
‘Spreek vrij uit.’
‘En wat bekom ik voor mijn advies, zee meneer de Affecaat, aleer hij z'n mond
open dee; en hij hieuw z'n kiezen stijf op elkaar.’
‘Wat verlangt de Advocaat?’
‘Eén onnozel kwartje. 't Is te geef; vooral als je bedenkt, meneer de Notaris, wat
het m'n ouwe vader gekost heit an studie.’
‘Hier Jochem. En zeg nu op.’
‘Meneer de Notaris, u.e. is een weldadig, een barmhartig mens. Dat zien
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ik aan dat kwartje, dat je nou niet meer bezit en ik wél. Maar wijders ben je een
halskop, meneer de Notaris, net als onze Chef.’
‘Wat?’
‘Zie je nou wel, dat u.e. kwaad wordt. Niet omdat het niet waar en is, wat of ik
zeg. Maar omdat we hier staan op u.e. z'n grond, op het bezit. En omdat u.e. de macht
heit en ondergetekende niet. En omdat u.e. metallieken heit en Jochem niet. Zo is 't
in de wereld gesteld. U.e. is een halskop, omdat je denkt nog wat te kannen veranderen
aan het bezit, helegaar allenig, notaris zijnde in 't achterland van IJsselstein. Niks
hoor; als u.e. allang met de pieren leit te praten, dan is er nág allenig maar macht.
Amen uit! Ik gaan wijer op. Vanwege het verlangen naar het bezit. Ik wou namelijk
nog wat centjes gaan halen tussen hier en IJsselstein. En ik heb ook al verlangen naar
't logement. Maar ik verlang allenig maar naar een bed, voor één hard kwartje per
nacht. Dag meneer de Notaris, tot over veertien dagen.’
‘Dag Jochem.’
‘Dag meneer.’
‘Dag Chef.’ En de notaris bleef alleen achter op z'n wankel bezit.
‘Eén ding is zeker,’ zei Jochem, toen ze buiten 't gehoor waren. ‘'t Is niet voor niks
geweest, dat verdomde stomme geklep. En nóg een ding is zeker. Die grond is wél
van hum. Maar niet lang meer. Want hij wordt oud en keinds, het eindje is nabij. Als
wéér de klok luidt, dan is't veur hum.’
En Chef zegde daarop: ‘We hebben er veul ontmoet, die waren bezeten van het
bezit, waar Jochem? Meneer de Notaris wordt er allenig maar van geplaagd. Dat is
een man, met een zwaar geweten; hij is van onrecht even bunzig, als wij van de kou
en dorst.’
‘Alweer een teken, Chef, dat het einde nabij is.’ Met deze woorden tornde Jochem
achterom, bij de voorlaatste woning van z'n toer die dag. Alwaar ze, zonder veel
aanspraak, in de stilte van de zomeravond, twee rooie halfjes bekwamen, om eerlijk
samen te verdoen.
En 't leste huis was niet het beste. Daar woont een boer van veel bezit, bezeten
door 't bezit. Van hem verluidt, dat hij bij z'n zieke vrouw ooit de veearts heeft
gehaald, omdat die twee kwartjes min rekent dan de dokter. Aldaar aangekomen,
vernamen ze, dat er een pink verzopen was in de achterwetering. Toen waren ze zo
wijs en vroegen naar niets en keerden maar om. Want een affront is een affront, óók
als er luizen wonen onder je vest.

XL / Naar het onbekende
En daar wandelen ze weer door de Paardelaan, zoals ze aldaar gewandeld hebben,
sinds mensenheugenis. Deze regelmatige lindenlaan met de kunstig
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opgesnoeide bomen, die allemaal ordelijk neigen naar elkander. Een mooie laan. Een
zeldzaam mooie laan. Ze hebben veel gezien, Chef en Jochem, veel kunstig vernuft
van mens en natuur. Maar nergens in het land bestaat zó een mooie laan met linden.
Daar wandel je nou echtig onder, alsof je zomaar kuiert voor je pleizier. Als twee
mannen van geld. Ze zijn moei, rechtvaardig moei, maar hier in de Paardelaan, voel
je dat evenmin, als liep je achter de militaire tsjiendaboem. Daar knapt een mens van
op, ergens te lopen waar hij graag vertoeft. Waar geen woningen zijn, alwaar je je
hand moet ophouwen en je prevelement maken voor twee halfjes; waar er geen
onderscheid is tussen een bedelman en een edelman, omdat ze alletwee daar niets
anders doen dan wandelen.
Achter de Paardelaan, de trots van IJsselstein, daar ligt de Hollandse IJssel, hun
metgezel voor morgen, als ze op Jutfaas aan zullen schooien. En naar Benschop toe,
zien ze in de verte, 't geboomte van Snellenburg en 't Hemeltje. Zoals het hier is in
de stille Paardelaan, waar je je eigen voetstappen hoort des avonds en waar de grote
lindeblaren je liefelijk beschutten, zo rustig is het nergens aan de ingang van een stad
waar een slaapstee is.
Niet ver meer is het logement. Achter de stille vrede van de Paardelaan (en de
lindebloesem geurt weelderig) daar wacht het armemensenrumoer van het logement,
waar 't naar opgewarmde koffie ruikt, naar goedkope worst en kleren die drogen
zonder gans en al schoon te zijn. Samen toch ook wel een aangename reuk, in een
bedelaar zijn neus. Want een ieder is in zijn omgeving, en alles wat daar aan- en
toebehoort, het naast. De boer ruikt graag mest en gier, want mest en gier brengen
in de grond het vertier. En de winste, waar 't al om is begonnen.
Ze weten, dat het hier in de Paardelaan, wel duzend maal zo vredig is en stil, als
gunter op 't logement. Alwaar er zéker wel twee zijn, of meerderen, die reden hebben
om te keffen tegen elkaar, over onnozelheid. Tóch reppen zij zich naar het logement.
Wie zullen er zitten? vragen zij zich af. Alsof ze dat niet allang, doodgewis, wisten.
Want er is een vaste regel in 't komen en gaan der jongens. Een wetmatigheid en een
orde, die maar zelden verstoord wordt door vreemdigheid. Nergens is meer regelmaat,
dan in 't leven dezer ongeregelden. En als er een toevallig vreemdeling tussengeologen
komt, dan wordt die daar even onnozel bekeken, als ouwe boerenwijven vreemd
koopmansvolk, dat langs komt, aangapen. Ze weten het wel: Keesje Patoet is er en
die zit zeker en vast een zool van een autoband op iemand z'n schoen te spijkeren.
En Aai den Trossel en Gert van Oort en Schele Heinz en de Baron en de heer en
mevrouw Puf, alzo geheten omdat meneer Puf vroegerjaren schrijver is geweest bij
de visafslag, alwaar hij netjes gejat heeft en netjes is weggejaagd. Twee jaar pinose
en toen... de dijk op met kaasdoeken. En zou Nol de Beer er niet zijn? Nol is er zeker
en even zeker zit hij z'n kleer
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te naaien, 'n wit hemd met zwart garen. En de dove Machielse is er ook. Natuurlijk.
En die zit even vast en zeker zowaar als een bedelaar luizen heeft, te bidden voor z'n
eigen en anderen. En dat geeft nou niks, want d'r zijn er daar maar genoeg, die
helegaar niet bidden. O neen mens; op 't logement leren ze je 't bidden wel af en 't
vloeken aan. Alleen de dove Machielse niet, die kunnen ze 't niet afleren, die bidt
dwars door 't vloeken heen. Ook door 't muziekmaker heen als ze zitten te kaarten
met knopen; af te rekenen tien punten voor een cent. Die bidt door houtwerk en door
muren heen. En Jochem zegt het de verstandige mensen na: dat bidden dat helpt geen
donder. - Want het is altijd een arme schobberd geweest, en altijd gebleven. Hij zal
wel om beter gebeden hebben, maar nooit heeft hij meer bekomen, dan 't lot dat hij
draagt: hartstikke doof zijn, wonen op 't luizenlogement, en leven onder de zweterige
loopmannen. Hij bidt nou al zo lang als 't Jochem heugt, en onderhand hebben ze op
de grote weg ooit eens z'n ouwe benen kapot gereden en z'n ribben bekant in elkaar.
Da's voor dank. En de vent bidt nóg, mummelend als een konijn in z'n baard. Jochem
maakt zich sterk, al rijdt morgen de een of andere Baron hem z'n hele kop in mekare,
dan liggen de stukken hier en daar verstrooid over de dijk nóg te mummelen.
Jochem heeft meer begrip van de heer en mevrouw Puf. Die zitten elkaar altijd
twee of drie keer op een avond uit te schobberen, voor rotte vis. Dat is tenminste
verstaanbare taal. En dat komt vanwege het lieve verlangen, zou Chef zeggen. Als
er nu maar geen belten zijn, dan kan 't een aangenaam slot worden van hun dag. En
als er nu maar hedennacht weer niemand is, zoals onderlest, die het raam van de
slaapzolder open zetten wil. Want ze hebben bang, Chef zowel als Jochem, voor
rimmetiek, vanwege de avonddamp uit de polder, en ze hebben op de dag frisse lucht
genoeg te slikken.
Alzo de Paardelaan is ten einde, ze tornen verder, welgemoed naar 't vertier. Zie,
hier staan ze in de Lopikerpoort en ze betreden het doel van hun tocht, het stadje
IJsselstein, dat in deze zomeravondlijke schemer bijkans niet ademt. Over de keien
bonkt een mallejan met bomen voor de stoelenfabriek. Dat verstoort de stilte niet,
want talksoort geluid is verweven met het wezen van het stadje. Zomin men ook een
mensenhart hoort kloppen.
Ineens muziek! De harmonie trekt uit, of weer in. ‘Da's voor óns, Chef,’ zegt
Jochem, ‘van dat we jubileren, alhier binnenkomende; 't is dertig jaar.’
Chef glimlacht stil. En de harmonie slaat rechtsaf, naar 't woonhuis van de baas
van 't fabriek.
Ze gaan bedaard. Welbewust en zeker. Twee gezeten mannen onder de bedelaars.
Heel de dag zijn ze de minsten geweest. Hier, op 't logement aan, alwaar ze gevierd
zijn omdat zij behoren tot de zwaarst aangeslagenen, tot de profijtelijkste schooiers,
hier groeien ze in zelfachting en macht. De macht

Herman de Man, Omnibus

148
van het geld. Waarmee zij wel eens een arme donder, honderd maal zo arm als zij
zijnde en veelmalen zo miserabel, een vent die onder de schurft, luis en vuile ziekte
tegelijk zat, hebben geholpen aan tien centen voor brood, zonder kans op wedergave.
Dat is koninklijk. Dat schept aanzien en macht. Ze dragen, zowaar, de koppen fier
in de nek; ze slaan de hoek om van de Lopikerstraat en ik, die ze gevolgd heb héél
de dag, ik snel ze achterna. Maar op die hoek gekomen (zie ik toch goed??): de straat
is leeg. En 't logement is toch nog verder, op de Wal. Zijn zij een winkel binnen
geschoten, om brood en worst? Neen. In een woonhuis? Natuurlijk niet. Ik zoek,
zoek gejaagd van huis tot huis, tuur aandachtig in alle kenen en stegen, ga later nog
navraag doen in 't logement, maar nergens zijn zij meer te vinden.
Weinig scheelde het, of ik heb hardop hun namen geroepen door het bijna levenloze
stadje, waar heel in de verte het schriele muziekje klinkt van de harmonie voor 't
directeurshuis.
Alles om de metallieken - zou Jochem zeggen, als Jochem er nog was en hij hoorde
met mij 't muziekje, geblazen door de armen voor het huis van de rijke, hem ter ere.
Maar dat is vreemd, ik moet het u eerlijk zeggen: tot op heden is 't mij onbekend,
waar ze ergens gebleven zijn, Chef zowel als Jochem.
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Een stoombootje in de mist
ROMAN
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Eerste part / Verbittering
I / Met de Maasstroom IX naar 't Zijper Wije
Jasper Hendrik Cabauw heeft een ringbaard. Daar mogen ze op de wal van zeggen
wat zij believen, hij ontrolt zijn streng pruimtabak en 't smaakt weer goed. Aan de
wal tiert ándere mode. Kaalgeschoren facies en lochte pruimtabak en lochte manieren.
Ja, en 't jongvolk kan helemaal niet meer tegen pruimen, de bleeksmoelen.
Vreemd volk, aan de wal. Veelpraat en vuilpraat. Hij houdt het bij negro head op
strengen, uit de tabakskerverij HET ANKER, een ringbaard en werken voor de kost,
ernst in het leven.
Wat hebben sommige onnozelaards toch tegen een ringbaard? Als je nou de mensen
aan de wal niet meerekent, worden er toch nog heel wat ringbaarden in de wereld
gedragen. En dan... al was zijn ringbaard de leste en de enige ter wereld... 't is zijn
eigene ringbaard; uit. Wat wil toch dat volk van de wal? Ja, waar leven ze allegaar
van? Waar wroeten ze, hoe scharrelen ze hun kost? Een boer. Ja, de boer haalt voer
voor mens en dier uit de grond en de boer zorgt voor schippersvracht. Maar van wat
leeft al dat andere volk? Dat vreet mekare op en ze weten het niet. Ze zijn, zo schat
hij, te stom om dat te vatten; daarom lachen ze ook om een mens zijn ringbaard.
De schuit is schoon. 't Vuur brandt als de hel. Nog maar een dik uur, dan gaan de
touwen weer los. In 't gangboord zit Dorus te kijken naar niks, hij kijkt het felst naar
niks, als er jong vrouwvolk langs komt. Dat deed Dorus twintig jaar geleê ook al; 't
is jammer voor Dorus, maar hij heeft een zeer hoofd onder z'n pet. Kees den Droes
zie je nu 't eerste uur niet boven, want stoken is stoken en het is nu eenmaal zijn eer,
dat de MAASSTROOM IX harder loopt dan al het motortuig, ja harder dan de witte
Duitse raderkasten en wegschiet als een snoek. Drie differente mannen, dat zijn ze.
En Keesje zijn maat...? Och, die hals, hij telt nog niet mee. Maar als 't er op aankomt,
de MAASSTROOM IX te laten wandelen, dan zijn ze present en één van wil, ook Keesje.
Jasper Hendrik, twee mooie namen, maar wat veel tegelijk (Jas is eer gezeid en
hij luistert er óók naar)... Jas schrijft het vertrekuur alvast in op z'n staat, want de
walkapitein is een secure. Dat is eigenlijk een stom ding, een walkapitein. Een soort
kikkert. Wat van 't water, wat van 't land. En al weet zo'n snijer op geen mijl, hoe 't
vaarwater kronkelt tussen de Zeeuwse banken, hij heeft toch maar te commanderen
over alle schuiten, van de I tot de XIV. Tenminste, zolang ze onder 't bereik zijn van
z'n stem, op het steigerkantoor of aan de telefoon. Jas heeft het niet op die wallebazen,
ze
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heulen met de wal. Zijn 't schippers geweest, dan zijn ze de schipperij vergeten. En
de beste schippers worden geen wallebaas gemaakt, maar kaptein op een kurige
schuit.
Zaterdag zei hem. de walkapitein: ‘Jas,’ zei hij, ‘Dinsdag Goesse koeimarkt en
jaarmarkt en kramerij dag en nog wat meer van dat spul. We varen er heen.’
‘Zo,’ zei Jas weerom, ‘vaar d'r dan maar heen.’
‘Dat zullen we ook doen. Maak jij Zondagavond het vuur maar aan. Maandag om
zes uur, eerst naar Schoonhoven, dan weerom en uiterlijk vier uur in de avond, maar
liefst wat vroeger, naar de Scheld.’
En hij keek op de bunkerlijst. ‘Kolen heb je; bunkeren kan Dinsdag op Kralingen,
als je terug bent. Pomp goed wat drinkwater bij en denk aan leeftocht, rookgerei en
bier voor 't buffet. Fourage voor de beesten zal ik zelf laten stouwen.’
‘Waarom moet daar de IX op af, en kan de IV, die in reserve leit, niet veel beter
gaan?’
‘Jij loopt harder, Jas, en je kent de Zeeuwse knoesten beter dan wie.’
‘Ja, ja, 'n mooi karwei met al dat ontuig aan boord. Allé, 'k zal maar wachten met
klagen, tot ik ergens wallebaas ben. Dinsdagavond zit de schuit onder de luis.’
‘En Woensdag laat je Dorus alles fijn uitzwabberen.’
Daarmee was 't discours uit. Dus naar Goes. Vooruit maar weer; kermiswagenvolk
naar Goes, net als twee jaar geleê, toen ze bekant een moord bedreven hebben op de
IX, een moord om een meid van zestien. Allegaar onkruid, die kramers. Maar als ze
van 't jaar weer messen trekken, ik schiet ze in derlui benen, overweegt Jas gram.
Want varen op een schuit, waar er een koud gemaakt is, dat is regelrecht je ongeluk
in lopen, daar hoeft een mens niet bijgelovig voor te zijn. En zo moppert hij z'n hele
Zondag die God gaf, door.
Al de fourage is binnen en als nou die brouwer maar wil langs komen, dan gaat hij
fluiten. Schoonhoven is drie uur varens met dit tij, terug, met het oplaaien van volk
en vracht mee, denkt hij er vier uur over te wroeten. Vooruit dan maar. Hij spuugt
een keer in de Maas, steekt z'n oliekoppijp aan en knoopt z'n jekker toe. Dorus verstaat
dat zonder woorden, die lost de touwen al.
‘Achtertros vast.’ Het telegraafsignaal tjinkt - langzaam achteruit - en Kees laat
niet wachten. De tros wat vierend komen ze dwars op de wal te liggen en dan, onder
't oog van de walkapitein, schieten ze rap de rivier op.
De Maas voor Rotterdam, 't mag bladstil weer zijn, is al z'n leven in lekkere deining
vanwege de scheepvaart. Ze hobbelen en stampen wat, Feijenoord schuift voorbij
en daar is Krimpen al, er zit schot in dat vinnig
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bootje van Jas Cabauw. 't Water hier is dees morgen niet druk bevaren. Wat slepen
met Duitse sleepboten er voor, oliekasten die op eigen motor varen, hier en daar een
klippertje en bij Bolnes de sierlijke Rederijboot, die juist zijn raderen laat stroelen,
om op Rotterdam aan te gaan wandelen.
't Is venijnig koud, echt waterkoud, zoals men verwachten mag op Sint Matthijs.
IJs is er dat jaar niet veel geweest, maar water en sneeuw niet zuinig. En bij deze
vuile zeewind kropt en stopt het water danig, maar dat maakt het varen in dees richting
licht. Zo bereiken ze nog binnen de drie uur steiger ‘De Kat’ voor Schoonhoven,
alwaar Jas zijn staat vat en noteert: 25 Februari, negen uur krap, Gemeerd aan de
Kat van Schoonhoven. Geen malheur. J.H. Cabauw.
In Schoonhoven zijn aan boord gekomen, twee koeienkooplui met katoenen stofjassen
over de arm, maar een duffelse bonker aan, een galanteriewijfje uit Berkewoude met
heel haar kraam, een hoofd van Jut en de koektent van Nol met zijn dochter. Koek
van oude reputatie: Fijn van Draat. Fijne janhagel en dikke slagkoeken; moppen,
repen, kletskoppen en kermissierkoek. Hun kisten ruiken naar honig.
Maar in Klein Ammers hijst Bartje Rijkelijkhuizen zijn zware lijf de loopplank
van de IX op. Wat Bart te Goes moet gaan wurmen en wat hij er al dertig jaren aaneen
heeft bestoken met de Jaarmarkt, dat is een geheim hetgeen door hem wordt
meegedragen, straks in het graf. In Streefkerk waren 't alleen maar drie vaarzen, die
dom en willig zich gaan lieten, maar niet, zonder de pasgeboende loopplank te
bekledderen.
‘De brug zwabberen!’ gebiedt Kapitein Jas.
Dorus vat zijn puts. Zal 't helpen? Vóór Rotterdam zal hij nog driemaal de brug
kunnen zwabberen. Dat is al net als met ons eten. Waar is al dat eten gebleven? Een
mens kan maar aan de gang blijven, helpen doet het geen donderamens.
Maar nu varen ze een hoekje door, stroomaf en met de ebbe mee naar Lekkerkerk
in één rek. Daar staan zigeuners met paarden.
‘Zigeunders? Paarden? Nee, geen zigeunders! In Goes is 't koeienmarkt en ik belief
geen wandluizen op de IX!’ Daar komt de veldwachter aan te pas, die graag de
zigeuners loost. ‘Maar al kwam je met de Koningin eiges,’ zegt Jas vastberaden, ‘dan
zou ik nóg zeggen... Koningin ik neem m'n pet voor uedele af, maar m'n baas in
Ridderkerk heeft geordonneerd: geen zigeunders. En als jouw Burgemeester ze kwijt
wil zijn, die zwarte loeders, dan huurt ie maar een eigen schuit. En we varen niet op
vaste personendienst en dan maggen we nemen en staan laten wie of we willen. Zeg
dát maar aan jouw Burgemeester. Ik vaar een hortje verder.’
't Gaat Dorus aan zijn hart. Er staat daar zo'n trantel boevenmeidje op 't steiger
van Lekkerkerk, zo'n breekbaar zwart jonkie uit de wagens. Maar
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Jas is als van ouds, een vent van hout. Zigeunders? Geen Zigeunders! Een stoot op
de stoomfluit, de korte tjing van de telegraaf, de schroef slaat al en Dorus trekt de
brug in... ho, achteruit, meren; daar komt verdomd nog een kalant aan. Tante Mieke
met zeshonderd balonnetjes aan twee stokken.
‘'t Is goed dat er geen wind van betekenis staat, Mieke,’ zegt Dorus te goeiertrouw,
‘want dan gong je van eigens naar Goes.’
‘Was dat maar waar, dat spaarde vijf en dertig stuivers,’ zegt Tante Mieke,
glimmend van plezier, omdat ze de MAASSTROOM nog krek gehaald heeft, precies
als altijd: kiele, kiele aan en Dorus krijgt, precies als altijd, twee boerensigaren, die
ze diept uit haar rokzak. Eén daarvan is voor Jas. Die tikt aan z'n zeilen klep: ‘dankie
Mieke; liever Mieke dan zes zigeunders,’ lacht hij breeduit van de brug af.
Liever één zo'n koolzwart jonkie, dan zes Miekes, meent Dorus, maar Dorus is er
aan gewoon zijn liefde binnenboord te houden. Ze varen naar Lekkerland, alwaar ze
een pinkstiertje en wat slachtvee binnen halen, met een vreemdeling er bij, een pezige
boeman, die niemand kent. Zeker een van uit de Alblas of fevers achter in de Graaf
vandaan. Op de Krimpense steiger staat de groen-witte Maasstroomvlag niet
uitgestoken, dus tornt de IX door naar Bolnes, alwaar 't weer raak is, want daar is de
baas van de vrolijke keuken thuis. Heel 't spul opladen vordert maar zeven minuten,
want de passagiers kennen elkaar, zijn niet vies van de arbeid en steken ook een
handje uit. IJsselmonde, al naar gewoonte, loos voorbij. Maar aan 't Kralingse Veer
eerst even een fluitjesventer inschepen en dan rap afzakken naar de eigen Rotterdamse
steiger. Alwaar het spul pas begint, want daar komt doorgaans het érgste onkruid
aan boord, als je naar een jaarmarkt gaat. In zijn staat schrijft Kapitein Jas: 25
Februari half twee, gemeerd aan Maasstroomsteiger Rotterdam, vrachtboek ingevuld.
Geen malheur. J.H. Cabauw.
Ze zitten al klaar op kisten en pakken. Parthers en Meders en Elamieten... Joden en
Jodengenoten. Maar niet veel goeds, dat ziet Jas al aan de buitenkant. Veel leven,
veel druktest volk dat bang is voor 't water. Rotterdammers, die wel schipperspetten
dragen, maar al zeeziek worden, als ze van de wal af naar een zeeboot kijken,
draaiorgelvolk en ander gespuis van de logementen, een slangendame, zingende
meiden, 't vlooien-theater - ‘hela! je menagerie dicht houden, stuk mirakel!’ harmonicaspelers en wat verder de pot schaft. Maar niet veel goeds, dat niet. Er is
ook hoornvee van allerhande soort en kwaliteit. D'r is er bij, dat Napoleon nog moet
gekend hebben. Wie 't lust, die lust het. Half drie is het ruim, als hij de schotten van
de loopplank laat sjorren. De touwen los: ‘Achtertros vast!’ Het telegraaf-signaal
kort en helder... en achteruit pledderend, komt voor de tweede maal die Maandag de
MAASSTROOM IX op zijn staart te zijn. Als een
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platte grijze vogel van de rivieren scheert het stoombootje weg, nét zo'n
kanonneerschuit van de Marine. De lucht is mokkig grauw, het water is grauw, het
stoombootje grauw; maar binnenin, daar laait het vuur van Kees met zijn maatje en
in de kajuit zit ál het saamgeveegd onkruid van en rond Rotterdam bijeen. Alle
patrijzen dicht (het mocht eens wat minder stinken) zo zitten ze bij elkaar, die elkaar
kennen, die elkaar te goed kennen, die elkaar niet willen kennen en de vreemdelingen.
Want die elkare kennen, die zijn nog allegaar geen vrinden. Bij lange niet. Je moet
de vrolijke keuken eens vragen, wat hij denkt van 't vlooientheater, waarmee hij
naaste jaar op Gouda kermis slaags is geweest. En de meiden, die liedjes verkopen,
haal die er eens bij en vraag ze, hoeveel ze houden van Eleonora, die de waarheid
zegt. Niet uit koffiedik, nog minder met het ei, geen lijnen van de hand en andere
opgrijperij, maar de waarheid, de echte, de zuivere waarheid, zomaar afgelezen uit
een mens zijn facie. Maar daarvoor is nodig, dat je eerst een kwartje goed tegen je
borst drukt, tot het warm is. Dan geef je dat aan Madame Eleonora en die drukt het
tegen de hare. De rest is kinderspel. Zij spreekt waar en 't kwartje is naar de
papegaaienlanden. Tegen dat de jaarmarkt of kermis op 't einde loopt, gaat het ook
nog goed met een dubbeltje, maar hoe groter geldstuk, hoe waarden de waarheid. Ja,
vraag eens aan de zingende meiden, hoe graag ze samen reizen met Madame?
Maar er zijn ook vrinden onder. De koektent z'n dochter en het vlooientheater
zitten dichter bij mekare, dan Dorus lief is. Maar 't is een liefde, die van geen
opschieten weet, want twee jaar geleê hong dat eigenste liedje ook al in de lucht. En
neem nou de boeren. Die boeren klonteren al z'n leven bijeen, of ze elkaar kennen
of niet. En altijd is de praat over de bouwerij en de veehandel. Maar de veekooplui,
al zijn ze danig particulier ondereen, ze zijn ál te politiek om veel van de handel los
te laten. In het stoombootje zitten er maar enkelen. Bij elkaar zijn ze toch bij machte,
een markt te maken of te breken. De prijs, zo heet het geleerd, komt voort uit vraag
en aanbod. Maar Jas weet (daarvoor heeft hij sinds jaar en dag veekopers gevaren)
dat de politiek van de kooplui óók meedoet, in de prijsbepaling. Wat je morgenavond
in de krant leest: Goesse veemarkt, aanvoer zoveel stuks, prijs vette kalveren zoveel,
melkkoeien zoveel... kijk, daar hebben die pezige kerels aan meegekonkelefoesd,
daar hebben die gasten in hun strontklompen foefies op, die boven 't petje gaan van
een Maasstroom-kaptein.
Geld? Geld mensen? Ze bulken van het geld. En alles effectief op zak, in een leren
zakboek op d'r hemd en aan een ketting. Toch heb je er onder, die dood vallen op
een halve cent en goed van de geef is er niet ene. Als Dorus straks rondgaat met het
plaatskaartenboek, dan mag hij van de kermislui wat snoepgeld bekomen, de
veekopers rekenen tweemaal en betalen eenmaal. Alleen als je goed zorgt voor hun
beesten, dan schuift de een of de
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ander nog wel eens wat af; maar niet allemaal tegelijk, mannen, niet zo dringen met
je goeie geldje... ja, ja, Jas kent z'n dragonders.
Hij gunt Dorus een snoepgeldje best; op conditie, dat hij er niet van aan de zuip
slaat in rederij-tijd. En daarom is 't nog zo kwaad niet, dat er Joden op de wereld
bestaan. Marktjoden zijn goed van geven, zo heeft een elkeen, bij zijn kwalen en
kuren, ook goei streken. Als Dorus er maar accoord mee is, dat ze languit op de
banken gaan maffen, en als hij niet al te zuinig kijkt naar de pakkage, boven het
toelaatbare gewicht aan eigen reisgoed, en als hij maar vast belooft, dat er geen storm
zal komen als de IX op de Scheld vaart, dan schieten er wel eens enkele stuivers voor
de kletskop over. Maar iedere reis wordt het weeral donderen, als er zóveel passagiers
zijn, dat ze niet languit liggen kunnen. Dan kan je soms wat horen van beneden, als
je rustig in de stuurhut staat. Een heeft hem eens om 't klachtenboek gevraagd. Om
't klachtenboek potvèr... waarover zal je klagen? Omdat Dorus hem bij zijn lurven
heeft gevat en recht overeind gezet op de bank, om voor twee passagiers óók plaats
te bekomen. En toen wou hij ook nog van Jas, dat Dorus de vijf cent fooi teruggeven
moest. - Als jet niet gauw van de brug gaat (ja, hij zei de brug, want dat klinkt
manhaftig) dan zet ik je met je klachtenboek en al, hier op de Vondelingenplaat aan
land en dan zie je maar, hoe je ooit van z'n leven nog gezond in Rotterdam terechte
komt. - En toén had je 't manneke moeten zien draven.
Op den ogenblik draait Jas precies de Noord in en hij zal eens aan de
Alblasserdamse steiger gaan vragen, waarom daar de rederijvlag in de ring gestoken
is, want volk ziet hij niet op het plankier. Maar 't is voor de mens zonder benen ongelukkig geworden in de zware dagelijkse arbeid voor vrouw en voor kinderen,
boeren draagt een weinig bij, en burgers heit toch medelij; ál wat je geeft aan deze
mens in nood; 't wordt vergolden na je dood; ach mensen, ach, een bete brood -. Jas
houdt dat ventje altijd goed in de kijkers, want benen of geen benen, gappen doet hij
als de kraaien. En dan is er niets meer voorradig tot Dordt, alwaar 't planken kraampje
met vette gerookte paling en passant wordt meegenomen en nog wat koeie voor de
variatie.
't Regent miezerig en er is wat damp in de verte. Dordt ligt al achter; de IX, die
taai doordraait, kermisvolk of prinsen aan boord, om 't even. In 't Mallegat hebben
ze wat oponthoud met een onklare Belze kast, die dwars op het vaarwater steekt,
maar kort voor vijf zijn ze op het grote water en daar wordt het donker.
Donker op tweeërlei manier. Als het na zo'n zeewind 's avonds ruimend wordt,
dan kan er van alles afkomen, vorst en dampen. Maar m unigmaal dampen, in 't eind
van Februari. En, schipper, berg je dan als je tussen de platen en andere hobbels
varen moet. Liever hagel en natte sneeuw en wind en meer van die vuiligheid, of
alles door malkander tot een hutspot van
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beroerdigheid, dan dampen in de Zeeuwse wateren. Op 't Hollands Diep, dat gaat
nog. Daar is 't vaarwater niet te benepen en als je maar uitkijkt, dat je niet overvaren
wordt door slepen van Antwerpen, kan je er lichtelijk overheen komen. Maar rond
het Hellegat, in het Volkerak of door dat loeder van een ondiepe Krammer, pas op.
Maar allé, 't blijft nog bekant een uur daglicht en wie zegt, dat ze die dampen wijderop
houden zullen? Doorvaren! Een boot vol volk en beesten, en ieder en alles wil op
tijd vóór de nacht in Goes zijn; vooruit, doorvaren!
Nog wel tien keer zegt hij tegen z'n eigen: vooruit, doorvaren! Maar die vervloekte
dampen worden taaier. 't Onkruid zit goed opgeborgen in de kajuit en weet van geen
mist. Maar hij staat hier voor zijn taak. Dorus is er bij gekomen; twee kijken feller
dan een. En 't was ter hoogte van de Tonnekreek, dat ze op een haar na boven op
zo'n witte Deense zeeklipper zaten, die van Antwerpen naar Rotterdam opstoomde.
En zo'n hoog scherp schip zou de MAASSTROOM finaal hebben laten kelderen, daar
verwedt Jas een hele streng negro head voor. ‘Nou wordt het menens, baas Jas,’ zegt
Dorus tegen z'n kapitein.
‘Nou wordt het menens, Dorus.’
‘Varen we verder, kaptein?’
‘We varen verder, Dorus. We varen, zolang we de lichten van de tonnen zien
kannen.’
‘Juust. En als we ergens bovenop lopen, dan merken we 't van eigens. Goes is nog
ver, baas.’
‘Goes is nog ver, Dorus; maar we zullen voorzichtig zijn. Doorvaren!’
Na 'n half uur zegt Dorus: ‘Veel discours heb je niet over je vanavond, kaptein.’
En na een uur stomens op halve kracht zo om en nabij de haven van Dintelsas, zegt
Jas weerom: ‘'t Wordt zogezegd donderen, Dorus. Maar we varen door!’
‘Laan we hier de haven in schieten, kaptein en 't weer afwachten.’
‘Als ik niet zoveel onkruid aan boord had en niet al dat hoornvee... dan wel. Maar
hoe eer 't gelost is, des te smakelijker.’
En zo kropen ze verder, van ton tot ton, langs de Krammerse slikken, de Vlierplaten,
waar je de zeehonden kon horen, zonder ze te zien en verder, de Tongerbank mijdend,
naar St. Japik. Maar toen ze 't vaarwater naar Zijpe zouden indraaien, wier 't schipper
Jas te bar. Hij heeft eerst nog tweemaal koers verloren, buiten de tonnen. En dat is
een kwaad gezicht, als je denkt in 't volle vaarwater te zijn en ineens zie je 't wit
flikkerlicht aan stuurboord.
Rang, de telegraaf. Stoppen. ‘Dorus we gaan voor anker, bezijen de tonnen, dan
overvaren ze ons denkelijk niet. Zo is 't geen werk.’
‘Waren we maar in Dintelsasser haven gebleven,’ dacht Dorus hardop.
‘Ja, als ik alles vooruit wist... maar we zitten bij de Zijper platen en ik ga 't Mastgat
met deze heiïgheid niet in. Ankeren!’
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't Was koud en glibberig. Alles wat je aanvatte, was nat. Hun kleer was er van
overtogen, hun haren, het anker, de trossen. Maar toen ze veilig vast lagen, zei Jas
grimmig: ‘nou ga ik even naar het onkruid; ze maggen 't daar beneden eigentijk ook
weten hoe laat het is. Mooie Goesse markt, 't zal wel overnachten worden op de
schuit.’
‘Volk!’ zei hij plechtig, in z'n zeilen jas staande beneden aan de trap. ‘We liggen
voor anker. We gaan niet wijer. 't Zal wel ochtend worden. Adé!’ en hij wou weer
naar boven gaan.
Maar ho... dat gaat zo maar niet, Jas. Daar zal je spullen van gaan beleven. Heel
de buik van z'n boot raakte in wilde beweging.
‘Ik docht, dat we in Zijpe lagen te laden.’
‘In Zijpe? Wie d'r kommen kan, is knap.’
‘Wat is er dan gebeurd, is er wat gebeurd, is er gevaar?’
‘Ja juffie als je zo gilt wel. Maar hou je maar koest, we liggen voor anker buiten
't vaarwater en d'r staat een stuk mist, een stuk mist als een plank... ik ga er niet deur.’
‘Maar ik moet naar Goes.’
‘Ik ook.’
‘Maar m'n handel!’
‘En de koeimarkt!’
‘En m'n kraam!’
‘Kan me geen donder schelen, ik jaag de schuit niet op het zand, verstaan! Eerst
die must weg.’
Toen zei een boer, 't was die vreemdeling uit Lekkerland: ‘kan dat nog lang duren?’
Dat is tenminste verstandige praat. ‘Zeker weten doet niemand. Maar morgen
vroeg, tegen dat de zon opkomt, zal 't wel klaren.’
‘En kunnen we dan nog in Goes komen op tijd.’
‘Dan kommen jullie allegaar op tijd binnen Goes.’
Maar 't vlooientheater vond het een schandaal, zo er hier gespeeld werd met een
mens zijn broodwinning. ‘Zo,’ zei Jas en hij leek toen wel wat op een keeshond die
een otterbeest ruikt... ‘zo, vind jij 't een schandaal, dat ik geen mensenlevens wil
riskeren.’
‘Ja, want ik moet en zal naar Goes.’
‘Nou vent, ga dan lopen; 't is eerstens maar een uur gaans wandelen over 't water
van 't Zijper Wije en dan heb je alvast land; alleen... je zal wel natte voeten krijgen.
Niks meer aan de orde? Nou, genacht dan, mannen en vrouwen.
Zo verdween hij. Waar hij gestaan had, daar lag een plas druipwater. Dat liet hij
achter. Maar ook een benauwde stilte. De kajuit leek ineens kleiner. En alleman keek
elkaar eens goed aan. Hoe ver is Goes nog?
‘Goes? In Goes kan je alleen komen over 't water, of je moet van Bergen
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op Zoom komen. Maar misschien kunnen we omrijden over land, en er dan nog zijn
met onze spullen.’ Dat dacht een van de lappenkooplui, maar toen het boven aan Jas
gevraagd werd, zei de schipper resoluut: ‘Gekkenpraat. Ik vaar niet meer terug, ik
doe het niet, ik ga niet vastzitten op de platen, ik weet wat me te doen staat: uit! En
wat dan nóg? Dan staan jullie daar op Overflakkee en hoe kom je dan 't Volkerak
over? D'r is geen schipper ter wereld, die je vaart. Eerst moet 't klaren. 't Is verdomd
vervelend, voor jullie zogoed als voor mijn, maar 't gaat niet anders.’
En in zijn staat schreef hij, nadat hij nog eens naar de plecht was geweest om te
meten hoé dik de hei wel was: 25 Februari half ach avond, verankerd op de Krammer
voor Zijpe, geen zicht. Geen malheur. J.H. Cabauw.
Daar zitten ze nou in 't vooronder. Dorus sauwelt nog wat na, over de haven van
Dintelsas en Kees met z'n maatje zijn er ook maar gekomen. 't Vuur bijhouwen - is
't parool, de damp kan optrekken als hij wil. Maar daarvoor hoeven geen twee man
studiop voor het vuur te staan, bij lange niet. Kees zit op de houten bank te schuifelen.
't Is zijn eerste avontuur op het water en hoe gaat dat aflopen? Hoe lang gaat dat hier
duren? Hij vraagt het.
‘Zoiets kan weken duren,’ nijdast Dorus, ‘in negentig hebben we acht weken op
de Suikerplaat vastgezeten, waar schipper?’ Maar Jas heeft geen smaak aan sarderij
op de late avond in de mist. Hij gaat naar z'n kist en haalt vier zwarte nattige sigaren.
‘Hier!’ zegt hij, ‘en 't zal zeker wel langer duren, dan een sigaar rokens.’ En tegen
de tijd dat er in 't vooronder evenveel damp stond, sigarendamp wel te verstaan, als
buiten over 't water, was het discours ook uit. Maar stil wier het niet. Alsof ze doof
waren, zo zat het volk te schreeuwen in de kajuit. Keesje was al een keer, de sigaar
brutaal tussen de lippen, naar 't vuur wezen kijken. Wat was hem dat vreemd, roken
op de vuurplaat. Toen hij terug kwam, naar 't vooronder, keek hij even halverwege
het trapgat de kajuit in. Dat mocht niet. Daar mocht hij niet komen, dat wou de
schipper niet. En Jas heit harde handen. 't Volk zat te tieren als een troep ratten in de
val. Keesje z'n keelâren bonsden; gauw terug... de schipper heeft het niet geweten.
‘Waarom varen we eigenlijk niet verder?’ vroeg hij, toen hij terug was en 't zwijgen
hem zwaar ging wegen. Jas keek hem alleen maar even aan en dat was antwoord
genoeg. En na een goed kwartier (was Keesje dat kwaaie kijken al vergeten?) begon
hij er weer over. ‘Ze liggen nou overal voor anker, waar schipper? Nou... als ze dan
allegaar voor anker liggen, kunnen wij best varen, dan overvaart ons geen een.’
Waarop Dorus, hard en nagemaakt ging zitten lachen, uit vrees, dat de schipper
die blaag bij z'n oren zou vatten.
Toen zei Jas, en gelukkig... de schipper lachte weer... ‘Keesje, dat zeg jij daar maar
goed, ga jij dan maar varen; Kees zal dan wel stoken, waar Kees?’
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‘Met dat al is 't een verdomde beweging en als je 't mijn vraagt,’ zegt Kees, ‘zat ik
net zo lief in 't Spiegelpaleis op de Dijk. Hoor die lui beneê toch te keer gaan? 't
Lijkent hier al wel Goesse markt.’
‘Laân ze d'r gang gaan,’ zegt Jas berustend, ‘als ze de schuit maar niet afbreken.’
Ze roken verder. 't Is maar een ongewoon samenhokken tussen deze vier mensen,
daar in 't vooronder. Ja, hoelang gaat dat duren? En wat te doen in deze uren van
wachten. Ze zijn dat niet gewoon; schippersvolk heeft anders altijd wel wat omhanden.
En zo gevieren bijeen zijn ze nooit, zelfs aan de wal niet. Altijd moeten er wel een
paar in touw zijn; zeker en vooral als ze varen.
Ze eten nog maar wat brood en kijken op elkanders handen. Dat hebben ze nog
nooit gedaan op de schuit... allemaal samen eten met de schipper; toch wel aardig.
En wat ga je nu uitvreten, als 't eten gedaan is? Jas rekt zijn eigen en Dorus gaapt.
‘'k Gaan eris kijken in de kajuit,’ zegt Dorus en hij grijpt doelloos naar 't kaartjesboek.
‘Ja, misschien zijn d'r nog wat bij gekommen en valt er wat geld te beuren,’ lacht
Kees onwennig vanwege 't nietsdoen. Maar Dorus is al weg. En Dorus blijft weg. Je
hoort achter de stalen wand de herrie nog en tussen die herrie is Dorus. Drie man
zitten in 't vooronder en kijken mekare aan. En de mist wil keren noch korten.
Waar blijft Dorus? Wie van de drie heeft naar Dorus gevraagd? Geen van de drie.
Maar waar blijft dan toch Dorus? De ouwe paai; hij zit in de kajuit tussen 't hoofd
van Jut en de Koektent van Nol. Nol zelf hangt uit een patrijspoort en verklaart het
ene kwartier: ‘'t wordt klaarder’ en 't volgend kwartier ‘nou komt de damp pas,’ maar
Nol zijn dochter zit op het rode pluche en luistert. Dorus is aan het woord.
't Is een vreemd weten, dat daar naar je luisteren, boeren en boerenkooplui,
koeikopers, kermiswagenvolk, centsventers en bedelaren, allen bijeengebracht in
hetzelfde verlangen: hoe komen we hier weg, hoe komen we in Goes...?
En je moet zien hoé ze luisteren. Hoog en bekwaam, zonder veel drukte, zitten de
boeren op hun gat, alsof zij - die zich nimmer verbazen en álles al eerder beleefden
- sinds lang geroutineerd zijn in 't wachten naar klaar weer op de Krammer. Wij
nemen de zaak zo ze is, zeggen woordeloos hun koppen. Hoé diep moet hun
misprijzen zijn voor het lawaaimakende marktgespuis, dat de kajuit vervult met
dwaze verwijten tegen schipper Jas.
Maar er zijn ook bangen onder, die dit dode afwachten (niet meer onderbroken
door 't stampen van de machine in de schuit) ervaren als een onheil dat gestadig
groeit.
Ze vinden het een rustig gevoel, de dochter van Nol is er óók mee tevreden, dat
Dorus naast hen zit. Een man met een zwarte trui aan, is aan het

Herman de Man, Omnibus

161
schip en het water verwant; hoort er bij. Bij zo een kan men raad bekomen en troost.
Ja, troost vooral. Want als je uitgaat hartje winter, om wat centjes te verdienen
helegaar binnen Goes, en je ziet dan de winsee op 't lest nog ontglippen, dat is zuur
en dan behoef je toch zeker wel wat troost. En 't hoeft niet alleen opbeuring tegen
de vrees te zijn.
Ja, die Dorus verstaat dat. Hij kan van die pleizierige verhalen vertellen, over zijn
ambacht op het water.

II / Drie moeders aan boord
‘Ziezo mensen,’ zei Dorus na een verse pruim. ‘Jullie weten nou, hoe 't een schipper
vergaan kan in de bliksem. En nou wou ik nog weleris vertellen, wat we ooit op deze
zelfde schuit meegemaakt hebben in 't eerste jaar van de oorlog. Ik was pas terug uit
Den Helder, van onder de matrozen vandaan.’
‘Hebben ze dan daar je kletskop niet genezen?’ vroeg het vlooientheater, maar hij
zweeg al, want er kwam een vuilaardige trek in Dorus' ogen en hij wier purper, ook
van schaamte. ‘Ga maar door,’ vermaande de dochter van Nol en ze lei haar hand
éven op zijn knie.
‘Dorus, ga door!’ werd geroepen uit de tabakswalm van de overkant, ‘je was
afgezwaaid bij de matrozen... en toen?’
‘Toen ben ik op de MAASSTROOM IX gekommen en daar ben ik nog.’
‘En daar liggen we mee in 't Zeeuwse water, in de mist.’
‘Zeg dat wel Jochem, en jij zal kunnen getuigen of het waar en is; vaar ik over de
tien jaar op deze schuit, of niet?’
‘'t Is waar,’ verklaarde Jochem boven z'n voddenkleer uit, ‘zolang ik heugenis heb
aan deze dienst, zolang vaart Dorus er op. Da's een gulden vijftig getuigengeld,
Dorus, maar veer minder is 't ook te koop.’
En dat kostte Dorus, nog boven zijn verhaal, twee centen, want Chef, Jochem zijn
maat, moest nice getuigen en die deed dat geree, zonder goed te weten waar 't ditkeer
over ging. Want Chef zat juist zwaar te denken over handel in luchtballonnetjes en
over Tante Mieke, zo zwaar als ze is. Trouwens, Chef is óók zwaar.
‘Toen voeren we op een nacht met drie Rotterdamse vrouwen aan boord naar.
Hoedekenskerke. D'r was een kwaad ding gebeurd. Ont smokkelvolk was de Scheld
afgevaren, met een jol, om 't een of ander metaal, ik weet niet zuiver wat, te
verkwanselen aan een Engelsman, die met z'n boot buitengaats lag. 't Spul was
uitgegaan van eentje uit Hoedekenskerke, die meer van die vuile vrachtjes voer en
die 't water haarfijn kende. Maar de Wielingen door, daar zijn ze op een mijn gelopen
en uit elkaar geslagen. Drie dreven er aan bij Vlissingen en daar wier gedocht, dat
twee ervan uit Hoedekenskerke stamden. En daar wieren ze per lijkwagen henen
gebrocht. De vierde spoelde
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aan land in Breskens’ haven en wier daar in 't lijkenhuis opgebaard. En dat wier
vanwege de kranten bekend. Toen zijn die moeders bij de walkaptein gekommen,
bij zulksoort zaken zie je nooit geen vaders, en die wouwen toen mee met de eerste
boot die 't Zeeuwse water op moest. Dat kon. 't Waren wij. En na de dienst, die niet
verder strekte dan tot Katseveer, zijn we doorgestoomd, eerst naar Vlissingen.
Aangenaam gezelschap was het niet. Ik zal 't je vertellen. Drie wijven uit een
Rotterdamse gribushoek; één zat uren aan uren te grienen, de ander keek starrelings
voor zich uit en de derde zat te tieren en te razen en te gillen, dat het niet waar en
was, dat het heur jong niet was, dat ie nog leefde, dat ie nog moést leven. Hij was
nog zo jong, hij was zo sterk en hij was niet dood, hij was niet dood; affijn... het kón
niet, het kón niet.
En op 't dek stongen zes en twintig koeien leven te maken, want 's anderendaags
was 't Rotterdamse markt.
In Vlissingen daar zijn we binnen gelopen en met de politie mee, naar 't ziekenhuis.
Jas was nog niet onze kaptein; we hadden toen nog Aartje Onderwater, die op z'n
ouwe dag in een kluif is gestikt. Aartje en ik en de stoker, we namen alle drie zo'n
vrouwmens onder de arm en zo naar 't ziekenhuis. Ja hoor... raak. 't Was een keind
van 't wijf, dat aldoor had zitten grienen. Ze mocht het laken niet helegaar wegslaan,
zee de hoofdzuster, waarom, dat vatte ik naderhand wel; 't jong z'n ene arm was eraf
en 't lijk was zó kommen aanspoelen.
Toen hebben we een kist bekommen vanwege de armen en permissie voor 't vervoer
en daar ging het, hoor, de schuit op. Beneden zaten ze weer bij elkaar, de drie wijven;
die d'r keind had herkend hong stijf achterover. We hebben heur neergelegd, op de
kussens en toen was 't meren in Breskens. In 't lijkenhuis, een kwartier gaans van 't
dorp, daar vonden we de tweede. Een lijk zonder hoofd. Dat is bar veur een moeder!
Aan de kleer wier 't keind herkend. Het moest een boom van een jongen geweest
zijn, want zonder kop was 'm nog lang zat veur een grote kist. We hebben daar in
Breskens twee uren moeten wachten, eer er een kist vaardig was en zo gongen we...
tussen drie rijen dik mensen deur, naar de MAASSTROOM weerom. Dat was van 't
wijfie, dat heel de vaart door, nog niks gezeid had. En ze zee nóg niks. Ze keek maar
star, ze keek nievers naar. En in de kajuit weerom, we dochten, die eerste, ze was
dood. Maar 't was maar een flauwte en een dokter kwam er niet aan te pas.
Doorstomen, naar Hoedekenskerke. Nou moeten jullie wél verstaan, dat is nog een
aardig hoekje op 't Bels aan, om en nabij 30 km tegenstroom. We waren er dus bekant
drie uur mooi zoet mee, want het is er nog goed uitkijken op dat vaarwater ook.
Maar dacht je, dat het nou stiller geworden was in de kajuit, met die twee uit elkaar
geslagen lijken er bij? Nee hoor. Want dat tierende wijf, dat van Rotterdam af d'r
kiezen nog niet op elkaar gehouden had, dat zat nog nét
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zo hard te schreeuwen. Aartje stuurde mij naar onderen, om te zeggen: ze zou d'r
fatsoen houwen, met twee lijken aan boord, maar toen wier ze giftig als een veldkat
en ze reepte met heur nagelen m'n hand open. ‘Wie zegt jou!’ gilde ze, ‘dat het mijn
Toon is, die daar kapotgeslagen beneden aan de Scheld leit? Dat is mijn Toon niet!
Wie zegt dat daar? Ik zeg je van niet!’
‘Ik zeg niks,’ zei ik wederom, want ik docht dat ze gek wier.
‘Jij zegt wél wat, jij zegt, hij mót het zijn, want zijn ze niet gevieren samen
uitgevaren?’
‘Niet waar, ik zeg niks.’
‘Jij zegt, dat hij 't wél is en ik zeg, dat kán niet, lelijke donderhond! Het is mijn
jongie niet, het kán niet. Kan hij dan niet in Vlissingen aan land zijn gegaan, of wijer
op? Hij is nog een keer óók in Westkapelle aan land gegaan, ja - nou weet ik 't weer
goed - in Westkapelle. Zie je nou wel, hij is het niet, hij is wéér in Westkapelle aan
land gegaan en en...’
‘Wees nou kalm vrouw,’ zee ik nog, maar mensen... toén begon ze pas.
Eerst keek ze drie tellen voor d'r eigen heen, toen begon ze pas. ‘Ja,’ zei ze en 't
leek of er wat ontplofte achter in d'r keel, ‘ja... en tóch waren ze met z'n vieren. Da's
waar. Met z'n vieren. Maar als Toon d'r in Westkapelle maar uitgestapt is, dan lagen
ze tóch aan de wal, dan kan d'r ook wel een ander ingestapt zijn. Waarom niet? Ze
hebben overal maats. Ja, 'k hou’ er nou m'n bek niet meer over, ze hebben overal
langs 't water smokkelmaats. Laat de politie en de kommiezen 't maar horen, grijp
mijn ook maar op, ze hebben overal maats langs het water! Ja, Toon is link; die blijft
niet op 't water als er gevaar is. Toon is er af gegaan, in Vlissingen, nee, wat zeg ik,
in Westkapelle en een ander d'r op. Ja, een ander, da's vast. Toon is véél te link, die
laat z'n eigen niet aan stukken scheuren. Die is er al zó vaak door heen gekomen,
nee, nee, dat is mijn Toon niet, waar Toon? Mijn jong zit ievers weggedoken, te
wachten om weer naar Rotterdam te durven. Want nou loeren alle koperen knopen
op hem, en hij is zo voorzichtig. Eer ik thuis ben, is Toontje thuis. Ha ha... dat zal je
zien gebeuren. Die willen mijn bang maken. Niks hoor, 't is mijn Toon niet, waar
Toon?’
Dat heb ik moeten aanhoren, drie uren aan een stuk, langs de Springerplaten, de
Suikerplaat en in 't Middelgat; mensen, wil je geloven, dat toen we de toren van
Hoedekenskerke zagen komen, dat ik toen bang wier. Ja, 't is echtig... ik wier bang.
Ik docht zo: twee zijn er herkend, en ze zijn gevieren onder bekenden uitgegaan en
dat wijf haar Toon was er ook bij... maar dan moet ie 't ook zijn, die daar in
Hoedekenskerke naast zijn maat leit te wachten op z'n moeder. Maar áls ie het is,
maar dan wordt dat wijf gek, dan breekt ze de schuit af, dan begaat ze ongelukken,
en zullen we d'r binden motten. Dat zal kwaad spul worden... zo docht ik 't mijne
daarvan.
Aartje riep al, waar ik bleef en ik hielp meren. Maar toen de loopplank uitlag, toen
wou 't wijf niet komen. 't Is toch mijn Toon niet, dat heb ik al
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lang gezegd en daar blijf ik bij. Wat, wat, wat; wat moet daar hier gebeuren. Wat
een gekkentroep! Wat kan mij dat vreemde dooie jong van een ander schelen, daar
wil ik nog niet op kijken. Ik blijf hier, ik ga terug. Ik mot naar Rotterdam terug, daar
wacht Toon op mijn, dat heb ik toch al lang gezeid.
Aartje zegde daarop, Aartje zee nooit veel: ‘politie!’ Toen kwam de politie. Maar
't wijf wou niet mee; vast niet. Ze hebben heur de schuit af moeten slepen, 't was
Toontje niet, dat zee ik toch dâlijk.
Toen hebben ze 't lijk aan boord gebracht op een burrie. Aartje en ik en nóg twee
man van de haven, we hielden het wijf er onder. Maar moest die vleesklomp herkend
worden als een mens? 't Laken gong er af en we zagen niks dan rauw vlees en bloed.
Juist kwam meneer de Burgemeester en die riep: dicht het laken. Hier zijn stukken
kleêr, laat de moeder die kleren zien, dat is genoeg.
Toen keek het wijfje met koeienogen naar die stukken van kleer, met bloedronsels
er aan. Toen zee ze niks meer. Wel een hele minuut. En 't wier zo stil... stil mensen,
ik docht dat ze bloed opgeven zou, zo blauw wier ze. Maar ineens gilde ze weer.
Burgemeester! politie! mensen allemaal! jullie zijn mijn getuigen! ze hebben mijn
Toontje z'n kleren gestolen! Hij is niet dood, niet uit elkaar geslagen! Dat kan niet.
Waar, meneer de Burgemeester? Hij is 't niet. Doe dat kreng hier toch weg, gooi 't
in de Scheld, dat is mijn keind niet, helpt mijn dan toch. - Ja... toen is er een op een
motor naar Bergen op Zoom gereden en die is terug gekomen komen met een
dwangbuis en dat hebben ze heur netjes aangepast. Met touwen hebben we 't razende
wijf vastgeleit in 't vooronder aan de buitenhelling en ze heeft gegild als een ondier,
tot we in Rotterdam voor de steiger lagen. Toen had ze twee kiezen uit haar bek
kapot geknarst en heur lippen waren gelijk bloed. Volk van 't ziekenhuis is haar met
een wagen komen afhalen; de twee andere wijfjes konden zélf lopen, maar je moet
niet vragen, hoe. Dat is een kwaaie tocht geweest, mensen. Aan zoiets hou je heugenis.
En... eerlijk gezeid, dan lig ik nog maar liever met levend volk aan boord op de
Krammer voor anker vanwege de mist.’
‘Wat je liever noemt...’ bauwde het hoofd van Jut, ‘'t ziet er goddomme mooi uit.’
‘We zitten zo vast, als vlooien voor een karretje,’ hoonde 't vlooientheater.
En op de trap, Dorus zag 't ineens, zat Keesje; hij luisterde. ‘Zit jij daar al lang?’
vroeg Dorus. ‘En wat kom je doen?’
‘Vragen van de schipper, waar of je blijft. Ze dochten...’
‘Ze dochten zeker dat ie met het meidje van Nol van de koektent gevlucht was.’
Barst... docht Dorus en hij groette een elkeen vriendelijk aleer hij naar boven trok.
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‘Is er nog veel mist?’ riepen ze 'm na.
‘Veur drie weken zeker!’ grauwde hij weerom. Maar op het dek daar stond Jas.
Breeduit in z'n duffel. ‘'t Is en blijft donderen,’ zei hij verdrietig, ‘en hadden we nou
maar een stok kaarten meegenomen. Want om te gaan slapen is 't nog veel te vroeg.’
‘Verhang je je eigen?’ vroeg Dorus, ‘ik kan 't verstaan, schipper. Wat motten we
beginnen als dat lang duurt?’
‘En hoe geven we ze op 't lest te eten?’
‘Kaarten hebben ze beneden anders wel. Maar ze hebben ze zélf in de hand, dat
versta je.’
‘Ja, maar ik als kapitein, ik vraag me zelf af... als dat lang duurt... en waar gaan
ze slapen? Op de banken is geen plaats genoeg.’
‘Morgen, als 't daagt, varen we ommers verder, schipper.’
‘'k Ben bang van niet. Waarom ben je eigenlijk zo lang weggebleven?’
‘O... zomaar. Eris wat praten.’
‘Nou, ik ga weerom, naar m'n kot. Ik ga slapen. Of wil jij eerst gaan slapen, dan
blijf ik nog wat uren uitzien. Of willen we allegaar nog eerst wat wachten? Of...’
‘Och Jas, laân we allegaar wachten, dat kort de tijd.’
Daar zaten ze weer, gevieren in 't vooronder. ‘Hoeveel volk hebben we aan boord?’
vroeg Jas ineens. ‘Ik schat veertig man.’
‘'k Heb negen en dertig kaartjes verkocht, maakt met ons mee drie en veertig.’
‘Drie en veertig. Wat eet een mens per dag? Twee pond brood. Dan vlees en koffie
en aarpels en zo. Hoeveel brood is er aan boord?’
‘Dat is Keesje zijn zorg. We hebben nog twee achtponders, baas Jas.’
‘En verder?’
‘Om en nabij twee pond suiker, zout genoeg, soda, water...’
‘Hóz, wacht even, hoeveel drinkwater?’
‘Water kunnen we toch pompen.’
‘Zo... brak water uit het Brouwershavense Gat. Hoeveel drinkwater is er?’
‘Nog zeven streep.’
‘Zeven streep? Goed. Dan ga jij dalijk met Dorus naar boven en hang een emmer
met ketting en hangslot over de filtreer. We hebben nog zestien pond brood, dat is
per man nog geen twee ons. Nog zeven streep drinkwater maakt, laat ik even rekenen,
maar honderd vijf en zeventig liter, dat is per man vier liter. Melk zit er in de koeien.
Maar voor hoe lang is er voer?’
‘Nog driemaal een geef, dat is tot morgenavond.’
‘Zo... morgenavond. En wat doen we na morgenavond?’
‘Maar schipper,’ docht de stoker, ‘dan varen we toch al ree weer.’
‘'t Zal blijken, als 't gedaan is, Kees, vanavond niet meer voeieren, en
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morgen per lieer een halve geef. Wat is er nog meer voor eten aan boord? Zo; wat
rijst, een zoetekoek, boter zo... meer niet. Dorus, geef me de vrachtlijst.’
‘Wat ga je doen, Jas?’
‘Dat weet ikke, als kaptein.’
‘Je gaat toch niet van de vracht...’
‘Dorus, hou de muil. Ik zal zeggen hier, wat er gaat gebeuren. En nood, dat weet
je, nood breekt wetten. Zo, ik zie daar... er is tarweblom aan boord en wat beschuit.’
‘En de koektent, baas Jas, de koektent.’
‘Potverdomme Kees, daar zeg je wat; de koektent. Verhongeren zullen we niet,
al moeten we ons misschien wel de dunne vreten aan zoetekoek. Maar met water
zullen we voorzichtig moeten zijn, Dorus en wat is er nog in 't buffet?’
‘Effen kijken gaan, schipper.’
‘Ja goed; maar moel dicht houwen, dat we krap in 't eten zitten.’
Dorus was al weg. Onderwijl hij in 't buffet de flesjes bier en limonade telde, zat
Jas in 't vooronder verder te rekenen, hoe hij rondkomen zou met het voedsel en
drinken aan boord. Waar blijft die Dorus nou? Alle donders... als die maar eenmaal
naar 't onkruid is, dan duurt dat, duurt dat.
‘Keesje, ga jij Dorus even roepen, maar kom dit keer subiet weerom, verstaan?!’
Daar zijn ze weer. ‘Ja baas Jas, ik was net begonnen toen je me liet roepen; de lui
wouwen me eerst allemaal 't een en ander vragen. Maar 'k ben zó weerom.
Goed. Dorus zou zó weerom zijn. Maar om honderd flesjes af te tellen, hoef je
toch geen half uur weg te blijven.
‘Wat is dat hier voor een zooi?! Kees, nou ga jij en je brengt Dorus mee, bij dat
vullis vandaan; hurt.’
Maar ja, hoe gaat dat? Jas wier er eerst nog kwaad om ook. Maar toen bedacht hij,
dat hij eens, voor z'n vader, z'n broer Marinus had moeten weghalen uit ‘De Haven
van Port Said’ en zowaar... hij is zelf in Port Said gebleven, heel de nacht. Zo gaat
dat in de wereld, hij weet het. Maar wie is hier eigenlijk de schipper? Wie is hier de
baas, de kaptein? O zo... en er moet gehoorzaamheid zijn op het water; zeker als je
in de vreemde zonder uitzicht verankerd leit. En wat doen die twee daar in de kajuit?
Wauwelen natuurlijk met de wauwelaars. Landsvolk kan tóch alleen maar praten in
't onnozele. Potdomme, wat duurt dat! Wat duurt dat! ‘Keesje, ga jij eens...
Keesje vliegt al overend. ‘Nee. Wacht maar. Keesje ga jij eens hier blijven
wachten... ik ga zien, waar die anderen zitten.’
Hij daalt de trap af naar de kajuit en ja, halverwege gekomen, daar ziet
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hij z'n stoker al neergehurkt zitten, z'n bek wijd open. En tegen de stoombuis aan
staat Dorus, de bek nóg wijer open. Ze luisteren dat ze zweten. En helemaal achterin
de schuit, op 't hout rond de schroefas, zit een vuile dikke bedelvent z'n verhaal te
doen. Juist als hij aan al 't geluid zo gewend is, dat hij die stem onderscheiden kan,
zegt die lompenbaal: ‘toen brochten ze die verzopen meid naar haar ouwerhuis en
ik zeg... ze had het verdiend.’
Daarmee was 't uit en er ging een heel ander geluid ineens rond in z'n schuit. Wat
was dat voor een historie geweest van die verzopen meid? En wat moet daar
schippersvolk, dat in 't vooronder hoort te zijn, naar luisteren? Ze denken al genoeg
aan meiden zolang ze aan de wal zijn. 't Komt voor, dat je zesmaal blazen moet, aleer
ze aan boord komen gehold; alles vanwege het meid. En toch, toch... kan je hier niet
beter luisteren, dan je gunter, in 't vooronder, zitten te vergapen in de afwachting,
dat het helderder zal worden. Alle duvels, wat steken z'n ogen van de rook. Maar
rook trekt naar boven; hij zal lager moeten komen, om niet te versmachten.
Zó hebben ze 'm gezien, of als wilde beesten vallen ze op hem af: ‘Gaan we weer
varen? Varen we al?’
Jas rekt z'n nek uit, om goed te laten uitkomen, hoe ezelachtig hij ze vindt en neemt
een zit. ‘'t Wordt minstens morgen,’ zegt hij, zonder iemand aan te kijken. ‘En
misschien wel overmorgen. Schrijft Goes maar op je buik, daar komt niks meer van
in huis.’
Maar vóór ze opnieuw kunnen uitbarsten in allerhand scheldpartij, zegt hij
doodkalm: ‘en houwen jullie zich nou maar bedaard, d'r is toch geen donder aan te
doen. We kannen veuruit noch achteruit. 't Enige wat er op zit... dat is wachten, tot
het de mist belieft. En dan blijven we geen minuut langer op de Krammer, dan nodig
is, want om jullie 't eerlijk te zeggen... ik persoonlijk bin het al knap zat.’
Het was voor zijn doen een machtig lange redevoering geweest en ja... het lukt...
zij blijven omtrent kalm. Hij hoort nog wel wat gesakker links en rechts, maar de
grote hurrie is voorbij. En aangemoedigd door dees stemming zet hij zich in postuur
en zet zijn plan uiteen. ‘Ik heb gezegd, schrijft Goes maar af... maar zeg dat het
vannacht opklaart, dan vaar ik door. 't Is, naar 't Sas, nog twee en een halfuur stomen
van hier. En als 't morgen vroeg klaart, dan zijn we er misschien omtrent negen uur
of half tien.’
‘Te laat.’
‘Dan is de negocie kapot.’
‘Om zes uur komen de eersten ter markt.’
‘Dat weet ik. Om zes uur kommen ze, als er geen damp staat, maar hoe laat zal 't
morgenochtend worden?’
‘Een verzette markt, een verpeste markt!’
‘De verdienste is er af.’
‘En tóch vaar ik de schuit niet op de platen!’ riep Jas weer woest en hij
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wou er weer een eind aan maken, door nijdig weg te trekken. Maar Dorus kwam er
tussen op handige wijs.
‘Jullie deden wijzer, te luisteren naar wat de kaptein zeit.’ Dorus docht aan de
twee achtponders brood en... aan de koek.
‘Ik wou dan maar zeggen,’ herbegon Jas, ‘dat we veel beesten en weinig voer aan
boord hebben. En wijders, veel mensenvolk en weinig te eten. En weinig om te
drinken. Zo, nou weten jullie 't. En als 't langer duurt dan een dag, dan wordt het
mager in de keuken. En daarom, mensen; ik sta hier over jullie als kaptein zijnde,
luister nou goed... wie heeft er etenswaar bij zich?’
Allemaal bekant hadden ze wát. De twee boeren haalden bedaard hun stikkezakken
uit de karbies.
‘Dan zullen we 't ophalen, om 't later eerlijk te verdelen,’ gelastte Jas en hij besefte,
dat hij hier stond tegenover een groot ding van menselijkheid in zijn leven.
‘Wat? M'n eigen eten? Nooit!’
‘Laat elkeen maar voor zichzelf zorgen; zo hoort het.’
‘Ik laat m'n eigen niet dwingen.’
‘Kulderij! Mensen, niet doen! Morgenochtend zijn we in Goes.’
Maar Jas overschreeuwde ze allegaar en toen hij zich weer kon laten horen en
doen verstaan zei hij vlakaf: ‘loeders zijn jullie; verstaan?! We zijn samen in de
beroerdigheid en we zallen er samen op eendere wijze in delen. Wie zich daaraan
onttrekt, ik zal hem niet dwingen, maar al duurde 't dan nog een week, ik zou hem
zónder voer laten kreperen. Hebben jullie al eens overdacht, hoe of 't gaan zal, als
we hier lang in de damp blijven vastgehouden? Dat zal 'k je dan vertellen. Dan gaan
van ons gevieren manschap, twee van boord met de sloep, dan gaan we op 't kompas
en 't gevoel ons leven wagen, om eten te halen voor de beesten aan boord... en voor
het volk aan boord. Maar dan zallen te voren de koeien eerlijk alles samen gedeeld
hebben. En zouden mensen groter verdommelingen zijn dan koeien? Zou de een zich
dik vreten en de andere laten toekijken, blauw van de honger? 't Zal op mijn schuit
niet gebeuren! En weet wel, ik heb al eer negen dagen aan een stuk in de zeehei
gelegen, onder Urk; die dampen kunnen bar lang aanhouden rond deze tijd van het
jaar.
En nou ga ik jullie meteen zeggen, waaróm ik 't eten ophaal. Toen we tegen de
avond door 't Hellegat stoomden, toen heb ik landvogels van de platen af, naar Flakkee
zien vliegen en dat is een zeker teken, dat het damp wordt voor dagen. Daarom!’
Waarop de koektent als de eerste zijn rantsoen brood op de kajuittafel lei. Daar!’
zei hij hartgrondig, ‘de kaptein heit gelijk, hij hangt recht.’
Maar dát is Keesje, die er natuurlijk ook al weer was, en klaar om rap weg te
vluchten op de trap zat, dát is Keesje te machtig geworden en hij kraaide: ‘baas Jas,
hij heit het zelf gezeid... en noú z'n koek!’
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Mensen, mensen, wat is er toén gelachen, in 't hol van de MAASSTROOM IX. De
koektent nam z'n brood weerom; de een riep wat over vlugge vogeltjes, de ander
over koek met koffie, over lekkere honger... en dat ging maar door en dat hieuw maar
niet op. ‘Jas,’ zegde Jochem door 't lachen heen: ‘Je heit een jas, Jas. Maar verdomd
goed, dat is ie.’ En Jochem bracht, om nóg meer pleizier daarvan te hebben, een
hompie rood brood op tafel. ‘Dankie Jochem,’ zei Jas ernstig, ‘dankie man; laên we
hopen, dat het tiet dienstig hoeft te zijn.’ En met die woorden trok hij weer naar 't
dek. Keesje zat ergens verstoken. Waar? Dat was Jas latere zorg.
Maar zó was er niet gelachen om de kaptein, die op kermiskoek aasde, of een elkeen
begreep toch, dat er raad geschaft moest worden voor deze nacht. Madame Eleonora
komt er al voor boven; ze vraagt een bed.
‘Er zijn banken in de kajuit en in 't ruim heb ik negen pak strooi,’ zegt Jas bars.
‘Er kan strooi op de vloer uitgelegd worden; stuur maar mannen.’ Ja ja, maar Madame
Eleonora is zomaar geen kermiswagenmeid. Slapen op een vloer, tussen de
gekliederde klompen van varkenskooplui... ja ja...
Ze komt terug onder 't volk en klaagt beur nood. ‘Wel bezien is 't jouw schuld,
mooie Madame,’ legt het ventje zonder benen uit. Als jij ons dat voorspeld had, want
dat is je vak, dan zaten we nou ergens aan land.’ En daarop klom hij op het pluche
van de bank, helemaal achterin tegen 't beschot. Hij nam niet veel ruimte in. ‘Doe
me 't maar na, Madame,’ sarde hij, neergevlokt op een hoopje. Maar Madame behield
haar waardigheid en zweeg; evenwel moet men niet vragen, wat ze aan 't adres van
Burgers heit toch medelij op dat moment in zichzelve dacht. Temeer, omdat ze heel
goed waarnam, al keek ze starrelings een heel andere kant uit, dat de liedjesmeiden
fijntjes zaten te lachen om die zet van 't gedrocht.
Ze scharrelt eerst nog wat rond, trekt fluwelen lappen uit haar koffer; zo gaat zij
zich installeren, om, hangende op 't rode pluche, de nacht door te komen. Aan haar
dikke voeten die prangend puilen uit fluwelen schoentjes, valt een varkensknors neer,
die zich zwijgend in z'n duffelse jas wikkelt. Goênachte.
Maar de koeikopers blijven vijfcents-pandoeren; dan slijt de nacht óók en valt er
lichtelijk nog wat te verdienen. Ook 't meidenvolk zoekt goeie plekken uit op 't pluche
der banken en de boeren zitten klaar recht voor zich uit te kijken. Dorus komt strooi
brengen en de eerste die er als een lap lood op neervalt is Chef, de bedelgaste. En
naast hem komt Jochem zijn beenderen krakend in fatsoen leggen.
En Bartje Rijkelijkhuizen? Hé; ja, da's waar, dikke Bart heeft nog geen stom woord
gezeid van dat hij aan boord is komen hijgen. Maar hij is even aan dek geweest, de
uitrekenaar. En daar heeft hij onder een pakzeil, zijn mondvoorraad verstopt, alvorens
hij zalig glimlachend op de vloer in 't
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strooi ging slapen. En naderhand is Bart zijn stikkezak daar nog gevonden ook; 'n
mooie jongen!
't Vlooientheater heeft geen rust. De pezige vent stapt wijd over slapers heen en
klauwt dan weer naar boven, maar boven is het klam en rillerig. Hij komt weerom...
beneden, daar stinkt het. En boven daar mokt het. In 't vooronder, bij de lamp, zit
het schippersvolk en Keesje is er ook weer bij. Ze waken, maar praten niet. Duurt
zo'n nacht lang?
Ja, zo'n nacht duurt lang. Mieke slaapt, met heur goedig puntkinnetje weggedrongen
in haar eigen borsten, drie zingende meiden hangen tegen mekare aan, zodat men
niet meer weet, bij welke benen en armen de drie koppen toch wel behoren, maar
Jochem (die nadenkend slaapt) vat rond vijf uur in de kleffe morgen een strooispiesje,
en kietelt er wat mee over de kuiten, die 't dichtste in z'n bereik zijn. En dan... leven
en gekakel, maar de goeie Jochem slaapt.
't Volk dommelt weer in, alleen de koeikópers rekken d'r eigen uit, om naar de
beesten te gaan omzien. Zo'n nacht doorpandoeren, dat zijn ze wel gewoon. Daar
verdraaien ze hun hand niet voor. Ze wekken hun drijver.
Op 't dek treffen ze Jas.
‘Donderen!’ zegt Jas.
‘Dat zien we.’
‘'t Is nog dichter dan in de voornacht. Ons licht draagt geen twee meter.’
Ze bekomen emmers en hun drijver gaat het vee melken, want ze zien goed genoeg,
dat het hedenmorgen tóch niet tot markten komt. Jas bekomt de melk. ‘Nou nog op
kosten van ongelijk, maar 't kantoor zal je uitbetalen; ik zal 't nameten en op de staat
schrijven,’ zegt de schipper. En dan wéér loopt Jas de fourage na, voor mens en dier.
Alle duivels, er is een homp van 't brood af. Burgers heit toch medelij, schiet direct
door zijn kop. Want al ligt dat diefachtige ventje zonder benen daar neergeworpen
op het pluche beneden in de kajuit, dieven hebben manieren, ons mensen onbekend.
De schipper gaat stil naar beneê, scharrelt voorzichtig tussen lijven, armen en benen
door, en is al bij de dief. En jawel, onder de jas van 't slapend ventje, dat hem met
één kraaloog vuilaardig aankijkt, haalt hij de homp brood; dat is rechtvaardig. Het
serpent wil kikken, maar Jas nijpt hem in de strot; dat is ook rechtvaardig, dat is
zoveel als de vergelding.
Maar in het teruggaan trapt Jas op een van de machtige vlerken van Chef, die vent
met de keuenkop, zo'n leegloper en handopbouwer. ‘Mieke!’ murmelt Chef zalig,
en maft door. Ba, wat een mispels. En wat een lekkere lucht hangt er in z'n roefje.
Ba!
Het wordt dag. Jas heeft z'n eigen volk gewekt. ‘Opruimen en poetsen,’ is zijn
bevel.
‘Poetsen? Toch zeker de loopplank niet zwabberen?’ spot Dorus.
‘Dat niet, maar wel 't achteronder uitbezemen en uitluchten.’
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‘Maar al 't volk slaapt nog.’
‘Dat wordt wel wakker, als je ze wegbezemt, Dorus; onze schuit mag niet
vervuilen.’
Maar 't was niet nodig, dat hij het volk, dat nog zweette van 't slapen, met de bezem
moest kittelen, 't was zelfs niet nodig dat hij zachtjes de slapende meidegies wekte,
die van de koektent en van de liedjes of dc slangendame; ja, Dorus wil 't wel weten,
de slangendame vindt hij ook nog heel zo mis niet. Ze staan al op kloeten bij elkaar,
al naar ze elkaar verdragen (Madame Eleonora in haar hoge eenzaamheid) als hij
beneden komt met een riek en een rijf en een bezem. Keesje volgt met puts en
dweilstok. De patrijzen vliegen open, ondanks protest van boeren en oud marktvolk,
er wordt geveegd en gezwabberd van lieve lusten en dan staat Dorus recht:
‘Boeren, burgers en buitenlui, dames en heren en ander gespuis... de kajuit is
schoon.’
‘Kannen de ramen dicht?’
‘Wat mijn betreft het trapgat er bij,’ zegt Dorus.
‘En is 't waar, dat we nóg niet verder varen?’
‘We varen wél verder; maar wanneer... dat zal de duvel op z'n hort weten. Maar
als 't niet klaarder wordt dan gelijk nou, dan liggen we hier over drie jaar nog. Waar
Keesje?’
‘Ja,’ zegt Keesje, ‘en dan kommen we nooit meer weg ook, want dan zijn de kolen
op.’
‘Dat is zoveul als goeienmorgen,’ nijdast Jochem. ‘Hoe of ze hier spotten met een
mens zijn eerlijke broodwinning. Hou me vast, of ik ga een collecte, een omhaal
houwen, voor mezelven, uit meelij met m'n lot, hier op die dooie boot. En zaten we
nou maar ingevroren, dan konden we nog de schaatsen onderbinden.’
Chef kijkt peinzend naar zijn zware maat. Jochem... op schaatsen... Jochem op liet
ijs: Drie honderd pond ruim... op liet ijs. ‘'t Is bar,’ zegt Chef en niemand begrijpt
hem en niemand probeert dat.
Maar er begint nu toch ernstige praat rond te gaan in de kajuit, over brood, ons
dagelijks brood. De koektent houdt nu zijn wafel dicht, maar er zijn anderen, die
daarover beginnen en herbeginnen. ‘Ik denk,’ zegt de varkensknors uit Bolnes, ‘de
schipper kon gisteravond wel eens gelijk hebben gehad. Ik ga 'm halen.’
De knors heeft de schipper niet gevonden. En Kees, de stoker, was ook al van de
schuit en ook de sloep was weg. ‘Ze zijn op 't kompas de duister in,’ zei Dorus, ‘ze
proberen, langs de Slikken de haven van Herkingen te vinden, maar 't kan wel een
halve dag duren.’ En 't was Dorus onder z'n stoppelwangen aan te zien, dat hij knap
in de piepzak zat, om dat avontuur. ‘Zallen ze ons weerom vinden? Zallen ze niet
overvaren worden?’
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Ze keken tezamen in de verte... de verte was niet wijder dan twee meter krap. ‘Daar
ievers in die melkbrij vaart schipper Jas. 'k Wou, dat hem goed en wel weerom was,
dát wou ik.’
En toen dat bekend wier, in de grauwe schemer van de kajuit, toen wier al het
volk, dat levenvolk, toch even stil. ‘Ja mensen, laat het je gezegd zijn,’ verklaarde
Dorus (en hij had zowaar vergeten hier, onder vrouwen, een pet op z'n kletskop te
zetten) ‘weet allemaal maar goed... dat is geen zoetekoek meer, dat wat schipper Jas
daar besteekt met onze Kees. 't Is menens.’
Waarop ze allegaar zwegen en voor de dag haalden, wat er nog maar eetbaars over
was in hun bezit. Veel was het niet, maar het telde toch. Bartje Rijkelijkhuizen was
er tussen uit gepiept naar oven: Hij wou... zowaar... hij wou meedoen met de afstand
van ál het eten, ter verdeling. Maar onder 't dekzeil vond hij zijn stukkenzak niet
meer. Vreemdigheid vond hij dat. Hij draaide zich om en keek Keesje in z'n brutaal
facie, Keesje die het brood gevonden had. ‘En dat bekom je niet meer weerom, lelijke
padde, dat gaat op de grote hoop!’
‘Dat docht ik ook te gaan doen,’ piepte de grote vent.
‘Daarom heb je 't dan zeker weggesteken.’
‘Maar echtig... luister dan.’ En een rijke ouwe vrijgezel van onder de boeren
vandaan, stond braaf zijn schand te bekennen voor een varensgastje, een kind nog
bekant. Er was dan ook nog geen twee meter zicht rondom de schuit, en dan worden
alle wijde dingen zo nabij, dan is de wereld zeer begrensd.
Kees heeft de lelijke padde geloofd en die is als een kind dat stout is geweest, zo
onderdanig en wel, naar de kajuit terug gegaan en daar heeft hij zijn bezit aan eten
uitgeschud bij al het andere.
‘Maar mijn koek, mensen? Wat gaat dat worden. Kan ik zómaar m'n kisten open
zetten? M'n koek dat is m'n handelswaar.’
‘En jouw hand, die je ophoudt, Jochem.’
‘En jouw schietpatronen. En de waarheid van Madame Eleonora.’
‘En de ballonnetjes van Tante Mieke,’ viel Chef in. ‘Ja, als je nagaat... we hebben
hier, zo we hier zitten in de rook, allemaal heel wat differents onder handen, om van
te bestaan. De een doet het met koek, waar? Nou, de ander zónder koek, maar met
vlooien aan een draadje.’
‘En jij met netjes je hand ophouwen...’
‘En óók met vlooien schat ik.’
‘Maar hij daar, die halskop zonder benen... dat die schooit, dat verstaan ik,’ vond
het hoofd van Jut.
Toen stond Jochem, die wel wist, dat zijn maat op zulk een moeilijk woord toch
geen antwoord kon vinden, de dikke Chef manhaftig bij. ‘Die daar? Die zonder
benen? Die gaat rapper dan je denkt. Leg maar eens een gulden neer, heel hoog, op
't randje van de schoorsteenpijp, draai je even om en...
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hé man zonder benen... zou je 'm dan hebben, die gulden, of niet? Die vent heit bij
ons stukken voor. Want wat zeggen de burgers als ze ons zien, mijn en Jochem. Eerst
tellen ze al je benen, al je armen, je nagels van je teeën en als ze dan zien, dat we
welgeschapen zijn, dan worden ze kwaad daarom. Hurt, luie totebellen, trekt er op
uit en zoekt werk! Hij daar, zonder benen... hij heit goed praten. Hum jagen ze niet
van de deur. Maar nou vraag ik... we zitten hier met veertig man bijeen. De ene temt
vlooien, de ander zegt waar, de derde verkoopt briefjes met onnozele liedjes d'r op...
maar werken doet er niet een. Allegaar gezond mensenvolk. Wie steekt er een spaai
in de grond? Geeneen! Zo we hier zitten, we azen op de boer, vreten van zijn rug.
En dan zouwen die jonge niksnutters willen, dat wij, ouwe niksnutters, gongen
werken? 't Is onmenselijk! En Chef, 't is dat we in de dampen vastzitten op de oceaan,
maar anders zou 'k zeggen - geen vijf minuten blijven we nog langer bij zúlke
goddeloze wezens - ba!’
‘Maar m'n koek. Wat heeft ze me niet gekost? Wat hebben we aan dat gewauwel
over schooien... we zitten hier ua de nood van honger te gaan lijen.’
Waarop een van de koeiverkopers, die dees ochtend aan Jas de melk van zijn
beesten had afgestaan, hem gerust stelde. ‘Als de kaptein eten of drinken aanslaat,
dan bekom je een parapier en dan betaalt het kantoor.’
Hè... de koektent zag op dát woord de wereld weer wat schappelijker. Maar onder
de vrouwen wies de onrust. Wat ging dat worden? Op Goes hoefde niet meer gehoopt
te worden; maar zouden ze ooit nog weerom komen in Rotterdam? En wanneer? 'n
Elkeen was begaan met zijn eigen lot. Maar Tante Mieke dacht ook op schipper Jas,
die ievers over het grote water roeide in de hei, met nog geen twee meter zicht.
Dorus stond voor z'n mensen. Nu de schipper van boord was, nu lag de zorg op
hem. ‘Er is, alles bij elkaar, acht en twintig pond brood, maar we hebben 37 liter
melk, gekookt en wel. Ieder bekomt twee snee brood dees morgen en drie kwart liter
melk. Dan zullen we van de honger nog niet omvallen, waar mensen?’
De liedjesmeiden en Keesje zorgden voor de rondgeef. Maar zo'n maal is gauw
naar binnen geslagen. En als je niet meer bekomen kan, dán eerst voel je de ontbering.
En wat nu verder te doen met de lange dag van wachten? 't Was maar miezerig donker
in de kajuit, toch had Dorus de lampeperen weg laten nemen door Keesje. Dat had
de schipper zo gezegd; er was nog maar voor drie lange avonden petrolie aan boord.
Er gingen donkere verhalen rond, 't werd menens. Toen is 't gebeurd, dat een van de
liedjesmeiden wat zeide en Madame Eleonora welwillend bevestigend met haar hoofd
knikte, maar misschien was dat wel slaap of de zenuwen...
Want wat voor praat viel daar allemaal aan te horen... schrikkelijk. Alleen tante
Mieke was 't niet aan te zien, dat beur ballonnetjes verschrompel-
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den; breeduit en kalm zat ze te breien op de tast en ze knabbelde wat na op korstjes
van het rondgedeelde brood, mummelend als een oud konijn.
Bartje Rijkelijkhuizen was aan 't woord, de altijd glimlachende Bartje. Een effectief
redenaar was 't eigenlijk niet, maar toch wier er fel geluisterd. Want nog nooit tevoren
had één mens van Bartje een verhaal gehoord.

III / De onvervangbare
‘Waarmee ik maar zeg... Jochem heit gelijk. Een mens heit z'n eigen niet gemaakt.
De wereld zal ons motten vatten, zoals we zijn. Zonder gebrek zijn we geens van al.
En ievers tot nut, zijn we ook geen van al. Als we afsterven, dan is het gedaan. Een
ander komt en doet ons werk. 't Land wier vroeger bebouwen, heden nog. Als vandaag
een boer sterft, morgen vat een ander z'n spaai bij de steel. In Oud-Alblas, daar heb
ik een daggelder weten wonen. Die liep achter een hoge rosse meid. Jans Maaien
hiette 't mooie loeder, maar ze most hem niet. Maar dat zee ze hum nooit. Hum liet
ze, op kermis in de stad, voor inkom in de danstent betalen, maar met ander volk,
deurgaans rijk volk en stads volk, danste ze. Ja, d'r waren ook wel jongens van de
rijke boeren, die om heur liepen. En burgers, die achter heur gat draaiden. Maar die
daggelder betaalde.
Hoe gaat dat op 't lest? 't Wier duvelen. Ze gong huilend naar Dordt en kwam
weerom met een meidje. Of 't geboortig was van ene baron, een burger of boer... wie
zal het zeggen. Maar van de daggelder, daarvan was het niet. D'r eigen ouwers zeeën:
Jans, vein ons bin je dood en begraven. - Toen liep ze verloren over het land en die
daggelder kwam en nam haar op, bij z'n moeder, mét heur keind. Zij zou weer gaan
dienen, 't keind bleef achter en met een half jaar gongen ze trouwen. Maar besloten
en gedaan... twee zaken. Eer twee maand verstreken was, gong ze naar de Bels, met
een Franse paardenmarchand, die daar al wat jaren rondtoterde. 't Keind vergat ze
mee te nemen. De daggelder, die zat er mee. Die zat er verdomd mooi mee. Maar
z'n moeder, die was nog maar allenig en 't keind was een lief keind, dat zee ze, en
vroeger eigens veul kinderen gehad, ja - hoe zijn zulke vrouwen - ze wou 't niet meer
afstaan. 't Hoefde niet weg. En de burgemeester vond, dat het goed was.
Maar laat het lel na negen jaar nog terug kommen, helegaar alleen. Ze was nog
altijd een hoge rosse meid, maar 't mooi was er gelijk af. Dat was voor de
paardenmarchand geweest. Daar stond ze voor de daggelder te huilen en de vent, je
zou 'm doodschieten, de vent griende mee en geloofde heir. Ze wier onderdak gedaan
bij familie van die daggelder, rond Papendrecht, en de eerste week de beste moet
daar nog wat voorgevallen zijn... affijn.
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Na veertien dagen zag men heur tussen twee marechaussees in Oud-Alblas weerom.
Schand over schand. Drie onmondige bloeien van kinderen wieren heur aangewreven.
Zomaar verlaten. Keinderen zonder vader voor de wet.
‘Nou ga je de kast in, mooie madam,’ zei onze diender, ‘want daar staat een hoop
straf op. En dat heb jij verdiend, karonje, aan onze Nolletje Vergeer en z'n moeder,
die zo goed voor jouw keind zijn geweest en nóg.’
Maar toen de affaire beschreven was deur 't gerecht, toen wier 't weer netjes bedekt.
Ze wouwen heur 't moederschap afnemen en toen is Nolletje gekomen en die zee:
‘heren,’ zee die... ‘doe heur astamblief niks, dan gaan we trouwen en de keinderen
zijn al bij mij in huis, die ben ik wezen halen in Kieldrecht op 't Bels. En nou komt
alles goed. - Want ze had twee dagen zitten huilen bij Nolletje thuis, vanwege dat
ze de kast in moest en zo en toen had ze gezeid: ‘Nol... jouw had ik niet maggen
verstoten veur jaren. En nóg niet.’
Daarvandaan was de vent zó week geworren, dat hij heur aannam, met alles wat
ze geteeld had in die jaren. Drie zwarte duveltjes, mooi keinderen dat zij gezegd;
allegaar jongies.
‘Goed...’ zeeën de rechters... ‘een mens kan zijn leven beteren. En daar is 't om
begonnen.’ Ze wou toen over een half jaar gaan trouwen met Nol.
‘Nee,’ zee Nol, ‘da's me te lang.’ Hij docht op dat andere half jaar, negen jaar
geleê. En op dat woord zijn ze direct onder de gebooien gekommen.
Nou; Nol is nóg onder de gebooien. Want het vogeltje was wéér gevlogen, eer er
veertien dagen om waren. Met een andere marchand die om heur naar Alblas
gekommen was. Waarheen? Nooit meer weerom gezien.
Daar zat Nol. Vier keinderen van heur en anderen. Van wie? Raaien maar, mensen,
raaien maar. Wat dee' Nol? Hij griende, de ezel. ‘Ze komt weerom,’ zee de ezel. Om
heur keindjes, docht de ezel. Daar is ze toch moeder veur, jankte de ezel. En hij gong
de ouwerdom in, zónder vrouw en onder de zorgen van vier kinderen, die niet de
humme waren. De ezel. Ja, ik zeg: de ezel!
En z'n ouwe vrouw gong hemelen en toen heit ie dat veurtgezet; zorg over vier
keinderen van een weggelopen wijf. Jaar in, jaar uit. Hij wier oud, hij wier krom,
daar was ie daggelder veur, en hij rookte nog geen pijp tabak, van wege dat hij zo
danig zorgde veur kleer en voer, alles veur die keinderen. Een eigen moer zou 't niet
verbeteren. De ezel.
En toen de eerste, dat meidje achttien was, nee... nog niet ten volle... trok ze op
zekere keer naar Gouda kermis en bleef de nacht van huis. En toén Nol. Wat denk
je wat of hij dee'? Hij gong veur den huis staan wachten; hij wachtte grienend een
avond, een nacht, een dag, een avond... toen kwam ze weerom. Wat dee hem. Hij
greep heur vast bij de strot en liet niet meer los. Ja. Hij had gelijk. Toen wel. Toen
veur 't eerst. Dat zeg ik. Ze wier in Alblas begraven. Nol kreeg zes jaar, de ezel. Hij
zit nóg.
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De een gaat, de ander komt. De tijd gaat deur. 't Land wier vroeger bebouwen; heden
nóg. Niemand is zó, of hij is te vervangen; waar mensen?
Maar Nolletje Vergeer, die in Leeuwarden zit vanwege moord met zijn blote
handen, Nolletje is nooit vervangen. Die drie keinderen zijn op de wind verstrooid.
Naar gestichten vanwege de armen. De ezel! En nou zitten wij hier vast in de mist.
Nolletje zit al drie jaar in de mist.’
Daarmee was het uit. Bartje Rijkelijkhuizen nam een blaadje tabak en keek de mensen
eens aan in de kajuit. De mensen keken mekaar eens aan. En allemaal waren ze stil
en Tante Mieke bree dat het kletterde en docht op Jas, die in een sloep weg was voor
de anderen. De ezel - dacht ze, maar ze zei: ‘'k wou, dat de schipper maar terug was.’
't Was volle dag, maar de damp kortte noch keerde en kwam fijn-gepereld ook
door het trapgat de kajuit in. Alles was klam. En de vrouwen wieren banger en
klonterden bijeen. Wie boven was geweest en in de stilte over het water had gekeken,
kwam stil en langzaam weerom. Wat ging dat worden?
Madame Eleonora docht zwaar aan haar inkomsten. Na Goes had ze op een feest
in Rotterdam een tentje aangenomen en dat ging verkeerd, dat ging niet uitkomen.
‘Was ik maar niet naar Goes gegaan,’ verzuchtte ze tegen de onbekende boer uit
Lekkerland, die daar in de MAASSTROOM IX, voor 't eerst van zijn leven een echte
waarzegster kennen leerde. ‘Ja en had ik dát vooruit maar geweten.’
‘Zij van Endor, wist beter bescheid teugen Saul, over de onbekende zaken,’ zei
hij weerom, bijbelvast en misprijzend. En toen bleek die boer, dat Madame Eleonora
nog minder op de hoogte was van de geschiedenis der waarzeggerij, dan hij... een
boerman van langs de Lek.
‘Waar hebben we nou eigenlijk zingende meiden voor aan boord?’ vroeg de
koeikoper Gert van Willigen, ‘ze konden best een keer een deuntje zingen. 't Is hier
goddomme om 't af te pikken van 't chagrijn.’ Maar niemand viel hem bij en de
meiden, ze zwegen. Ze hadden bang. Wat ging dat worden?
Ze hadden ook honger. Want veel was 't niet geweest en als je 'n hele morgen
denkt aan niets dan aan eten, tekort aan eten, zo gaat dat wroeten en knagen in je
maag. Neen, Dorus wilde vooreerst nog niets weten van een tweede etens-ronddeling.
‘Er is nog wat melk en vanavond komt er wéér; wie hebben wil, kan bekommen.’
Ouwe kerels, die in geen veertig jaar een droppel melk gedronken hadden, zag je
nu een kroesje of bierglas bijhouden.
Dorus trok toen maar liever naar boven. Keesje zat op de dekvracht, die met oliezeil
omsjord was, uit te zien, al sedert een uur. Maar Keesje zag niets. En Dorus zag óók
niets. In de laadmast brandde een rode lamp, een licht bij volle dag, maar hoeveel
meter gaf dat baat, bij zulk een beestige damp? ‘We
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zullen moeten roepen en signaal blazen,’ vond Dorus en van dan af, klonk hun
weemoedige roep door de stilte, keer op keer. Uit het Noordwesten kwam een zwak
tegensignaal; dat kon van Herkingen haven komen of daaromtrent. Maar met de
roeper bekwamen ze heel geen verstaanbaar antwoord. En na een kwartier, ja na een
uur, bleef dat mistteken in 't Noordwesten van eendere sterkte en op dezelfde stee.
‘Dat moet een schuit zijn, die net als wij, tenzij het vaarwater voor anker leit. Ik
denk, de veerboot naar Brouwershaven. Was baas Jas maar niet van boord gegaan.
Onrust is kwaaien dan honger. En wat kannen we doen? Geen asempj e hulp kunnen
we bieden. Waarheen? Dat is kwaad wachten, Keesje.’
‘Ja. Dat is kwaad wachten,’ beaamde Keesje en hij vroeg, om nou maar weer wat
naar de kajuit te mogen; hij was huiverig tot op zijn beenderen. En zo bleef Dorus
alleen, gehurkt op het dekzeil, uitziend en blazend. Alleen die schuit daar gunter, gaf
teken van leven. En toch bleef hij blazen, urenlang blazen; ieder kwartier twee keren.
Kwam daar wat donkers los uit de dampen? Ja, en... hij blies... geen antwoord.
Dat is dan weer zo'n mistroller geweest, of (hij knipperde met zijn ogen) vocht dat
aan z'n oogharen hing. Of... verschijningen die er niet zijn, vanwege het turen zonder
end, in een witte wakke brij. Nee... dat is niet goed geweest van Jas, dat had de
schipper niet maggen doen, in zo'n zware hei uitvaren en je leven wagen in een sloep
van twee ton. Misschien zijn ze wel levers overvaren, zonder dat het gehoord of
gezien is. En áls 't nog gehoord is? Ga maar eens naar drenkelingen vissen in zulk
een damp. Wie te water gaat, is verloren. Hij blies dan nog maar eens. En hij blies
nóg eens. En wéér blies Dorus. En 't wier donker. Hij wist wel, dat het niet veel
uitmaakte, of 't nu donker was of dag ; zicht was er toch niet. En in de avond reikt
het licht nog altijd een paar meter verder. Als de schipper maar in 't geluid kwam
van zijn hoorn en later de roeper kon verstaan, ja, dan zou hij 'm wel binnen loodsen.
Maar er hing een kerkhofstilte over de Krammer; die andere schuit gaf nu ook al
geen teken meer, daar hebben ze zeker wel gevat, dat op de MAASSTROOM IX iemand
aan boord geloodst moest worden.
Maar Keesje zat zijn eigen fijntjes te warmen in de kajuit; zijn kleer hing over de
stoombuis, dampte en stonk. Maar, heel de kajuit stonk, dan let je daar zo niet extra
op. Hij had goed naar al het volk geluisterd. En hij docht: wat zijn ze veul stiller dan
gister, alle pleizier was er gelijk uit. Soms begon ergens een gesprek, maar als er niet
ree geluisterd wier, dan knapte 't weer af en dreef weer stilte tussen de hoofden dezer
mensen. Ze zaten daar, in rook en in mistdamp, zonder licht en 't wier spokerig,
vanwege de gloeiende pijpekoppen. Tot er weer, zó maar, een verhaal begon, dat
aanhield.
Juist kwam de vent van de schiettent aan 't woord; zomaar ineens. Nie-
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mand had wat gevraagd, er was geen aanleiding. Hij begon middenin 'tgeen hij zeggen
wou, alsof hij lang had zitten broeien er op. Maar telkens als Dorus zijn mistsignaal
klonk, dan hield hij even op, alsof de dood voorbij ging. Kees kon dat vatten; het
klonk dan ook maar akelig door de donkerte.

IV / Zuiver leren schieten
‘In Gorkum is dat gebeurd, in 't jaar '98. Een gans en al verregende kermis. Vader
leefde nog, maar die stond aan de haven, met een spul, dat niet meer existiert: een
hobbelbaan. ik en m'n twee zusters, we bedienden de schiettent. Scharnierbuksen
bestonden nog niet, 't gong heel wat langzamer dan vandaag de dag. En 't regende
maar. Klandisie voor geen cent. En 't staangeld ging door. Staangeld gaat altijd door.’
‘Ja?’ vroeg Tante Mieke. ‘En hoe gaat dat nou in Goes? Gaat jullie staangeld nou
tóch door?’
‘Praat me niet van Goes. Cautie is gestort. Natuurlijk. De burgemeesters zorgen
wel, dat ze aan de eet kommen. Maar daar sturen we de bond op af, máár dat is voor
later zorg, máár ik had het over Gorkum.’
En Dorus, daar boven, klaagde weer roepend over het water, Dorus had het over
zijn angst voor schipper Jas, een woordeloze angst.
‘En 't regende maar. We hadden op een middag nog geen schietklant gezien en 't
lekte in de tent en de herbergen zaten vol. Daar ga je dan met je verdienste.
Ik zee nog tegen Griet: ‘Griet, ga jij maar in de wagen koffie drinken; 't wordt
tóch niks.’ Zo stonden we, met natte voeten te wachten, te wachten, en ineens hadden
we beet. Een boerenknecht zónder meid. Liever zie je ze komen mét een meid. Voor
een meid willen ze prijsschieten en raak schieten. En dat duurt wel eens een hortje.
Hij nam tien schoten voor een kwartje, lei 't geld neer en zee d'r niet een.
Maar toen had je die hufter moeten zien schieten. 't Geweer goed in de aanslag,
maar 't rechteroog dicht. Nou... dat is helder... dan schiet je d'r neffen. Tien schoten
in de lucht. Niet één raak.
Hij zei niet boe, hij zei niet ba, maar betaalde wéér een kwartje. En weer tienmaal
schoot hij op het hart van de tamboer; tienmaal mis. Eenmaal raakte de knul per abuis
een pijp. Hij keek daarvan nog niet op en betaalde een kwartje.
Nou moet je weten, die schijf op 't lijf van de tamboer is knap groot; een wonder
als je naast schiet. Hij regende nat en toen maakte we van 't zeil wat meer luifel; hij
betaalde wéér een kwartje. Weer tien keren mis. En hij betaalde. We keken mekaar
eens aan en Aaltje loech er eens om, maar ik trapte haar op d'r teeën. Schieten laten...
hij betaalt.
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Toen, na zes kwartjes en nooit raken, docht de vent dat hij 't vast en zeker wel verkeerd
deed en hij nam 't geweer in z'n linker schoen. Maar daarvoor hadden zijn vingers
heel geen handigheid, 't kostte zuiver een gulden en nooit raak. Wát een klant. En
dat met zo een regen.
Toen weer in de rechterschoen. Maar hij hieuw nog altijd 't verkeerde oog dicht
en ik zag dat goed. Griet, die al dat schieten hoorde, kwam uit onze wagen gekropen
en ze had het spul bijna bedorven, door hardop wat te roepen, maar 'k hieuw haar
m'n hand voor de mond en dreeg te zullen slaan. Toen begreep ze 't.
Er kwamen natuurlijk mensen op af. - 't Is er een, die reclame schiet, voor de tent
- wier gezegd. Ze zagen de vent wel betalen, maar dachten allegaar, dat het comedie
was. Dasz ist min Wurst, dacht ik pleizierig. Er kwamen nóg meer mensen. Anderen
gongen 't zeker oververtellen, want rond m'n tent wier 't zwart van het volk. We
joegen ze wat op zij en de onnozelaard bleef kwartjes wegmikken. Hij had nóg een
pijp geraakt, maar de trommelaar wou maar niet trommelen.’
‘De ezel,’ zuchtte Bartje Rijkelijkhuizen.
‘Wacht maar even, je zal 't wel horen, wat voor een soort ezel er eigendijk in stak.
Aaltje wou hem helpen. Aaltje kreeg met dat strakke smoel van de vent te doen. En
toen hij wéér naast schoot, trapte ze 't voetpedaal van de tamboer in.
‘Barst!’ zei de vent droog, ‘ik heb het wel gezien. Niet meer doen; ik moet hem
eigens treffen.’ En weer verschoot hij een dik daggeld.
Tot mijnheer Koeman, de Notaris, langs kwam. Een fijn jager. Die zag dat drie
tellen aan en lei toen z'n hand op die vent z'n nek. ‘Ezelvullen! Zo raak jij nooit ofte
nimmer. Je moet je andere oog sluiten.’
Bom... daar gaat m'n verdienste, docht ik spijtig... maar 't was niet waar geweest.
De vent tikte aan z'n tijen petje en kneep 't andere oog dicht. Mis, mis, nóg eens mis...
raak! Een hoera van geweld. De vent zweette. En 'k docht al, nou gaat het uit zijn,
maar hij nam nóg voor een kwartje. De tien schoten... twee raak. Zou de vent er dan
nooit genoeg van krijgen? Wéér een kwartje en ik moest weerom geven van een
banknoot van tien, zo'n ouderwetse met de smid er op. ‘Hou 't wisselgeld maar even
vast!’ riep hij. Hij wier woest. We zagen het. Hij schoot wéér. Raak! Mis, mis, raak!!
Weer twee keer raak, nóg een keer; vijf keer van de tien raak voor een kwartje. ‘Neem
eens de brandweer,’ raaide Griet, ‘hier schieten, boven de bel.’ Hij gaf nog geen
weerwoord, hij keek heur nog niet aan, hij schoot maar door, en altijd op de tamboer.
En als hij raak schoot, dan moest dat ding gauw opgewonden worden wachten lag
niet in zijn aard. We hielpen toen maar gedrieën met drie geweren; dan kon de vent
blijven tamboeren. We hadden op 't lest handen te kort... één klant en een tent vol
werk.
Maar toen geloofde 't volk niet meer aan kul. Daarvoor was de vent ook
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te driftig geworden. Hij raakte er een keer acht van de tien, hij kocht wéér voor een
kwartje... ja... tien malen treffer. Daarvoor kreeg hij een mooie medaille; maar dat
Griet die op z'n jas spelde, liet hij niet toe. Wéér tien... tienmaal treffer.
Hij zuchtte diep, zette 't geweer neer en keek naar onze tamboer. Wéér docht ik:
nou verstaat hij de kunste, nou gaat hij z'n eigen bezuipen. Maar hij vroeg overnieuw
om te schieten. Daarmee waren al een paar uren schoon op geraakt. Hij keek eens
om, nam een meter meer afstand en schoot. Mis. Weer een schot. Mis. Zeven malen
sloeg hij de roffel af. Daar, op een meter meer afstand bleef hij schieten, schieten;
ik ben vergeten hoeveel maal, maar er moest weer nieuw geld betaald worden en hij
lei weer een bankje neer. En geen woord kwam er over zijn lippen, of 't was... Méér...
Méér doen! Laaien! - Toen hij tienmaal raakte op die afstand, gong hij nog wijer
terug, tot hij ver onder het tentzeil vandaan stond, midden op de straat. En daar kregen
we last mee en de geweren werden nat. De vent werd ook nat, de vent droop als een
vod, maar dat merkte hij nog geeneens. Toen wist een elkeen: de vent is krankzinnig
geworden, rijp voor Medemblik... maar de vent was als een lam, hij deed niemand
kwaad en de baas van de schiettent deed hij goed.
Zo is hij blijven nukken, tot hij de tamboer tienmaal van de tien beurten in het hart
schoot, op twaalf meter afstand. Toen lei de vent zoetjes het geweer neer, vergat óm
te zien naar de rest van z'n geldje, vergat goeiendag te zeggen aan mijn Griet en
Aaltje en gong de donker in. Want het was onderhand helledonker geworden.’
‘Net als nou, net als hier in die schuit,’ klaagde de Chang, harmonicaspeler van
stiel, gelijk zijn vader, diens vader en diens vaders vaders vader harmonicaspelers
waren geweest. ‘En 'k weet óók dat het waar is, van die vent uit Gorkum, ik heb het
m'n vader dukkels zat horen vertellen. Luister maar eens goed, wat of er nog komt.’
‘Ja, je hoort het, dat het zuiver waar is. Hè, wat een akelig geblaas, zo in de donker.
Waarom die vent toch zo blaast? Jas zit ergens fijn aan de wal, die zien we nader
nog wel terug. Zo. Ich gehe weiter. Die vent was weg, onze dag was goed. Laat het
maar regenen... dochten we. En de avond was óók nog goed, want hopen lui kwamen
er nader naar vragen, en of het wel waar was geweest. Ja, daar bleef natuurlijk menig
schot van hangen, want Griet en Aaltje waren aanhalige meiden in die jaren.’
‘Je zou 't ze tegenwoordig niet meer aanzien,’ lachte Jochem, ‘ik heb ze vorige
jaar nog meegemaakt in Tergouw, met jullie spiegeltent. Ze zullen vandaag de dag
nog geen heikneuter meer verleien, zelfs in de mist niet.’
‘Of jij zo'n mooie jongen gebleven bent,’ gaf de schiettent weerom. ‘Op de
keuententoonstelling alleen, daar zie 'k je nog een eerste prijs krijgen. Luister verder.
We hebben die avond gesloten en nog wat gegeten in de
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wagen en waren een uurtje te bedde, toen wier er op de deur gebonsd. Politie. Rooie
Marien uit Gorkum met een blauwe, die ik nog nooit gezien had, 't was de veldwachter
uit Leerbroek. Ik moest mee. Ze zeeën niet waarom. Er stong een tentwagen klaar.
En direct docht ik op die daggelder, ik weet zuiver niet waarom. Ja, want ik had toch
niks geen kwaad bestoken. Dat is een lee ding, als je daar zo in de holle nacht uit je
bed gelicht wordt en de dienders willen maar niet zeggen, waarom. En wát ik vroeg,
ze heten geen bliksem los. We reden ievers heen, waar ik de weg niet kende en 't
duurde knap lang. Als ze me maar nergens van verdenken, docht ik. Ik docht wel
duzend digen, maar telkens bleef ik toch vasthouwer, dat het wat was, omtrent die
boerenknecht. Hij had dat geld zeker gestolen, docht ik. En nou grijpen ze mijn
vanwege heling. Maar dat zal ze niet glad zitten; ik was onschuldig, dat wist ik goed.
Ineens reden we een lange sticht door en toen, midden in het land, het biet daar
Hoogeinde gemeente Leerbroek, daar kwamen we aan een hofstee, waar nog licht
was en veel volk; ook politie met lantarens. Ik wier binnen gebrocht en, op de
opkamer, daar zat die knecht, stijf geboeid. Z'n ogen zagen rood, maar hij had niet
gehuild. Maar ik herkende 'm subiet, al was hij in de kiel, zo hij daar zat.
En een van het gerecht was er ook.
‘Naam, beroep, ouwerdom, geboren!’
‘Zo... en heeft deze man bij jou vandaag schieten geleerd? Heb jij hem schieten
geleerd?’
‘Maar wat is er gebeurd?’ vroeg ik benauwd. Ja mensen, ik was ontdaan, dat vat
je toch zeker; als je zó uit je eerste slaap gehaald wordt.
‘Geef nauwkeurig antwoord!’ zei die van 't gerecht. En toen vertelde ik natuurlijk
alles. Ja, waarom niet. Ik had niks misdaan, ik had niks achter te houwen.
‘Heeft hij je dan niet gevraagd, hem goed mikken te leren?’
‘Hij heit niks gevraagd en niks gezegd. Allenig: Meer! Nog meer! Laaien! Veur
rond vijf en twintig gulden heit ie verschoten in m'n tent; anders heb ik niks bijzonders
aan 'm gezien of gemerkt. Hij heit z'n eigen goed mikken geleerd - zee ik nog: want
eerst wist hij nog niet ree, welk oog hij dichtknijpen moest. Maar wat heit hem
uitgehaald?’
Dat vernam ik toen nog niet. We zijn terug gereden, in dezelfde wagen, naar
Gorkum. Hij had allenig maar z'n baas, de boer, koud gemaakt. Met diens eigen
jachtgeweer, één schot, dwars door 't hart. 't Gong om de vrouw natuurlijk. Die boer
had z'n vrouw geslagen en daarvan was de knecht narrig geworden. Hoeveul die
bekommen heeft van 't gerecht, weet ik zo nauw niet meer, maar 't was wel aan de
zware kant. Maar voor ons was 't een rottig ding, dat wel.’
‘En wat heb je gedaan met 't geld?’ informeerde Jochem.
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‘Wat zou jij er mee gedaan hebben, mispel? Nou... zeg eris op?’
‘Ja, ja... wat zal ik zeggen... dat weet ik nog zo net niet; ik heb geen schiettent.’
‘Nou, wij dochten zo: die boer is dood. Hij heit er niks meer aan. Die knecht zit
veer jaren in de kast, die heit er ook niks meer aan. De boer mag z'n vrouw niet slaan,
knecht mag de boer niet schieten, maar wij... wij waren de enige rechtvaardigen in
die ganze Geschichte... bij ons had hij schoten gekocht en eerlijk betaald. We hebben
't gehouwen. Maar een rottig ding, dát was het.’
En Dorus stootte nog maar weer eens op z'n misthoorn; alsof een beest in benauwdheid
verkeerde, zo klonk dat, om dan direct versmoord te worden in de damp.
En Tante Mieke zegde... ‘dat is niet meer om aan te heuren. Want al zeggen ze
nou honderd maal, de schipper zal wel ievers aan de wal zitten en ons uitlachen bij
een goed maal stamppot, ik zeg - nee... zo is Jas niet. Ik ken Jas langer dan jullie
allemaal. Zo is Jas Cabauw niet. Die verkeert ievers in nood op het water; ik kan dat
niet meer aanheuren, die miststoten. En laân ze toch met licht kommen.’
‘Ja, licht; licht moet er zijn!’ Er werd om Dorus geroepen, maar die zat als een
bonk marmersteen verkleumd op het dekzeil van 't voorschip. En de koeikopers
liepen weer met melk van de koeien, maar er was om en nabij geen voer meer voor
de koeien en Keesje draafde met lampeperen, ja... er, kwam licht. Maar meen niet,
dat Dorus van de deklast afkomen wou. ‘Vreet maar op, verdomme! Vreet alles maar
op! Haal 't buffet maar leeg, en heel 't kombuis! Vreet heel 't schip maar leeg en zuip
al de melk op en al het water! Eerst mot m'n schipper terug zijn, eer kom ik niet naar
onderen!’ En woest klonk weer zijn toeter in de tergend klammen nachte. En wéér.
Hij blies gelijk een razende. Het enige antwoord was stilte.
Maar toen klom Tante Mieke naar boven. Ze had een doek omgeslagen en ze
dribbelde als een vogeltje. ‘Dorus!’ riep ze, ‘zie je dan nog helegaar niks?’ En Dorus
niet wetende hoe ongerust ook Tante Mieke was, schold ook háár uit. ‘Vreters zijn
jullie! En zuipers, dat zijn jullie! Eerst mot mijn schipper weerom zijn, lelijk krapuul!’
Maar was Dorus dan gek geworden?
En toen zei Chef, die óók zijn neus eens gewaagd had in de nattige kou aan 't dek,
tot de schiettent een woordje: ‘in '98 heb je vijf en twintig gulden bekommen, om
een mens te helpen vermoorden; wil je vanavond niet wat kruit afstaan, om er een
te redden?’
‘Ja... schieten! Goed gezegd Chef! Schieten draagt verder dan toeteren!’
En daarvoor was de schiettent te vinden. Daar klonken de schoten al door de nacht,
maar schiettentgeweren brengen óók al niet veel leven voort.
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Daarop wist het hoofd van Jut wel raad. Die haalde slaghoedjes van beneê en die
werden afgeslagen, met hamer en spijker op de luiken van het ruim. En dát maakte
eerst leven. Beneden was het, of hun ijzeren schuit verging, boven riepen ze en tierden
ze en sloegen ze slaghoedjes af... en ja, daar was geluid terug. Twee verre miststoten.
‘Dat ken ik...’ zei Dorus, ontdaan door zoveel hulp... ‘dat hoor ik al om het uur.
't Is de veerboot van Brouwershaven, die verankerd leit om en nabij Herkingen, of
ik heb het bar mis.’ En ja... dit keer had hij het mis. Want het geluid kwam nader.
En 't klonk nu wat meer op zij, wat oostelijker. Alleman luisterde scherp.
De schipper gaat weerom komen! Zulk een bericht gaat als op de wind, van de
een op de ander over. Heel de kajuit liep leeg. Rillend en halzen bedekkend liep het
vrouwvolk struikelend over de luiken. ‘Waar is dan die schipper? En brengt hij eten
mee?’ 't Was, of er een beving door de stalen spanten voer. En elkeen luisterde. De
nacht lag stom en stil.
Toen, plechtig en langzaam, blies Dorus wéér. Er kwam antwoord en hij rees op.
Als een vreemd beest uit vroeger tijen, zo stond hij daar, waggelend en armzwaaiend
op de deklast. ‘'t Geluid komt naderbij,’ riep hij versmoord. ‘Leven maken, ineens
veel leven maken en dan weer stil!’
Veertig kelen riepen woest dooreen. ‘Help! Honger! Jas! Kom hoer! Ben je daar?
Hela! Jas! Schipper! Honger!’... stilte. Van heel ver kwam 't antwoord; twee
hoornstoten. En van nog verder ook een signaal. ‘Ja!’ riep Dorus vervoerd: ‘dat was
de veerboot, 't is dan tóch de schipper! Vuur moet er zijn! We maken fakkels! In 't
ruim was talhout en petroleum was er ook nog wat. Drie fakkels wieren ontstoken,
een op 't achterschip, een bij de trap en een derde was voor Dorus op de plecht. En
nou maar zwaaien en roepen, misschien ziet de schipper al wat gloed. Soms menen
ze antwoord te horen, maar meestal was 't maar vermeende weergalm van hun eigen
kabaal. En dat duurt, dat duurt. Een half uur, een uur... weer even stilte; de wederroep
na Dorus zijn signaal klinkt nog even wijd. Maar 't is weer wat oostelijker
opgetrokken, zo te vernemen. De vrouwen gaan schuilen, boven is 't zo nat en
huiverig. En Chef doet daaraan mee; hij kruipt terug naar de benauwde warmte, die
hem liever is. Dat voorbeeld schijnt bij velen verlangen naar de stoombuis in de
kajuit op te roepen; daar duikt Bartje al naar onderen en Jochem en de koektent en
de Chang en nóg meer. Boven staan nog maar enkelen. Dorus deelt baalzakken uit,
om over hun schouders te slaan. Nieuwe fakkels worden ontstoken; weer wordt
geblazen en geroepen. En 't wordt drie uur in de nacht, het volk beneden ligt weer
neergevlokt op 't strooi, maar niemand slaapt, vanwege het geweld daarboven.
‘Burgers heit toch medelij’ alleen slaapt, hij is zat. Ja, maar Dorus heeft toch eigens
gezeid, sterker... uitgeschreeuwd heeft hij 't... dat ze alles maar opvreten en uitzuipen
moesten... 't hele buffet mocht toch leeg.
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En 't wordt kwart na den drie, half vier, loom en moei wordt nog van 't dek af geroepen
en het vijfde stel fakkels brandt, ineens... een mensen geluid...? ja... een roep... daar
dwars voor het schip klinkt een roep.
‘Schipper! Hoh hoj!’ schreeuwt Dorus bezeten.
‘Ik kom.’
Twee woorden. Twee hele gewone woorden. Ik kom!... Na twintig uren zoeken
in de mist, daar komt de schipper. ‘Ben jij het, Jas? Alles wel?!’
‘Ja... ik ben het. Nou zie ik licht. Ik kom!’
Een donkerder vlek in de donkerte, ze horen riemen slaan, ze zien een vorm en
meteen slaat de sloep al tegen de schuit aan. IJzer op ijzer; heel de kajuit springt er
van overeind. Op 't dek staan enkele mannen; Dorus en Keesje en de schiettent; een
koeikoper en de onbekende boer uit Lekkerland. Eén vrouwspersoon is daar onder:
Tante Mieke in doeken en sjaals, nat en beverig. ‘God zij geloofd,’ zegt Tante Mieke,
‘dat je weerom bent.’
Ze klimmen aan boord en 't volk helpt de lading inhalen: ‘Laat de sloep maar, die
bergen we morgen wel. Leg maar aan een gangboordkikkert vast. Zo... goed!’
‘Waar kom je vandaan, baas Jas?’ ‘Over de slikken van Herkingen naar Ouwe
Tonge. Acht maal vast gelopen, een keer in 't glijzand. Drie keer op de wal terug
geroeid, niet beter te weten. 't Kompas verspeeld, lucifers kwijt, geen licht, geen
richting en 't geluid komt van gunter uit gehoord, overal vandaan. Dat doet het ondiepe
water. Affijn... we zijn er, waar Kees?’
Kees zei niks. Niet eens goênacht. Maar 't waren ook twintig uren roeien op het
gesloten water geweest, twintig uren varen in een kolk. Hij kon maar kwalijk lopen
en z'n handen bloedden. Maar Jas dan? Jas deed zo lochtig, alsof 't maar een toertje
voor pleizier was geweest. Maar toen hij in 't vooronder wilde dalen, toen kniekte
hij slap in elkaar. Door 't manvolk tezaam wier hij te bedde gelegd. De stoker sliep
al en kreunde.
Toen ging ook Dorus slapen, maar eerst borg hij de lading uit de sloep. Net op
tijd, want vijf minuten na alles stil was aan boord, kikkerde ‘Burgers heit toch medelij’
geruchtloos over het dek, vond niets en bolderde weerom naar z'n hoekje, waar hij
fijntjes verder z'n roes uitsliep.
Vele malen wier Dorus half en helegaar wakker. De sloep schuurde tegen de
MAASSTROOM IX, juist ter plaatse van 't vooronder. Een aangenaam geluid, dat
kniersen. Dat was hem liet teken, dat de schipper weerom was, de schipper, die maar
akelig benauwd lag te ielen in z'n kooi. Twintig uren op 't water... 't was ook
beestenwerk geweest.
In 't vooronder werden ze wakker, vanwege het volk op de schuit, dat onrustig rond
liep. 't Was laat; al rond negen uur en de mist woog zwaar. Jas schoot met een ruk
wakker. Hij zweette beestig en de stoker lag nog met z'n vuisten voor 't gezicht
gedrukt, kreunend te slapen. Er hing benauwde lucht
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in 't vooronder. Dorus putte water en wies z'n eigen rap. ‘Ja mensen, we kommen al,
we kommen al, we kommen al met eten. Wees maar niet ongerust. Maar 'n enkel
uurtje slaap komt ons toch zeker wel toe? En denk eens aan de schipper en aan Kees,
onze stoker.’
Kort daarop kwam Jas onder zijn volk. Hij stond daar voor ze in een korte bonker,
z'n handen in lappen gewikkeld. Hij stond daar als een generaal, die eigens in de
vuurlinie was geweest. ‘Voor zeven dagen eten is er aan boord,’ zei hij eenvoudig,
‘maar de vrouwen zallen mee moeten helpen om te koken.’
‘Kan 't dan nog zó lang duren?’ vroeg het hoofd van Jut.
‘Onbekend. Maar Goes dat is nou tóch voorbij. En er is bericht per telefoon naar
Rotterdam, dat we hier vast zitten. De walkaptein heit een biljet aangeplakt, dat we
in geen gevaar zijn en dat staat ook in de krant. Maar we moeten zuinig met water
zijn. Kees, de stoker, die leit in de koortsen. Dorus zorgt veur 't dagrantsoen, wie wil
hem helpen?... ho, drie meiden is genog... ik ga nog wat slapen; 't is gister wél
geweest.’
Ze zwegen. Wat dachten daar al die differente mensen in de kajuit van de
MAASSTROOM IX? Dat is kwalijk te achterhalen. Maar daar kwam juist Dorus met
Keesje naar bene. Dorus droeg roggebrood in een linnen bloemzakje; Keesje kwakte
een kilo boter op de tafel, een ham en rookvlees. En toén had je dat moeten horen.
Alsof het wilden waren uit de zwarte landen. Een woeste jubelkreet: Leve onze
schipper! Leve Jas Cabauw! - En zowaar, in de morgen van de tweede dag zong het
opgeluchte volk, in 't zicht van brood en vlees, hun redder, hun schipper Jas een
hartelijk ‘Lang zal ie leven!’ toe; driemaal, viermaal in de gloria! Ook nog, toen de
schipper, met wat zuurs rond z'n mond, al lang weer boven was. Toen kwam er ook
weer melk. En ze namen 't ervan. Ze vraten tot ze kraakten; ze vraten álles, tot de
kruimels toe. Dorus zag dat aan en had zacht pleizier in z'n eigen. En hij keek op de
meiskes, die hij mee kreeg in 't kombuis, voor 't middageten. Zitten er ook geen
aangename kanten aan zo'n avontuur in de mist. Wis en donders... vraag maar aan
Dorus. Maar z'n pet kwam die dag heel niet van zijn kop. Voor geen geld!
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Tweede Part / Berusting
I / Katjesspul in 't kombuis
In 't kombuis, bij Dorus, daar zingen drie meiden. Veel verstand heeft Dorus daar
niet van, maar 't is mooi. Alleen jammer van de mist, want nou klinkt dat niet wijd
en klaar over het water. Of eigenlijk... doch nog zo ezelachtig niet van die mist, want
daar zonder zou hij deze lieve hulpen niet bekomen hebben. Er moesten, docht Dorus,
altijd meidegies meevaren om te helpen in het kombuis.
Vreemd eigenlijk. Toen de schipper van boord was en hij 't gezag voerde, heeft
hij nog niet gedacht op het vrouwvolk aan boord; alleen aan zijn zorg voor de schipper.
Maar nu hij weer een bevel navolgt, zou hij 't wel durven, zo'n bevel te weerstaan...
om de meidegies. Hij kon maar niet vatten, hoe de schipper eigens dat aanlegt, heel
z'n leven langs het vrouwvolk te gaan, zonder er nog maar naar te talen. Dan is hij
van ander hout gemodelleerd. Hij wil dat weten ook; ziet ze duvels graag langs 'm
heen springen, zo ieverig doende als heden in de mist.
Ze zijn gedrieën. Stuk voor stuk zijn ze 'm even aangenaam. Die donkere met haar
felle ogen en dan die meid met het verschoten streperige haar, gelijk alle
kermiswagenmeiden dat hebben bekant, maar niet te vergeten, die roste uit de
woonschuit van Evert de Bie, die voor drie jaar zit wegens inbraak in de Kipstraat.
Een fijne familie... vader in de schuur, moeder aan de dalf, 't meidegie met liedjes
de markten en kermissen op... en toch een donders mooi jonkie.
Ja, stuk voor stuk maggen ze met hem mee, in Rotterdam, om er pleizier mee te
maken. Er rijzen plannen in hem, hij berekent zijn spaargeld en rekent nog wijder...
de meiden zingen en gekken ondereen en werken van lieve lusten. Ze gooien hem
met aarpelschil en en hij dreigt weerom... hij zal ze, hij zal ze. Maar als hij nader
stuift en veel plaats is er niet in hun scheepskeuken... dan zitten ze lachend en vals,
gereed met opgeheven aarpelmessen. Hè... net valse katten, veldkatten, ongenaakbaar.
En hij denkt, dat ze toesteken zullen ook, als hij dichterbij komen durft. Waarom is
het in de natuur altijd zo geregeld, dat al 't aangename omrasterd is met prikkeldraad?
Rijkdom en geluk met vrouwen... 't is allemaal voor anderen. Voor hem is 't nacht
en dag werken als dekknecht en... een zeer hoofd. En aan de wal wat bier en wat
kaartspel met andere varensgezellen.
Vaak heeft hij gedacht, als hij jonge gasten zag uittrekken achter 't avontuur aan,
met verende zwiepende benen, een schuine pet op de verdomd brutale jongenskop...
dat jonk is nou zó uit het nest gekropen en zó voor vreugd bestemd. En jonge meiden
kennen geen medelij, ze zoeken hun
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soort, zij zoeken dát, wat heur 't beste past. Hij valt daar buiten, ook al houdt hij stijf
z'n pet op zijn glibberkop.
Door dat jonkvolk worden ze beduveld... maar ze willen beduveld worden; dat
schijnt er bij te horen, al vat een man dat zo ree niet. Door 't jonkvolk worden ze
geslagen, direct als er drank bij te pas is gekomen, maar ze willen geslagen worden;
dat schijnt er óók al bij te horen. Het is hem duister.
Een ding is hem klaar. En daarvoor hoeft hij geen twee dagen in de mist op de
Krammer te liggen met de MAASSTROOM IX: hij staat náást het vrouwenplezier. Maar
heden toch heeft hij zijn kans. Als nu die hellejonken maar niet altijd bij elkare bleven,
en hij had er een alleen (welke, dat is hem wel zowat gelijk), dan zou hij toch durven
en een afspraak uitzetten, in Rotterdam.
Maar 't is, alsof ze dat ruiken. Ze blijven als klitten tezaam. Hij stuurt er een weg
om aan Jas wat te vragen over 't drinkwater, een ander met de schillen voor de
koelbeesten en dan holt de derde flodderig weg om een neusdoek. Net een schichtige
patrijs in een griend... ongrijpbaar.
En 't ergste, dat kwam nog. Ze hebben aan 't dek. met Keesje gestoeid, zodat hij
ze bars weerom roepen moest, ze hebben Keesje verlegen gemaakt, de serpenten. Ja,
dat durven ze, zo'n blaag, zo'n keind aan te vatten. Dat moesten ze hém durven; hij
zou ze, hij zou ze... de troelen. Maar hij zou niets, want toen ze weerom waren en
breeduit weer zaten, om verder te werken aan 't maal voor heel de scheepsbezetting,
bleef hij ze bangelijk en met ingehouden kwaadheid op hun vingers zien. ‘Maar we
kunnen je hier best missen, Dorus,’ plaagde die roste, ‘ja, waarom blijf je eigenlijk
bij ons zitten, pottekijker.’ ‘Wil keukenmeissie worden in een herenhuis,’ loech de
zwarte en daarbij het ze hem al heur tanden zien. Hè, wat een loeders. Maar wat een
mooie bek met tanden.
‘Dat zal ik jullie vertellen, akelig voddengoed. De schipper heit me opgedragen,
hier te zijn. Waarom... dat maken jullie nou zelf maar uit.’
‘Worden we niet vertrouwd?’
‘Bij ongeteld goudgeld. Maar gelukkig hebben we 't niet aan boord.’
‘Zeg, Doris, mooie jongen, zet jij je petje eens af. Je hebt van dat mooie haar,’
treiteren de meiden van de wal.
‘Nee... sar maar door meiden... jullie krijgen mijn hier toch niet weg bij 't proviand.’
Zo ging dat, over en weer. Soms, als zo'n valse kat opstond om wat te halen of
zich boog, raakte een meisjesarm hem even en als hij dan van binnen niet zo donders
hels geweest was op hear, dan zou hem dat aangenaam aangedaan hebben. En toch
ging Doris geen stap weg, hij bleef; hij wou tot het einde daar bij blijven. En hij had
de wandkast toch ook op slot kunnen doen. Maar heel in 't onredelijke, waarom hij
weet het niet, bleef hij hopen op het avontuur. Ook al, omdat toch dit samenzijn van
dagen lang in de mist, op zichzelf al avontuur was. En ze sarden maar:
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‘Wat heeft die Dorus gister in de knijperd gezeten. Poe! poe! wat heeft ie geblazen.
Dorus, hoe gaat het met je longetjes?’
‘Ja, want hij is bang in donker, bang alleen.’
‘Hij bang in donker? Ik denk, hij knijpt de katjes nog wel in donker, waar Dorus?
Zeg, Dorus, heb je geen meid aan de wal?’
‘Da's niks voor Dorus, waar Dorus?’
‘'t Is anders een brave oppassende jongen en zoëen kan d'r genoeg bekomen. Aan
iedere vinger tien, waar Dorus? Kom nou Dorus, zeg nou eris wat weerom. Heb je
de klem op je kaken, Dorus?’
En toen Dorus liever maar stom bleef, verzonnen ze weer wat anders, want dat
kortte de tijd. ‘De schipper heit verbonden handen, hebben jullie dat gezien? Dorus,
hoe gaat het nou met Jas?’
‘Best,’ zei Dorus, eer hij er erg in had. En 't ijs maar eenmaal gebroken zijnde,
ging 't gesprek weer rollen over en weer. ‘Hij heeft gister een kwaaie dag gehad,
meiden. Twintig uren in de sloep, en dan roeien, zonder richting te weten... en hij is
telkens terug op Flakkee terechte gekomen... en dan te weten dat ievers langs het
vaarwater je schuit leit, met mensen aan boord maar zónder eten... een zware dag.’
‘Ja, jij had het makkelijker, met je toetertje, Dorus.’
Begonnen ze weer? Hij zou nu wijzer zijn, liet het maar over zijn kant gaan.
‘Laân we zeggen, en 't is waar, dat de schipper danig zijn best heeft gedaan voor
het volk aan boord. Zonder Jas...’
‘Zonder Jas hadden we verhongerd.’
‘Juist. En nou hebben we aarpels en boter en vet en spek, vlees en rijst...’
‘... met krenten...’
‘Alles vanwege Jas zijn dapperheid. Als hij straks hier komt, dan...’
‘Wat dan?’ vroeg Dorus argeloos.
‘Dan krijgt ie van mijn een zoen!’
‘En van mijn tien.’
‘En ik...’
‘Meiden, hou op met je gekakel. Jullie lijkenera wel krols.’
‘Hè hè, Dorus is jaloers! Hè hè!’ En om 't nog mooier te maken begonnen ze dat
ellendige lied te zingen van: Ome Dorus lust je havermout, je gatje is koud, wat kijk
je benauwd...
Maar waar hij stond, daar stond hij. En hoewel er in zijn borst wat kapot rafelde,
bleef hij ze driest in d'r valse facies kijken.
‘Wil ik jullie eris wat zeggen, totebellen? Jullie willen de schipper zoenen? Hij
zou je nog niet motten! Weet je wat of hij zeggen zal? Ba! En spuigen zal hij op je!
Daar ken ik onze schipper goeds genoeg veer. Wát een verbeelding. Met een end
touw met knopen zou hij jullie geven!’
‘Weet ik nog zo net niet. Best een aardige vent, de schipper.’ Ze joelden
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en sarden, ze vonden 't allemaal, dat Jas een held was, een lieve knul, een lollige
jongen. Maar Dorus... die vonden ze precies goed genoeg om wat te toeteren en
keukenpiet te spelen.
‘En ik ben nét als de schipper,’ ging Dorus voort, alsof hij al 't andere niet gehoord
had, ‘ik zou jullie niet motten, veur gien dazend gulden toe nog niet.’
‘Och... och arm. Maar nou ben ik ongelukkig.’
‘Heel m'n kans is verkeken.’
‘Toe nou, Dorus, toe nou... zeg dát niet meer. Laat je me nou zómaar in de steek.
En ik hou nog wel zoveel van jou. Toe nou Dorusje, lief kereltje, toe nou...’
‘Nee,’ riep de roste, ‘jij niet. Jij niks met Dorus. 't Is mijn knulletje, waar Dorus?
Ik heb 'em 't eerste lief gehad. Afblijven!’
‘En ik dan?’ loech het zwarte ongedierte. ‘Heb ik dan helegaar geen rechten? Ik
had al op de wal in Rotterdam een oogje op hum en hebben we toen al niet naar
elkaar knippertjes gegeven, Dorusje? 't Is de mijne. Ben je nog kwaad op mijn? Ik
heb er niks van gemeend, hoor. Die schipper mot ik niet, Dorus mot ik! Dorus wil
ik!’
‘Jullie kannen verrekken, troelen; dát kannen jullie! Werkt liever door, direct is 't
etenstijd.’
‘Maar de liefde dan, Dorus; mot de liefde zomaar in een hoekje gedouwd worden?’
‘Al had je 'n millioen, ik zou zo'n dweil als jij bent niet motten! Nou weet je 't en
laat het nou uit zijn met dat gewiewau.’
Maar, eerlijk gezeid, toen begon het pas. Dat Dorus haar niet hebben wou, zelfs
met een millioen in contanten niet, en zo'n brave, oppassende, nette, aardige jongen...
dat was toch wat, dat wás toch wat. Dat konden ze met droge ogen niet aanhoren,
daar wieren ze naar en draaierig van. En ze sprongen om hem heen en ze grepen naar
zijn handen en ze strekten beur armen, dat hij er in vliegen zou, ja dat roste serpent
hield hem, lachend dat zij bijkans klapte, beur mondje voor, een mondje tot zoenen
gespitst. En een spektakel, een leven! Heel de schuit zou dat ree kunnen horen, tot
beneden in de kajuit.
Trillend van woeste kwaadheid stond daar Dorus. Hij merkte wel, dat dat zwart
karonje heur armen om hem heen wilde slaan, om raphandig zijn zijden petje afte
mikken, maar lomp weerde hij beur af. En op één ogenblik flitste door zijn kop: ze
willen nou! ze willen! ze komen op je af! grijp nou toe! Hij voelde een kracht
opkomen. Hij voelde een kracht opkomen, die hem naar voren storten zou, op dat
sarrend meidenvolk en dan ineens was 't gebeurd; de roste had zijn hals omstrengeld,
barstend van de lach.
Toen wier alles rood voor zijn ogen. Die armen, dat vuile lachen, dat sarren; hij
pakte het meidje vast en wierp het van zich af in de hoek. En de

Herman de Man, Omnibus

190
twee anderen daar overheen. Toen rechtte hij z'n eigen en hoewel zijn halsader zowat
brak van 't bonzen, knauwde hij ze toe: ‘en nou heb je gezien, loeders, dat ik je niet
mot!’
Hij draaide zijn eigen om en in de deur stond de schipper. ‘Da's mooi spul hier,
Dorus,’ zei Jas ijzig. ‘Volgende keer krijg je kerels van me mee, om aarpels te jassen.
Of anders ouwe wijven.’
‘Maar ik laat me niet an m'n lijf kommen, schipper. En ik la jou hier op de schuit
ook niet beledigen door de sloeries.’
‘'t Is wel,’ vond Jas, ‘ik heb nooit geweten dat jij zo'n hekel aan jonge meiden had,
Dorus.’
‘Jonge meiden? Da's wat anders! Maar dat daar, dat zijn veldkatten!’
‘En jullie,’ ried Jas kalm, ‘jullie houwen je gemak aan boord, of ik geef je, zo
gauw we ievers aan land zijn, aan de politie over. Is dat een manier voor jonge
meidjes, schaam je eigen.’
Maar ze zaten weer, nasmokkend van de grote lach, trouw hun aarpels te schillen.
De ogen van de schipper dwongen Dorus om naar buiten te komen. In 't gangboord
zei Jas nog: ‘leer wat verduren van die meiden, ze maken maar gekheid.’
Gekheid, gekheid... zeker. Jas ging rustig zijn staat bijwerken; dit keer wier dat wel
twee kantjes vol, vanwege 't fourageren in Herlongen voor circa vijftig man een volle
week. Maar Dorus bleef er mee zitten. Toch heeft hij zijn eigen weer gewaagd in 't
kombuis. Ze zaten nu maar aardig rustig en werkten dat het een lieve lust was. Hij
stond dat af te zien, keek over de hoofden van de meidjes heen; zag de scheidingen
in hun haar, dat glanzende mooie haar en hij kreeg er weer vrede mee, dat ze in zijn
hok vertoefden. Ja... liever zo, dan manvolk of oude wijven rond zijn benen.
Soms keek er een op en zei dan gesmoord: ‘dag Dorus, dag jongen,’ en dan liep
er weer een scheut kwaaiigheid door zijn borst.
En dan te weten... ja, lief waren ze toch ook, en 't was hem zo aangenaam om over
ze heen te kijken naar heur werkse vingers en mooi haar... te weten dat hij maar had
hoeven toé te grijpen...
Een ezel ben ik geweest, dacht hij opeens. Ik had niet hels moeten worden, maar
meedoen! Ik had ze, toen ze heur armen om mijn hals sloegen, terug moeten geven
van katoen. En ineens hoorde hij de stem terug van Bartje Rijkelijkhuizen. Hoe
overtuigend had die 't niet gezegd: de ezel!
Ik zou ze niet motten... zo vermande hij zich wéér. Maar toch, maar toch, als hij
toch eens met eentje van de drie, welke blééf hem om 't even, een heel jaar lang alleen
op Neeltje Jans Roggeplaat had mogen verblijven en als er dan maar eten genoeg
was op 't zand... nou dan zou hij zichzelve wel redden. Wat zou dát feestelijk zijn.’
De meidjes werkten. En Dorus stond daar neven, met zijn petje op en
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droomde wakend. De ezel! Ja... als hij terug dacht aan de kans, die hij heden bekomen
en vergooid had, dan kon hij zich de haren wel uit z'n kop trekken. Maar dat deed
Dorus niet. Wat zou dat akelig pijn doen; hij dacht aan de staat van z'n hoofd, onder
zijn zijden pet.
Gelukkig, de meidegies zongen weer een lied. Zo was dat beter en waren ze 'm
heel wat liever.
Die middag werd er op de MAASSTROOM IX voor 't eerst weer warm eten gegeten.
Het volk viel er op aan, met zwijgend geweld en alle pannen gingen schoon op. En
Jas zei: ‘Hoe dat verrekend gaat worden, weet ik nog niet. Ik heb alle uitgaven
verantwoord op mijn staat; het kantoor moet dat maar regelen.’
‘Regelen?’ vroeg Jochem. ‘Maar ik zit en eet hier toch niet voor mijn plezier? Met
mijn valt niks te regelen. Had jouw schip me op tijd in Goes afgezet, zo had ik
verdiend. En nou zou 'k moeten bloeien?’
‘wel goddomme! Heb ik die mist besteld?’
‘Weet ik niet. Maar ik zéker niet. En ben ik schipper of ben jij schipper. Moet ik
de Sas van Goes vinden, of jij. Ieder zijn werk, zeg ik maar.’
‘Jij zou dan willen,’ nijdaste Jas, ‘dat ik m'n leven veer jullie waagde en dat de
rederij nog geld toegeven moest óók? Schaam je eigen. M'n handen zitten onder de
blaren, maar ik heb lust om je hardhandig af te zetten op de slikken van Sint Japik.
Dan kon je eigens de weg vinden naar Goes!’
En dát woord maakte zoveel indruk, dat ze allemaal om 't hardst verklaarden, dat
er voor 't eten wel zeker zou moeten betaald worden. En ineens zei het koektentventje:
‘Jas, je hebt alles gekocht en betaald?’
‘Docht je, dat het eten daar gunter te geef is?’
‘En heb je nou zeker voor allemaal genog.’
‘Ouwe neut... nou wil jij wel koek slijten, hé?’ wier er geroepen. ‘Maar nou is het
te laat, waar Jas; we barsten in het eten.’
‘Ja...’ antwoordde Jas dromerig, ‘we barsten in 't eten als 't niet lang meer duurt;
maar het water is schaars. En vanmorgen heit er een aan de filtreer gezeten, wie...
dat is me onbekend.’
‘Nou zal ik toch op staande voet doodvallen, als ik dat gedaan heb,’ bezwoer
Jochem, ‘de leste veertig jaar heb 'k geen druppel water meer over m'n lippen gehad.’
En daarover was heel geen dispuut; Jochem werd geloofd.
‘Wel magge 't u bekomen,’ zegde Tante Mieke, na gebeden te hebben. Ze lekte
heur lippen af en nam maar weer haar breiwerk op. ‘En als 't van nu af niet kwaaier
wordt aan boord dan zo, dan zullen we 't wel weer overleven.’ Maar haar ballonnetjes
zouden wel tot kaatseballetjes inschrompelen, als 't lang duurde en dat is een zure
schaai.
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Toen, uit de verveling van wachten en wachten, nam een vent het woord, die eigenlijk
van 't begin af, nog maar weinig losgelaten had. Een vreemde snuiter. Er zaten hier
in de kajuit kooplui ter markten en kermissen, die tien jaar en langer omgang hadden
met die Floris van Delft uit Delft, liederdeclamator van stiel. Ze hadden hem wel
honderd keer horen uitgalmen van de onverlaat, die - toen hij in de butterkelder was
aangeland, de blonde maagd bij haar korenblonde lokken had aangegrepen en haar
aldaar had voortgesleurd tot, tot aan de spelonk. En aldaar aangekomen heeft een
ieder dat gehoord en genoeg kreeg je er nooit van; scherpe mes, het moordwapen,
in de maagdelijke boezem geploft... en dan hóórde je dat ploffen. Ja, honderd malen
heeft een ieder dat gehoord en genoeg kreeg je er nooit van, maar niemand weet wat
naders van deze Floris. Hoe hij leeft, wat hij daar in Delft besteekt; of hij daar zorgt
voor een gezin... dat ligt allemaal in een zware mist... een mist die al tien jaren duurt.
Die zit maar stil onder zijn zwarte kunstenaarshoed en luistert scherp, naar ieder die
praten van meer belang vindt dan zwijgen. Maar Floris zwijgt.
En nu hij eindelijk, na twee dagen, wát... na tien jaren... het woord opneemt, valt
er stilte in de kajuit; een stilte zo groot als die daar buiten.
‘Ik ga jullie wat vertellen,’ zegt Floris kalm, met het meesterschap van de man,
die zijn bestaan vindt in het vertellen; ‘niet van moord en van maagden, maar van
een visser, bij ons uit de geburen ditkeer. Want vroeger heb ik in Schoonhoven
gewoond; daar ben ik jong geweest.

II / De engelse prent
Wie zuiver zou widen weten, waar Arie 't Hoog zijn werkendagen mee sleet, moet
maar eens in Bon Repas (Boenderpas zeggen ze daaromtrent, maar de naam is van
Napoleon afkomstig) langs de kaaien en weteringen gaan slenteren, voor dat de zon
op is. Tussen de rietgorzen en vlietergaten in, langs de kronkelende Vlist - en dat is
een echte rivier - daar puntert Aai al z'n leven ill z'n kanisschouw rond, daar zet en
licht hij z'n fuiken. Soms is 't wel raak, menigmaal ook niet. 't Is bekend en geweten:
met hoge wind rijdt dat watervolk niet en met buizig weer kruipen ze op derluis buik
onder 't vangtuig door. Drie en negentig fuiken bediende hij en daar is hij de hele
ochtend mooi zoet mee. Dat kost 'm nog wel eens een nat pak kleer, maar weet je
wat Aai zei: een plens zijn huid is goed waterdicht.
En 's middags, als 't fuiken lichten en vis leveren voorbij is, dan mag hij nog wel
eens voor de variatie wat gaan schakelen op witvis en korpel, maar witvis, 't is bekend,
lusten de lui in de stad maar kwalijk meer en korpel is schaars.
Maar er viel er ook voor Aai nog wel wat te tuinderen in de akkerkamp;
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voor de broer zijn wijf wat hout te kappen, sloten te schieten, horren te breien... Aai
't Hoog hoefde zogezegd nooit om werk verlegen te zitten. Maar naar werken stond
zijn werkspostuur.
Hij was nog niet wel klaar met de appelenpluk, of 't wordt weer tijd voor de
najaarszegen, direct na de herfstschouw over de wateren. Eerst het tuig boeten, in
de teer koken en uitwaaien laten, dan kurken bijsteken en lood... allegaar werk voor
Aai; als 't uit zijn handen niet kwam, gebeurde het niet.
Alle jaren had die visser van de Vlist hetzelfde parool, ik hoor 't hem nóg zeggen.
Hij wees dan op zijn net en zei: dat noemen ze nou een zegen... voor de snoek is 't
de pest.
Zo'n wetering als de Vlist schoon afzegenen, dat is een barbaars zwaar werk. Aai
wist dat evenwel vooruit, hij wist dat twintig jaar geleê trouwens ook al. Maar
daarover heeft nog nooit een mens hem horen klagen; Aai 't Hoog klaagde nooit.
Z'n broer zeióók altijd, dat Aai goed en staag werken kon. Maar je moest die verder
horen over zijn broer, die al de verdienste in het huis bracht. Aai - zei die broer - Aai
is heel niet geschikt voor álle werk. Een zaak van koophandel fijn controleren, markten
goed uitrekenen, 't boek netjes bijhouden en zo, dat is geen werk voor onze Aai;
neen, Aai moet zwaar poeren en ploeteren, daar staan zijn handen, daar staat heel
zijn wezen naar.
En zo was dat bij die mensen daar al geregeld van de beginne af. De broer was
fijn uitgeslapen, of docht dat te zijn. De broer liep op gele geschilderde klompen en
als 't avond werd, trok hij als een echte meneer leren pantoffels aan. Maar Aai zijn
wilgenblokken werden eens in de week geschuurd.
De broer was getrouwd en Aai zat stilletjes alleen te papegaaien op de vliering,
in een onbeschoten hok, waar 't zomers barmenselijk heet was en 's winters kraakte.
Dat mag je dan een mooi uitzicht noemen, zo op de kale pannen, die als 't vriest wit
uitslaan van een mens zijn asem... maar beneden huisde in een warme kamer die
broer met zijn wijf. 'k Geef het je te doen, te wonen kaal onder de pannen, als 't zó
koud is, dat ze gelaaid maken van de haarbarsten die er in komen.
Nou zal een ieder vragen: waar was het mobilair van hun vader en moeder
gebleven? Op Aai zijn vlieringkot, daar stond een eiken dienstmeidenkist met versleten
beelden, jullie weet wel, van die uitgestoken panelen. Wat ze ooit hebben voorgesteld,
dat weet niemand meer. Vrouwvolk blijft net zo lang boenen en wrijven op zulke
tafrelen, tot ze rats afgesleten zijn. Zo doen de vrouwen ook, met een mens zijn
karakter. Ja. Maar wat stond daar nog meer, daar boven bij Aai 't Hoog? Een
nieuwmodische tafel, en dan twee stoelen. 't waren gewone Kuilenburgers, maar ze
kwamen nog uit de keuken van z'n moeder. Daarmee is alles opgesomd. Een kit, die
je met een kromme spijker zou kunnen open maken, al zat er een koen van een slot
op, een tafel, twee stoelen. Maar meer mobilair behoefde die visser ook niet.
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Alleen: langs de muren hingen platen en snuisterijen. Een reclameplaat van
scheerzeep, naast een Kruisbeeldje, dat hij ooit in de Franse bazar kocht voor een
paar onnozele dubbeltjes. Dan platen uit de Boerderij, je kent ze wel, aarpels in bloei
en zo, gras en granen met en zonder kunstmes, een portret van de ouwelui op hun
veertigjarig trouwfeest in een nikkelen lijstje met blommetjes - krullen, een papieren
kleurplaat in een ouwe verweerde mahoniehouten lijst, een kammenbakje van
geschilderd blik - ook uit de Franse bazar - en een wit porseleinen wijwaterbakje
met engeltjes er op in wit en blauw en gouwen versiersels. Waar dat vandaan kwam?
Uit de Franse bazar; zeventien centen. En daarmee kon Aai 't Hoog het best stellen,
want hij had ook nog matten op de vloer; aan elkaar geregen, opengesneden tabaksmat.
Nou moet ik óók zeggen, 't was er helder, want dat wijf van z'n broer was een
huisvrouw van waakzaam slag. En al was Aai Aai maar... voor z'n pover hebben en
houwen zorgde ze goed. Maar nieuw werd er niet dukkels voor hem gekocht; ik weet
nog dat hij kousen droeg, zó zwaar gezoold van 't stoppen, dat hij er geen schoenen
bij nodig had gehad.
Zo bestond die Aai 't Hoog en beneden hem in 't huis, daar schorrelde 't gezin dat
leefde rond de erfmeubels. En zo vond hij dat goed ook, denk ik zo, want wat zou
zo'n sloor, zo'n jonkman alleen, moeten gedaan hebben met een kabinet van
wortelnotenhout en berenklauwen; met kachels, fornuis en keukengerief en met het
familie-antiek?’
‘Zeg dát wel,’ zucht Chef zielsvoldaan.
De kinderen van z'n broer, die 'm elke dag zagen komen en gaan ván 't werk naar
't werk, zeiden: ‘dag ome Aai,’ maar Aai zei nooit veel weerom; een veelprater was
het niet. En Aai bekwam elke dag zijn werkopdracht, voerde die uit, at, dronk en
verdween naar boven. Maar op Zondag trok hij naar de vroegmis, later nog naar de
hoogmis in z'n lakense kleer en om de andere week ook nog naar de
mannencongregatie. Dat was héél zijn uitgaan.
Naar Rotterdam is hij helemaal eens in zijn leven heen geweest. Op een dag heen
en weerom. Al met de vroege Rederijboot op, met de JOHAN terug. Dat is de enige
dag geweest, buiten de Zondagen, dat hun visserijbedrijf stil lag. Je hoeft niet te
vragen, wat dat zeggen wou voor zo'n boerenbuurt-marmot: een dag in Rotterdam.
Hij was er 'n hele tijd gans ontdaan van. En sedertdien, als hij wéér bij de Notaris
komen moest, dan stuurde hij z'n broer maar met een machtiging.
Ik heb hem goed gekend, dat hoor je wel; misschien beter dan wie ook. Maar toch
heb ik nooit geweten, of Aai 't Hoog naar meer of beter of anders verlangde, dan
gelijk hij 't had. Driemaal per jaar kocht hij een twintigje in de Staatsloterij, doorgaans
trok hij zo berustend als 't maar kon, in de vijfde klas een niet. Verder dan eigen geld
heeft hij 't nog niet geboerd. Maar de barbier, bij wie hij z'n kans kocht, had tweemaal
een bonk geld uitgekeerd. En geeft dat geen hoop op de derde maal?
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Boeken heeft Aai bij m'n leven nooit gelezen; na z'n schooljaren heeft hij geen bedrukt
papier meer ingezien dan de krant en zijn kerkboek. Maar de krant las hij danig goed
en niet alleen van moord en brand en doodslag... maar ook de dingen uit verre
gebieden, over vreemde volkeren. Of hij van de politiek ooit een cent begrepen heeft,
ik denk van niet. Maar er bleef een soort bezinksel van over en dat bezinksel, dat
was heel zijn wijsheid en kennis. Niet veel. 't Zou een vent geweest zijn, voor veel
dommepraat; áls hij gepraat had. Maar hij praatte niet. Ook dacht hij, dat heel de
wereld bestond uit begeerte, woeste begeerte naar 't geen eens anders is. En als hij
z'n fuiken lichtte en over de sloten en rietwanden heen de wolkeu in keek, dan docht
hij: de wereld is goed, maar wee de mensen!
Achter vrouwmensen aan draafde hij helemaal niet. En tóch is daar al z'n leven
veel gepraat over geweest. Vroeger moet er een zijn hart aan gruzelementen hebben
geslagen en toen van hem vertrokken zijn... Hoe 't ook was: in later jaren ging 't
vrouwvolk glad langs hem heen. Ze kwamen wel op zijn pad... hij bezag ze nog niet
eens. Of hij bang voor ze was, te verlegen of te klungelachtig, of dat hij ze zelf
ontwijken woú, 't is me niet bekend. Maar wel weet ik: Aai 't Hoog stak zijn kop niet
meer in de onbekende avonturen.
Zo was er geen reuk of geur aan deze mens, er viel geen goeds geen kwaads van
te verzeggen. Een man, door het avontuur vergeten, een man droog als pezen; die
alleen maar door de vlieten vaarde om naar de ouwerdom te varen.
Nu weten jullie, dat er in zo'n stil leven niet veel hoeft te gebeuren, of het slaat uit
zijn lood. De wereld viel er niet van om, de hurrie in de krant minderde niet, de
kwaaipraat in de Vlistbuurten werd er niet door gestremd... er waren alleen maar
twee rondtrekkooplui geweest bij Aais broer en die twee hadden een bod gedaan
naar Aai z'n eikenhouten dienkist. Drie pond1) hebben ze al geboden, en de vrouw
zei: ‘drie pond Aai, dat is een zwaar weekloon.’
‘Drie pond,’ zei Aai weerom, kauwde z'n rooieweit en ging naar bed.
Zo schoten ze niet veel op, maar dat waren ze wel gewoon van Aai en 's avonds
hebben ze 't discours hervat. - Wat kan je al niet kopen voor drie pond? Een
nieuwmodisch mooi laaikastje en dan nog geld over. En is een nieuwmodisch
laaikastje niet heel wat geriefelijker dan zo'n ouwe wrakke dienkist voor je deer?
Op dat woordvan de vrouw moest hij erkennen, dat het waar was.
‘Zullen we 't dan maar doen?’ vroegen ze wijder, waarop hij antwoordde:
‘Moeder heit er nog mee gediend in de stad van Tergouw.’
‘Dat is waar. Maar... in de ouwe tijden. En daarvoor krijg je dan ook drie pond.
Een ding van je moeder, dat hecht; maar drie pond... dat hecht óók..

1) f 18. naar gewestelijke berekening.
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waar Aai? En die kist leit zo goed als uit elkaar; wat die kooplui er aan hebben,
maggen de Fransen weten.’ Zó bleven ze maar aan zijn kop flemen.
Waarop Aai zegde: ‘drie pond is veul geld, maar we zitten d'r niet op te wachten.
En wat van moeders was...’
‘Aai... vraag dan vier pond,’ rieden ze 'm aan. ‘Wat doe je, als ze vier pond geven
willen? Maar zouden ze dat wel willen?’
‘Wat denken jullie?’
‘Ik denk van niet,’ zei de vrouw, ‘ze zullen geen vier pond geven voor dat ouwe
end hout.’
‘Maar als ze 't geven willen?’ vroeg Aai toen, ‘vraag ze 't eerst eens...’
‘En is het dan goed, Aai?’
‘Dat weet ik nog zo net niet; vraag het ze eerst maar.’
Zo bleven ze sauwelen over een end oud hout, drie pond, moeders nagedachtenis,
vier pond; doen, niet doen, wel doen.
‘Nee, zo gaat dat niet,’ vond de broer. ‘Als we vier pond vragen en ze slaan dan
toe, dan kan men later niet meer zeggen: en nou gaat de koop toch niet door... dat is
geen zakenmanier.’
En Aai weer: ‘Dat is waar.’
‘Maar ik weet beter. Met jou kont je toch niet verder. Jou ja lijkt veel te veel op
je nee, koopmansgeest zit er geen spiertje bij je in. Je moet het zélf dan maar
opknappen, 't zijn ook eigenlijk ónze zaken niet en ze komen ommers morgen tussen
de eten weerom.’
Morgen. Morgen? Da's al gauw. Maar Aai zegt dat het goed is en gaat meteen wat
zitten boeten aan ouwe schakels en meteen z'n kansen uitzoeken. Vier pond? Veel
geld. Als ze nou toch vier pond geven willen... mag je dázn nog refuseren? Maar
misschien geven ze 't wel niet. Maar áls ze 't geven...’
‘Dat verhaal van jou duurt al nét zo lang als de mist en er gebeurt evennon wat
in,’ zegt Jochem gapende en onderwijl zijn zwaar lijf rekkend dat het kraakt.
Maar velen willen verder vernemen, hoe 't afgelopen is en of hij z'n vier pond
gekregen heeft.
‘'k Ga verder,’ zegt de marktredenaar. ‘Hij dacht er ook nog aan, dat het maar een
ongemakkelijke kist was. En van die tafrelen, wat ze voorstelden, dat wist Aai al
evenmin; dat weet niemand. En hij zei: dan zal ik toch het portret van moeders over
houden en dat is meer waard dan een ouwe kist. Wat heb je nou aan zo'n kist? Hoe
lang was 't geleden, dat hij zóveel geld op slag verdiend had? Daarvoor moest hij
terugdenken tot de oorlog, toen er paling verkocht is in Utrecht, voor zeven en dertig
stuiver 't pond. En toen... toen heeft hij dat geld natuurlijk niet rechtstreeks gezien,
want dat ging dan naar zijn broer, die was de koopman.
Wat zou dat machtig aardig zijn, overlei hij, ineens vier pond in je knikkerbuiltje.
Hij had er een vernuftig plan mee, een geheim plan, zó geheim,
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dat hij er zelf bekant niet aan denken Bierf: hij zou zwaarder in de loterij gaan spelen.
Dat zou hij alsdan vermogen te doen, zonder aan het notarisgeld uit het versterf te
hoeven nippen. Want dat geld had z'n bestemming voor de oude dag. Ja, hij gaat het
doen.
Nee, hij gaat het niet doen. Moeder beur dienkist verkwanselen om wat geld en
met dat geld woest gaan spelen... hij dacht dat het doorgehaalde schaad was; hij gaat
dat niet doen. En toen wist hij 't helegaar niet meer. En de dag draaide en
morgenmiddag zouden die antiekkooplui komen. Dat wier een zwaar beslissen doen - niet doen - doen... Maar toen het avond werd, wist hij het nog niet. Hij meende
toen: eerst maar eenmaal te bedde liggen, dan komt het zuivere weten van eigens
wel (op bed worden vele zaken helderder begrepen). Als je te bedde ligt, dan is de
wereld stil en ook de mensen. Dan kijkt niemand je meer vragend aan, om van je te
weten, wat of je zal gaan besluiten, inzake zo'n stomme ouwe kist.
Maar Aai, die op de ontwarring van zijn zware gedachten gehoopt had in het bed,
had z'n eigen daarin misgerekend. Hij lag op z'n ene kant, draaide zich op zijn andere
zij en er bleef één ellendig weten in hem over: 't is een kwaad besteken en tóch ga
ik dat doen; ik ben niet meer bij machte, dat kwaad in mijzelve te keren. En van dat
moment af, wou hij 't wél gaan doen, maar een vinding bekomen, waarmee 't geen
kwaad meer was. En dat is hem niet gelukt, ook op bed niet.
Hoe was zoiets mogelijk. Om te stelen, daar was hij niet slecht genoeg voor,
daartegen had hij macht genoeg over zijn eigen. Om andere slechtigheid te besteken,
hij kon het wederstaar. Maar vier pond derven moeten, alleen om moeders dienkist
te behouden... daartoe miste hij de besluitkracht, juist omdat het geen echte, geen
beschreven slechtigheid is, voor God noch voor de wet.
Als het toch ware slechtigheid was, dan zou zijn broer 't hem ook niet raaien en
de vrouw niet. Want die stelen niet en roven niet en hun woord is woord. Toen hij
in slaap viel, had hij nóg geen vast besluit genomen en 's anderendaags, bij het
opstaan, wist hij 't ook nog niet. En toen hij die voormiddag, na het fuiken lichten
langzaam naar huis weerom kwam lopen, wist hij het nóg niet.
Maar op de werf, daar stonden die twee kooplui al, radde jongens. Hellekinderen,
dacht Aai, zo glad als ze waren. Toen hij ze had aangehoord, wist hij 't al zeker: dat
is verloren, dat win ik niet van ze. Ze klommen hem al voor, de leer op naar zijn
daksalon. Ze douwden tegen de krakerige kist en er waren schilfers af ook en 't was
- zo zeiden ze - toch maar een lor van een kist.
‘Vier pond? Wie heeft daar van vier pond wat gezeid? We geven drie pond en is
drie pond geen godgeklaagde hoop geld? En meer is er niet voor uit te leggen:
onmogelijk.’

Herman de Man, Omnibus

198
Daar zakte wat weg uit zijn berekeningen; alles werd er anders door en de wederstand
tegen de verkoop rees er mee. Hij zou het ten einde dus toch nog winnen gaan. En
daarom zei hij: ‘als 't nou echtig vier pond was geweest,’ - in de hoop er dan van afte
zijn.
Maar die twee kooplui begonnen bekant vuur te spugen en Aai van allerhand
gemeens te verwijten. ‘Zijn we daarvoor terug gestuurd, moesten we daarvoor onze
kostbare tijd verdoen? Dat zegt eerst... drie pond is veel geld... en dan... 't moet vier
pond zijn... dat is niet eerlijk.’
Niet eerlijk? Aai docht, dat er bloed voor zijn ogen schemerde. Wat was er hier
niet eerlijk? Dat hij vier pond vroeg voor zijn eigen kist? Hij wou een van z'n machtige
vlerken uitslaan en dan hadden die twee heertjes vast en zeker met één slag in 't
benedenhuis gelegen. Maar hij wier al weer kalm, want... ja... wás het eigenlijk wel
eerlijk, dat hij hier moeders dienkist verkwanselde.
‘Ik doe het niet,’ zei Aai en hij dreef ze al vort naar het trapgat. Maar dat rappe
volk sprong opzij. ‘Wacht nog even,’ zei de oudse. ‘Je vier pond zal je dan hebben,
daar gaat het niet meer over. Maar dan moet je ons óók een pleizier doen. Je hebt
daar zo'n geelgeworden ouwe plaat hangen...?
‘Van de warpels? Die uit de Boerderij?’
‘Nee, die daar, in die lijst. Daar heb jij tóch niks aan en ik heb er het pendant van,
dat is zoveel als de tweede die er bij past. Ik geef je dus vier pond, maar 't is dan voor
de kist én die ouwe gele plaat. Goed? Hij hief de prent in de mahoniehouten lijst al
van de wand. Goed?’
‘Goed,’ zei de broer, ‘'t is goed, waar Aai?’ - want die had er pleizier in dat de
kooplui toch nog toehapten omdat ze zo'n geel stuk papier er bij kregen.
‘'t Is goed,’ zei Aai toen, want dit nieuwe ding ineens er bij te moeten bedenken
en ontwarren, dat was te veel voor hem. Hij kreeg het stuk geld. ‘'t Is goed,’ zei hij
overnieuw, ‘en ga nou maar gauw wijerop.’
Ze beurden toen 't baaien goed van Aai uit de dienkist, een paar hamerslagen en't
oud karkas lag uit elkaar. Daar hebben zulke kooplui slag van, zonder stukken te
maken. 't Hout wier op de fietsen vastgesjord, de plaat in een groene deken gewikkeld
en weg waren ze. Aai vond, dat het toen maar akelig leeg en lee was op zijn hok.
Maar de vrouw zegde: ‘Aai, je hebt een goeie week, want het was maar een wrakke
kist, dat zag je nou toch zelf en wat is zo'n papieren prent waard, vooral voor een
manmens. En als 't nou nog een echt schilderstuk was, dat heeft soms waarde. En je
keek er toch nooit op. Je weet niet eens, schat ik, wat er op te zien was.’
Maar hij zweeg, hij was grondig mistevreden. ‘Zie je nou wel, hij weet niet eens
wat er allegaar op stond.’
D'r stond in krulletters onder:
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zo goed heb ik er wel naar gekeken.’
‘Maar wát stelde het voor? Dat weet je toch zeker niet.’
‘Een juffrouw, een kindje met krullen en een hond. En die juffrouw...’
‘Ja? Wat was er met die juffrouw?’
‘Niks. Weet ik niet meer.’
Niks was er met die juffrouw en Aai wist het niet meer, wat er was met die
juffrouw. Maar die avond nog vroeg, toen hij weer naar boven sjokte, toen zag hij
ineens, dat het behang verschoten was, daar waar die plaat gehangen had, de plaat
van de hond, het kindje met krullen, de juffrouw. Toen kwam er wat wilds in zijn
kop en hij greep zijn knikkerbuiltje vast. Hij ging daar wat besluiten, buiten en boven
zijn eigenlijke wil om. Een besluit, sterk genoeg, om een hollend paard te weerstaan;
hij was machtig sterk, Aai 't Hoog. Hij gooide zich op de fiets van zijn broer en reed
de buurt uit, zonder gendag te zeggen, zonder te verklaren, waarheen en waartoe hij
trok.
Hij reed heel de Vlist door, naar Haastrecht. Daar woont, op de hoek van Bilwijk,
de herbergier en meelmuis Brok, en Brok weet alles en kent iedereen. Hij kende
natuurlijk ook de twee kooplui, wist waar ze thuis hoorden. In Tergouw op de
Turfmarkt, een fijn antiekwinkeltje. Nog zei hij er bij ‘Dat zijn geslepen vossen, Aai,
goed uit je fiselefacie kijken, Aai.’ Maar Aai wou bij Brok heel niet zeggen waarvoor
hij naar die kooplui trok.
Wel zou hij uitkijken. Maar zijn plan moet tóch doorgang hebben. Als er brand
is, dan moét er water zijn om te blussen, al stamp je 't uit de grond.’
‘En als er mist is,’ viel Tante Mieke in, ‘dan moet er eten zijn, ook al moet je er
twintig uren voor varen in een roeiboot. Ga maar weer verder; hoe liep dat af met
Aai?’
‘Nou, hij stootte in Tergouw de winkeldeur open en 't eerste wat hij zag, dat was
z'n moeder haar dienkist in brokken. Er kwam een juffrouw voor; Aai schatte, dat
het een hele deftigheid was... neen, de heren waren er niet.
‘Ik kom allenig maar om m'n plaat weerom te hebben,’ zegt Aai.
‘Welke plaat?’
‘Een hond, een kind, een juffrouw.’
‘O, wacht even. Die Engelse prent? Wou u die kopen? Maar die is niet goedkoop,
meneer.’
Meneer, zei ze tegen Aai; stel je voor, meneer!
‘Niks te meneren!’ riep Aai, ‘ik mot mijn eigen plaat weerom hebben!’
‘O, is die plaat van u geweest? Maar dan zult u 'm toch moeten terugkopen. En
weet u wat die plaat kost?’
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‘Een pond kost ie. Want ze hooien drie pond voor die dienkist daar, en vier pond
tezamen met de plaat.’
‘Een pond? Twaalf gulden? Belachelijk.’
‘Mens, je bent gek. Een pond is zes gulden.’
‘Een pond is twaalf gulden en enkele centen of iets beneden de twaalf gulden, al
naar gelang van de beurs, niet beter te weten. Maar daar is die plaat niet voor te koop.
Stel u voor, een Engelse prent van 1773, die zijn zeldzaam, wee u dát maar. En dan
nog wel een Crawford.’
‘Maar dan hebben de smeerlappen me opgegrepen!’ riep hij woest. ‘Ze zeeën, dat
ie bekent geen waarde had!’
‘Ja, maar dát is handel. Ieder is uit om zo goedkoop mogelijk te kopen.’
‘Is dat handel? Maar dat is gemene afzetterij! Ik, een visser van achter in de Vlist,
wat weet ik af van zulk soort ouwerwetse zaken?’
‘Dat is zo; maar wat hebt u er dan ook aan? Wat moet u eigenlijk doen met zo'n
zeldzame prent? Daar hebt u toch niet het genot van, dat een kenner er van heeft.’
‘Maar dat zijn mijn zaken. En ik moet mijn prent hebben, of ik haal de politie d'r
bij. Ik laân m'n eigen niet opgrijpen! Een pond kan je terugkrijgen, of...’
‘Wordt kalm, man, je lijkt wel dronken.’
‘Nee, zat ben ik niet, stadse madam, maar toch mik ik heel je kramerij in elkaar’
- en hij greep werkelijk al een moderateurlamp vast - ‘heel je spullekraampie gaat
er aan, als je mij m'n plaat niet weerom geeft. En gauw. Want wat ik zeg, dat doen
ik! Verstaan?!’
En toen kwam, gelukkig voor haar, juist haar man binnen. ‘Wees nu even bedaard,
man, dan leg ik hem het geval uit.’
Dan kwam die koopman aan het woord en hij schijnt beter van tong geweest te
zijn dan zijn vrouw of wie ook. Want hij praatte Aai van 't Hoog finaal onder de
tafel. Om daartegen te redeneren, was hij niet mans genoeg; op geen stukken na.
Hoor wat hij Aai daar kwam vertellen. De koopman had al een bod van vijftig
gulden op die plaat, maar beneden de zes tientjes liet hij 'm niet uit zijn handen gaan.
Want dat stond er voor. ‘En nu zal je toch niet willen,’ zei hij, ‘dat ik schaai lijd. Als
ik 'm jou goedkoper verkoop, dan ik van anderen aan bod heb, besteel ik mijn eigen
nering. Maar... wat heb je aan die plaat? Waarom wil je 'm terug?’
‘Dat vroeg ik hem ook al. Voor u heeft die plaat toch geen cent waarde,’ viel de
juffrouw er weer in.
‘Dat gaat jullie geen bliksem aan en dat gaat geen mens wat aan. Ik wil m'n plaat!’
‘Maar vertel dan, waarvoor? Is er een andere koopman of soms een particuliere
liefhebber voor geweest? Wil die méér geven. Misschien
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kunnen we samen dan nog een centje verdienen. Ja... als je nu nog een goede reden
had om die prent terug te bekomen... dan...’
Schemerde dáár wat licht voor Aai? Die koopman vroeg naar een gooi reden.
Welnu dan, Aai ging een reden noemen.
‘Die juffrouw,’ zei hij zwetend, ‘ze geleek zódanig op moeders verscheiden... nou
heb je de reden.’ - Maar hij loog, hij loog, mensen, zo lang als hij was.
De juffrouw vatte daarop heur man bij de arm en fluisterde wat. Het wier Aai
ondragelijk warm en benauwd in dat winkeltje van antiek. Ineens zei die terger, die
zijn moeders dienkist uiteen had geslagen: ‘Goed, dat verandert de zaak. Vijftig
gulden heb ik geweigerd, nog geen kwartier geleden. Goed; maar als jij het geeft, jij
hebt meer rechten, dan ben je koopman.’
‘Wat? Vijftig gulden? Maar zijn die lui in de stad dan gek? Weten die mensen dan
niet, wat vijftig gulden betekenen voor een visserman uit de Vlist? Dat is zoveel als
een jaar zwaar sparen en stuiveren voor Aai, een jaar lang vechten met beestig weer,
slaap en vermoeienis, dat is... Maar de koopman wou bescheid weten.
‘Doen of niet doen? Gauw, want ik heb nog meer oorhanden.’
Maar toen was Aai al te wee en te tam geworden, om nog meer weerstand te bieden.
Z'n armen hingen zwaar langs zijn lijf. Wat hij zuiver dacht op dat ogenblik, zal wel
nooit geweten worden, maar hij greep zijn buistje en telde, telde, alles in klein geld,
heel dat bedrag - vijftig gulden - en toen kreeg hij z'n prent. 't Leek wel, of hij wakend
droomde, maar hij betaalde.
‘Nou kan je,’ zei de koopman nog, ‘die kist voor vijf gulden óók meenemen, want
om die kist was 't ons niet begonnen, dat begrijpt een kind.’
Ja ja; het kind begreep dat en betaalde vijf gulden.
‘Wa’ gemeen!’ riep Chef: ‘en is 't daarmee uit?’
‘Nog niet. Luister! Heel de vracht is bij Aai weer achterons gebracht door de
vrachtschipper, maar die prent droeg hij bij zich in veel vouwen. De lijst had hij
onderweg er af gesmeten. De kist wier weer in elkaar getimmerd, z'n goed werd er
overnieuw ingeladen.
Nou vat je; die broer en z'n vrouw dochten: onze Aai is glad gek, en ze wilden
wel eens van hem weten, hoeveel rouwkoop hij had moeten geven. ‘Niks,’ loog Aai,
‘maar ze hieuwen daar gunter de plaat. Ik wou moeder heur kist toch maar liever
niet in vreemde handen laten.’
Maar dat dit gelogen was, daar kwamen ze achter, nog binnen een week, want het
slot van z'n moeders dienkast was heel niet vernuftig. Bovenin vonden ze de plaat,
die was dus niet in Gouda achtergebleven. In vele vouwen lag hij op de neusdoeken
van Aai. Toen waren ze nieuwsgierig en hebben er verder navraag naar gedaan. Alles,
álles hebben ze vernomen. Ook dat Aai in Tergouw gezegd heeft, dat die juffrouw
zo op z'n moeder geleek.’
‘Dan is hem stekeblind,’ verklaarde z'n broer. ‘En gek is onze Aai ook.
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Meer dan een half honderd gulden geven, om zo'n plaat terug te hebben met die kist,
bekant brandhout. En te weten, die plaat schijnt kostbaar te zijn, maar hij heeft er
een hoop vouwen in gemaakt. De vent is gek!’
‘Laat 'm maar tobben, man, 't is z'n enige pithier. Avond aan avond zit hij over
die plaat te kijken, ik heb 'm al een keer of wat beloerd, zonder dat ie 't merkte; wat
wil hij toch met die plaat? Hij zal niet eer rusten, voor 't ding aan stukjes van het
vouwen in z'n kist leit.’
En dat was ook zo. Want eer rustte Aai 't Hoog niet. Van al dat vouwen en iedere
avond weer ontvouwen, wieren het op 't lest niks dan kleine stukjes. Maar toen paste
de grijskop die stukjes allemaal fijntjes naast elkaar op zijn beddelaken. En daar lag
hij dan uren voor geknield bij te grijnslachen. ‘Net moeders, net moeders, 't is toch
echtig waar, 't is tóch niet gelogen, nét moeders.’
En ik kan jullie allemaal verklaren, toen loog Aai 't Hoog er ook niet meer om,
want toen was hij veel van zijn kennis om te onderscheiden kwijt geraakt... daar al
die jaren zo eenzaam wonend op z'n zoldersalon, alleen met die gele plaat in stukjes.’
‘Hangen zal ik, als ik er een biet van versta, wat of hem in hemelsnaam aan die
plaat had,’ gooide Jochem er uit, toen de volksverteller zweeg. En er waren mensen
in de kajuit, die hem bijvielen. Een van de varkensknorsen wou er al een liedje op
gaan zingen, maar vrouwvolk schijnt voor zulke verzwegen zaken een fijn neusje te
hebben en de knors kon 't wel bemerken, dat zijn spot hier gans en al verkeerd uitviel.
Het hoofd van Jut zat starrelings voor zich uit te kijken, hij vocht met velerhande
gedachten, die door zijn kop sprongen.
En eindelijk vatte een het woord op en vroeg:
‘Maar waarom was dat dan zo? Wat was dat met die gelijkenis?’
Toen stond de marktverteller op en keek, in zijn volle lengte op de kajuit neer, of
daar geen eerlijke kooplui zaten, met zwaar geld in hun portefeuilles, maar een troep
bandieten. Hij trok naar boven en liet ze alleen die zaak uitbikkelen.
Achter hem aan kwam het hoofd van Jut. Die docht in zichzelf... ik heb er weet
van, maar weet er 't fijne niet van. En zoiets kan je hinderen. Hem hinderde het. Hij
zocht de lange en zei (en dat was niet mis te verstaan) ‘maat, jij mot die Aai 't Hoog
dan wel goed gekannen hebben, dat jij dat alles zo haarfijn weet.’
‘Ik heb hem goed gekend; 't is waar.’
‘Maar ik zeg zó: jij vertelt niet alleen wat of er gebeurd is, jij vertelt ook, wat of
die Aai 't Hoog in zijn eigen docht. En nou redeneer ik zó: óf je verzint dat maar, óf
jij mot hem zo goed gekannen hebben, dat hij 't jou allemaal eigens oververteld heit.
Want anders kan jij niet weten, wat of hij allemaal heeft overleis in zijn eigen.’
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‘Ik heb hem heel goed gekend, dat zei ik toch al. Ik heb hem beter gekend dan wie
ook.’
‘'t Is,’ zei toen het hoofd Jut, ‘'t is, dat jij eigens nog te jong daarvoor bent en te
veel uitgeslapen en nog heel niet grijs... anders...’
‘Wat anders?’
‘Anders zou men zeggen... hij heit ons zijn eigen geschiedenis verteld, maar met
andere namen er in.’
‘Dat heb ik niet, dat is niet waar,’ zei de marktverteller, ‘hoe kom je zoiets te
denken?’
‘Vanwege 't fijne er van. Niemand loopt zó te koop, met wat hij van binnen
uitbroeit. Om het je eerlijk te zeggen... ik zou het eigens niet altijd zélf weten, wat
er in me is rond gegaan, alvoor er een zwaar besluit bij me valt. Ik heb óók mijn
portie van het leven gehad. Maar wie kan altijd zuiver rekenschap geven, van wat
hij overdacht, aleer hij besloot?’
‘Ja... en wat wou je nu eigenlijk weten?’
‘Wie was Aai 't Hoog?’
‘Nogal duidelijk. Aai 't Hoog, anders niemand. Ik heb er geen woord bij verzonnen;
't is gebeurd, zo het is verteld.’
‘'t Is anders maar een raar verhaal.’
‘De dingen in 't leven zijn altijd vreemder en ongelooflijker, dan de ergste zaken,
die je leest in de boeken.’
‘Dat is waar, daar weet ik zélf van mee te praten. Als ik eens alles vertellen wou,
wat ik eigens beleefd heb, dan had je een roman, zoals er geen tweede bestaat, in de
hele wereld niet. Maar... die fijne dingen, die fijne zaken van iemand zijn gedachte
en dat allemaal netjes uit elkaar gehaald; man... ik zeg nóg eens... hoe kom je er aan?
Heeft hij 't je zo zuiver allemaal verteld? Of ben jij soms een van de keinderen van
z'n broer?’
De marktverteller hield zich vast aan de verschansing. Hij stond daar in zijn zwart
jaquet, met de breedgerande flambard op, als een omwolkte vlek in de mist.
‘Waarom vraag je me dat toch?’ vroeg hij klagend, alsof hij zich niet lostrekken
kon van de onderzoekingszin, die ineens in 't hoofd van Jut gevaren was.
‘Omdat ik goed geluisterd heb. Zoals jij praatte over Aai 't Hoog, zo kán een mens
niet, dat bestaat niet, het hebben over een vreemde. We staan hier nou toch alleen...
waarom zou je 't mij niet vertellen? Want er zit wat tussen en dat wil je vasthouden;
dat merk ik aan je hele doen. Was je een keind van z'n broer?’
De volksverteller kijkt om, kijkt nóg eens om en rond zich heen. Niets dan must
en de vage vormen van het schip. En een lichtvlak dat aanwijst, waar de kajuittrap
mondt. Anders is er niets dan leegte en stilte om hen heen. Het lijkt wel, of de vent
ingeschrompeld is, of hij kleiner geworden is, onder
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de vragen van die kermisgast, die zelf óók zegt rond te lopen met een geheim... en
zeker wel een verdriet. Nóg meer buigt hij zich voorover. ‘Een kind van z'n broer
ben ik niet en toch...’
‘Wat dan... tóch...’
‘Ik ben z'n eigen kind. Aai 't Hoog dat was mijn vader. In z'n laatste levensjaren
heb ik voor hem mogen zorgen. En moeder... ze was blond.’
‘En die juffrouw op die prent? Zeker ook blond?’
‘Ja,’ zegt de marktorator, die, anders zo rustig en zelfverzekerd redenerend, nu
maar amper woorden vindt.
‘Dan zijn ze nooit getrouwd geweest, schat ik zo, aan je verhaal te horen.’
‘Nee... 't is maar van korte duur geweest; m'n moeder diende in die dagen bij een
Notaris daaromtrent. En zijn familie vond dat niet hoog genoeg voor een 't Hoog.
En toen moest dat netjes van elkaar. Moeder zat er mee; maar 't heeft niet aan de
visser gelegen. En toen ik dat naderhand vernam... moeder was dood... toen heb ik
hem uit de Vlist gehaald. Mij en mijn moeder had hij verstoten, hem heb ik opgevist
uit het keinds worden. En we hebben nog goeie jaren met elkaar gehad. Ja, ik heb
hem goed gekend, dat geloof je nu zeker ook wel.’
‘En die plaat, bestaat die nog?’
De ander knikt alleen maar en loopt nog wat verder het gangboord in. Hij wil dus
alleen zijn, vat het hoofd van Jut nu wel; hij zoekt het lichtend trapgat weer op.
Eer er een kwartier verlopen was, neen, nog geen vijf minuten na dato, wist dat heel
de kajuit. Een kostbaar geheim kwam dat hoofd van Jut brengen. Wie wil niet graag
de zegsman zijn van een kostbaar geheim? Dat smaakt zo zoet; men voelt zich dan
stijgen in aanzien en achting. ‘Ik heb het subiet er uit begrepen,’ zegt de spullebaas
fier, verzwijgend zijn eigen verbazing om deze richting, die de onthulling genomen
had. ‘En ik versta niet goed, hoe dat voor jullie onbekend is gebleven onder 't
vertellen. Maar wees nou voorzichtig, dat hij niet merkt, dat ik 't jullie verteld heb;
anders vertel ik nooit meer wat over hem. Zo'n stille snijer. En van die verborgen
verhaaltjes. Je mot ze maar proeven...’
En toen de stille snijer terug kwam, was er ineens rond zijn persoon stilte en ogen
die stekend keken. Ze hebben niets losgelaten, daar in de kajuit. Ze hebben 't hem
niet nagewezen en er niet op gezinspeeld. Chef, die juist bezig was zich te verspreken,
kreeg een stok in zijn maag dat hij kokhalsde. Jochem, zijn maat, had die stok bij
het ándere end vast. Heeft toch die marktverteller er de lucht van gekregen, dat de
verborgenheid van zijn bestaan al openbaar was geworden? Zijn ogen zochten
hulpeloos en schuchter van de een naar de ander. Ze keken allemaal different, die
ogen, maar allemaal een beetje te strak, om natuurlijk te zijn. taf was dat maar
verbeelding?
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Toen hij de ogen van ‘Burgers heft toch medelij’ visiteerde, zag hij daar een
twinkeling in van pleizierige spot. Of heeft hij zich ook dát maar verbeeld? Toen
zocht hij de ogen van de man, die hem murw gevraagd had en het hoofd van Jut sloeg
bang zijn blik neer.
Dan trok de marktverteller zich nóg wat meer in zijn schouders terug. Dit was de
eerste maal in zijn leven geweest, dat hij tot gemeenzaamheid zich getrokken had
gevoeld. Het is ook de laatste maal geworden. Was er iets geschonden aan zijn rijzig
bewust figuur? Zo hij daar tegen het beschot hing, zwijgend en desolaat, geleek hij
toen niet de figuur die hij zelf had opgeroepen: Aai 't Hoog, de eenzame visser, die
in zijn levels niets dan bitterheid viste en wat heul overhield bij een prent aan kleine
vodjes, een prent van een hond, een kindje met huilen en een juffrouw... een blonde
dame..?
Wat duurt dat lang, zo'n dag van wachten, onder al deze mensen; allemaal vreemden.
En gister, toen viel er tenminste nog wat te praten over de honger en over de schipper,
die ergens op het water zwaikte; deze dag gaat toonloos en traag voorbij. Maar ze
zijn nu toch allen gerust. Ze zitten op een hecht schip en er is eten aan boord, de
families kunnen uit de krant en door de radio weten, dat ze hier buiten gevaar
verkeren, alleen de dingen vergaan en er komt geen cent in.
De koektent alleen doet zaken; hier en daar worden hem een stuk janhagel en wat
moppen afgekocht. Maar dat mag geen naam hebben, ook al omdat hij hier, onder
vak- en lotgenoten, heel andere prijs bedingt dat bij de boeren op de markt.
Het kaartspel, dat gestaakt was, toen er honger dreigde en Dorus zijn monotone
misthoornstoten liet klinken over het water, is hervat. Het lijkt, of over heel de
scheepsbezetting een kalme berusting is neergestreken. Nog wordt er wel gemopperd
en geduveljaagd, vooral over de stilstaande verdiensten en over de som der vertering
hier aan boord, maar zwaar weegt dat niet. Hier en daar kloeten opnieuw groepen
bijeen en blijken weer afscheidingen als vanouds. Nu niemand meer een verhaal
doet, is het gewone gesprek om niks, met een verward geroes van stemmen, weer
aangevangen. ‘Weet jij nou geen mooi verhaal?’ vraagt er een aan ‘Burgers heit toch
medeij’, jij zal toch wel 't een en ander zo beleefd hebben op je toer; hoe lang kikker
jij al niet rond?’
‘Ik weet maar één verhaal,’ zegt 't ventje krakerig weerom: ‘het vlees is beter dan
de benen en niemand is te vertrouwen; ik ook niet. En daarmee is het uit!’ Niemand
kon verklaren, dat hij door dat verhaal voldaan is.
‘Maar één voordeel had het... 't was kort,’ zegt Jochem, ‘en heel wat korter dan
dat labberdoedanisverhaal over die ouwe kist en die plaat.’
‘Maar jij dan, Jochem, een vent zo welbespraakt als jij, weet jij niks meer, om de
tijd te doden?’
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‘Ikke. Een verhaal? En dat zomaar te geef? 't Is zonde.’
‘Maar als 't een mooi verhaal is, dan mag je rondgaan met je mooie menerenhoed,
waar mensen?’
't Heeft bijval. ‘Maar,’ vraagt Jochem, ‘kan ik dan niet éérst rondgaan? Hoe
zwaarder collecte voor een arm man zonder inkomsten, die zorgen moet voor
zeventien onschuldige bloeden van kinderen... loe mooier 't verhaal.’
‘Wat? Heb jij kinderen? En je bent niet eens getrouwd en je hebt niet eens een
wijf.’
‘Zwijg stil, dat had er nog bij moeten kommen ook bij m'n armoei; maar als jullie
nu ook zó nauw kijken, ik moet m'n waar toch ook aanprijzen. Zo is toch eenmaal
de koophandel. Als ik geen mooi konkelefoes verzin, kom ik niet aan m'n daggeld.
Ik lieg er maar zeventien kindertjes bij en een ander zegt, dat de koeigies die hij
verkoopt, nog maar eenmaal gekalfd hebben, al weet hij beter van achtmaal. Dat is
handel. En handel is handel.
En dan... hoe lichtelijk had het niet waar kúnnen zijn? Dus is het bijna waar en
nog niet eens zo'n grote leugen. Affijn, ik ga met m'n hoed rond; alleman geeft wat,
behalve de man of het vrouwmens, dat nog nooit gelogen heeft bij 't aanprijzen van
zijn waar. Maar Chef hoeft niets te geven, compagnon van mij zijnde.’ En ze gaven.
Alleen ‘Burgers heit toch medelij’ gaf niets. ‘Hij hoeft óók niet bij te dragen,’
verklaarde Jochem, terwijl hij content de inhoud van de hoed uitschudde: ‘hij is met
mij in 't zelfde vak; dokters helpen mekare ook wel op kosten van ongelijk. Ik dank
de vergadering van harten aas voor de goede gave. En met de wens, dat de vingers
mogen afvallen van hen, die aan een rechtschapen bedelaar geen centje geven willen
voorzijn levensonderhoud, begin ik hier te vertellen van de drie...’
‘Weten we al, kennen we al, van de drie serpenten van wijfies,’ riepen een paar
koeikopers.
‘O, kennen jullie 't al? Dat spaart me de moeite. Jammer, dat het geldje al bijelkaar
en doormekaar is gerold; anders zou ik ieder 't hem toekomende nog zuiver terug
gegeven hebben ook.’ En Jochem hield er mee op.
Maar dáár hadden ze in de kajuit geen vrede mee. Twee van al deze gevangenen
in de mist hadden ooit van hem dat voorval horen vertellen, de rest was er vreemd
van. En voor die twee zou hij zich aan zijn ware plicht onttrekken? Want dat was
plicht geworden, na die omgang met z'n hoed.
‘Nou,’ hervatte Jochem: ‘als 't dan moet, dan moet het. En ik zal het zó vertellen,
dat geen mens het nog meer herkent. Dat kan best, want er is toch geen duvel van
waar. Wat arme mensen zeggen, is nooit waar; ga dázt maar eens bevragen bij de
heren van het gerecht.’ Hij schraapte machtig gewichtig zijn keel, zette z'n ontaard
zwaar lijf in postuur en begon voor een verhaal van lange adem.
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III / Het volksgericht
‘Waar ik van spreek, dat is al een mooi hortje geleden. Ik was nog kwiek en slank.’
‘Ho Jochem... niet vloeken.’
‘Als 't zó mot gaan, dan gaat het niet en ga 'k liever een uurtje op 't land kuieren.
Ik zal het nu nog eenmaal proberen. Stilte.
Ik was nog jong. Maar de schrikkelijke werkloosheid in mijn vak was toch al
aangevangen en wat mot je doen zonder werk en geen rijk man zijnde? Je hand netjes
ophouden, anders zit er niks op.’
‘Jochem, wacht nog even. Je had het over je vak,’ vroeg de Chang, de
harmonicaspeler, ‘maar vertel jij eens op, wat voor vak was dat?’
‘Jij meent zeker, dat is ie na dertig jaren van hand ophouwen schoon vergeten,
lelijke piepwindmaker. Ik ben een ijverig ambachtsman geweest, maar jij, wat maak
jij? Wind. En wind is niks; kan je niet grijpen, niet meten, niet wegen, niet ruiken,
niet eten, niet drinken. En dan ben je nog zo onnozel, dat je de wind, die je pas
gemaakt hebt, nog laat wegblazen ook. Jij maakt dus nog minder dan wind. En dat
vraagt een rechtschapen werkman, een vakman, een ambachtsman, naar zijn vak.
Man, ik zou je, naast m'n eigenlijke ambacht, nog heel wat vermogen op te noemen,
waartoe ik bekwaam ben.
Kan jij matten vlechten? Nee? Nou, ik wel. In Hotel DE HOUTEN LEPEL geleerd.
En boenders binden? Bij Toontje Nikkel dankbaar in me opgenomen. Zo kan ik
bruine bonen lezen, touwpluizen, zakjes plakken, boekbinden en soldatenhemden
naaien; dat is hoop ik toch wel wat minder dan niks. Maar die schrikkelijke
werkloosheid... affijn, ik was toen nog jong. En vlug ter been. Nou moeten jullie
voorstellen; Mastwijk, dat is een buurtschap tussen Montfoort en de Meern, een end
zonder end. En daar heb je boerenhuizen, en ook nog enkele burgerhuizen, die
helemaal alleen achter in het land staan; plezierig voor een mens, die, zoals ik en
Chef, het van het mededogen van 't mensdom motten hebben. En in een van die
achterafre burgerhuizen, eigenlijk was 't meer een soort kasteeltje - er was ook ‘een
gracht om, maar die lag leeggelopen - daar woonden drie ouwe juffrouwtjes en een
broer. 't Waren brave wijfies, van ene kant uit bezien. Ze deden nog geen vlieg kwaad.
Maar mensen deden ze wél kwaad. Maar van mensen hieuwen ze dan ook niet veul.
Hoe is zoiets toch mogelijk? Die ouwe wijfies woonden in een mooi huis, onder
mooie ouwe bomen en 't zat er stikkeus vol met een overzees soort katten, papegaaien,
uitheemse vogeltjes, allerhand soort kleine mormelhondjes en meer van dat vullis.
Dat zou mijn leven zo niet zijn, zo koekeloerend bij natuur en beest. Ik hou nou
eenmaal meer, van mensen, dan van bomen, en (heel zuiver doorgeredeneerd) meer
van jonge deerntjes, dan van ouwe schoenmakertjes. Ja ja, lieve dochtertjes
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daar in de hoek, lach maar zo niet. Het is waar. Al heb ik jullie nog als luierkinderen
zijnde gekend, toen jullie zo mooi nog geen liedjes zingen konden en bij je vader en
moeder inwoonden in een woonschuit of een wagen, jullie zijn nou aardig opgegroeid,
ik mag dat jonkvoik wel. Dat zijn de blommetjes op 't stoffige gaanpad van ons leven.
Lange bloei hebben ze niet, maar...’
‘Jochem, blijf bij je verhaal.’
‘Ja mensen, maar als ik aan die ouwe zure wijfies denk, dan moet ik het toch altijd
even (bij wijze van mondje spoelen) over jonge vrijvogeltjes hebben.
We kwamen er eens in de veertien dagen, waar Chef? En altijd bekwamen we ook
wat. Maar je moest er dan ook heel wat voor doen. Al het kwaaie nieuws, wijd uit
de omtrek, moesten ze weten: een vent die ze in de kast hadden gesloten wegens
slechtigheid op z'n eigen werf, weggelopen mannen of vrouwen, die 't niet meer
harden kosten nevens elkander... van dat soort nieuws. Als er niks was... nou dan
verzonnen we maar wat, waar Chef? Dat hoort nou eenmaal bij je broodwinning.
Maar dat ging goed, zolang het goed ging. Kwamen ze er achter en dat kwamen ze,
dan was de wereld te klein, als je zonder erg achterom gewandeld kwam. En dan
verzonnen ze de gemeenste streken. Zo hebben ze eens drie centen voor ons
neergesmeten, in 't korte gras van de bleek voor hun huis. Weet je 't nog, Chef? En
toen je ze grijpen wou, weet je 't nog? toen lieten ze twee van die verdomd venijnige
aapjes los en die hielpen mee zoeken. En 't was toch zonde, om 't goeie geld in het
gras te laten liggen en omdat Chef nog altijd beter bukken kan dan ik, daarom zee
ik: Chef, we laten ons door geen apen kisten, ga d'r op af. - En dat is me daar een
geniepig gevecht geworden, schrikkelijk, schrikkelijk. Chef, laat jij je littekens nou
eens netjes aan de dames en heren zien. Maar 't ergste was, de apen hadden de centen
en wij bleven er koud van. Zijn dat nou serpenten, of zijn dat geen serpenten?’
‘Dat zijn serpenten!’ vond Bartje Rijkelijkhuizen.
‘Goed gezegd, Bartje!
Maar ze woonden niet alleen, daar achter in Mastwijle, die drie duvelse wijtkes;
ze hadden er een broer bij inwonen, een oud grijs mummelventje in een grauw zijden
jasje. Of die van betere aard was, of dat hij óók met de duvel verbonden was... ik
weet het niet. Want je kreeg nooit de kans, met het ventje ook maar twee woorden
te praten, of een van die drie dochters van beëlzabub waren daarbij. Ik zou je wel
twintig mensen uit mijn kop weten op te noemen, die de wijfes graag zó levend in
de grond hadden gestampt. Maar Gertteun van Baren, we noemden hem Gert
Koeimoes, de postboni van Montfoort, zou ze dan nog eerst levend hebben kunnen
villen. Als hij tenminste niet zo vies van derlui geweest was, want ze hadden altijd
zo'n zuur kastenluchtje over zich. Ja... de katten woonden er op een eigen
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kamer en schoonmaken heb ik er nooit gezien. Meiden hadden ze niet. Vroeger wel
geprobeerd; maar die er kwamen zijn allemaal weggevlucht in de nacht.
Waarom had nou die Gert Koeimans zo'n hekel aan de drie serpenten? Dat ga ik
jullie verklaren. Hij moest er op een keer wezen met een brief. Dat beurde maar
zelden, want ze waren schrikkelijk eenzelvig, dat tuig. Hij was nog een postboni van
't ouwe slag, hij liep zijn hele dienst. En om bij die wijfies te komen, had hij zuiver
een dikke twintig minuten nodig. Toen hij achterom kwam, schoot opeens zo'n raar
model Chinees hondje op hem af en eer hij wist waar de zon was opgegaan, had dat
mormel hem in z'n poot gebeten. Bloeien van belang. Maar toen gaf hij dat ondier
toch een trap, een trap mensen; het platte koppie was nóg platter geworden... en
China gaf de geest.
Toen was 't spul aan de gang. Drie vergifspuugsters schoten uit de huis. Ze huilden
als keinderen en vlogen op Gertje aan; ze krabbelden hem in zijn facie, 't moet bar
geweest zijn. En toen hij ze van zich afgeschud had, dregen ze de bul los te laten...
want een bloedhond hadden de engeltjes ook al. Naderhand stuurden ze daar nog
een brief over naar de hoge omes van de post, Gert Koeimoes heeft er nog veel
narigheid van gehad.
Maar wat deden toen die valse muishondjes? Eén trok er naar de stad en zocht
daar een krantje uit, dat niet veel kostte. 't Mocht namelijk nooit veel kosten bij die
heksen. Maar dat krantje verscheen iedere dag en 't is waar, zo waar als we hier vast
zitten in de mist, ze keken het nooit in. Ik heb er op een mesthoop wel honderd van
die krantjes zien liggen, waar 't bandje nooit af geweest was. Maar van toen af moest
Gert Koeimoes dag aan dag die loop er bij maken. Twintig minuten iedere dag. En
daar aangekomen, stond altijd wel een van die serpenten klaar, om 't krantje aan te
pakken en om wat vriendelijks te zeggen over het mooie loopje. Dat heeft zo geduurd,
tot de ouwe Gert op pensioen ging, toen wier als de wind dat krantje afbesteld. ‘'t Is
me een duur hondje geweest, dat ik daar de zaligheid heb ingetrapt,’ placht Gert
Koeimoes te zeggen. En zelfs nadat hij op pensioen was, kon hij nooit de kant
uitkijken van de drie wijfies, of hij hief dreigend zijn stok.
En wat ze nog meer hebben bestoken. 't Is allemaal even schrikkelijk en even
geniepig. ik heb me nog het volgende laten vertellen. Jullie weten nou, ze hadden
een hoop van die uitheemse katten met lange haren. Op een nacht moet er een veldkat,
van dat verwilderde soort zo er huizen in holle bomen, in den huis gekomen zijn,
een halve tijger was het, en nog wel een kater. 't Was voorjaar en de poesjes dartel,
je begrijpt, dat gaf lief katjesspul. Maar o mensen, toen ze er van wakker wieren en
dat monster vonden tussen hun zijige poesjes. O mensen. Ze haalden van de zolder
een grote vogelkooi en daar joegen ze, met lappen en mattenkloppers, dat wilde beest
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in. En toen? Wat denk je? Ieder rechtgeaard mens zou zo'n wild kreng dat niemand
toebehoort, netjes verzopen hebben, of op andere wijze afgemaakt. Zij niet. Zij
hongen die kooi buiten aan een kram en keken er niet meer naar om. Veertien dagen
lang heit dat wilde kreng van de honger en dorst zitten gillen, maar ze lieten het
gitten. Toen er een boer uit de geburen kwam en er voer in gooide, nadat hij
geprobeerd had, die kooi open te breken. Maar 't ding zat goed gesloten. Toen ze dát
merkten, hebben ze het hele geval naar de schuur gehaald en daar heeft de barre
martelie doorgeduurd, tot die veldkat, mager als een panlat, van de honger 't begeven
had. Nette mensen waren dat, vind je ook niet?
De notaris uit Montfoort wou ze niet meer bedienen, die vond ze te gemeen in hun
soort. Als ze een dokter nodig hadden, maar dat beurde zelden, want ze dokterden
zelf met kruiden, dan moest die helemaal uit Utrecht komen, want de heren uit de
omgeving waren er bang en vies van. Op 't lest schat ik, dat wij de enigen waren, die
nog achterom dienven komen. En ik kan het verstaan, dat al 't volk zo bunzig was
om er te zijn. Want ze hadden zó lang met niks anders omgegaan, dan met katten en
papegaaien, dat ze er echtig op zijn gaan lijkenera, ook naar de aard.
En toch al kwam er niemand over de vloer, ze wisten álles. Uit al de buurten wisten
ze de ongeregeldheden, de ondeugden en de ellende. Hoe ze 't allemaal aan de weet
kwamen? Ik weet het niet, maar het is zo. 't Leek echtig wel hekserij. En wij waren
niet de enigen, die ze voor toverkollen aanzagen. Op hun werf stond een hoge boom,
zo'n steenolm en daar groeide een heksenknoop in. Die zie ik er nóg uitzagen, door
de boomrooier Stravers uit Benschop. Maar binnen de twee jaar was er wéér een
heksenknoop in gegroeid en toen die er uit was, nóg een. Zegt dat wat, of zegt dat
niet wat?
En 't bleef er niet bij, dat ze alle beroerdigheid wisten, die in de buurten voorkwam;
maar waar ellende was, daar zaten zij ook tussen te mieren en te wroeten. Liep ievers
een wijf weg van d'r man, ze kon van de drie wijfies raad bekomen om te volharden,
ja ook geld daarvoor. Ruzie tussen geburen bliezen ze aan, tot er stokslagen vielen.
Keinderen die d'r ouwers uitwierpen, vonden bij heerlui heul voor die slechtigheid.
En wie ontaarde boeken wou lezen, kon bij dat volk terecht.
Ik heb nooit beter horen verluiden, dan dat die uitgedroogde mormels heer ziel
aan de duvel hadden verkocht. Bijgelovig ben ik niet, maar dat ze heksten, dat geloof
ik wél. En al zie je geen heksen meer op een bezem door de lucht rijen, daarom kan
er toch nog wel hekserij bestaan.
Maar 't ergste was wel, dat ze als honden op de landpacht waren. 't Jaar een en
negentig en de twee jaren voor de oorlog, waren kwaai jaren voor de huurboertjes.
Maar de wijfies gaven geen kramp en met ijzig smoel lieten ze het arm volk uit d'r
huizen zetten en van het land af.
En toen is 't eindelijk bij deze verdommelingen, die altijd zo groeiden in
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een andermans verdriet, toch ook tot openbare beroerdigheid gekomen. 't Zal wel
zijn, na jarenlang broeien en dreigen, maar op zekere nacht is het ouwe ventje
weggelopen en beland, eerst bij goei mensen in Montfoort, toen bij familie ergens
in 't Gelderse. En van die goei mensen is het uitgegaan, hoe die drie venijnige kaketoes
hun broer het leven hebben zuur gemaakt. Moet je horen: vóór de donker moest hij
avond aan avond naar bed en anders kwam er slaag en gekrijs. Al z'n liefhebberijen,
zoals vissen en postzegels sparen, hadden ze hem afgenomen, eten kreeg hij maar,
als er wat van de katten overbleef; maar slaag zoveel als hij ervan lustte en nog meer.
En nog geen pijpje mocht hij meer roken. Maar ten leste had hij er genoeg van
gekregen en toen is hij, zo oud als hij was, door 't raam gekropen (want z'n kamer
zat op slot) op een kippenhok gevallen en half kreupel van de val, gevlucht. Dat hij
de hersens niet ingevallen was, heette een wonder. Maar God is met zijn sloren.
En daar zat toen het rijke ouwe heertje, arm en ontdaan, bibberend voor de toorn
van zijn lieve zustertjes, in een winkelhuis van Montfoort en elke keer als de bel
ging, vloog hij benauwd overend. En ze zijn om hem gekomen ook, met drieën
tegelijk in een wagentje, maar toen ze de winkeldeur openstieten, al krijsend op
voorhand, kwam de dikke Wout van den Brink met de pook naar voren gestoven, en
hij zou ze de hersenpan ingeslagen hebben ook, als ze niet schielijk teruggesprongen
waren. En toen ineens zag die Wout (die eigenlijk helemaal zo manhaftig niet was
als hij wel leek met zijn pook) dat achter in dat wagentje de bloedhond zat. Grote
gerechtigheid... wat ie toén geschrokken is. Knippen en kettingen en 't slot, alles zette
hij vast en in 't achterhuis de deuren en boven de ramen. En hij had géén rust, aleer
het wagentje was weggereden. Ze zijn toen nog wel naar de politie gereden ook,
maar daar vonden ze, dat hun broer, die al vijftig jaar mondig was, toch zeker wel
z'n eigen verblijfplaats uitkiezen mocht. En 't was geen luierkeind meer; dus er was
geen biet aan te verhelpen. Daarop zijn ze weerom gegaan, naar 't kattenpaleis en
wie 't rond die dagen waagde, op hun sticht te komen, of nog erger, op hun werf,
hoorde in de verte de bloedhond al grommen.
Honderd mensen en meer wouwen 't ouwe heertje spreken, maar die wier zodanig
bang voor de grijpvingers van zijn lieve gezusters, dat hij al ineenkromp, als ze 'm
naar 't een en ander vroegen. Maar 't was ook niet nodig; wat Wout van den Brink
weet, dat weet toch heel de wereld in drie dagen. En nou heb je, pal achter Montfoort,
een buurtschap, hief Blokland. Aan de ene zij loopt dat dood in de polder. Alleen
twee toepaden trekken er heen, maar in de winter heb je, op die toepaden,
baggerlaarzen en een polsstok nodig, waar Chef?’
‘Ja, dat is waar,’ zegt Chef, ‘maar daarom gaan we er in de winter ook niet henen.’
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‘Die zet is voor jou!’ roept de varkensknors. ‘Chef en Jochem met een polsstok aan
't springen, dat zou ik anders willen zien.’
‘Veur geld is alles te koop,’ gaat Jochem voort, ‘let dus goed op je woord, vilder.
Maar om op dat achterafs buurtschap terug te komen, jullie tallen begrijpen, dat die
daar wonen nog een beetje uit de ouwe tijden stammen. De vooruitgang is er een
hortje langzamer gegaan, net zo langzaam, als wij naar Goes gaan. Toen ze daar
achter in dat buurtschap vernamen, dat het ouwe ventje niet meer in 't kot was, en
dat ze hun bloediegen broer zodanig het leven hadden verzuurd en zo geslagen
hadden... toen was op zekere dag de bloedhond vergeven. Hij lee ievers stijf in 't
hooiland met kromgetrokken poten en dikke blauwe tong. Tie had dat gedaan? Vraag
het aan de kraaien. De wijfies waren gelijk razend. Dat ze elkaar toen niet vermoord
hebben met d'r scherpe nagelen, vat nóg niemand. Maar brandnetels steken mekare
niet. De burgemeester liet er een vel pampier over vol schrijven en beloofde braaf,
dat naar de dader onderzoek zou worden gedaan. En toen ze weg waren, lei hij dat
pampier op een hoog schrap, waar nog meer van dat soort zaken lag te wachten op
de muizen.
En een paar dagen na dato, nieuwe maan en hels donker, toen is, ze verzeggen uit
Blokland (maar ze zeggen zo veul) de vergelding gekomen. Vijftig man met
knuppelen. En dat kwam bij de wijfkes voor den huis staan als een soort donderwolk
en 't begon met een lied, terwijl ze met de knuppelen sloegen op het beluik der ramen:
Wij doen de duvel melding
Wij kommen om vergelding
Hei ha hoi l
Wie mot de stukken betalen
Dat zal de duvel halen
Hei ha hoi!
Wij kommen om met slagen
De duvel te verjagen
Hei ha hoi
En is de duvel uitgeroeid
Dan blijft de tafel ongemoeid
Hei ha hoi!
Dan komt op 't dak een Paasboeket
Het huis in 't klare licht gezet
Hei ha hoi!

Toen dat was gezongen, vielen ze aan. Maar 't huis van de wijfes was sterk. De deuren
en luiken hieuwen stand. Ze konden, met hoe velen ze ook waren, daar heel niet in
geraken. Maar die uit Blokland gaan zo gauw niet uit den
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wege. Ze tropen de ijzeren hekkepalen uit de grond en daarmee ging dat gereder. De
luiken gaven mee, de voordeur sloeg in splinters, de kozen begaven 't en daar kwamen
anderen al aanlopen met een mastenboom, die ze onder een horrenbrug van
plaggenzooien hadden uitgerukt. En die mastenboom deed het werk goed. Met een
man of tien gehanteerd, kan je daar vloeren mee inbeuken, halfsteens tussenmuren
mee uit de voegen nameien en al 't houtwerk doen versplinteren. Maar toen waren
de meesten al binnen met hun knuppelen. Geloof nou maar, dat als zo'n aardbeving
over 'n huis komt, dan is het in enkele tellen heel niet bewoonbaar meer. Daar was
nou waarlijk geen bord meer heel, geen kozijn meer in z'n fatsoen, geen meubel meer
ongekraakt. In de keuken lag het gerief tot een hoop scherven van steen en ijzer
neergekwakt, in de andere kamers dansten de boeren over de splinters van meubelen
en vodden van gordijnen en met hun schachtmessen sneden ze de vloerkleden finaal
aan repen. ‘Dát is veur je broer! En dát veur de postboni! En dat omdat je je bloedhond
op mensen heit laten azen! En dát om 't huisgezin van Aaie van Gert en Neeltje de
Bie, dat jullie kapot hebben gemaakt!’ zo riepen ze, woest als jonge stieren.
En alle katten die ze voegen en de papegaaien en de apen en de juffershondjes,
wieren gelijk de nek omgedraaid of tegen de muren kapot gekwakt. Maar de kippen
en de kalekoenen, de schapen en de gelt wieren in leven gelaten. En al de tafels lieten
ze heel.’
‘Waarom de tafels?’
‘Weet ik niet. Ik schat, naar een oud vast gebruik. Waarom, weet ik niet. Maar de
kleer van de wijfies die in kleerkasten hoog, wier aan repen getrokken en een valse
vlecht... ja, die vonden ze ook... bonden ze aan een bonestaak en hongen ze uit een
kapotgeslagen raam van 't bovenhuis, dat uit zijn voegen lag. Maar waar de wijfies
waren, dat wist er niet een. Ze zochten er naar, op de zolder en in de kelder, nevens
waren de wijfies. In de kelder vonden ze flessen. Ze sloegen er de hals af. Ze dochten,
't was wijn en ze proefden. Maar 't was klare azijn. Op de slaapkamer, daar stond
een boom van een spiegelkast en daarvan was de spiegel nog heel. Toen grepen drie,
vier man die kast beet, en lieten 'm voorover vallen op de deuren, zodat het glas er
onder, in Butend scherven sprong. En toen gongen er daar op die omgeslagen kast
zitten, want ze waren moei, ongenadig moei. Maar niet lang, want er lagen nog
pannen op het dak en de schoorstenen waren nog heel. Ze trokken naar zolder en
met bezems en stokken mikten ze van binnen af, al de pannen uit de latten. Buiten
regende 't steen. En een ijzerdraad wier om iedere schoorsteen geslagen en toen even
samen trekken: hei, ha hoi! daar kwanten ze al omlaag vallen, en stukken muur vielen
mee. Toen moet een van die wrekers een beursje met geld gevonden hebben en dat
stak hij in z'n zak. Maar dat wier gezien en gelijk vielen, zonder dat het overlegd
was, tien man met knuppels hem op 't lijf, tot hij 't weer overgaf,
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opdat ze dat geld in het wiel achter dat geruïneerde huis konden weggooien.
Toen was 't gebeurd. Alles, álles was kapot; huisraad, servieswerk en betimmering;
ramen, lampen, gordijnen; alleen stond overal in elke kamer, de tafel ongemoeid en
overeind.
En omdat ze zingend en zwetend afgetrokken waren, elk in 't wilde weg een richting
uit dwars door de landerijen, toen...’
‘Toen kwam de politie.’
‘Dat heb jij daar zuiver voorzegd, madame Eleonora, dat doet je vak eer aan. Want
toen kwam de politie. Van vier, vijfkanten tegelijk. Ze keken 't allemaal eerst netjes
aan en toen namen ze keurlui boekjes uit de zak. Dat moest beschreven worden.
Daders achtervolgen in de stikdonkere nacht, dat is tóch onbegonnen werk, dochten
ze, en daarom begonnen ze 't eerst maar secuur te beschrijven. En een ervan zee: dat
eergister die bloedhond vergiftigd is gevonden, dat houdt stellig verband hiermee.
‘Schrijf dát op,’ zee de ander, ‘want wat je daar zegt, dat is goed bekeken.’
Ja, want het waren heldere mannen.
Aflijn, om door te gaan en liegen niet; ze gongen met zaklantaarns van kamer naar
kamer en overal waar ze kwamen daar zeiden ze tegen elkaar ‘hier is óók alles kapot!’
dat zagen ze dus goed.
‘Maar zijn de bewoners dan niet in het huis?’ vroegen ze. ‘Waar zouden de oude
dames zijn?’ Dat klonk flink deftig (de oude dames) en dan moet je ze gekend hebben,
de verlepte zuurtroelen met hun droge vel.’
‘Nou nou Jochem... zelf ben je óók niet zo mooi.’
‘Ikke niet mooi?’ Hij sloeg op zijn buik, dat het klonk als op een vat. ‘Ik bin een
jonkman, in de kracht van mijn jaren, vet en gezond. Mag ik niet mooi zijn - goed veur mooi is niks te koop, maar ik bin nog altijd honderd porties mooier dan die
uitgedroogde bovenhulzen.’ En welbewust trok hij zijn vette kwabberkop naar
achteren, als een operazanger voor zijn publiek.
‘Maar als jullie zó doorgaan met in m'n verhaal te vallen (val liever in de kelder)
dan komt er morgen nog geen end aan. De dienders, want daar was ik gebleven, de
dienders die zeeën: ‘ze gaan, voor zover bekend, nooit den huis uit, nooit de buurt
uit; de uilen moeten dus nog op 't nest zijn.’ Zij namen natuurlijk mooiere woorden
in hun mond daarvoor. Maar waarom, zo dochten ze, komen ze dan niet voor de
draad, momenteel was toch het gezag ter bescherming aanwezig, al was de bloedhond
afgemaakt?
Toen zei er een, ik heb me dat goed laten vertellen door Jacob Lekkerkerker, die
in de geburen woont en die eindelijk ook gekomen was, toen de politie over de werf
toerde, een van de dienders zee: ‘Ze komen niet, zo denk ik, omdat ze nog vrezen.
We motten naar ze roepen, dat ze 't in heur schuilhok horen, dat de politie er is...
wedden dat ze dan ievers vandaan kruipen?’ Daarop riepen ze in de nacht, dat ze van
de politie waren. Maar antwoord kwam er niet.
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Toen wieren ze heel zwaarwichtig. Want als de dames niet gevlucht zijn (en ontvlucht
eens een half honderd boeren met stokken en rieken) en als de dames niet buitenshuis
waren... en als ze dan tóch niet verschijnen op hun roep... dan zijn de dames vermoord!
Net als de langharige katten, de mormelhondjes, de papegaaien uit de warme landen
en meer van dat vreemd beestenspul... tegen de muren gekwakt en onder de voet
gelopen. 't Wier ernstig.
Ze zochten toen eerst het erf af, meter voor meter. En in de schuren zochten ze,
in de akker en langs het sticht. Jacob Lekkerkerker had een stallantaarn weten liggen
en die zocht ook handig mee.
‘Ik weet nog zo zeker niet, of ze afgemaakt zijn,’ zee Jacob Lekkerkerker, ‘maar
ázls ze afgemaakt zijn, dan is dat, met permissie, en ik hoop niet dat jullie er mijn
op zallen aanzien, want ik zal zoiets nooit zelf besteken, dan is dat netjes opgeruimd.’
Maar op dat woord eieten de dienders vuur en vlam. ‘Dat zou een schandaal zijn en
moord! Of minstens doodslag!’ riepen ze. ‘Ik kan goed horen, dat jullie ze nooit tot
geburen gehad hebt,’ zei Jacob Lekkerkerker weerom, en hij zocht verder met de
stallantaarn. ‘Maar ze zijn niet dood, dat geloof ik niet, vóór ik beur lijken veind.
Dat soort volk heeft lange asem.’
En Jacob Lekkerkerker had gelijk; ze leefden. Maar 't heeft nog lang geduurd,
aleer ze wieren gevonden. Toen werf en sticht en schuren en stallen gans waren
afgezocht en niets gevonden, toen betraden ze weer den huis. Je kon op sommige
steeën in dat geramponeerde huis van beneden naar de sterren kijken, zó degelijk
hadden de vijftig gewerkt in zo korte tijd. Ze begonnen met de kelderr en daar vonden
ze onthalsde flessen. Ook de dienders roken en proefden. Als ze de dames maar ook
zo niet onthalsd hebben...
‘Azijn,’ zee er een.
Dan zal dat met permissie, water van de wijfies zijn, docht Jacob Lekkerkerker:
en als ze na deze nacht nog leven, dan pissen ze edik. - Maar de dienders keken zó
gestreng naar zijn kant, dat hij bang wier, verdacht zijnde gevat te worden en hij
zweeg stil. Van de kelder trokken ze naar de kamers gelijkvloers en ze zochten daar
zó precies alles af, of de drie karonjes misschien ook verborgen konden zitten in een
platgestreken koffiepot. Maar wat je doet (zo vonden de dienders) dat moet je goed
doen en de daders lagen toen tóch vast en zeker al lekker in keurlui bed. En die daders
kunnen wachten... dat zijn morgen nóg daders.
Ineens riep Jacob Lekkerkerker: ‘kijk toch eens op, mensen, dat is aardig, daar
vind ik warempel nog een heel kopje. En niks d'r af, geen splintertje.’ Maar de
dienders keken om de vijf minuten grammer. Toen hebben ze 't huisje bekeken. De
bril was naar binnen gestampt en ze zagen niks dan een wirwar van houtsplinters.
‘Om dat nader te onderzoeken,’ zei er een, die een knap beetje vies was uitgevallen,’
‘moet er daglicht voorhanden zijn,’ en daarom trokken ze naar boven. Maar om naar
boven te komen, hadden
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ze een leertje nodig uit de geitenstal, want wat vroeger de trap was geweest, leek
toen meer op een glijbaan van een cake-walk. 't Eerst, wat ze zagen, was dat ook hier
alles aan flenters lag.
‘Ik constateer, dat de onbekende daders eveneens alles wat onder hun bereik was
vernield hebben op de eerste verdieping, waarheen ik mij begaf met behulp van een
ladder, die mij werd aangewezen, staande in een stelling, bezijden het hoofdgebouw,
echter eveneens uitgenomen de tafels,’ schreef de majoor in zijn boek. Toen dat op
parapier stond, gingen ze voorzichtig en eendrachtig verder op onderzoek.
En ten leste, in de slaapkamer aanbeland, daar waar ‘eveneens alles vernield bleek
te zijn’ zoals dat dan deftig heet, gingen ze even zitten op die omgevallen spiegelkast.
Een van de blauwe jongens raapte een dik stuk spiegelglas op. ‘Zonde toch,’ zei hij,
‘dat moet een prachtig meubel geweest zijn. De daders, wie 't zijn die zijn het, zullen
voorbeeldig bestraft moeten worden; wat mij betreft krijgen ze allemaal vijf jaar.’
‘En ja... als ze de dames hebben koud gemaakt,’ zei de jonge veldwachter van
Linschoten, ‘dan zal het ze niet glad zitten voor het gerecht.’
Maar toen hij dót gezegd had, vloog hij ineens overeind en de anderen vlogen óók
overeind. Want er had wat piepgeluid geklonken uit de omgeslagen spiegelkast,
waarop zij zaten. En ze hoorden nu ook wat krabbelen. ‘Ik hoor wat krabbelen,’ zee
Jacob Lekkerkerker, ‘de juffrouwen leven.’ Toen pakten ze met man en macht die
kast bij z'n kuif en sjorden 'm overend. De deuren waren wat uit d'r lood en
verwrongen. Maar er wier een sabel tussen gezet en de kast sprong open. De
poppenkast sprong open. Dat moet een mooi gezicht geweest zijn en ik had er een
vierduit voor over gehad, dat te mogen aanschouwen, toen de drie lieve meissies uit
die kast kwamen gehuppeld. Ze hebben geknipperd in het licht, ik weet het van Jacob,
en 't eerste wat ze vroegen, dat was om schoon ondergoed: Nou... als ik lieg, lieg ik
in commissie... maar als het waar is met permissie, en waarom zou het niet waar zijn,
dan kan ik best begrijpen, dat ze dat vroegen.
Toen ze uitgeknipperd waren met heur ogen, kwam meteen de oude aard weer
boven en begonnen ze te krijsen en te dreigen. 't Leek, of ze al de aanwezige dienders
de ogen gingen uitkrabben, zó woest waren ze, vanwege de aanblik van wat ze zagen.
En wat ze zagen, ik heb het al fijntjes aan jullie overgebriefd, dat was heel niet
aangenaam.
‘a, o, o,’ riepen ze uit, ‘kijk eens, die mooie lampetkan, helemaal kapot en de
waskom, ook kapot.’ ‘Ja’ zei Jacob, ‘en de piempelpot die er met dezelfde blommetjes
bijhoort, ook kapot.’ Maar toen dreeg de gerechtigheid hem, dat ze 'm den huis uit
zouden jagen, als hij niet ophieuw met z'n geschimp en gesar. Dat was nou zoveel
als Jacob zijn dank, omdat hij naar drie lijken had helpen zoeken en naderhand nog
wel een leertje aangewezen had in de geitenschuur.
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Nadat de serpenten een rondwandeling hadden gemaakt door de kamers op dat
verdiep, keek er een naar boven, juust door een gat in de zolder, naar de avondhemel.
‘Schande! schande! schande!’ gilde ze, zó fel, dat het in Montfoort hoorbaar moet
zijn geweest en ze vloog naar die zolder zonder pannen en panlatten. Uit het
zolderraamt hong wat. Zij er op af; de politiemacht daar achteraan. Uit het zolderraamt
hong de vlaggestok, maar zonder vlag. En aan die stok, met gordijnkoord vastgemaakt,
schommelde het portret van de gezusters met beur broer, omkransd door verse
blonnnen.
Daar stopgen ze nu toch danig van te kijken en er was er niet een, die vier, wat
dat wou zeggen. De een vroeg het de ander, maar politiemannen zijn doorgaans niet
van de streek afkomstig, waar zij tot de dievenvangst zijn neergezet. Ze wisten het
niet.
‘En nou zou ik jullie dat wel eens haarfijn willen verklaren,’ zee Jacob, ‘maar dan
grommen jullie natuurlijk weer op mijn.’
‘Nee,’ zeeën ze, ‘vertel gerustig op.’ En toen vertelde hij natuurlijk, dat die
blommen zoveel betekenden als 't paasboeket en dat dat er bij hoorde. En toen vieten
ze er nóg minder van.
‘'t Is toch geen Paas?’ zee er een.
‘Maar ze hebben de duvel toch uitgedreven!’ zee Jacob en hij kon er maar niet bij,
dat er toen nog wat onduidelijks in was.
‘'t Gerecht zal 't wel uitwijzen,’ besloot de majoor.
‘Juist,’ zee Jacob, ‘want het Gerecht wijst ázlles uit.’
Daarop trokken ze met al naar beneden. Er wier besloten, dat niks van zijn plaats
zou worden genomen, voor 't geval de heren van 't gerecht de zaak zelf zouden willen
opnemen. Beneden viel een van de wijfies flauw. En nou geef ik je te raaien mensen,
waarvandaan dat wijfie flauw viel.’
‘Van de doorgestane angsten,’ docht tante Mieke.
‘Nee, ik weet het. Ze zag beur dooie katten, hondjes en apen...’
‘... en papegaaien. Juist madame, ik ga doorlopend meer geloof hechten in uedeles
gaven. En al zeeën de mannen van de wet nou al, dat alles moest blijven liggen zo
als het lag, het flauw gevallen wijfie werd netjes bijgebracht en toen begonnen ze
met z'n drieën te grienen en te jammeren en te gillen om al hun lief ongedierte, dat
daar stijf tegen de wereld lag. ‘Wil je geloven (Jacob heit het me zelfeigens verteld)
dat al die uitheemse mirakels echte namen hadden? En dat ze ze alegaars, dood en
wel nog al, wisten te herkennen en te benamen bij die lieve naampies?
Er zijn toen heel wat tranen gelaten... van de lach wel te verstaan. Maar toen!’
‘Ja toen; waar bleven die drie de verdere nacht?’ vroeg het vlooientheater.
‘Daar was ik juist aan toe. Dat ze in hun dakloos huis niet konden blijven, hoefde
geen praat. En dat ze 't niet Bierven, na wat ze daar beleefd hadden, laat zich óók
verstaan; dat mot ik nou toch ook zelf erkennen.’
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‘Jij bent de naaste gebuur, Jacob Lekkerkerker,’ zee de majoor, ‘wil jij ze onderdak
verschaffen?’
‘Majoor,’ zee Jacob weerom, ‘'k neem liever een mens in m'n huis, die aan de pest
en de cholera door mekaar lijdt. Eerstens, vanwege dat ik heel niet van m'n geburen
houd, tweedens omdat ze gewoon zijn de ogen uit te krabben, van wie ze goed doen
en driedeus, omdat dan morgennacht mijn eigen dak er af vliegt. Want zó is dat de
manier.’
‘Dat is niet christelijk van je,’ vond de majoor.
‘O zo, dat denkt uwé? Wees dan zo christelijk en neem ze zélf op. Van mijn kan
uwé gespan bekommen, om ze naar huis te rijen.’
Maar de majoor zelf was óók al niet christelijk, hoewel hij 't gerij van Jacob
aanvaardde. Voordat ze weg trokken, vonden ze nog de haarvlecht, die aan die
bonestaak uit een van de kapotte ramen wapperde. ‘Afblijven!’ commandeerde de
politie, ‘dat moest zó hangen blijven voor de justitie.’ Jacob was toen al 't gespan
halen. En toen hij terug kwam, werd hij er bij geroepen, oen ook daarover uitleg te
geven. Maar dát vatte Jacob eigens niet; een valse vlecht aan een bonestaak
opgehangen. Hij zette een bar diepzinnig smoel en docht lang en diep na. Eindelijk
zee hem: ik zie twee verklaringen, zoek ze zelf maar uit. De ene die is, dat ze die
haarvlecht hebben willen luchten omdat ie anders van z'n eigen wegliep. En de andere
verklaring kan zijn, dat ze die haarvlecht daar uit het raamt hebben gehongen, bij
gebrek aan de juffrouwen, om ze uit de ramen op te hangen.’
‘Brrr!’ zeeën de wijfjes. En met zo iemand moesten ze gaan rijen door de nacht.
‘Hou nou maar op met je verklaringen,’ riep de majoor en hij steeg met de wijfies
in. ‘Wat dat betreft,’ weerlegde Jacob, ‘ik ben er eigens niet over begonnen.’
Maar dicht bij Montfoort, daar zei Jacob ineens: ‘majoor, ik weet nog een andere
verklaring, wil je horen?’
‘Jacob Lekkerkerker, als je nou je kop niet houdt, sla ik je in de boeien.’
‘Brrr...’ zee toen Jacob en reed rechtdoor naar de burgemeester. Hij had pijn in
z'n lijf van de inwendige lach.
De burgemeester wist er geen raad mee, zee hij, uit z'n eerste slaap gewekt. Zélf
was hij óók al niet christelijk, maar hij verklaarde dat anders... hij had niet genoeg
bedden leeg staan. En 't enige hotel dat daar is, had wel een helleknop, maar daar
wier des avonds, om goed te kunnen slapen, de bel van losgemaakt. Toen hebben de
wijfies van armoei de nacht moeten doorbrengen onder 't gemeentehuis, alwaar de
burgemeester wél bedden leeg had staan. 's Anderendaags zijn ze naar Utrecht
vertrokken, zingend uitgelei gedaan door heel Montfoort.
Maar nou zal ik jullie ook het end van dat lied vertellen. De politie heeft een
wasmand parapier daarover volgeschreven, wel honderd mensen ondervraagd, drie
of vier lui vastgezet en weer losgelaten; maar wie daar gerech-
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tigheid hebben geknuppeld... tot op vandaag de dag is 't onbekend gebleven. De
tongen zaten met banden vast en al trok 't gerecht er aan met list en met geweld... als
een boer iets niet zeggen wil, dan zegt hij 't niet. De daders, ze liggen op 't kerkhof
en ook de hondjes en katten en papegaaien en apen waren begraven van politiewege.
En de bouwval wier dicht getimmerd met krattenhout. En bij de heren van 't Gerecht
wier ten leste de zaak óók maar dichtgetimmerd.’
‘En als ze die wijfies nou gevonden hadden, jochem, waren ze dan doodgeslagen?’
‘Dat weet ik zo net nog niet, Bartje,’ gaf jochem terug.
‘Nee, dázt niet,’ zei toen die onbekende boer, die in Lekkerland aan boord was
gekomen. ‘Dat is 't gebruik niet. D'r zijn differente gebruiken voor, al naar 't uitkomt.
Soms worren ze veer een ploeg gespannen en dan met de zwiep het land opgejaagd,
ook wel aan de ring van een putdeksel vastgelegd en die moeten ze dan over de dijken
slepen. Willen ze soms niet lopen, dan kittelen ze met de zwiep hun oren. Maar 'k
heb ook meegemaakt, dat er beer en zemelen door elkaar in een wanmolen wier
gestort en daar worden ze dan voor gebonden. Iedereen mag d m drie slagen draaien.
Nou... je hoeft niet te vragen, hoe ze er dán achterna uitzien.’
‘En hoe lekker ze dan ruiken!’ wier geroepen.
‘Aflijn,’ ging jochem voort, ‘ik hoor het al; laân ze dan maar blij zijn, dat ze met
de kast mee omgevallen zijn; dat was nog het minste. Maar ik heb jullie verteld, dat
het sarrende serpenten waren, van 't begin af dat ze daar woonden. Ze zijn het
eenderhand gebleven, zo waar als ik eigens besta, tot vandaag de dag.’
‘Zijn ze dan weerom gekomen?’
‘O, wat docht je? Dat die uitgedroogde karonjes bang waren geworren? Ze zijn
weerom gekommen. 't Huis is weer bijgelapt en 't mobilair werd hersteld of nief
aangeschaft en er kwamen andere katten, andere apen, papegaaien... alleen het ouwe
ventje kwam niet meer weerom. En een andere onnozelaard om te sarren hebben ze
eievers gevonden. Op 't lest hebben ze heel de buurt nog beschaamd gemaakt ook.
Want aan iedereen, die 't horen wou, hebben ze uitgelegd, dat ze door die knuppelpartij
een bonk geld verdiend hadden, want ze waren verzekerd geweest tegen allerhande
schaai: brand, inbraak, windgevaar, oproer en molest. Weet je wat molest is? Nou,
daar ging het juist om. Dat weet ik ook niet uit m'n eigen, dat heb ik precies bij die
gelegenheid vernomen. Molest, dat is zoveel als iemand last of schaai aandoen. Nou,
de boel kort en klein slaan, dat is dan molest. En toen 't volk hoorde, dat de duvelse
serpenten er nog dik aan verdiend hadden ook... toen konden ze wel barsten van nijd
daarover. En de wijfies lachten, ze lachten alleman uit. Maar ik zeg zó: dat van die
verzekering, dat geloof ik zó ree nog niet. Toch hebben ze de eer netjes aan d'r eigen
gehouwen. En
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zeggen jullie nou zélf, waren dat nou drie serpenten zo ze op de overige wereld nog
niet geschapen zijn, of waren ze dat niet?’
‘Ja!’ riepen ze allegaar.
‘Hé hé... Ik bin er moei van, 't is maar een dorstig werk, al dat vertellen. Chef, ga
jij nou eens deftig met je hoed rond, bij alle goedgeefse mensen hier aanwezig, want
dat is afgesproken alvoor ik begon.’
‘Ho ho! maar jullie zijn tevoren al rond geweest met de hoed!’
‘Is dat waar? Chef, is dat waar? Ja? Maar dan was ik dat toch al zuiver vergeten,
maar dat is ook alweer zo bar lang geleden. En weten jullie maar goed, die vorige
collecte, die is al weer op ook; het leven gaat deur en 't is duur vandaag de dag. Chef,
ga tóch met je hoed rond. Je zou 't anders nog gaan verleren!’ Maar ze gaven
schaaltjes; de meesten gaven niet. ‘Chef, daaruit kan je weeral leren, dat de ondank
groot is op de wereld. Dat heit Jacob Lekkerkerker ook ervaren. Die leende z'n gespan,
en die kon als dankjewel nog in de kast terechte kommen ook; ik zit hedenmiddag,
net als jas gister, twintig uur zwaar met m'n tong te roeien in 't vertelschuitje en dan
wordt m'n maat nog afgescheept ook. Zal ik jullie eris wat verzeggen, gierige
duvelstenen? Als ik weer eens met jullie naar Goes vaar, en als we dan wéér vanwege
de mist een paar dagen wonnen vastgehouden op 't Zeeuwse water, en als jullie dan
wéér om een verhaal vragen, dan laat ik jullie eerst op de boerenleenbank een cautie
storten. Verder geen niefs.’
En toch was dat onderwerp van Jochem nog niet helemaal uitgepraat.
‘Wat zou dat lied betekenen?’ vroeg de vent met de harmonica, ‘en wat zou dat
sparen van tafels voor bediedenis hebben? Daar moet toch een reden voor zijn, zou
'k zeggen.’
‘Oud gebruik,’ decreteerde Jochem en hij vond, dat het daarmee uit was.
‘Jawel, oud gebruik? Maar waarom sparen ze juist de tafels. En wat heeft de duvel
er mee te maken en wat wil dat, met zo'n paasboeket? Ik snap er geen hannes van.’
‘Daar zijn wij, zoals wij hier zitten, allegaar te stom veur,’ docht Jochem, ‘maar
als je dat nou ooit een keer leest bij de geleerde heren dan is 't allegaar zo klaar als
een klontje. Want dat er een goeie betekenis achter zit, dat is vast. Zulksoort zaken
bestaan niet zonder reden.’
‘En zouden die boeren uit dat achterland het zélf weten?’
‘Man, wees wijzer. Dat gaat over, van ouwen op keind in honderd geslachten,
maar ze weten heel niet meer, wat er mee gezegd wil zijn. Maar zoveel is mijn
duidelijk,’ docht Jochem, ‘dat ze denken, de duvel door slaan uit te drijven. Sloegen
ze vroeger jaren ook niet op een gek, om er de duvel uit te verjagen? Maar van die
blommen, daar heb ik 't mijne niet van en van dat klare licht nog minder. En wat die
tafel betreft...’
‘Ik denk,’ zei de vent van de schiettent, ‘dat tafel verband houdt met duivel.’
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‘Een tafel is toch geen duvel.’
‘Duivel op z'n Duits is Teufel en lijkt dat niet wat op tafel? Dat lijkt heel veel op
tafel!’ En triomfant keek hij de kring rond.
‘Maar dat ben ik heel niet met je eens,’ hernam Jochem. ‘Want als tafel en duvel
zogezeid hetzelfde zou zijn, waarom sparen ze dan de tafels en slaan ze de tafels niet
juist aan flenters? Ik zou, als ik jou was, de geleerdigheid maar aan de geleerden
overlaten.’
Maar toen zei die andere boer, lij kwam uit de buurten van Klein Ammers: ‘En
toch kan het wel waar zijn, zoals die man daar zee. Want ze zallen gedachtig zijn,
hetgeen geschreven staat: - indien nu ook de satan tegen zichtelven verdeeld is hoe
zal zijn rijk bestaan? Dewijl gij zegt, dat ik door Beëlzebub de duivelen uitwierp. Je kan het nalezen in Lucas i r.’
‘Mens, en weet jij dat allegaar zomaar uit je kop?’
Maar de ander keek hem eens aan, met zoveel boerenminachting en verwondering
tevens, dat Jochem daarvan zweeg. 't Was knap, ijselijk knap, zo zonder bijbel, docht
Jochem in z'n eigen.
Toen zei ook die boer nog: ‘dat was daar eigen recht doen.’
‘Dat was het,’ vond Jochem, ‘maar hadden ze 't niet ruim verdiend?’
‘Meugelijk. Maar als we alles van de mensen zelf toegemeten krijgen, wat we
hebben verdiend, dan hebben we 't maar slecht.’ En met deze duistere woorden, die
aanleiding waren tot woeste redeneringen over het felle maar eerlijke eigen recht,
tegenover het papieren recht der rechters - ‘en dat je opkopen kan als je 'n goei
advocaat kan betalen,’ zei Jochem bitter - over recht en onrecht wier toen nog heel
lang nagekaart in de kajuit van de MAASSTROOM IX. Want ze hadden de tijd. De dag
draaide en de derde dag was dat al; maar 't mistte en bleef misten. Over het eigen
recht werden ze 't heel niet eens.
Kees hun stoker, zogezegd Kees den Droes, loopt ook weer op zijn benen. Hij
kijkt alleen nog wat waterig, net of hij gisteren zat is geweest. Tussen hem en de
schipper is vandaag zwaar gedelibereerd over het vuur. Jas is er voor, dat de schuit
voluit op stoom blijft liggen, of dan toch wel zo, dat ze in de kortste keren weg kunnen
stomen, als de mist klaart. Maar Kees den Droes is bang, dat als het lang duurt, ze
in kolennood zullen komen te verkeren. ‘Maar we liggen in vaarwater,’ zegt Jas daar
tegenin: ‘en als de nood aan de man komt, dan worden we wel geholpen door gelijk
welke bootkapitein. Stoken!’ En Kees stookte, want de schipper heeft het maar te
zeggen. Zo bleef de kajuit ook warm en 't volk tevree.
Wat dát moest Jas toch ook erkennen: 't volk hield zijn eigen best. Het murmureerde
niet, het bleef geduldig en deed hem maar weinig ongemak aan. Achteraf viel dat
onkruid hem nog mee ook. En daarom kwam hij er zo nu en dan eens tussen zitten
en het hij toe, dat ook zijn volk een keer of wat per dag daar luisteren en meepraten
ging. Want wat moesten z'n
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jongens anders wel gaan beginnen? En heel de dag met z'n vieren braaf tegenover
elkaar zitten koekeloeren, daar raakt óók de aardigheid af. Dorus heeft beneden zijn
maats al wel gevonden en als zijn hulp niet nodig is in 't kombuis of vooronder, dan
pandoert hij, dat de stukken er afvliegen. Daar wordt Dorus meestentijds kwaad bij.
Hij kent er namelijk niet veel van, en dat zit hij, na iedere vergooi, heftig op te strijden.
Maar Jas heeft hem er voor gewaarschuwd, want het gaat om geld en die veekooplui
hebben 't breder dan een dekknecht.
En zo wordt het weer avond en de lampen gaan aan. ‘Petrolie is er nu maar genoeg,’
vertelt Keesje opgewekt, bij zijn rondgang met de lampeperen. En die mooie lamp,
waar hij verleden week nog pas een nieuwe nikkelen pitbeschermer voor heeft moeten
kopen, hangt hij juist daar, waar de meisjes zitten, die zo mooi kunnen zingen. Zouden
ze dat vatten?
‘De derde dag alweer voorbij,’ zucht er een.
‘En al die tijd tegen dezelfde smoelen aangekeken,’ zegt ‘Burgers heit toch medelij’,
en hij ziet er uit, of hij nu toch écht medelij met zichzelve heeft.
‘Maar we hebben mekare tot nog toe best verdragen,’ docht de varkensknors, ‘en
dat vind ik nou effectief het enige goeie d'r van, dat we nou eens zo gedwongen zijn,
elkaars gepraat aan te horen. Want wat zijn we niet allegaar, zo we hier zitten, van
ander makelij. De ene laat schieten, de andere koopt en verkoopt koeibeesten, tante
Mieke levert ballonnetjes...’
‘Och arm, ze zijn toch zo klein geworden,’ zucht het wijfke hardop.
‘En de anderen zingen, en die handelt in koek... tenminste, zo gaat het, als we
allegaar worden losgelaten. Want hier, waar we worden vastgehouden, zijn we
allegaar elkander gelijk, van de rijkste boer af, tot Chef.’
‘Ruilen?’ vraagt Chef en hij heft zijn leren geldknip.
‘Ik wil er maar mee zeggen,’ gaat de knors verder, ‘dat als we straks weer allemaal
onze weg gaan, dan zijn we toch niet zulke vreemden meer van elkaar; we hebben
samen wat beleefd.’
‘Maar dat is vergeten, zó als we over de loopplank zijn,’ meent een ander. ‘En
dán, 't is toch maar toeval, dat we hier bij mekare zitten.’
‘Nee,’ zegt Bartje Rijkelijkhuizen, ‘dat is niet vergeten, als we de plank over zijn.
Zoiets blijft een mens bij. En je kan aan boord zijn gekomen als geslagen vijanden,
ik schat dat de juffrouwen die hier zitten wel 't een en ander tegen elkaar gehad
hebben... van nou af zijn ze geen vijanden meer.’
Daarop werd gezwegen. Ze keken elkaar eens aan, de kermisgasten met oude
veten, de loopgasten en de kooplui. En Bartje ging verder; ‘dat zie je ook in de oorlog.
We zitten in 't zelfde schuitje en... en... we motten allemaal meevaren, al gaat het bar
langzaam.’
‘'t Gaat verdomme helemaal niet!’ schoot Jochem balorig uit.
‘'t Was ook zomaar een woord als elk ander,’ docht Bartje.
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‘En nou wou ik ook wat zeggen,’ zei de lappenkoopman. ‘De schipper is gister twintig
uren om eten voor ons uit geweest met levensgevaar. En wij hebben hier bij de warme
kachel gezeten...’
‘Dat is geen kachel, dat is een stoombuis; vraag dat maar aan 't schippersvolk.’
‘Hoe 't heet, zo heet het. Maar wij hebben het lekker warm en hij verkeerde in de
narigheid. Daar in 't buffet staat een kistje sigaren. Zien jullie het? Laân we het met
z'n allen aan de schipper geven, vanwege onze erkentelijkheid.’
Jochem keek argwanend op. ‘Kunnen we iets weggeven, dat van ons niet en is?’
‘We gaan het eerst kopen.’
‘Doe jij dan niet mee, Jochem? Zou dát waar zijn?’
‘Ja, dat is waar. Want dat is de wereld op zijn kop zetten, dat zeg ik. Een bedelaar
gaat de baan op om te ontvangen en niet om weg te geven. Dat is tegen mijn standpunt
in. Ik doe niet mee.’
‘Dan ben jij, wat mijn betreft, een echte verdommeling!’ riep Bartje Rijkelijkhuizen
daartussen. ‘Wel vreten en zuipen van wat de schipper heeft meegebracht!’
‘Daar ga je al met je mooie vriendschap. Nog vóór we de loopplank over zijn,
scheld je mijn uit, omdat ik nou eenmaal ben, zoals ik ben. En nou zal ik je meteen
zeggen... de schipper kan van mijn allenig een kistje sigaren bekommen, dat niet,
maar 'k wou even laten zien, hoe diep die vriendschap hier in de kajuit al ingeroest
zit. En heb je 't nou zélf gezien? Kom op. Hier is mijn hoed. Gaat er maar mee rond.
Of zal ik het doen? 't Gaat om de sigaren voor de schipper.’
De schiettent vatte Chef zijn hoed af. ‘Ik zal die rondgang wel maken, mooie
jongen. Gooi maar in.’ En Jochem offerde en zijn maat offerde ook. Er twinkelde
geld van alle kanten en toen een elk had meegedaan, toen konden ze ruim twee van
die kistjes er voor kopen. ‘En dat doen we ook!’ werd geroepen en meteen besloten.
‘Dan hebben de andere varensgezellen ook wat te roken en zeker Kees den Droes,
die meegeweest is.’
Op dat ogenblik kwam, alsof hij een pop uit het janklaassenspul was, die je aan
een touwtje maar naar je toe kon trekken, schipper Jas naar benee om nog even wat
te buurten, voor het volk weer op het strooi zou worden te slapen gelegd. Ze boden
hem, lomp maar hartelijk bedoeld, het geschenk aan. Maar Jas trok z'n lippen samen
en schudde beraden met zijn kop.
‘Niks daarvan, mensen! Daar komt niks van in huis! De rederij betaalt mijn loon
en daarmee is alles uit. En schoon uit! Ik vind het verdomd aardig van jullie, maar
een kaptein moet alleen tegenover zijn rederij staan. En dát doen ik!’
‘Maar Kees dan en Dorus en Keesje?’
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‘Wat die doen, moeten zij weten. Zij hebben geen opdracht van de rederij, zoals een
schipper heit.’
‘Dan weten we genoeg,’ zei de varkensknors.
En Jochem wist toen een oplossing: ‘We delen de helft van 't geld weer terug. En
omdat niemand hoef te weten, wat de ander heeft gegeven... gaat dat pondsponds.
En dan kopen we één kistje voor de drie knechten.
‘Zo; jij wilt er nog wat aan verdienen, hè, lelijke pierenbak.’ Maar toen werd het
Chef, zijn compagnon van het vrije schooiersbedrijf, op een ogenblik te erg. Onrecht
hoefde niet verduurd te worden, vond Chef. ‘Hij zou daar niks aan verdienen, dat is
maar kwaaipraat!’ stootte hij er uit, ‘want ik heb eigens gezien, dat Jochem een heel
kwartje gaf. En er zijn rijke boeren bij geweest, die maar rooie loop hebben afgestaan;
die dochten zeker dat het een kerkezakje was.’
‘Is 't waar, Jochem?’
Maar Jochem stond op en trok naar boven. ‘Hij is zo'n groot loeder niet, als
waarvoor hij zichzelf uitgeeft,’ lachte tante Mieke, ‘ikke ken die Jochem langer dan
vandaag.’
Maar de drie schippersknechten kregen hun twee kistjes sigaren.
Jas bleef nog wat napraten. Hij had weer een nieuwe zorg. Het water werd schaars
en er was geen blad groenvoer voor de koeien aan boord. ‘Maar voor de koeien ga
'k er niet meer af, zolang de mist niet betert.’
‘En als 't weer opklaart, dan hoéf je er niet meer af, Jas,’ merkte er een op.
Verdekke... dat was waar. Maar ze begonnen zich dan ook allemaal al in te richten
en in te denken, of ze op dit stalen eiland voor goed hun plaats hadden. Zo was er
nu al, nog vóór er strooi was aangedragen, kwestie onder de bevolking, over de
ligplaatsen. ‘Dázt is mijn plek!’ riep er een. ‘Maar hier ga jij vandaan, want dáár
slaap ik. Schipper, zeg jij 't nou zelf.’
De schipper stond dat allemaal maar aan te kijken. ‘Zolang jullie,’ zei hij troostend,
‘elkaar de poten niet kapot trappen, kom ik daar niet tussen. Jullie zijn geen keinderen
meer.’
Waarop stommelend, en hijgend van de lach, Jochem weerom kwam van zijn
dekinspectie. ‘Kapitein!’ zei hij manhaftig: ‘ik heb jou wat moois te vertellen. Want
nou is het spul compleet. Nou we alles gehad hebben, nou komt nog dát!’
‘Wat is er gaande?’
‘Dat mot je nou eris raaien.’
‘Als je zó begint,’ vond Jas, ‘dan hou je 't maar netjes onder je.’
‘Dan zal ik 't je zeggen, kaptein. Als je nou veurzichtig en op je teeën naar boven
trekt en je houdt je eigen een beetje verdekt, dan kan je daar boven, 'k zal barsten als
het niet waar en is, nog een mooi deuntje zien vrijen op je oorlogsschip.’
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Derde part / Verwachting
I / Een gebroken beeldje
Een koeidrijver, die 's morgens wakker wordt en beesten klaaglijk hoort reutelen, is
daarom nog niet dadelijk klaar tot bezinning. Gijs Erkel had tenminste die ochtend
nog even daarvoor nodig. 't Was donker. Hoe zit dat ook weer? Ja, hij hoort dat
koeigerucht overnieuw. Waarom wil hij daar liever maar geen attentie aan slaan? O
ja, hij weet het weer; daar zijn andere, aangenamer gedachten. Hij heft zich op zijn
ene arm en overziet het slagveld. Overal liggen ze rondom hem in machtig diepe rust
en alsof ze losweg neergestrooid zijn, zóx kriskras door mekander. De een geeft de
ander z'n voeten te ruiken, maar daar kan niet op gelet worden aan boord in de mist.
Hij weet nu alles weer van gisteravond en zijn ogen zoeken langs de fluwelen banken,
tot hij in de donker denkt gevonden te hebben het lijfje en daarvan slap afhangende
de benen in glanzende kousen... daar slaapt dat pleizierige diertje van gisteravond.
Hoe is 't mogelijk; samen in één vertrek, zo dichtbij en toch zo ver. Hij scharrelt
overend en hoort zo de koeien ook beter. Hij moet daarheen, dat is z'n taak en daarmee
is hij vertrouwd. Hij weet eigenlijk niet goed, hoe andere mensen rustig kunnen
doorslapen, als ergens koeien met volle uiers staan. Maar daar is toch, van gisteravond
af, ook andere belangstelling bij gekomen; op deze stilliggende schuit zit een mddje,
een diertje vol van vrijpleizier en dat vogeltje is voor hem bereikbaar... laten die
koeien nog maar éven reutelen. Hij is hier toch niet alleen belast met de zorg voor
de beesten. De drie koeikopers mochten er toch ook wel een hortje naar omzien,
maar die rekenen, voor enkele dubbeltjes per beest, heel en al op hem en zijn zorg.
Zou hij, aleer naar de koeien te gaan, even durven omzien naar Doortje, die zo mooi
zingen en zo aardig steeds praten kan? Dat hij daar twee dagen onkundig van geweest
is, hoe gewillig ze was en hoe verduveld lief. Hij probeert het en schuift al wat door
de slapers. Maar wijd komt hij niet, want een der slapers steunt, of hij wakker gaat
worden. Dán maar naar de koeien. Hij kan daar bij de koeien toch óók wel aan Doortje
denken. Waarom zo'n meidje nou toch eigenlijk ook niet wakker is. Wat zou dat
aardig geweest zijn, hij en Doortje alleen wakker op die stille slapende schuit, met
wat gezing beneden van de stoom. En 't duurt zeker nog wel een uur of langer, eer
de stoker weer wakker komt, om 't vuur bij te houden. Want nog pas twee uur geleden,
heeft de drijver hem bezig gehoord aan het rooster.
De koeien hebben 't maar slecht. Eten is er genoeg, maar bekent geen slobber. Ze
vreten met hete bekken de droge lijnkoekjes en er is weinig melkgeef die ochtend.
Voor wat de beesten betreft, zal 't gauw moeten
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beteren met het weer, maar naar zijn persoonlijk verlangen, mocht het nou nog een
maand zo voortduren met die damp. En 't ziet er nog altijd niet naar uit, of er
verandering komende is, de ochtend van heden is zuiver gelijk aan die van gister.
En toch weer niet gelijk. Want gister was het een dag met mist en zónder uitzicht,
vandaag wordt dat een dag met mist, maar met een woestmakend, blijmakend uitzicht;
daar in de kajuit slaapt Doortje en haar benen strak in glanzende kousen hangen slap
neer van 't fluweel der zitbank. Wat was hij eigenlijk, vóór gisteravond. Een
koeidrijver ter markten, negentien jaar, arm en niet te vet gevoed. Kind geweest in
een daggeldershuis, een wrakkerig huis en veel te klein voor hun veertien kinderen
in leven, waar hij de oudste van is. Een vader die krom is getrokken van 't aardwerk
en zwijgt. Vader, die uitzuinigend, zijn pijp niet eer stopt, tot hij 't vuur voelt branden
op z'n tong. En moeder, die maar met enkele guldens in de week, allen heeft moeten
van eten voorzien; maar niet te vragen, wat voor eten dat soms was. Koeienmagen
waren voor hen en de uiers ook; het vlees is voor boer en heer. En als je oud
reuzelschraapsel opkoopt en nog maar weer een keer uitsmelt, dan spaar je boter uit
voor de kinderen; zo heeft hij dat al z'n jaren voor zich gezien. Ze hebben allemaal
klieren gehad en koepelbeentjes; de jongsten nu nóg. Aarpels waren er doorgaans
wel genoeg, die teelden ze zelf. Maar dat zet zo niet aan, alleen dan voor een hangbuik.
En nu de laatste jaren, verdienen er drie van de veertien een grijpstuiver mee. Hij als
koeidrijver; daar komt hij ook de buurt mee uit en weg van de heugenis aan ellende.
Hij ziet nu steden en markten en 't land is groot. Op hem volgen twee zusjes, die
dienen in Termeij, voor de kost, voor kleer en nog wat geld voor moeders. Maar hij
ligt nog thuis en draagt alle verdienste netjes af, op wat centen voor pruimtabak na.
Wel is hij wat jong om al te pruimen, maar 't spaart roken uit en ze hebben thuis
z'n drijversgeld zo bar, zo bitter nodig. Ook is hij nog wat te jong om al te vrijen,
zéker te jong om met een meidje aan zijn arm thuis te komen, maar als er in een jong
bestaan zo heel weinig levenspleizier is geweest en daar val je ineens, aan 't dek van
een veebootje op Goes, in de armen van 't blije avontuur, in de armen van Doortje,
dat is toch zoveel als de rijkste rijkdom. Hij denkt daar bij zijn koeien aan twee
dingen, en aan die twee dingen doorelkaar. Als hij nog meent het ene ding vast te
hebben in zijn gedachten, dan dwerrelt het andere daar weer tussen door. Hoe heeft
hij geweten en dat zo gauw, dat Doortje wel hebben wou, dat hij heur (zo'n stads
vogeltje) beetnam en liefelijk kuste... en dan, wat is er ooit nog meer in zijn leven
geweest, zo duizeligmakend gelukkig. Hij hoeft aan dat geluk maar te denken, of 't
lijkt hem, dat er kleurige blommen in zijn kop staan te bloeien. Heeft er dan vroeger
wel eens zo'n geluk door zijn bloed gedaverd?
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Neen... zó een machtig geluk nog nooit. Wél is er herinnering aan geluk in zijn
kinderervaren blijven hangen. Er is eens een taart gestuurd, toen vader een kind van
een aannemer uit het water had gered en die is bij reepjes verdeeld, want vele monden
moesten er van hebben. En op zekere dag, in zijn bed, (maar dat was eigenlijk een
plank waar een matras op lag) heeft hij ontdekt, dat er kleurvlinders kunnen springen
uit de zon, als die warm op je oogleden schijnt, prachtige waarachtige vlinders in
glanzende kleuren. En later heeft hij uitgevonden, dat je in de avond je ogen maar
stijf dicht hoeft te doen en dan zie je zonnen en sterren waar zonnen en sterren zich
uit delen en losmaken, alles omkranst door lichtende regenbogen. En met wat willen
(en wie zou dat niet willen) komen dan uit die zonnen en sterren figuren los, mooie
figuren van allerhande dingen die je je ooit gedroomd hebt en die je hebben wilt. En
dán is er geweest, dat hij met de schoolklas mee zou gaan naar Scheveningen. Dat
verlangen er naar, waar je twee maanden op teerde, alleen maar wild aan denken
kon, dat hete verlangen was op zichzelf al geluk. Maar verder dan dat verlangen is
het nooit gekomen, want toen de dag eindelijk aanbrak, lag hij thuis met een gebroken
been. Het verdriet der ontgoocheling was hij vergeten, maar de warmte van 't
geluk-verlangen was hem helder bijgebleven, zó helder, dat hij op 't lest veel en veel
mooier leek, dan in 't begin. Hé... wat was hij toén in de afwachting, woest gelukkig
geweest. En nu was dat gisteravond (dat willige meidje liggend tegen z'n schouders
aan) juist zo woest, verwarmend en blijmakend geweest. Wat was dat Doortje mooi.
En wat rook ze lekker, naar 'n fijn soort zeep. Waste ze ook d'r haren met die fijne
zeep? En wat was Doortje goed. Ze kwam zo dicht bij hem en ze boog zich zo zacht
naar hem toe. Waarom was dat meidje ineens voor hem zo goed? Hij heeft haar niets
gevraagd daarover, hij heeft haar eigenlijk heel niets verteld, maar hij... een koeidrijver
met stront aan zijn klompen... hij had alleen maar een beetje met haar warme oortjes
zitten spelen. Hoewel zijn grove handen heel niet staan naar dat geknutsel.
Maar dan nog die andere vraag. Hoe heeft hij geweten, dat Doortje het wel goed
vond, dat hij heur over de haren streelde en met heur handen speelde? Hoe eigenlijk?
Als hij daarop terugdenkt, wordt alles rossig en wazig voor zijn ogen. 't Ging eigenlijk
zo: ze stond over het water te kijken in de witte leegte en hij was even bij die
guistekoei geweest, die zich keer op keer in z'n halster verstrikt. Toen kwam hij er
langs en zei: ‘daar valt niet veel te zien zou 'k denken, juffie.’ En ze zei weerom: ‘er
valt hier helemaal niet veel te beleven, op die schuit.’
‘Zo.’
‘Ik vind het hier saai worden, tussen al die ouwe mannen en vrouwen.’
‘Ja, dat vat ik. Maar ik ben toch zeker gééen ouwe man.’
En toen had ze haar hoofd omhoog gegooid, zodat heur haren verwaaiden en hem
tegen z'n wang aan getikt... éven maar. En daar kreeg hij een schok
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van door zijn bloed, als of er electriciteit in haar zat. Zou er toen ergens wat bij hem
gesprongen zijn, een bloedaar of zo? Want door die kleine tik (en 't was bekant nog
minder dan niets) werd zijn kop warm en sloeg het bloed hem naar zijn keel. Toen
had hij wild naar haar handen gegrepen en goed vast gegrepen, want hij verwachtte,
dat ze ze nijdig terug trekken zou. Maar dat deed ze juist niet, maar ze trok hem naar
zich toe, met haar kleine handen. Zó is dat gegaan.
Nooit van zijn leven was hem zoiets feestelijks overkomen. Hij had wel eens met
een meidje gestoeid, maar dat was lacherig vechten en afweren geweest; dat kwam
op, ging voorbij en 't liet zowat geen heugenis na. Maar Doortje heeft hem niet
afgeweerd, heel niet. Ze heeft hem aangevuurd en hij denkt... en kleurt... ze heeft het
hem geleerd. Wat zal dat vandaag opnieuw een feestelijke dag worden. Hij trilt van
verwachting. Maar er is boereninstinct in hem, om dat te verbergen. Op zijn gezicht
mag dat niet komen. Want hoe glanzend alle dingen nu rondom hem zijn, al dringt
die mist tot dwars door je huid... hij gelooft toch niet dat het raadzaam was, zo die
ouwe mannen er weet van hadden. Hij denkt aan die grote zware bedelaar, die dat
verhaal heeft gedaan van 't knuppelen... o gruwelijk... als zo'n beer dat wist. Wat
zouden die kleine stekelige oogjes venijnig rondloeren, of ze niets vonden om hem
te kleineren, zo die beer er alleen maar lucht van had.
O... wat is die stoomboot klein en wat ben je gauw gelopen van 't ene eind naar 't
andere eind. Dat neemt hij nu pas waar, nu hij ergens een teer en heel klein geheim
te verduiken heeft. Hij heeft met melken gedaan, het leste en beste is er uit. Maar hij
blijft nog wat nahangen, bij de beesten. De beesten zullen hem niet verraaien.
Maar in de kajuit is al wat gerucht en dat neemt snel toe. De een maakt de ander
wakker, zoals dat gaat in een enge ruimte. Hij gaat zijn melk afgeven bij de koeikopers
en vertellen, hoe 't staat met het voer en hoe de droogte de beesten kwelt. En beneden
aangekomen daar ziet hij, hoe in een dikke slaaplucht lijven zich in verveling rekken.
Maar er is ook al volk, dat water geputst heeft en zich fris heeft afgewassen. Op de
kajuittrap komt hij Jochem tegen. ‘Psst,’ zegt de vette baal voddenkleer: ‘ik moet
jou eris wat vertellen. Vroegerjaren toen zongen ze een liedje en dat begon:
Daar waren twee aardige mensen
Die hadden malkander zo lief...

Nee... krijg nou maar geen verstijving; ik zal je niet over de tong halen, ik weet veuls
te goed... 't is zónder dat al erg genoeg... de liefde.’
‘Wil je een dubbeltje hebben?’ vroeg het drijvertje doodsbenauwd.
‘Je kan van mijn een dubbeltje krijgen en je kan d'r ook nog twee van me
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krijgen, als je d'r snoepgoed voor gaat kopen, of een stuk worst. Dan heb je tenminste
wat in je lijf.’ En grinnikend als een ouwe hit trok hij naar 't dek, om eens te gaan
kijken, wat voor soort weer het vandaag wel zou zijn, naar hij beweerde.
En Doortje had het beneden druk. Ze had heur haren al gekamd met haar vingers
en nu sprong ze rond tussen de andere liedjesmeiden, om gauw de boel beneden op
te rijven. Dat ging gezwind, maar vraag niet hoe. En toen kwam er brood met koffie
en trokken de meiden weer naar het kombuis om Dorus te helpen... en daar zat de
drijver doodsellendig alleen, tussen een schuit vol wauwelend, sauwelend, kauwend
en herkauwend volk.
Maar 't zou die dag toch ook middag worden en avond. En de avond bedekte alles;
dan zou het zeker weer feestelijk worden en ging hij Doortje vinden. Nu zat ze bij
de vent van de schiettent te luisteren, haar elleboog gekneld op zijn knie. En toen ze
opstond, stond ook de drijver op. En ging ze verzitten... hij was waakzaam en volgde.
Al drie keer had hij 't zó aangelegd, dat hij neven haar was beland. Was dat niet
onvoorzichtig van het drijvertje?
Tot ze eindelijk, eindelijk, opkeek. Hij glimlachte vriendelijk, verwachtte een
glimlach terug. Maar ze gaf een snauw, iets als een vogelschreeuw. ‘Wat moet jij...
snotaap!? Wat draai jij achter me aan? Ben je al droog achter je oren; luierkind? Wil
je soms graag hier zitten? Kom dan maar ventje!’ Ze pakte hem beet... ieder zag dat
in de schuit en ieder hoorde dat... en ze zette hem plagerig neer, daar waar ze gezeten
had. Maar zelf was ze op zij gesprongen. ‘Zit je zó eindelijk goed, lieve jongen? Of
wou je zachter zitten?’ Weer greep ze 'm beet, maar nu was hij niet zo ontdaan meer
en lam, maar verweerde zich woest. Toen kreeg ze hulp... de twee andere zingende
meiden trokken haar partij. Met drieën werd hij opgegrepen, weggedragen en ineens
neergeplonsd... bij madame Eleonora op haar brede schoot. En toén dachten ze op
de MAASSTROOM IX toch waarlijk, dat ze wat krijgen zouden van de lach.
Madame sprong overeind en 't drijvertje viel plons voor haar voeten. ‘Dat is
ongepermitteerd!’ krijste ze, hélemaal haar voornaamheid vergetend. Ze wist niet,
wie ze het eerst bescheiden zou, ze begon maar met de minderheid, die lummel! die
kinkel! die boerenhufter! Iedere kreet ging vergezeld van een vurig getrappel met
haar puntige hakjes en daarom was dat drijvertje heel niet ontevree, toen hij zichzelf
van de vloer had overeind gekrabbeld. En wat ze toen de zangeressen naar het hoofd
gesmeten heeft, dat moet nooit oververteld worden... zelfs Jochem vond dat.
En jas kwam er bij te pas. ‘Hij is begonnen!’ kraaiden de meiden, ‘hij wou
handtastelijk worden!’
‘Als dat waar is,’ vermaande Jas, ‘dan is 't meer een ezel dan een slechtend. Maar
ik kan die vuiligheid niet hebben op de boot; allemaal goed verstaan?!
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Als jullie vrijen wilt, ga je maar op de Bergse plas dobberen in een pieremachochel.
Hoe wel ik 't niemand aanraaien kan.’
‘Net wat ik zeg,’ beaamde Jochem, ‘maar ze willen nooit naar me luisteren.
Toen kroop het drijvertje naar boven en van daar naar de koeien. De koeien
reutelden en neurden, toen ze 'm komen zagen, ze hoopten op voer.
Op een melkblok heeft hij z'n verdere uren aan boord van Jas Cabauw zijn
oorlogsschip gesleten. 't Was, of in zijn jongenskop scherven staken van fijn kraakbaar
edel porselein. Hoe is dat mogelijk - hoe kan dat bestaan kreunde hij.
En Doortje zat beneden, vernuftig de man van de gruwelijke moorden in de
butterkelder, te plagen. 't Moet gezegd worden: veel vat had ze er niet op. Hij gaf
beleefde antwoorden, daar bleef het bij.
En toen de hele bevolking weer bijeen zat, juist als gister, juist als eergister, met
hetzelfde melkwitte uitzicht door de patrijspoorten, kwam de schipper vertellen, dat
de barometer in 't vooronder sedert gisteravond knap terug liep en van veranderlijk,
naar regen en wind ging wijzen.
‘Wat mij betreft storm en hagel,’ brieste madame Eleonora, die nog altijd doende
was, van de opwinding te bekomen, ‘als we maar uit die hel hier verlost geraken.’
‘Madame heit een fatsoenlijke mening over de MAASSTROOM IX,’ antwoordde Jas.
‘'t Gaat niet tegen u, Cabauw, en 't gaat niet tegen het schip, maar die drie sloeries
van meiden, die me altijd overal zoeken te sarren.’
‘Madame, we zijn allemaal jong geweest.’ Maar dát had Jas niet moeten zeggen,
want toén was het hek van de dam.
‘We zijn nóg jong, waar madame?’ Dat was natuurlijk Jochem, die zo elegant als
een olifant, recht stond en haar zijn arm bood.
‘De duvel is oud,’ lachte de schiettent.
‘Ik ben in een nét gezelschap beland,’ zuchtte Madame.
‘Zeg dát wel,’ beaamde Jochem. ‘Ik wil wedden, dat we allemaal bij elkaar nog
geen tien jaar in Hoorn of in Veenhuizen hebben gezeten... om van de andere
inrichtingen van vermaak nog maar te zwijgen. We zijn een afgebliksemd net
gezelschap en uedele heit het goed getroffen. Maar dat wist madame op voorhand
al. Madame, ik wou nog...’
‘Ik praat met jou niet, schooier.’
‘Schooier? 't Is madame, dat uedele in de toekomst gelezen hebt, dat ik vandaag
zo mak ben als een lam en ik wil uedeles ambacht niet te schande maken, maar anders
gooide ik uedele over boord met permissie.’
‘Jochem, hou op,’ gebood Jas.
‘Nou goed, Jas, dan gooi ik haar nog een keer niet overboord. Maar ik had heur
nog wat te vertellen. Madame! Een schooier wou wat zeggen. En
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meteen nog namens een andere schooier. Chef, sta op en maak een buiging voor
madame. Wij tweeën, wij schooiers - wor nou niet kwaad, ik bedoel met die andere
uedele niet, ik bedoel Chef, waar Chef? - wij drijven heel geen handel, wij verkopen
lucht, wij leveren niks dan lullificatie en dat brengt geld op. Wij kletsen de mensen
de kop aan zemelenmeel en daar geven ze geld voor. Waar Chef? Maar uedele doet
dat anders; uedele verkoopt geen lullificatie, maar... lullificatie. Uedele schooit dus
niet. Dát wou ik maar zeggen, Madame!’ Hij salueerde plechtig.
‘En laat het noú uit zijn, Jochem'
‘'t Is al uit, admiraal; hartstikke uit. Verder kan madame, mijnbetreffend, d'r eigen
verslikken in vogeltjeszaad, want ik gun heur niks dan goeds.’
‘Maar om op het weer terug te komen, Jas,’ vroeg de vrolijke keuken, ‘wat verwacht
je nou eigenlijk?’
‘Naar ik denk... storm. En zou er maar een zuchtje wind komen, zo wordt het klaar
over het water.’
‘Dan zal het gauw geleden zijn?’
‘Eerst een touw, dan een knoop,’ was zijn voorzichtig antwoord. ‘Maar 't is nu de
vierde dag van een eendere mist bij eendere barometerstand. Als er dan verandering
in die stand komt, zal er dan geen verandering in 't weer op til zijn?’
‘In '90 heeft het anders gevroren uit alle winden.’
‘Da's waar,’ zegt Jochem, ‘maar 't was toch vóór Augustus netjes over met die
vorst. En 't zal toch niet tot de laatste dag blijven misten. Ik heb goei hoop. En wie
er met me mee wil hopen, die mag; dat kost vandaag geen geld, vandaag is alles bij
Jochem te geef. Want ik heb geen geld nodig voor eten en drinken, want we
bekommen 't hier netjes van onze Jas. En daar komt nog bij, als ik naar madame
Eleonora kijk, dan heb ik al gegeten en gedronken allebei.’
Toen dacht Jas: ‘ik blijf hier; want ze zijn zo hakerig aan 't worden tegen elkaar.’
En hij verzon een prachtig discours. ‘Mensen,’ zei de schipper, ‘jullie hebben elkaar
nou drie dagen 't leven aangenaam gemaakt, als ik het zo eens noemen mag en soms
wat vergald ook al, maar 't gong nogal, jullie zo samen. En er zijn danig veel verhalen
hier rond gegaan. Maar 't waren allemaal verhalen, van zoverre ik ze dan gehoord
heb, van horen zeggen. Niemand heeft uit zijn eigen levensloop en van zijn vak wat
verteld. En daarom stel ik voor... jullie, die overal kommen, zullen toch wel 't een
en ander beleefd hebben dat waard is gehoord te worden... vertellen jullie nou ook
eens wat uit je eigen kraam. Maar dan geen verhalen van een paar uur, zoals dat van
Jochem.’
‘Dan ben ik al klaar,’ zei de schiettent, ‘je was er niet bij Jas, maar ik heb al wat
verteld, dat in de schiettent is gepasseerd.’
‘Nou goed, dan is er een voorbeeld. Ik luister. Wie vangt aan?’
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‘Ik stel voor,’ bulderde Jochem, ‘Madame Eleonora’; maar madame zweeg van haar
hoge verachting uit.

II / François Marie uit Boxmeer
Toen nam de koektent het woord op. ‘Goed,’ zei 't kortgedrongen ventje, ‘ik ga jullie
wat vertellen, wat mijn gepasseerd is en liegen niet. ik reis met m'n koekkraam dertig
jaren en ál die jaren heb ik, zonder over te slaan, ingehuurd op de kermis van
Boxmeer. Van dat ik weet, kwam daar op de derde en laatste dag altijd een lange
mijnheer bij m'n tent, met drie kleine kinderen. Koekslaan was toen nog in de mode.
Ik had drie koekbokken in bedrijf, twee voor de groten en een voor de kleintjes. Dat
kleinste was niet veel hoger dan een melkblok. En als die lange meneer kwam, dan
wist ik 't al, hoefde niks te vragen. Dan lei ik taaie repen op de kinderbok en dan
wier daar geslagen... ieder kind mocht vier keer slaan. Ieder jaar hetzelfde.
‘Hoeveel is het,’ zee dan die lange meneer en: ‘drie dubbeltjes, meneer de orgelist,’
zee ik netjes terug. Meer woorden wieren er doorgaans niet bij gewisseld, maar dat
was ook niet nodig.
En dat kwam ieder jaar op dezelfde manier terug. Altijd, op de derde dag kwam
die lange bleke organist in zijn pandjesjas aangestapt, altijd had hij drie kleine
kinderen bij zich. En toen zee ik op zekere dag weer tegen mijn vrouw: ‘Kee,’ zee
ik, ‘die lange orgelist is weer geweest en wéér met drie kleine kinderen. Waarom
brengt die lange lat nou nooit eens z'n grote kinderen mee, dan konnen die eens op
de grote bok slaan, dat levert meer op.’ Kee docht, dat die grote jongens uit d'r eigen
wel geweest zouden zijn, zonder bij vader aan 't handje te lopen. Maar dat nam ik
niet aan. Want dat volk van de orgelist kon je uit duizenden direct kennen. Ze hadden
allegaar haar zonder kleur er in en lankwerpige witte gezichten, net als hijzelf. Dat
bijzondere slag kinderen, ook al waren ze groot, zou je toch herkend moeten hebben
in je kraam. En ik zee nog: ‘Kee... naaste jaar gaan ik 'm dat vragen.’
En dat ik dat doen zou, was ik 't jaar daarop weer zogoed als vergeten, toen hij er
ineens weer was... wéér niet drie kinderen. En 't schoot me nog juist in de gedachte,
toen ik de taaie repen oplegde. ‘Meneer de orgelist?’ vroeg ik, ‘ik zie jou nou altijd
hier kommen met drie kleine kinderen... willen je grote jongens nou ook eens niet
kommen koek slaan?’
‘Ik heb geen grote jongens,’ zei hij zachtjes.
‘Wat? Enne...’
‘Niks anders dan nog twee thuis, maar die zijn nog te klein.’
‘Ineens begon het oudste jonkie, een manneke van een jaar of twaalf, zachtjes te
huilen. En wit dat dat kereltje was, mensen... alleen z'n ogen wieren rood. De orgelist
aaide 'm een keer over zijn haren en zei hartelijk:
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‘sla maar eens flink, François Marie!’ Een mooie naam, ik zal 'm nooit meer vergeten.
En Franke sloeg. Hard kwam 't niet aan; veel kracht zat er niet bij, zie je. En toen
gaf m'n wijf dat bleke jonkie een groot stuk janhagel en ze zee: ‘dat kost niks voor
jou, jongemeneer, dat krijg jij van mijn.’
En 't volgend jaar was meneer de orgelist er wéér. Hoeveel kindertjes denk je dat
hij toen bij zich had? Wie weet hierover bescheid?’
‘Twee,’ riep tante Mieke schielijk, ‘och arm, dat manneke.’
‘Drie. Weer drie, net als altijd drie. Maar de oudste was toen een meidje, ze niette
Lina. En wit dat dat vogeltje was... wit, mensen... Nou, en laat ik er nou verder maar
mee ophouwen, er zou niet veel variatie kommen in m'n verhaal. Dat is érger dan
mist, mensen. Maar 't mooie dat er óók aan was... toch is die orgelist altijd nog blijven
hopen, dat hij de anderen ten leste nog in 't leven zou houwen en dat zag je goed, als
je 'm maar in zijn ogen keek. Dat zee ik dukkels tegen het wijf.’
‘Vrolijk ben je anders niet,’ opperde Jaap, de koopman in de allervoortreffelijkste
sigaren, dewelke vervaardigd worden in het vrije Koninkrijk der Nederlanden,
kostende slechts vier cents, de tien voor zeven stuivers, om de concurrentie te doen
barsten.
‘Nee... maar vrolijk wás dat ook niet,’ weerlegde de koekrent, ‘zeg nou zelf.’
‘Maar als je zélf wat vrolijkers weet, niemand houdt je tegen,’ vond de schipper,
‘stoom maar op. Jij kan toch zéker wel je woord doen.’
‘Goed!’ zei Jaap, ‘dat kan je hebben.’
‘Als 't maar weer niet ijzig is.’
‘Neen, maak je maar geen zorgen.’
‘Als 't je anders een sigaar waard is,’ vond Jochem, ‘mag je wat vlij betreft over
kindermoord of over madame Eleonora vertellen.’

III / Een eoer die op een koopje uit was
‘Jaren gelee,’ begon Sigarenjaap, ‘toen er zoveel markten niet waren en 't vervoer
omslachtiger was, trok ik ook nog met m'n sigaren de boer op. Dat was nog in de
tijd van ‘zes voor een dup, haal uit acht.’ wie toen twee cent over had, rookte een
boom van een sigaar. 't Meeste kon je me toen vinden op de Goudse markt en dan
in de boerenbuurten tussen Gouda, Utrecht en Leiden.
Nou was mij ter ore gekomen, dat een rijke duvel uit Linschoten, Johannes Griffoen
was zijn naam, juffrouw Naatje opgegrepen had. Jullie kennen juffrouw Naatje toch
nog wel, die vroeger op de markt stond met muizenvalletjes? Was dát nou geen door
en door net mensje? Tenminste, als ze geen brandewijn op had? Nou, dat zal iedereen
me moeten toegeven. Laat me
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nou die stinkend rijke boer juffrouw Naatje opgrijpen met een mand zoete paradijzen.
Bovenin allemaal mooi, gaaf, opgepolitoerd goed, verder alles val en piersteek. Ze
heeft het aan de hele markt verteld, in één keer. Want als ze eenmaal wat zei, juffrouw
Naatje, dan duisterde ze niet. En toen Johannes Griffioen de week daarna om z'n lege
mand kwam, heeft ze wéér wat gezegd... en wéér niet gefluisterd. Maar Johannes
Griffioen zei: ‘dat zal van de bedompigheid in je huis zijn’ en toen zei juffrouw
Naatje ineens zo veel tegelijk, dat al 't volk van mijn stand weg trok. Maar dat had
ik best over voor juffrouw Naatje, want ik had óók wat tegen die Johannes Griffioen.
Waarom, dat doet er niet toe. En ná de markt ging ik naar juffrouw Naatje, die nog
water rond haar lippen had van kwaadheid.
‘Naatje, zei je vanmorgen niet wat tegen die Griffioen uit Linschoten?’ Ze keek
me vuilaardig aan. ‘Ja, ik bedoel maar, hij heeft je appelen verkocht, waar? En dat
waren geen mooie appelen?’
‘Geen mooie! Geen mooie! Moet je horen, Jaap!’
‘Nee, Naatje, wacht nou even, ik geloof het zó wel. Ik zal hem die pots betaald
zetten; heb maar een paar weken geduld. Je hoort er meer van.’
Toen stond ze op uit haar leunstoel, die helemaal behangen was met muizenvalletjes
en ze zei: ‘Jaap je bent een gesjiewes, als het je lukt. En áls het je lukt, krijg je van
mij een muizenvalletje en als het je niet lukt, dan kan je 'n doosje rattenkruid van me
krijgen.’
‘Naatje,’ waarschuwde ik, ‘krijs niet zo... hij mocht het eens horen.’
‘Die? Die? Die zit allang weer in Linschoten, bang dat ie anders hier een kop
koffie zou moeten betalen, rond de middag.’
‘Wees nou stil, Naatje!’ ried ik haar weer, ‘hij mocht het tóch eens horen, daar in
Linschoten.’
En toen deed ik het volgende. Ik liet de jongens op 't fabriek een honderd sigaren
maken, met zeegras uit een kinderbedje er in, dat bedje hadden we gevonden achter
een onbewoond huis op de Korte Akkeren... dus je begrijpt. En die liet ik emballeren
in een kistje van een steenoud merk, dat niet meer in de handel was: Jenny Lind.
Hebben jullie Jenny Lind gekend? Kon nóg mooier zingen dan juffrouw Naatje. Toen
netjes geplakt met de originele etiquetten, die er ook nog zwierven en ik dat
meegenomen, toen ik naar Linschoten trok. In Hekendorp, bij een goeie klant (de
bovenmeester) kon ik dat ene kistje Jenny Lind verkopen. ‘Ach,’ zei de meester,
‘heb ik daar werkelijk nog Jenny Lindjes? Die heb ik vroegerjaren altijd gerookt en
mijn vader ook. Vader en ik hebben haar nog horen zingen in de Doele van Rotterdam.
En van die dag af, heb ik dat merk gerookt. Wat kost me dat kistje?’
Waarop ik zei: ‘Meester, laat je raaien, koop dat sigaartje niet. Ze zingt zo mooi
niet meer!’
Hij vond het echt spijtig, dat overal de klad al in kwam en ik sleet hem
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vijftig echte nagemaakte Henri Clays; tegenwoordig mag dat niet meer van die nieuwe
merkenwet. Zo halen ze een ieder de broodkorsten uit z'n mond.
Johannes Griffioen woonde aan de Vrouwenbrug in Linschoten, wat zeg ik... hij
woont er nóg. Je moet hem maar eens de groeten van Jaap gaan overbrengen; zal je
eens zien, hoe hartelijk je ontvangen wordt.
‘Griffioen,’ zei ik, ‘jij houdt toch van een goed sigaartje, daar sta je wijd en zijd
voor bekend.’
‘Geen geld,’ klaagde de millionnair, ‘geen geld. Veel te slechte tijd met de
bouwerij.’
‘Maar daar houden mijn prijzen rekening mee,’ verklaarde ik. En wat bleek me
toen? Je moet weten (en is dat nou billijk of is het dat niet) ik rekende altijd op den
buiten een paar centen meer dan in de stad, voor het thuis bezorgen. Maar die
uitgeslapen boer had ál m'n merken genoteerd staan in z'n boekje met de prijzen van
op de markt er achter. ‘En,’ zei hij, ‘je zit er mee verlegen, anders kwam je er niet
mee naar de boeren, dus moet het vandaag goedkoper wezen, anders ga je maar naar
de stad weerom.’ Heb je ooit van zo'n uitzuiger gehoord?
Maar ik vertelde hem, dat mijn goedkoopste merk was ‘Pierre Comte d'Armagnac’
in de wandeling geheten ‘Pierewietjes’ ad vijf en twintig stuivers de honderd. ‘Wat?
Vijf en twintig stuivers? Maar dat is veel te duur. Dat is bekant een landpacht! Heb
je niet nog wat van om en nabij de helft?’
‘Nee Griffioen, maar wel van het dubbele.’
Toen zei die geldduvel: ‘maar als ik nou eens overal ga aan recommanderen met
je sigaren?’ - en ik weerom: ‘als je dat wil doen, maar 'k heb het je nooit durven
vragen, maar dan kan je een kistje van vijftig stuivers voor de helft krijgen. Ik heb
er nog maar een; hier... ‘Jenny Lind’, de Zweedse Nagtegaal. En die nagtegaaltjes,
Griffioen, die zijn zó afgehannesd lekker, daar kom je op terug, maar dan kosten ze
weer vijftig stuivers.’
‘Wil je dat kistje hier laten voor een gulden?’ vroeg hij, en dan zal ik je overal
clandisie bezorgen.’
‘Wél voor twee schellingen.’
‘Hou je hand op... tussen bije door!’
‘Da's twee en twintig stuiver? 't Gaat niet. Ik moet aan m'n vrouw en kinderen
denken. Maar hoor nog eens... wil je nou tussen bije door?’ vroeg ik.
‘'t Wier met een nieuwe handslag beklonken. ‘En nou recommandeer je me overal
aan, dat is de afspraak,’ gaf ik hem nog na.
Donderdag daarop was hij in Gouda ter markt. En dat had ik voorzien en er stond
alweer net zo een kistje nagtegaaltjes klaar.
‘Vuile gemene laaielichter!’ zo opende hij de vergadering. Ik smoesde wat tegen
m'n knechtje en die gong juffrouw Naatje roepen.
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‘Wat is er loos, Johannes Griffioen?’
‘Wat er is? Wat er gebeurd is? Die fijne sigaren van jou, die nagtegalen sigaren,
daar zitten lange darmen in, slootruigt of bonenstrooi of zo iets!’
‘Misschien wel zeegras?’ vroeg ik vrindelijk, want je begrijpt, het gong mij
persoonlijk aan. ‘En heb je ze netjes gerecommandeerd bij je geburen?’
‘Wis en donders niet, oplichter!’
‘Oplichter? Oplichter? Wie is er hier eigenlijk een oplichter? Juffrouw Naatje,’
zei ik, ‘'t is nou mijn klant en pas uwes ook op, dat de klokken van 't stadhuis niet
scheuren. Oplichter... zei je toch, Johannes Griffioen. Ik ga je daarop aanklagen bij
het gerecht.’
‘En ik klaag jou aan wegens belazerdeiij!’
‘Je appelen!’ gilde juffrouw Naatje.
‘Maar... maarrr Johannes Griffioen, weet je wel zo zeker, dat er zeegras zat in die
sigaren? Is dat geen smoesje van uedele, om een stuiver of wat schadevergoeding?
Is dat vastgesteld door twee beëdigde getuigen van het Koninkrijk der Nederlanden
volgens de Grondwet? Is dat vastgelegd in een proces-verbaal naar de eis, met gelakte
zegels? En waar is het stuk van overtuiging? Zo... heb jij ze in de sloot gegooid? Dat
is niet slim van je geweest, Johannes Griffioen en je zal d'r, voor de zon nog een keer
opkomt, naar moeten duiken. Dat vordert de Grondwet, afdeling Sigarenhandel. Dat
wist jij niet, hè... nette meneer. Maar dat weet Jaap wél.’
Man... en ik kreeg me daar een stand! Wel duizend mensen waren komen
aangedrongen; niemand wilde daar een kommapunt van missen.
‘Je kan me nog meer van die smoesjes verkopen, maar je zal het geld terug betalen!’
riep de boer.
‘Ik? Betalen?’
‘Hij? Betalen? Paradijsappelen verkopen en de rotte onderin! Dat kan jij!’
‘Juffrouw Naatje, verslik je eigen niet en spuug me niet zo nat. Ik heb je toch geen
kwaad gedaan,’ zei ik haar.
‘En bewijzen kan ik het ook!’ schreeuwde Johannes Griffioen.
‘Wat bewijzen? Dat je paradijsappelen niet rot waren?’
‘Dat jou sigaren wél rot waren. Dat er bonenstrooi of zoiets in zat.’
‘Zeegras vermoedelijk.’
‘Nou... voor mijn portie, zeegras dan.’
‘Kan jij dat bewijzen? Goed... bewijs het dan.’
‘Hier staat nóg zo'n kistje, ik zien het met m'n eigen ogen. Daar!’
‘Waar... deze...? o wacht... deze...! ‘Jenny Lind’, de Zweedse Nagtegaal, zong
voor koningen en keizers, bracht zeven honderd drie en zestig duizend, acht honderd
negen en twintig jongemannen de kop op hol, kost vier om een dup; een rijpe
Vorstenlanden. Bedoel je die? En zit dáár zeegras in? Bestaat niet!’
‘Proberen!’ wier geroepen.
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‘Wacht even, mensen. Hooggeacht kliënteel. Deze mijnheer daar, mijnheer Johannes
Griffioen uit Linschoten, landbouwer, veehouder, varkenshouder, kippen-, schapen-,
eenden-, geiten- en vlooienhouder, deze mijnheer verklaart hier, met de hand op zijn
hart dat hij niet heeft... hij verklaart plechtig en zegt dat het niet is gelogen... in deze
sigaren hetende ‘Jenny Lind’, de Zweedse Ooievaar, o wacht even... de Zweedse
Nagtegaal, zit zeegras, of bonenstrooi, een van de twee. En nou zeg ik maar, met de
hand op de Grondwet, dat als het waar is... dan ben ik een bedrieger en als het niet
waar is... dan is hij een bedrieger. Maar ik zeg, dat het niet waar is!’
‘En ik wil wedden om een tientje, dat het wél waar is.’
‘Dat neem ik aan en al de hier aanwezige burgers, boeren en buitenlui, van hoog
tot laag, neem ik tot getuige. Ik open deze kist met sigaren... en laat nou Johannes
Griffoen het zélf constateren, eerlijker kan het niet... hier! neem een sigaar!’
En hij nám een sigaar. Toen presenteerde ik een man of tien uit dat zelfde kistje
óók een sigaar en stak er zelfeen in mijn hoofd. ‘Aansteken!’ commandeerde ik.
Alleman had sigaren, die prachtig trokken... Johannes Griffioen beet van de zijne
het puntje af en hield een reep zeegras tussen z'n tanden, vuil verzuurd zeegras.
‘Zie je nou wel!’ brulde de boer, ‘en ik mot mijn tientje!’
‘Man, je liegt... z'n sigaren zijn best!’ riepen de anderen.
En toen is er gelachen, gelachen! Als hellehonden hebben ze gelachen. En ik zei:
‘is het thans voor een ieder weldenkend burger uit het Koninkrijk der Nederlanden
duidelijk of niet; dat deze boer de kluit beduvelt? Tien man vat vrijelijk uit dat kistje
een goeie sigaar... en hij zou er een zeegrassigaar uit rapen? Hij heeft dat smerige
goed natuurlijk al lang bij zich gehad! En om nog meerderen te overtuigen, zeg ik
zonder vrees... neem allemaal een sigaar uit dat kistje... we moeten ons door een
landbouwer, veehouder, varkens-, kippen-, eenden-, konijnen- en luizenhouder hier
niet laten besijbelen, wij vrije burgers van het Koninkrijk der Nederlanden!’ - en
meer dan twintig man stak zijn hand uit, en bekwam een sigaar. Er was niet één bij
met zeegras bestopt.
‘En nu hebben jullie het toch allemaal met je bloedeigen ogen gezien, en als er
nóg meer getuigen willen aantreden, laân ze komen; die boer die liegt!’ - Dat kostte
me nóg vijf en twintig sigaren uit het kistje van ‘Jenny Lind’.
‘En jullie hebben gehoord, dat hij tien gulden heeft tot premie gesteld en nou vraag
ik me af, als vrij burger van het Koninkrijk der Nederlanden, en ik vraag met de hand
op de Grondwet... waar blijven mijn tien guldens?’
‘Betalen! Hij moet betalen! Eerlijk is eerlijk! De koopman heit recht!’
Nou... hij betaalde. Niet zomaar uit eigen verkiezing, maar omdat ze 'm anders
met een kleine duizend man onder de voet hadden gelopen. Hij huilde
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omtrent, maar hij betaalde. En toen hij betaald had, toen gaf hij ineens een grote
schreeuw. Dát was werk van juffrouw Naatje; overigens een heel zachtzinnig mens
naar haar soort. Ze had twee muizenvalletjes gespannen en die, met een tik van haar
nagels laten toeklappen, met Johannes Griffioen z'n oren er tussen. Brullend als de
beer die op honing uit was en in de boom geklemd raakte, is hij de markt afgedraafd.
De muizenvalletjes had hij mee.
En wat denk je toen?
Was juffrouw Naatje toen tevree? Nóg niet. Toen wou ze, en wie 't niet geloven
wil, die laat het, toen wou ze dat ik haar die twee muizenvalletjes zou vergoeden.
‘Naatje,’ zei ik, ‘maar één heb ik er toch eerlijk verdiend, want ik heb het die boer
toch betaald gezet, dat hij jou rotte appeltjes heeft afgeleverd. En met die ene is hij
op de loop. Ik verlies er dus een... is 't dan niet helemaal naar de regel, dat jij er óók
een verliest?’
Willen jullie geloven mensen, dat ik nog nooit zo'n goeie marktdag gehad heb,
met zóveel lachend volk rond mijn stand?’
En het laatste woord van Jaap was nog niet koud, of daar kwam Keesje naar beneden
gestort, meer vallend dan lopend.
‘Schipper! Schipper! Kom gauw... Ik kan de wal zien!’
‘Wat?’
‘De wal of 't is een plaat. Maar 'k zie zand.’
Blijf daar nu eens kalm bij zitten, na vier dagen gevangenschap in een melkbrij.
Of de schuit in brand stond, zó drongen ze. De schipper zelf kon zich door de
kajuittrap niet persen. Maar in die dingen weet Jas Cabauw van aanpak. Hij botste
er een paar tegeneen, die zich het dichtst tegen hem aandrongen en beukte zo zijn
weg vrij. 't Is waar... het water rimpelde en de damp lag verder. Maar wat Keesje
voor land had aangezien, was de Noordwestelijke uitloper van de plaat van Oude
Tonge, een van de kwaadste bulten uit dit vaarwater.
Jas stond er van te trillen op zijn benen. Ineens was hij voluit actief. ‘Kees!’ riep
hij: ‘Hoe is het met de stoom? Dorus, jij aan de lier. 't Hoeft mijnentwege niet lichter
te worden; er is zicht.’
Maar Kees liet weten, dat hij nog zeker een half uur te stoken had.
Dat woord viel tussen de mensen, alsof ze vernamen, dat de schuit ging zinken.
Ineens hadden ze allemaal haast. De een wou rap terug zijn, voor de jaarmarkt in
Waalwijk; de ander dacht aan de Leeuwarder markt, weer een ander moest al gaan
bouwen voor de Gorkumse paardenmarkt en die schipper Jas stond er maar bij te
kijken, of er geen markten voor hem bestonden. En als je naar hem toe kwam en je
vzoeg wat over het vertrek, dan kreeg je weer precies zo'n snauw als altijd van hem.
Jas was weer de schipper en een schipper moet varen en niet kletsen, zo is zijn parool;
zo was het, zo blijft het.
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Niet te geloven, dat hij tien minuten gelee nog kalm in de kajuit zat te luisteren naar
't verhaal van de sigaren en de muizenvalletjes.
Hij had z'n duffel aangeschoten, liep de deklast na, sjorde aan een touw, riep wat
door de buistelefoon in de stuurhut; Jas hád het druk of maakte 't zich druk, 't verschil
was niet te bezien voor zijn passagiers. De sloep lag weer goed onderstopt op 't
achterdek, stijf overspannen door 't dekzeil. Hij wrikte er eens aan - goed - daar zat
geen beweging in. En juist zou hij Dorus, die aan het liertje klaar stond om het anker
te lichten, daartoe opdracht geven, toen de damp opnieuw dikker werd en de schuit
weer klef omhulde. Ja, hij zag nu toch ook, zó dicht was de mist nog niet geweest
die dagen.
De mensen aan dek werden er stil en triestig van. Ze voelden die kille damp door
hun kleer heen trekken en 't was, of ook door hun wezen die ongrijpbare wakte trok.
En Jas ging naar 't vooronder, trok daar z'n duffel uit en kwam naar zijn volk weerom.
Want zoveel mens zat er wel in hem, dat hij goed gezien had, hoe de blije hoop was
neergeslagen, bij die rillende walkonijnen aan dek.
‘Mensen,’ zei hij, zo opgeruimd als 't hem maar afging, ‘dat was een loos alarm,
maar het was tenminste wát. Ik zie 't hierna niet meer lang duren. Er is verandering
op komst.’ Hij meende dat wel ('t was namelijk zijn gewoonte niet om praat voor de
vaak te verkopen) maar 't was hem toch zélf na deze teleurstelling ook bitter geworden.
Een goed kaptein moet zijn gevoel weten weg te douwen voor de passagiers, was
evenwel zijn overtuiging.
‘Gaan jullie nou maar weer gauw naar de kachel,’ ried hij aan, ‘we blijven van
nou af onder stoom liggen en ik laat uitzien of de damp wil ruimen, we blijven geen
minuut langer hier dan rechttoe nodig is.’
Dat was weer een hele redevoering geweest voor zijn doen en toen daar dan een
in z'n kwaaiigheid ging tegenspreken (onnozele praat, alsof het de kaptein z'n schuld
was, dat die damp was teruggekomen) toen zei hij nog nadrukkelijk: ‘En uedele kan
verrekken.’
‘Was je maar vast weggevaren toen het nog kon, misschien is 't verderop al géén
damp meer.’
‘Misschien regent het gunter wel zwavel,’ zei hij diepzinnig en hij stak, om niet
kwaad te worden, z'n vuisten in de broekzakken.
‘Nou...’ zei Jochem, ‘terug in de kajuit, daar gaan we dan weer. We hebben een
mooi hortje gevaren of toch tenminste willen varen. We schieten op. 'k Ben er echt
moei van geworden. Is je je dát even uitsloven! Maar waar hebben we nou de klaar
voorspelde toekomst voor aan boord? Had Madame ons niet moeten waarschuwen,
ons zo moei niet te maken toen we allegaar dochten, dat we weer aan land gingen
spoelen? Niks hoor, die waarzeggerij ligt er uit bij mijn.’
‘Ze is zélf nog wel mee naar boven gedraafd,’ sarde Doortje.
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‘'t Is toch zeker niet waar?’
‘'t Is waar; vraag 't haar zelf, Jochem.’
‘Nou... dán ligt de zaak anders. Dan varen we dâlijk tóch nog weg en dan ga ik
alvast m'n koffers pakken. Madame!’ Hij salueerde gracieus, maar madame was van
marmer geworden, tot haar oogleden toe. Strak keek ze de kajuit in, dwars door
Jochem: ‘Hè...’ rilde hij... ‘getrouwd zijn zou toch óók alles niet zijn.’ Toen rilde
ook madame, heel even maar.
‘Maar dat van die sigaren,’ vroeg Jas sussend, ‘hoe zat dat? Ik was 't haast vergeten
te vragen in de alteratie. Hoe kon dat? De boer vier een verkeerde en die burgers
niks dan goeie?’
‘Heb je dát nog niet lang begrepen?’ antwoordde Jaap. ‘Dat is zo'n ouwe truc.
Gewoonweg 't kistje omkeren, anders niks. Een kistje met twee deksels, aan iedere
kant een. Daar vliegen ze allemaal gelijk in.’
‘Begrepen,’ lachte Jas. Maar hij lachte zuur. Want hij wier 't óók zat. En al dat
volk aan z'n hielen, dat nou naar hem zat te kijken, of hij zon en wind maar had op
te commanderen. Er moesten nog maar wat verhalen komen, dacht hij en hij porde
ze aan, de een voor de ander. Maar ze zwegen en keken voor zich uit... de een voor
de ander.
En toen ineens zei Chef: ‘Dat doet me er aan denken; ik weet óók nog wel wat,
maar 't is niet onderweg beleefd.’
‘Dus geen beroepsverhaal; nou, vertel tóch maar op.’
‘Chef,’ riep Jochem nog... ‘je gaat weer vertellen, denk er om... zorg dat er een
kop aan zit en een staart.’
‘Laat mijn maar betijen...’ was zijn weerwoord tevree.

IV / Drie jaren in de krententuin
‘Ik heb eens van z'n leven, drie jaren in Veenhuizen gezeten, in de krententuin
zogezegd. 't Is een schand, maar 't is waar en 't kan zonder erg een iedereen
overkommen, hé Jochem?’
‘Behalve madame, want dames hebben op dat buitengoed geen toegang.’
‘Drie jaar. Da's langer dan vier dagen op een boot naar Goes en dan nog niet eens
in Goes kommen. Drie jaar. Dat is een heel eind, drie jaar. En in die drie jaar heb ik
veul malen gedocht: ik wou dat ze om waren. Leve de vrijheid! Maar al hou je er
nog zo van, om vrij te lopen en vrij te schooien, je moet tóch je drie jaar uitvieren.
Ik geef het je te doen... drie jaar.’
‘Nou Chef... maak er een beetje voortgang mee; dat van die drie jaar weten we
nou!’ meende de schiettent.
‘Ja, dat is goed, dat vat ik; maar daar gong 't niet om, al hoort het er bij... maar ik
kan er nou niet zuiver meer op kommen, waar ik eigenlijk heen wou.’
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‘Dus is 't uit, Chef?’ Ineens zat de stemming er weer in. Van tien kanten gelijk werd
wat geroepen om te lachen.
‘Verdomd Chef, zee ik 't niet op voorhand... dat was weer een mooie redevoering
van jou.’
‘Ja... maar als ik nou maar wist, waar ik heen wou... 't was anders wel aardig
geweest...’
‘Je wou er uit, Chef!’
‘O ja. En nou heb ik het weer ineenze. Ik wou er uit. Drie jaar lang aan niks anders
gedacht.’
‘Drie jaar, Chef? Drie jaar zei je toch?’
‘Houwen jullie nou op met die drie jaar. Ik hou er ook mee op. En anders raak ik
't weer kwijt, waar ik eigenlijk heen wou.’
‘Je wou er uit, Chef.’
‘Ja, ja. Nou ben 'k het niet kwijt, laat mijn maar betijen. Eerst raakte het ene jaar
om en toen...’
‘...het volgende jaar, is 't niet?’
‘Zuiver. En toen het leste jaar, maar dát duurde eventjes lang!’
‘Je bedoelt toch het derde jaar?’
‘Zuiver.’
‘...toen was het om, is het zo niet, Chef?’
‘Zuiver. En toen mocht ik er uit.’
‘Hoé is 't mogelijk.’
‘Hou nou op, laat mijn nou maar betijen. Maar dat gaat zó maar niet, als je tijd
om is. Dat doen ze erg precies en erg langzaam.’
‘En zeker geen dag te vroeg, waar Chef?’
‘Nooit van z'n leven! De laatste dagen waren helegaar niet gauw voorbij gegaan.
Zulke laatste dagen duren toch wel zo lang. En dan kommen andere jongens je
goeiendag zeggen, zonder dat je de poort nog uit mag wandelen en dan komt de
werkmeester je laatste werk opnemen en dan moet je je leesboek inleveren en zo, ja,
d'r valt altijd nog wel wat te doen, zo'n laatste paar dagen. Ik wier gelijk duizelig van
al die zorgen.
En dan komt de laatste nacht en die duurt eigenlijk nog langer, dat vat je. En dan...’
‘Dan mag je er uit, waar Chef?’
‘Nee, dat gaat zó maar niet. Dan moet je naar 't kantoor kommen en daar wordt
een mens uitgeschreven en dan krijg je je ontslagbrief mee, netjes, en 't geld dat op
je werkboekje staat, met aftrek van wat je gebroken hebt, krijg je mee. Maar dat krijg
je dán nog niet.’
‘En je krijgt het mee, zei je daarnet.’
‘Ja, kijk, dat zit zo. Eerst teken je er voor, maar een kruisje mag ook al, en dan ga
je terug naar de kleerzolder en daar hangt dan je eigen deer netjes uit. En dat mag je
dan meenemen. Dán stoppen ze je in een wachtcel aan de
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poort en daar mag je je verkleden. Schoenen aan je voeten, dat is dan toch wel zo'n
vreemd gevoel; zo stijf. En als je dán terug op 't kantoor komt, dan krijg je pas je
geld. En een hand. En een gedrukte brief van de geheelonthouding. Anders niks,
waar Jochem?’
‘Maar Chef, doe me toch niet zulke beschamende vragen. Wat weet ik van jouw
krententuin af.’
‘O, ik docht, dat je mijn er de weg nog wel kon wijzen. Maar waar was ik ook
weer gebleven?’
‘Dat je je geld kreeg, een hand en een brief van de geheelonthouding.’
‘O... waren we dáár al. Nou, dan moeten we eerst nog een endje terug.’
‘Toch zeker geen drie jaar, Chef?’
‘Hou nou toch op; laat mijn nou maar betijen. We gaan dan weer wat terug, naar
die wachtcel daar aan de poort. Ik heb me van m'n leven nog zo gauw niet verkleed,
want ik docht... nou kommen ze me elk ogenblik halen en dan gaat de poort open.
Maar dan eerst nog even het geld halen...’
‘...en de hand én de brief van de geheelonthouding.’
‘Zuiver. Maar dat ging zó maar niet. Ik was al lang klaar, al wel twee keer klaar
en toen kwamen ze niet.’
‘Kwamen ze niet? Dus dan zit je er nog?’
‘Hou nou toch op; op 't lest zijn ze natuurlijk wél om me gekommen, maar eigenlijk
niet om mijn, maar dat gong zo maar per toeval. Ja, kijken jullie nou maar niet zo
gek, 't gong per toeval.
Ik zat daar maar in die wachtcel en dat duurde bar lang. Toen ben ik gaan tellen;
maar dat is óók een vervelend karwei op den duur. En toen ben ik de steentjes gaan
tellen, totdat ik docht: en áls je nou weet, hoeveel d'r in zitten, wát weet je dan nog.
En toen heb ik niks meer gedaan dan aan m'n ontslag denken. En dat duurde...! Uren
duurde dat.’
‘Uren? En was er dan geen bel?’
‘Ja, een bel was er, maar die gong niet. En dat wist ik niet en al dat bellen hielp
niks. Ik heb nog horen luien voor 't middageten en toen docht ik: maar nou hebben
ze me toch echt vergeten.’
‘Ik had tegen de deur getrapt.’
‘Ik niet. Dan trekken ze netjes een deur schilderen af van je uitgaanskas en je weet
nooit, of er niet wat in de wet staat, waarmee ze je weer vast kannen houwen, als je
tegen een deur trapt. Ik docht... ik zal nog maar eens bellen voor de variatie.’
‘En de bel was kapot.’
‘Ja; maar dat wist ik toen nog niet. En ik hoorde toch wel zoveel lopen en praten
en de poort open gaan en dicht gaan en auto's. Eindelijk kwamen er een hoop stemmen
dichterbij. Ik wou nét wat roepen, toen ging de deur open. Een hoop heren mét de
directeur. En de directeur zei: ‘en hier, meneer de commissaris, hebben we...’ en toen
zag hij mijn.
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‘Wat doe jij nog hier, man?’
‘Wachten tot ze me er uit laten en wát graag!’
‘Maar je had toch hedenmorgen ontslagen moeten worden?’
‘En wát graag.’
‘Maar waarom heb je dan niet gebeld?’
Toen wier ik kwaad. ‘Niet gebeld? Niet gebeld zee u toch, meneer de directeur?
'k Heb zowat een lamme vinger van het drukken.’ En zo kwam het uit, dat de bel
kapot was.
‘Hoe heet je?’ vroeg die commissaris.
‘Chef,’ zee ik en toen zee hij, dat het jammer was dat ik, zei de gek, een paar uur
onnodig had zitten wachten op m'n ontslag.
‘Zeg dat wel, meneer de hoofdcommissaris,’ zee ik weerom, maar toen legde hij
me haarfijn uit ('t was een héle fatsoenlijke en particuliere meneer) dat hij geen
hoofdcommissaris was, maar Commissaris. En dat nog wel van de Koningin. Ja, ik
was in fijn gezelschap.
‘En waarom heb je niet op de deur gebonsd?’ vroeg die deftige meneer.
‘Ik kan wel horen,’ zee ik weerom, ‘dat meneer nog nooit in de krententuin heeft
gezeten. Je mag hier maar zo niet op de deur bonzen. Dan moet je Toontje Nikkel
maar eens horen te keer gaan.’ Daarop kreeg ik van die meneer een gulden en een
fijne sigaar. Een fijne sigaar, mensen! Die moet ie van de Koningin eigens gehad
hebben. Wát een sigaar!’
‘Och man, lig niet te vervelen met die smoesjes. Ik ken die sigaren. Zulke mensen
dragen altijd zo'n paar weggevertjes bij zich. Die lever ik ze.’
‘Nou, maar zeegras zat er niet in. En z'n gulden was óók echt. En ik zee en ik gong
er voor in de houding staan: ‘meneer de Commissaris, maak er een riks van en dan
maggen ze me tot morgen houwen.’ Maar dat wouwen ze niet. Ik moest er uit
kommen. En toen had ik zo'n goeie zin gekregen, want ik zag 't kantoor en ik zag de
poort, toen vroeg ik die meneer de Commissaris ook nog, of hij een beetje vuur voor
me had.’
‘Is 't waar, Chef?’
‘'k Zal op staande voet doodvallen als 't niet waar en is. En wat ie deed? Wat denk
je? Hij deed het. De directeur keek erg schuins naar me. ‘Eigenlijk mag hier niet
gerookt worden, man,’ zei hij, maar die ander viel me bij en verklaarde, dat ik toch
wel wát mocht hebben voor m'n dikke vier uur geduldig wachten. Toch wou 'k die
sigaar eerst nog uitdoen, want je weet nooit, wat voor wet zulke directeuren dan nog
verzinnen, om je weer wat vast te houwen.
En toen gong ik naar 't kantoor en ik zee nog bonjour tegen allemaal en ook tegen
meneer de Commissaris, een nette meneer hoor, en daar gong de poort open. 't Was
heel de ochtend mooi weer geweest, had ik door 't raampje van die wachtcel gezien,
maar juist toen ik naar buiten zou gaan, begon het te slagregenen. Toen draaide ik
m'n eigen om, want ik docht:
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zou dat wel maggen, met die gulden. ‘Dat is toch geen bedelarij, waar?’ vroeg ik aan
de directeur en die zee weerom: ‘vandaag niet, Chef.’ Snap je daar nou wat van?
Daar zetten ze je drie jaar in de krententuin vanwege de bedelarij en dan na drie jaar
mag het ineens wel. Nou... toen ben ik er maar door gegaan in de regen.
En daar docht ik nou op, toen we weer zo netjes bij elkaar zaten te koekeloeren,
omdat het overnieuw was gaan misten.’
‘Maar mist is toch geen regen en regen is toch geen mist, Chef.’
‘Och nee... maar zo bedoel ik 't ook helegaar niet. 't Gaat er om, dat ik drie jaren
gezucht heb en toen ik eindelijk docht: nou kom ik los..., toen hebben ze me nág een
halve dag laten zitten.’
‘Nou vat ik het,’ zei tante Mieke over haar breiwerk heen, ‘en Jochem kan jou
rustig uitsturen, hoor Chef; dat verhaal van jou daar zit best kop en staart aan. Een
mooi verhaal.’
En met die lof was Chef tevree.
‘Je staat goed in de pas bij meissies, Chef...?’ vond het vlooientheater.
‘Meissies? Je zal d'r geen kwaaiere op de wereld tegenkommen, dan Mieke.’ Maar
toen hij dat gezegd had, voelde hij de stekelige oogjes van Jochem op zich gericht.
Dat betekende zoveel als: afblijven, Chef, en bek dicht. Vrouwen en vitriool, placht
Jochem te zeggen, alletwee even ongezond voor een mens! - En eer Chef er op
bedacht was, had zijn maat dat alwéér verkondigd. Lang niet ieder vatte, waar dat
op sloeg zo ineens. Maar de baas van het vlooientheater vond dat zeker een goeie
grap en een waar woord, want hij ging daar op door.

V / Alaska de wonderspin
‘Wat Jochem daar zegt, dat heb ik vaak ook gedocht en ik kan meespreken. Ze hebben
me wel eens gevraagd, waarom ik eigenlijk niet getrouwd ben, maar vier vrouwen,
waarmee ik niet getrouwd was, zijn van me weggelopen. En dan vergaat je de lust
wel.’
‘Zeker van de jeukte weggelopen.’
‘Nee, dat niet. Want in de jaren, dat ik nog in vrouwen betrouwen stelde,
exploiteerde ik nog geen vlooientheater. Ik heb gereisd met een lachtent, met een
American Hoepla en met Alaska de Wonderspin. En Alaska, ze heette eigenlijk Coba,
dat is een van m'n vier geweest. We hebben drie jaren samen gedalfd en toen had ze
er schoon genoeg van. En ik niet minder. 't Was geen kwaad meisje in d'r soort, maar
't soort deugde niet. Allerhande kuren had ze, precies een rijke dame. Om op te treden
had ze alleen maar een tricot nodig, maar kleren dat ze altijd kocht! En die hingen
dan maar in de wagen te verouweren, en dan moesten er nieuwe komen... we waren
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altijd doodstervens arm. Maar als je Alaska uit zag gaan, daar liep het hele wagenkamp
voor uit, zo'n deftigheid. Mij wou ze nooit meehebben, ik was niet chique genoeg
voor Coba. Zo'n kakmadame; waar haalde ze de lef vandaan?’
‘Uit Alaska, denk ik.’
‘Juist, zeggen jullie dat wel. Maar weet je, ze had toch ook wei aardige dingen,
m'n wonderspin. Ze was ten dode benauwd voor spinnen.’
‘Net als juffrouw Naatje met haar muizenvalletjes; die sloeg op de vlucht voor
een muisje.
‘Zie je nou wel... en zo was Alaska ook. Wat heb ik haar toeren honderden malen
aangekondigd: hooggeacht publicum, gij die zat en die niet zat zijt, gaat hier binnen
het wereldwonder zien. Alaska, de spin met het vrouwenhoofd, gevangen door
zeshonderd acht en dertig jagers in de binnenlanden van Alaska, in de buurt van
Portorica, dat is drie uur sporen van Granada. Daar wonen nog mensen in holen, daar
lopen ze nog rond op handen en voeten, daar eten ze rauw mensenvlees. Maar Alaska
kan dat hier niet bekomen en daarom eet ze rauw hondenvlees. Maar je moet niet te
dicht bij haar in de buurt komen, zeker niet met kinderen, daar sta ik niet voor in,
mensen, want helemaal te vertrouwen is ze niet.’
‘En dat wás ze ook niet...!’ brulde Jochem.
‘Potdomme nee! Daar zeg je zo wat, Jochem; ze was zéker niet te vertrouwen. En
als ik dan verteld had, dat ze na de voorstelling een rauwe hond met haar tanden zou
verscheuren... trokken ze naar binnen, met tienen tegelijk. Je had soms moeite aan
de kassa, met al dat volk; wat dázt betreft, laat ik eerlijk zijn, was Coba nog de
beroerdste niet op de baan.
En lenig was ze ook. Had je moeten zien, hoe ze tegen 't spinneweb opkroop en
hoe ze danste in de touwen. Dat doet ze zichzelf momenteel niet meer na; ze zit thans
in de cassa van een Belse stoomcaroussel en ik schat haar op twee honderd en vijftig
pond en misschien nog wel meer, m'n slanke Alaska van voorheen.
Maar ik zal jullie eens vertellen, hoe 'k haar kwijt ben geraakt. Dat was op de
kermis van Castricum. Daar stonden we nog niet goed opgeslagen, of het spinneweb
kwam naar beneden duvelen en Coba brak zowat haar nek. Ze wás toen al zuur in
die dagen en dat had ik natuurlijk weer gedaan. Nee... van dat moment af, was er
geen huis meer met haar te houden en ik zag liet aankomen, dat ze er van onder
trekken zou, gelijk ze dat vroeger gedaan had bij Gustaaf de Dondersmid waar ze
indertijd ook nog trapezewerk gemaakt had. En we waren halfweg Castricumkermis,
en de voorstelling was juist aangevangen, daar hoor ik ineens een geschreeuw en
getier en geblaas en een hoop volk draven. Ik keek even naar buiten en daar werd
een vent uit de stoomcaroussel gesmeten en die holde toen de Praagse mysterietent
in. Weet je 't nog, tante Mieke?’
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‘Of ik 't nog weet? Als de dag van gister; ik zat zelf aan de cassa, onze voorstelling
moest nog beginnen; 't was het laatste jaar van mijn mans leven. Wat riep die vent
ook weer?’
‘Ik zal 't je zeggen. Hij riep: ‘Maar nou heb ik de pan bij de steel! Maar nou heb
ik de pan bij de steel! En aan mijn slavenbestaan gaat een einde komen! Waar is mijn
bruid? Waarr is mijn brrruid!’ En hij brouwde, die zot.’
‘'t Is waar... en toen mijn Harry hem er uit gesmeten had, al heeft dat nog heel wat
voeten in de aarde gehad, vloog hij bij jou binnen.’
‘Dat heb je goed onthouden, tante Mieke; toen vloog hij bij ons binnen. Hij was
er in, voor 'k er op verdacht was. Duizend mensen drongen voor m'n tent en die vent
riep maar: ‘Waarrr is mijn bruid?! Ik heb de pan bij de steel! En aan mijn slavenleven,
maar waarrr is mijn bruid dan toch? ‘Waarrr is mijn bruid?’
Ik vloog op hem af, maar ik struikelde en onderhand riep een van die schobbers
in de tent: ‘daarrr is je brrruid!’ en meteen vloog die gek het toneel op en naar Alaska.
Toen dacht ik, dat ze 't hele spul afbraken van het lachen en stampen.
‘Ik heb de pan bij de steel!’ brulde de zot, greep Alaska in haar tricotje vast, sleepte
haar het toneel af en hij was weg; achter uit. En wat moest ik doen? De voorstelling
was kapot, de wonderspin geroofd. Al 't volk stroomde naar buiten, om achter de
vent, die de pan bij de steel had, te gaan jagen. Maar niemand heeft hem gevonden;
hoe was het mogelijk.
En weet je wat het was voor een gek? Een rijke boerenjongen, die zich de kop gek
gelezen had. Een boekengeleerde, zogezegd. En nou was 't hem eindelijk naar de
kop gestegen; hij had ‘Paljas’ gelezen.
Nou moeten jullie verder horen. Die avond kwam Coba niet terug, en de
broodwinning stond stil, maar de kermis ging door. Dat moeten jullie zich nou eens
voorstellen. Het was me daar een schaai...’
‘Waarom is tante Mieke dan niet ingevallen voor haar; jullie waren toch geburen?’
‘Als ik maar rauw hondenvlees gelust had,’ lachte Mieke, ‘en als ik gedurfd had,
want die Coba was nog mooi jaloers ook.’
‘En daar stond ik. Zonder Coba. Zonder wonderspin. De volgende dag kwam ze
terug om haar kleer. En kon ik haar tegenhouwen? We waren niet voor de wet
getrouwd. En daar ging de spin, het adder. Ze lachte me nog in m'n facie uit ook. ‘Ik
ga trouwen,’ zei ze, ‘met een schatrijke jongen. Een lieverd, waar ik alles van gedaan
kan. krijgen. Tref ik het even?’
‘Jij beter dan hij, lammeling!’ zei ik daarop en ik zei nóg 't een en ander. Maar ze
lachte en ze lachte, en ze bleef lachen, ik kon haar wel de strot dichtknijpen. Dat ik
zonder broodwinning kwam te zitten, daar had ze geen zorg over. Wat ik doen moest
met de tent, die helemaal voor haar nummer ge-
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bouwd was... ‘larie...’ zei ze. ‘Ik ga trouwen...’ lachte ze. ‘Eerst wist lij nog niet
precies, of ik wel z'n brrruid was, met m'n zes poten, maar toen ik die vodden had
afgegooid, toen wou hij dat spinnetje wel. Schatrijk is m'n vent! Dag lieveling, zoek
maar een andere Alaska! D'r zijn nog meisjes genoeg op de wereld.’
Dat waren haar laatste woorden. Nou... getrouwd is ze niet, maar 't heeft die ezel,
of dan z'n vader, wèl een lieve bom duiten gekost, om haar later uit Castricum weg
te krijgen. Z'n brrruid!’
‘En wat ben je toen gaan doen?’
‘Dat zal ik jullie vertellen. Eerst heb ik de tent verkocht, want ik stonk van de
schulden in die dagen. Karel Janvier heeft er nog jaren lang panopticum in vertoond.
En toen heb ik uit lappen zeil en wat hout een tentje in elkaar gedokterd, dat heette
Bij Nacht. Al naar ik optrad: Arnhem bij Nacht, Utrecht bij Nacht of Veghel bij Nacht.
't Ging alleen open, als 't buiten donker was. Exploitatiekosten voor geen cent, buiten
het staangeld. Eerst lokte ik de mensen binnen: kinderen beneden de achttien jaar
hadden op politiebevel geen toegang! riep ik. Dat trok volk. Dan stonden ze opgepropt
in een hartsteke donkere hoek en van daar nam ik ze een voor een mee, tussen de
lappen zeil door, naar een plek, waar 'k een gaatje in het tentzeil had gemaakt. En
dan keken ze door dat gaatje uit op de stad. Arnhem bij nacht was dat. En omdat ze
allemaal wel wouwen, dat hun vrinden en kennissen er óók in luisden, kreeg ik volk
genoeg en niemand was er, die me verraaide. Maar dat vroeg ik ze dan ook vrindelijk.’
‘En heeft dat lang geduurd?’
‘Niet lang. De burgemeesters waren er op tegen. Wat dát voor tuig is!? Ik geloof
vast, die zijn alleen op de aarde, om ons het leven zuur te maken. Die denken alleen
maar: hoe komt het staangeld binnen... en of wij, jongens van de vijfde compagnie,
verrekken van de honger of niet, daar trekken ze zich geen sodemekraai van aan.
Maar ik was er toch mee opgehouden, want in Dongen daar viel 't niet in goede aarde,
en hebben ze me zowat het ziekenhuis ingeslagen. Toen ben ik met de American
Hoepla begonnen, ik was toen de eerste met de Hoepla in heel het land, tot dáár de
klad weer in kwam.’
‘En nou... de vlooien. Over een jaartje misschien een luizentheater,’ dacht Jaap
hardop.
‘Een luizentheater? Dat bestaat al. Bij jou thuis. En een netentheater d'r bij.’
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VI / Er zijn ook goeie burgemeesters
‘Je kan gelijk hebben, wat Alaska betreft en dat kan een groot loeder geweest zijn,
maar wat je zegt van de burgemeesters,’ aldus sprak Doortje, ‘dat zeg ik je niet na.
Er zijn óók goeie burgemeesters.’
‘Misschien zijn ze goed voor jou, lief lellebel, en als ik burgemeester was, dan
was ik misschien óók wel lief voor jou, zolang je niet beet of krabde,’ vond de
schiettent. ‘Vooral in m'n jonge jaren.’
‘Laat die vuile vent maar kwijlen,’ ried de zwarte, haar vriendin op het zangpad.
‘En vertel jij maar gauw verder...’ adviseerde Jochem, ‘want hier hebben we nog
geen juffrouwen aan het woord gehad. Dat is casueel; de juffrouwen hoor je nooit
in gezelschap. Aldaar potten ze dat op, al duurt dat een jaar. Maar later komt dat
los... thuis. En zorg dan, dat je uit de buurt bent.’
‘Daar zal je weinig last van hebben, Jochem.’
‘Daar heb ik wel voor gezorgd, Mieke. Maar 't woord is aan dat blonde karonje.
Ze had het over een schatje van een burgemeester.’
‘Ja, 't was een toffe, een echt toffe burgemeester. Wáár het was, vertel ik niet. Ik
wil niemand in opspraak brengen, dat geeft geen pas. Het was nog in de tijd, dat ik
rondging met ‘juffrouw wil je m'n marmotje zien’ en dat was een voordelige
bijverdienste voor thuis, want dat kost niets ingekocht, nietwaar?’
‘Hoe oud was je, Doortje?’
‘Barst maar! En die burgemeester was getrouwd met een vrouw en dat was precies
een blok beton. Nét zo vierkant, net zo hard. Lachen deed ze nóóit. En haar kinderen
mochten niet naar de kermis vanwege de opvoeding, dus ze liet ons volk nog geen
cent verdienen ook. Hoe vind je dat, van een vrouw van een burgemeester? Ons volk
moest de lasten voor de gemeenschap opbrengen en haar kinderen liet ze geen cent
bij ons uitgeven. Laat ik je zeggen: een monster van een wijf!
Maar die burgemeester was een toffe jongen. En ik kwam op een keer aan zijn
deur en toen was dat heiblok juist niet thuis.’
‘Zie je nou wei, nou gaat het schuins worden,’ klaagde Jochem, ‘en daar kan ik
niet tegen.’
‘Ja... ze was niet thuis en ik kreeg een dubbeltje, voor het marmotje laten zien. En
toen zei me die burgemeester: ‘Meisje, vertel me eens, hebben jullie alleen maar
marmotjes?’
‘Nee,’ zei ik, ‘we hebben ook witte muizen.’
‘Juist, daar wou ik 't over hebben. Hebben jullie véél witte muizen?’
Nou, precies wist ik dat niet, want ik had ze veertien dagen terug pas geteld en
toen waren 't er nog altijd maar ruim honderd en zeventig.
‘Ik wil er honderd van kopen,’ zei hij, ‘en wat kosten ze me per honderd?’
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We werden 't eens voor vijftien gulden de honderd en ik holde naar huis, om ze te
halen, want ze moesten subiet geleverd worden. Vader wou het niet geloven, maar
moeder zei: ‘gauw een kooi! 't Mócht eens waar zijn!’ en ze telden er honderd voor
me af en een er bij voor 't mistellen en nóg een, voor als er onderweg een dood mocht
gaan. En toen ik aan 't huis van de burgemeester kwam, stond hij me al op te wachten
in de deur. ‘Ga mee,’ zei hij, ‘kom hier met je vracht.’
Hij telde ze niet eens na en betaalde. Die twee extra heb ik 'm toen maar
geschonken, zó was ik geschrokken van al dat geld.
‘Hebt u een kooi of iets anders, om ze in te doen?’ vroeg ik, maar toen zei hij:
‘een kooi heb ik niet nodig. Heel m'n huis is een kooi. Laat ze maar los, zet de schuif
maar open.’
Maar toen dorst ik dat nóg niet te doen. Ik waarschuwde hem, wat hij daar besteken
ging. ‘U vangt ze nooit meer terug en ze verwilderen in het huis.’
‘Dat weet ik, kind,’ was z'n antwoord, ‘liever nog had ik gewone muizen gehad,
maar die telen jullie zeker niet. Laat ze maar lopen!’
Nou, toen het ik ze lopen. Sommige wouwen het kooitje nog niet uit, maar daar
wist ik raad op. En toen zei ik: ‘Meneer de burgemeester... maar waarom doet u dat?
Mag ik dat weten? Vader en moeder vragen daar zeker naar, zo gauw ik thuis kom.’
‘Nou kind,’ zei hij toen, ‘zeg dan maar (maar zeg er bij dat ze 't niet over vertellen)
dat ik nu toch eindelijk óók wel eens pleizierig kermis wil vieren.’ En dat heeft hij
gevierd. Want om vijf uur kwam z'n vrouw thuis en één minuut over vijf vloog ze
gillend de straat op. Ik heb me laten vertellen, dat ze de eerste drie weken geen voet
in huis gezet heeft, ja dat ze zelfs niet in dat dorp is willen blijven. En bij de
burgemeester was het heel de kermis door feest, met veel licht op. Je hoorde, als je
er 's avonds langs kwam, dat er gezongen werd, dat het dreunde. En alle heren van
het dorp waren daarbij; want de laatste avond zijn ze met een man of tien of twaalf
bij vader aan de tent geweest en toen hebben ze een mooi lied gezongen en dubbeltjes
te grabbelen gegooid voor ons in de wagen. Dus er zijn toch óók wel goeie
burgemeesters.’
‘Dat vond ik nou een mooi verhaal,’ zegt Jochem uit de grond van zijn hart, ‘alleen
gaf ik er een lief ding voor, zo je niet honderd, maar als je hier maar ééntje van die
witte muizen voor me had. Om een zeker iemand (en niemand kan raaien wie of ik
meen) een pleizier mee te doen. Maar laten we daarom niet treuren... misschien zijn
er wel ratten aan boord. Jas... hoe zit het met je ratten... kapitein?... Ja, waar is de
kapitein?’
‘Ja, waar is de schipper?’
‘Naar boven gegaan, wist er een.’
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‘Dan zullen er gevaren dreigen. Want bij gevaar staat de kapitein op de brug. En
jullie weten toch ook wel van het Delftse bootje:
Het Delftse bootje is vergaan,
Al op de grote Oceaan...

zong hij schor en waarom zou ons bootje hier op de Zeeuwse oceaan dan niet...’
Maar verder kwam hij niet. Want ze hoorden het telegraafsignaal. Ze hoorden een
liertje klakken en ineens sloeg de schroef en er bruiste water... ‘We vergaan niet,
maar we varen!’ schreeuwde hij en dit keer was het waar. Toen ze boven kwamen
en ervoeren dat de damp stukken opgetrokken was en wijder lag, dat er wat wind
door hun haren woei en Dorus druk aan 't ankerliertje stond te orgelen, begonnen ze
elkaar op de schouders te slaan van plezier. Zo'n anker van een Maasstroom-bootje
is in een oortje gelicht; de boot lag al vrij en Jas keerde.
‘Hé schipper... gaan we dan niet naar Goes?’
‘Toekomend jaar!’ riep hij terug, ‘en kruipen jullie nou maar weer gauw bij elkaar
in de stank, want ik heb hier aan 't dek mijn ogen nou nodig! Vooruit! Opgeduveld,
mars, met de versnelde pas!’
‘Nou, adé dan! Als je ergens bovenop vaart, dan merken we 't wel.’
Ze voeren, zo waarlijk... ze voeren.
Na al die dagen wauwelen en wachten en kaarten en sarren, voeren ze weer over
kabbelend water, kropen ze op huis aan, hoorden ze weer het bekende stampgeluid
van de machine, het aanzuigen van de stoom en 't wegspoelen van condenswater.
Dat klonk in hun oren als een lied, in dat cadans hoorde je marsmuziek, als je dat
horen wou... het was ineens ánders in de kajuit, hún kajuit geworden... ze voeren op
huis aan. En dat plekje op de vloer, waar ze nu enkele nachten gerust hadden, zouden
ze niet meer behoeven; wonderlijk, wat was dat eenvoudig gegaan.
Chef moet daar ook aan gedacht hebben, want hij zei: ‘Vannacht maffen we
tenminste weer eens op 't logement van Hanegraaff.’
‘In het Hert?’ vroeg de schiettent. ‘Bij Hanegraaff? Niet heengaan, daar zitten
Maikäfer.’
‘Wat?’
‘Weegluizen.’
‘O...’ zei Jochem daarop... ‘is 't anders niet? Daar valt tóch niet tegen te boksen.
En gun je nog niet eens, dat Chef er zijn eigen op verheugt, dat er vannacht wantsen
in zijn nek wandelen? Maar we varen; dat is andere koek met koffie. En madame
was wéér in gebreke, ze heeft het wéér niet voorzien. Ik zeg jullie op voorhand, dat
moet niet meer voorkommen, of ik schaf me een andere waarzegster aan, een die
garantie geeft.’
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En... nu de steven gekeerd was... kwam opnieuw de afrekening ter sprake. Over enige
uren zouden ze in Rotterdam zijn en vandaar lag voor ieder de verdere bestemming
open. Maar eerst afrekenen met het kantoor, wat er opgegeten is en gedronken. ‘Weet;
voor 't logies betaal ik niet!’ verklaarde Jochem, die zich er dus mee verzoend had,
dat voor het voedsel wél betaald moest worden, omdat voor niets de zon opgaat.
De markt-orator zat naar de koppen van deze mensen te kijken. Nu zitten ze nog
bij elkaar, ademen dezelfde lucht in, praten met elkaar, geen vrienden, maar ook
geen vreemden en over enkele uren stapt de een bij een luizenlogement naar binnen,
de ander in een weldoortimmerd boerenhuis; de derde kruipt in een kermiswagen,
weer een ander hijst zich de trap op van een volksétage. En nu nog hebben ze één
zorg met elkaar gemeen: hoeveel zullen we straks te betalen hebben? - En wat voor
Chef in 't betalen misschien een kwart van heel zijn vermogen is, wat betekent dat
voor de boeren of voor de rijke veekooplui? En toch heeft iedereen daar in de kajuit
dezelfde zorg om dat geldje. Hij trekt maar naar boven; hij wil nog wel eens wat
anders gaan zien dan de koppen van veertig wauwelaars. Daar ziet hij zowaar, uit
de nevel een toren rijzen; wat lijkt die toren ver. Dorus weet te vertellen, dat dat
Ooltgensplaat is, ze varen al op het Volkerak en als ze daar bezij het Hellegat rechts
afslaan, dan is 't nog maar wat schroefslagen en ze zitten op het Holands Diep. ‘En
dan schiet het nog eens ree op,’ weet Dorus, ‘dan zitten we zó in de Kil, liggen we
zó voor Dordt en dázn is 't nog maar een hortje.’
‘Maar hoelang varen is dat bij elkaar?’
‘Nou... vier, vierenhalf uur, daar is 't hoogst mee op.’
Toen heeft die vreemde lange snijer beneden zijn jas gehaald. Hij wilde het water
liever aanzien en de torens en de schepen onderwege.
Maar beneden werd weer gekaart. Bij 't stampen van de machine hoort dat. Nu er
uitzicht op thuiskomst was, is alles toch ook weer als van ouds geworden. En toen
zei ook nog de Chang, maar eigenlijk heette hij Jean Villevoye, dat het toch maar
jammer was, dat de schipper niet meer bij ze zat, want hij wist óók nog wel wat te
vertellen, ook iets uit zijn eigen bestaan.
‘Maar zonder de schipper gaat dat ook,’ moedigden ze hem aan. ‘En 't duurt nog
lang, eer we voor Rotterdam liggen.’ Daarop trok hij zijn met paarlmoer beslagen
trekorgel wat meer tussen de knieën ter bescherming, en begon aan zijn verhaal.

VII / De Chang-dynastie
‘Ik speel monica en m'n vier broers spelen monica en drie van mijne jongens doen
het ook. Allemaal Changs. Maar alleen ik heet feitelijk Jean en ook
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een van m'n broer Cor heet Jean. En m'n vader speelde monica en ze noemden hem
Chang, maar hij heette Nol. Maar z'n oudste broer, dat was weer een Jean. We leven
allemaal zogezegd van de monica, m'n vaders broer ook, en hun vaders ook. Dat is
begonnen bij m'n vaders grootvader en dat was de eigenlijke Chang Villevoye, die
naar ze zeggen uit het Noorden van Frankrijk is gekomen met z'n ouwers, toen hij
nog niet lopen kon. En nou is dat al in het vijfde of zesde geslacht, zeker weet ik dat
niet, want uit alle zijtakken zijn monicaspelers voortgekommen en het ene geslacht
gaat wat sneller dan 't andere. Hoeveel Changs er zijn over ons land, van m'n vaders
grootvader af... ik weet het niet. Maar als we spelen op kermissen of jaarmarkten,
dan moet het raar zijn, of we kommen nog wel een andere Chang tegen. Wij kennen
elkaar goed. Niet dat we op elkaar lijken; o, wat dat betreft heb je allerhande posturen
onder de Changs, en met zwarte haren, met rooie haren en blonde Changs... en toch
kennen we elkaar allemaal. We hoeven elkaar maar even gehoord te hebben op de
monica en dan weten we 't al. Je mag me geblinddoekt tussen duizend monicaspelers
zetten en ik zal je stuk voor stuk de Villevoye's, de Changs er uit halen. Probeert het
gerust.’
‘En waar zit dat dan in, Chang?’
‘Wacht nou even, daar gaat het juist over. En niet alleen in óns land spelen de
Changs, ook in Duitsland en België kom je ze tegen, maar allemaal kan je ze kennen.
M'n broer Nol heeft een jongie van negen en die hoorde ik een keer op een
mondorgeltje van Hohner spelen. 't Was een Chang. Niemand heeft ons geleerd, te
spelen zoals de ouwe Chang speelde; 'k weet vast, dat zit ons in het bloed, dat is
geboorteaard. De Changs zitten in álle herbergen waar 't kermis is en ze hebben
allemaal al veel zien vechten. In Brabant vechten ze met messen en bierglazen, in
Holland met bierflesjes en tabaksdozen. Maar ik heb nog nooit van een Chang
gehoord, die meevocht, of die zélf met vechten begon. Alle Changs hebben veel
kinderen en die kinderen beginnen al vroeg aan de muziek. Maar ik geloof niet, dat
er ooit een Chang muziek geleerd heeft. Ik ken geen noten, maar ik kan ieder
muziekstuk naspelen, dat ik maar eens van mijn leven gehoord heb en dat kon vader
ook en dat kluwen we allemaal. Ik heb me laten vertellen, dat vechtende boerengasten
op een kermis in een café, waar een broer van vader speelde, per abuis (het mes
schoot uit, zeiden ze achteraf) m'n ome in de rug gestoken hebben. Hij was juist
doende met Dichter und Bauer, met mooie lange uithalen en zware bassen. Wat denk
je? Hij speelde door, hij speelde 't uit. En toen het uit was, toen eerst haalde hij dat
mes uit z'n rug. Niemand had wat gemerkt, behalve dat boerentuig dat gevochten
had. Maar die verdommelingen waren natuurlijk al lang daar weg.
En ook heb ik me laten vertellen en dat zelfde verhaal heb ik al wel zes keer vair
allerhande kanten, en altijd van Changs gehoord, hoe de eerste
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Chang zo in de muziek is verzeild geraakt. Want dat was eigenlijk een klinker op
een scheepswerf en hij moet, zo zei ik, uit Frankrijk naar hier zijn gekomen.’
‘Dat heb je al verteld, schiet wat op, we zijn zó in Rotterdam.’
‘Ho nou maar even! Hij had natuurlijk een harmonica, een chromatische
Wheatstone, en die is nóg in de familie. Nou zat de Chang op een keer in schafttijd
op z'n monica te spelen en de hele werf zat te luisteren. En toen zei er een: ‘hij kent
dat liedje niet goed, want ineens raakt hij uit de melodie.’
‘Maar dan komt hij er toch weer in, want hij eindigt toch goed.’
Ze dachten allemaal gehoord te hebben, dat hij 't liedje niet helemaal naar de wijs
speelde en toen vroegen ze 'm om het nog eens over te doen. En dan vonden ze, dat
hij 't wéér niet helemaal volgens het wijsje gespeeld had, maar de een zei daar en de
andere zei dáár, waar het klanken werden van eigen vinding. Ze waren 't daarover
niet eens. En Chang zelf hebben ze 't gevraagd, maar die dacht, dat hij het wijsje
nogal goed gespeeld had. Ze konden er niet precies achter komen. Bij een ander
wijsje was 't weer net zo. En toen herinnerde de een en de ander zich goed, dat hij
dat al meer gedacht had, als Jean Villevoye speelde. En nooit was dat op dezelfde
plek in 't wijsje, maar altijd als ze er op studeerden, dan hoorden ze dat hij afweek.
Maar hoe... en waar... dat wisten ze niet.
En dat kwam ook bij de werkmeesters ter sprake en die konden 't ook niet vinden.
En de twee scheepstekenaars ook niet, de heren van 't kantoor nog minder. Toen
vroegen ze 't aan de directeur en de directeur hield veel van muziek en kende noten.
Die heeft het uitgemaakt, want hij nam de muziekstukken voor zich en streepte
aan, waar de Chang er naast was. Dat deed hij twee, drie, vier keer bij 't spelen van
hetzelfde stuk en iedere keer zat de Chang er naast, maar zelden of nooit op dezelfde
plek. Toen vroegen ze de baas, of hij 't ook vinden kon, zonder de muziek, maar dat
werd mis... 't lukte hem evenmin als het werkvolk. En hij was toch wélbekend met
de muziek en goed geleerd er in. Daarom wou hij dat dieper laten onderzoeken en
hij haalde er een muziekmeester bij. Maar die vatte het, zónder de muziek ook niet.
En als ik nou ergens een monicaspeler hoor, die de wijs afbreekt... en er weer op
terug komt, zonder dat iemand weet, waar 't zuiver was... dan is dat een Chang, dan
is dat een van ons.
De ouwe Chang is toen van lieverlee gaan spelen op bruiloften en kermissen en
toen dat goed opleverde, is hij ervoor van de werf gegaan. En niet alleen hij ging van
de werf af en 't zwerversleven in, maar door hem een hele familie tot in het vijfde of
zesde geslacht toe. En dat zal zo nog wel blijven, wij Changs, wij weten niet beter
meer, of dat hoort zo in de wereld.
Van de ouwe Chang heeft mijn vader verteld, dat hij eens speelde in Den Briel op
de kermis, een kassier van 't waterschap had geld tekort in z'n kas
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en die wou zich voor zijn raap schieten. Hij stond klaar met het pistool voor zijn kop
en daar kwam de Chang langs en speelde een opera. En toen luisterde die kassier en
dacht: dat gaat niet helemaal goed met die opera, maar hij kon niet te weten komen,
wáár de ouwe Chang de wijs was kwijt geraakt. En toen luisterde hij nóg eens. En
hij bleef luisteren, totdat zijn vrouw hem daar vond, met het geladen pistool. De vent
zong opera-wijsjes.’
‘En hoe is dat afgelopen, Chang?’
‘Zij heeft bij haar familie geld voor hem losgebrand; 't is goed afgelopen. En op
een andere keer was het met een vent in een danstent; die wou juist achterbaks en
onverhoeds een ander een mes in z'n ribben drukken en toen bleef hij stilstaan; hij
luisterde. De ouwe Chang had de Amsterdamse regimentsmuziek, je weet wel: van
je bokkie, bokkie, bokkie bé, gespeeld en 't was weer éven er naast geweest. Hij
luisterde zó fel, dat ze 'm het mes konden uit zijn vingers halen, zonder verweer. En
probeert dat anders eens, bij een boer die vechten wil.
En van m'n eigen vader heb ik vernomen, dat hij altijd, als er mot dreeg in herbergen
op de kermis of op bruiloften, z'n harmonica vatte en dan dreef het over, want dan
maakte hij ze eerst wild met wilde tonen en dan ineens, remde hij dat af; dan keken
ze elkaar verwezen aan en de wil om te slaan of om te steken was vergeten. Dat is
geen slangenbezweren, dat is wilde mensen bezweren.
Maar zelf heb ik daar wat mee beleefd (en ik was toch nog maar een snotjong van
zestien) dat ga ik jullie nog even vertellen. ik ben met vijftien jaar van huis
weggetrokken; dat doen wij allemaal, als we maar goed kunnen monica spelen. Toen
ben ik de eerste tijd overal en nergens geweest. Vader had gezegd: laten we elkaar
niet in de weg lopen en daarom ging ik nooit naar een kermis, waar hij ook speelde.
Maar wat heb je aan zo'n afspraak? Je kan tóch nergens komen, waar volk bij elkaar
is gestroomd, of je loopt tegen een stuk of wat Changs aan.
Toen ben ik ook nog beland in Amsterdam en daar heb ik gewerkt in een café op
de Dijk. Ik kreeg er de kost voor 't kauwen en mocht houwen wat ik 's avonds ophaalde
in m'n pet. En dat viel soms nog aardig mee, als er knap wat zeevolk was. Die mensen
daar in ‘De Straat Soenda’ waren goed voor me. Kinderen hadden ze niet; zij was
zo dik als een padde en hij niet zo erg, hij zag er meer uit als een bokser. Maar 't was
aardig om te zien, hoe hef ze met elkaar omgingen. Dat zou je daar niet verwachten,
in zo'n kroeg op de Zeedijk, maar ik kan niet herinneren, dat er óóit een onvertogen
woord viel tussen Jacq de Zeehond (dat was z'n toenaam) en Francientj e. Ja mensen...
Francientj e heette ze... maar ze was zwaarder dan Chef. En dat ging goed, dat ging
goed; totdat die kellnerin uit Antwerpen daar bedienen kwam. Op 't ogenblik dat ze
binnen stapte, met haar kleer in een tijk, net als een matroos, toen wist ik... nou halen
ze de Frans-Duitse
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oorlog onder hun dak. En binnen een maand was 't al donderen, en lag de Zeehond
aan een kettinkje. Dat kon iedereen zien en iedereen zag het; alleen Francientje zag
niks. En ik, die dat van dag tot dag groeien zag, en dat Antwerpse lel met haar gele
geoxideerde haren, die zwart bij de haarwortels doorschenen, heel niet vertrouwde,
kon het ook niet ontlopen. Want de vuiligheid groeide zogezegd onder mijn ogen
op. Wat had ik graag Jacq de Zeehond gewaarschuwd, toch op te passen. Want
éénmaat had ik dat dikke lam, dat Francientje woest gezien. Ik had geweigerd voor
een meid, die bezig was een jongen van de grote vaart z'n zakken te rollen, Ave Maria
van Gounod te spelen. Toen had ze me een tik achter mijn oor gegeven... ik dacht,
dat ik in tweeën scheurde, of dat hemel en aarde verging. Ik heb daarna een week
lang m'n kop niet stil kunnen houden en door dat wiegelen kwam er geen biet van
de muziek terecht. En iedere avond in bed bloeide ik uit m'n oor. Daarom docht ik...
Jacq de Zeehond zal moeten weten wat hij doet, wat hij aanvangt. Maar Francientje
zag niks, niks, niks.
En ik zag alles. Ging Jacq naar de kelder om een vat bier aan te slaan, dan moest
dat Antwerpse sloerie ineens óók naar de kelder, om port of sherry of rhum. Want
er ging veel rhum om, daar in ‘De Straat Soenda’. Was Jacq op zolder, het sloerie
moest er precies ook wezen. Ja, als hij maar éven achter het buffet dook, om iets te
zoeken, vloog dat stuk vergif óók naar 't buffet. En wát zou er niet allemaal op haar
kamertje gebeurd zijn? De eerste keer dat ik Jacq daarheen zag gaan, dacht ik: nee
Zeehond, nou zou ik jou en dat lel toch wel eens vitriool te drinken willen geven.
Hoe kan jij nou je eigen Francientje zóx belazeren; mooi is ze niet en kwiek is ze
ook niet, maar goed is ze wél. Voor jou bovenal, maar voor een ieder is ze goed,
zélfs voor dat lor met haar kunstharen en geile streken. En toen greep ik mijn monica
en ging wat spelen. Wat? Ik weet het niet meer. Waarom? Ik weet het niet. En toen
speelde ik, ik speelde... tot ik de Zeehond weer beneden aan de geldlaai hoorde. Even
daarna stond hij voor me. Hij keek me fel aan en ik keek stout terug.
‘Chang,’ zei hij woest, ‘waarom zit je overdag, en als er geen volk is in ‘de Straat’
toch altijd te jammeren op dat rotding?’
‘Dat is geen rotding, maar een echte Carmen van Hohner met honderd en twintig
bassen en drie octaven.’
‘Al zaten er tien keer zoveel bassen in!’ schimpte de Zeehond, ‘dan nóg kan je
overdag je gejammer voor je houden.’ Maar toen greep ik m'n Carmen en speelde
hem de ouverture van Paljas voor, en hij luisterde... ‘Hoe kan ik dat maken?’ vroeg
ik, ‘zonder me dag aan dag te oefenen?’
‘En kan je dan 's avonds, als er volk is, niet oefenen?’
‘Dan moet ik 't kennen! Dan is het te laat om te oefenen, zei ik en dat nam hij dan
maar weer aan. Maar ik geloof niet, dat hij 't helemaal vertrouwde.
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Zo heb ik dat weken aan weken slepende gehouden. Telkens als de Zeehond z'n eigen
en Francientje zou gaan vergeten, dan speelde ik, dan spéélde ik, mensen... als een
woesteling. En hard genoeg, dat hij 't overal horen kon. Wel tien keer is hij bij me
gekomen, om daarover weer te klagen en iedere keer ging hij van me weg, zonder
goed te weten of hij me dankbaar een knaak geven zou of dankbaar een doodstomp.’
‘En hielp het, Chang? Bleef de vuilik echt van haar af op den duur?’
‘In 't begin wel. Dat weet ik zeker; want dat kon ik wel aflezen uit de ogen van
dat stuk vergift uit Antwerpen. En op een keer kwam ze bij me zitten, schoudertje
vast. Ik schoof wat op zij, en zij schoof mee. Niet zo familiaar, Keetje, dacht ik, en
stond op en vergat niet op haar teentjes te gaan staan. Van dat moment bleef ik voor
haar oppassen en heb ik nooit meer iets willen eten of drinken, wat door haar vingers
was gegaan. Zij had mij in 't snuffertje en ik had háár onder schot. En die stommeling,
die Zeehond, ging door, z'n huwelijk te ramponeren en Francientje ging door, álle
kanten uit te kijken... behalve die ene kant. Ik denk, ze was van haar eigen veel te
braaf, om kwaad van anderen te kunnen denken, dat Francientje.
En 't werd me daar zo benauwd in ‘De Straat Soenda’, ik vond dat er in Soenda
meer een smerig ongezond klimaat hing. Toen zei ik bij m'n eigen de Zeehond is
goed voor me en Francientje niet minder... het Antwerpse lel kan ik ontlopen en die
is nog wel zo goed voor me, dat ze schoudertje vast bij me wil komen zitten... en
toch moet ik hier weg, eer er ongelukken gebeuren, eer er uit Francientje een Francien
en uit Francien een Sien groeit. En dat dit gebeuren ging... een blinde kon het zien.
En dan, o wee de Zeehond en wat er dan nog overgebleven zal zijn van het lieve
vriendinnetje uit Antwerpen.’
‘En ben je toen ook weg gegaan, Chang, voor daar duvelderij van kwam?’
‘Ja Chef, dat ben ik. Maar anders dan ik verwacht had. We zijn allemaal uit mekaar
gegaan en die meid naar de Schans. Dat moeten jullie horen. Op een namiddag is
Francientje wakker er voor geworden, dat er wat stonk in haar huis. Ik zag het direct,
waalt ze liep met ongekrulde haren door het achterhuis. En waar was de Zeehond?
En waar was die meid? Francientje heeft toen gewacht tot het buiten donker was,
toen heeft ze haar schoenen uitgetrokken en is sluipenderwijs naar boven getrokken.
Daar heeft ze, door het sleutelgat gekeken in de kamer van dat stuk vergift, waar
licht op was. En daar zal ze wat gerucht bij hebben gemaakt, en ineens heeft dat
ontaard beestwijf in die kamer, haar hoedepen door 't sleutelgat gestoken... en dwars
door het oog van Francientje.
Zoals toen, heb ik in m'n hele leven niet horen brullen. En toen ik boven kwam,
was die kamer een ruïne geworden, lag de Zeehond naar asem te gapen op de vloer
(hij bloeide uit z'n mond) en die meid was niet meer als
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een mens te herkennen. Francientje zat op het ijzeren ledikant bloed te huilen. Ik zie
haar nog zo voor me zitten; ze had een blauwe blouse aan met zo'n witte kropdas,
dat was in die dagen mode. En die das was ten halve rood. Het werd schemerig voor
m'n ogen, 't was zuiver of ze vlagde: rood en wit en blauw. Toen ze me zag zei ze
alleen nog: ‘geen politie.’ En daarmee ging ze óók onder zeil. Drie verslagenen lagen
daar op dat kapotgeslagen hok. En ik alleen in huis, die nog bij m'n positieven was.
En wat ging dat worden? Was hier geen hulp nodig? Bloeiden er daar soms geen
twee van de drie dood? Geen politie, had Francientje gezegd, maar dat er een dokter
wezen moest, dat was me klaar. Ik vloog naar bene en schreeuwde om hulp. Een
buurvrouw op de Dijk, die in occarino's handelde, liep om een dokter en die dokter
kwam en liet de politie waarschuwen. Francientje werd in een ziekenauto naar de
Ooglijderskliniek gereden, en ze moest haar oog missen. Wie haar zien wil, ze zit
met een glazen oog in een bloemenwinkeltje bij de Haarlemmerweg ergens. Die
meid werd gegrepen, ik ben nog voor geweest om te getuigen, toen er vier jaar tegen
haar werd geeist; ze heeft twee en een half jantje gekregen. Voor zulke dierages
moest eigenlijk het schavot nog bestaan.’
‘En Jacq de Zeehond, wat is er naderhand nog van hem geworden?’
‘'t Café is weg; daar is tegenwoordig een rouwwinkel in. En Jacq is weel gaan
varen; ze zeggen, dat hij op 't lest nog hofmeester is geworden op een Duitse boot.
Ja... en dat heb ik met m'n monica beleefd. En nog, als ik in Amsterdam kom, ga ik
wel eens naar Francientje. Ze kijkt je wel een beetje glazerig aan, maar ze is niet
meer zo dik. ‘Heb je Jacq nog wel eens ontmoet?’ vroeg ze me op een keer. Begrijp
je dat nou?... zo zijn vrouwen; die zit me daar tussen haar bloemetjes nog altijd te
denken aan zo'n Zeehond, die zijn eigen nest bevuild heeft, om een smerige kellnerin.’
En hij had nog niet lang uitverteld, of de machine hield stil op het signaal van Jas,
dat heel goed hoorbaar doordrong in hun kajuit. Daar nog een signaal, wéér
watergeflodder en langzaam gleed de boot ergens naar een wal. 't Werd juist donker,
maar ze zagen toch nog door de patrijspoorten meerhout naderen: Dordrecht!
En dat was dus de wereld weer, waar ze zoveel dagen lang naar gehunkerd hadden,
wachtend en wachtend in de grijze eenzaamheid op het water.
‘Hebben jullie nóóxit eerder Dordt gezien?’ vroeg Jochem verbaasd, omdat ze
zowat allemaal weer eens met geweld naar boven wilden. Maar daar werd nog niet
naar geluisterd, want het volk was er op gebrand, een stad te zien liggen, waar al het
licht aan was. Op de Maasstroomsteiger was het druk van volk. Ze zijn er verwacht,
nu er weer zicht is. De steigerbaas helpt meren en Jas komt aan land.
‘'t Is zeker donderen geweest,’ vraagt de landrot.
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‘Dat is naar de bekende weg vragen. Ik wou even telefoneren naar Rotterdam; niemand
mag van boord gaan.’
Maar dát was een moeilijke opdracht. Want terwijl Jas in het veerhuis Rotterdam
aanvroeg, wilde Juffrouw Ponsioen van de palingtent met haar twee jongens van
boord af en geen tel kon dat meer lijden. Ze moést er af.
‘Neen,’ zei de steigerbaas, ‘eerst moet de kaptein weerom zijn.’
‘Maar denk je, dat ik nóg langer op die boot wil blijven? Heeft het al niet lang
genoeg geduurd? Heb ik me al geen vier dagen blauw geërgerd aan die ijzige verhalen
van die lui daar? Daarnet nog: van een kroegbazin, die ze dwars door haar oog staken
met een hoedepen. 't Is om een mens doodmisselijk te maken. En wat hebben ze
ermee in hun portemonnaie? Waar dient al die ijzigheid voor? Laân ze d'r winst
tellen, met hun allen tezaam. Ik moet er af!’
‘Je moet wachten, moeder.’
En onderhand droegen Dorus en Keesje het viskraampje van boord. Toen kwam
ineens de havenmeester op de MAASSTROOM IX af. Hij had een papier in zijn hand
en deed maar mooi gewichtig. ‘Is hier aan boord,’ vroeg hij, staande op het steiger:
‘een zekere... kom hoe heet hij ook weer... wacht even... Gerardus Barthelomeus van
de Willigen?’
‘Present luit!’ zei de Willige Gert, een van de koeikopers en sprong naar voren.
‘Dan wél gefeliciteerd man, vanwege dat je vrouw Dinsdag bevallen is van een
zoon. En ze willen weten onder welke naam dat manneke aangegeven moet worden.’
‘Zo,’ zei de Willige Bert en hij hield zich bar manhaftig, ‘zeg ze maar terug dat
ik tegen middernacht thuis ben met het gerij. En kost dat geld?’
‘Twee kwartjes voor de telefoon.’
‘Dan heb je biei een gulden, jij bent ook nog niet de grootste beroerling.’ Maar
zijn fooi werd niet geaccepteerd. Jochem, die daarvan vernam, onderweg tussen
Dordt en Rotterdam, vloekte zichzelf voor een aardvarken uit, dat hij tóch maar niet
even naar Dordt was komen kijken aan 't dek.
Daar stond de Willige Gert handen te geven, bier te beloven en hij praatte een
beetje luider dan hij al gewoon was.
‘Je hoeveelste is dat?’ vroeg tante Mieke.
‘M'n derde, maar m'n eerste jongen.’
‘Nou zal je wel rap op huis aan gaan.’
‘Nou... ja... dat wel... maar 't zal best goed zijn thuis, 't is de vorige keren ook
bekant vanzelf gegaan.’
‘bekant vanzelf gaat het nooit,’ zei tante Mieke en ze zuchtte zwaar.
‘Doe maar zo benauwdachtig niet, Mieke... 't is een gezonde ziekte,’ pochte hij
royaal. Maar hij vergat, de hangscheet, dat hij de twee vorige keren als een vod in
elkaar gelegen had, dat lij 't huis uit was gevlucht om
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die jammer maar niet te hoeven aanzien of horen en dat hij zich heilig had
voorgenomen, er nooit, nooit, nooit van zijn leven meer bij te zullen blijven. Want
dát was hem te bar... en dat voor een grote vent, die heel z'n leven omgang had met
rauw volk van de markten.
Tante Mieke keek hem eens aan. ‘Je houdt je goed,’ zei ze wereldwijs: ‘bijna wel
zo goed als een vrouw, als haar uur d'r is en ze werkt.’
Waar bleef Jas? Waar blijft Jas Cabauw, kapitein van de MAASSTROOM IX, het
stoombootje in de mist? Die zijn passagiers van de hongersnood heeft gered... ja ja...
zo zou dat heten in een boek... Waar blijft onze Jas? werd alom gevraagd. En niet
het minst door juffrouw Ponsnoen, zogezegd Kee Paling. Want Kee Paling wou er
af, met geweld. Daar lag Dordrecht voor haar, dat is haar stad en daar woont ze... en
ze is nóg doodmisselijk van die ijzige verhalen op die schuit... ze wil er af.
Maar Jas laat ze wachten. Hij staat te telefoneren in het veerhuis, met het kantoor
in Rotterdam. En dat is, voor een schipper, een zwaar handwerk. Zoveel begrijpt hij
er wel van, dat de baas het helemaal niet nodig vindt, dat de passagiers iets moeten
betalen voor het eten. En retourvracht? Ook geen retourvracht. ‘We hebben
aangenomen,’ zo oordeelt de baas, ‘ze te brengen naar Goes en in Goes zijn ze niet
geland. Dat is onze schuld niet, ook de hunne niet. En die mensen hebben zelf al
schaai genoeg. Laat het maar zo zitten.’
‘Zo,’ zei Jas, ‘jullie op 't kantoor hebben het maar te commanderen, mijn is het
goed. Over twee uur kom ik afrekenen met m'n staat.’ En hij hing op.
‘Ga maar van boord,’ was 't eerste dat hij zei tot het palingmirakel, dat bijna huilde
om er af te geraken.
‘En wat betaal ik nog?’ vroeg Kee Paling.
‘Dat verneem je nader van 't kantoor wel,’ zei Jas, want hij kon toch echt niet
verkroppen, dat de rederij een besluit nam, waarbij hij zijn woord moest opvreten.
En nou mag dat scheepsrecht zijn, zoals ze zeggen in Rotterdam... maar de directeur
heeft niet, zoals hij, twintig uren met Kees op het water gezwalkt, zoekend naar een
bekend geluid en 't licht van de IX. Daar piepte ook ‘Burgers heit toch medelij’ van
boord, die wou eerst nog wel even in Dordrecht zijn, had hij aan Dorus gezegd, aleer
hij naar Alblas, waar hij woonde, weerom ging. Tussen de benen der mensen door,
hobbelde hij voorzichtig voort. En eenmaal aan wal, nam hij woest de schuiverd,
wel bijkans zo snel, als een mens op twee benen maar hollen kan. Jas zag dat spul
wel. Zo... lachte hij grimmig, die denkt slim te zijn en 't betalen te ontlopen. Wél een
handige bliksem, maar dit keer is hij toch 't verneukte haasje. Want nou kan hij
betalen, om in Alblas te komen. - Ik zeg ze nog geen woord! besloot Jas in zijn eigen;
in Rotterdam ga ik dat spul óók eens aanzien. De loeders! De ondankbare honden!
Daar waag je je leven voor! Ze voeren weer. En 't werd helder uitkijken met de snel
vallende avond,
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want er was veel scheepvaart, nu de damp was opgetrokken en heel de vastgehouden,
in Rotterdam saamgeklonterde binnenschipperij, zich spoedde naar het doel, bij reeds
vertraagde afvaart. Zij daar in de kajuit zagen lichtflitsen langs komen van sleepboten
en slepen, van motoren en passagiersboten. Dat was hen een verheugende
gewaarwording, maar waar niemand over sprak: ze wàren zich nu allen bewust, dat
binnen enkele kwartieren de gevangenschap ten ende was en het leven in het licht
van de stad, weer voor hen open lag.
Maar tevens waren zij zich nu bewust, dat hun wegen gingen scheidën. De geringe
saamgebondenheid, gevolg van hun eender lot in de mist op de MAASSTROOM IX,
vervaagde; de rijke boer werd zich weer zijn meerderheid bewust over Chef, om nog
maar te zwijgen van Jochem. En Jochem bekwam van hem ook geen antwoord meer,
op een al te familiaire vraag.
Toen zei Tante Mieke over haar ijzeren brilletje heen, terwijl ze haar eeuwige
breiwerk even rusten liet in de schoot, dat ze toch ook wel eens iets wilde vertellen,
wat haar op haar tochten overkomen was. En Jochem stond daarvoor op en boog
galant, om dat plan te beamen.

VIII / Tante Mieke heeft eens goede zaken gedaan
‘'t Is niet van vandaag of gisteren, dat ik met de ballonnenstok uittrek,’ begon tante
Mieke.
‘Dát is waar,’ zei 't vlooientheater daarop. ‘Als Mieke al die ballonnetjes nog eens
bij elkaar zag, die ze in haar leven gesleten had, dat was tezaam misschien wel een
hele zeppelin. En nóg meer.’
‘Zeg dat wel. En waar zijn ze allemaal gebleven? Naar de maan gevlogen, uit
elkaar gepaft of... ingeschrompeld. Och arm, m'n zeshonderd ballonnetjes, ik heb ze
vanmiddag nog gezien, 't is zoveel als een voddenhoop geworden. Zo ben ik ook
eens uitgetrokken met zeshonderd ballonnetjes, óók aan twee stokken, naar de
jaarmarkt van Bommel. Dát zal ik nooit vergeten. Ik kuierde over de straat en verkocht
hier en daar wat, 't ging aardig en daar ineens komt een jonge kerel op me af, in een
blauw gestreept boezeroen en met opgestroopte mouwen.
‘Hier die stok!’ riep hij woest en meteen had hij 'm al. bekant tweehonderd
ballonnetjes rutste hij me daar uit mijn hand. En 't ging me te gauw, om er wat tegen
in te doen. Zoiets moet je je voorstellen. Je gaat uit om een centje te verdienen en
daar ineens grijpt zo'n vent je de helft van al je ballonnetjes af. Meteen stonden er al
mensen bij stil en ik wou al gaan schreeuwen om hulp, want als die vent los liet, dan
vloog die koopwaar, met stok en al naar de maan. Maar hij kwam eigener beweging
terug, hield z'n hand op om te handelen en vroeg, wat of die hele stok hem kostte.
Toen dacht ik:
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die vent is aan 't malen, maar geld is geld en handel is handel; ik vroeg tien cent per
stuk... en hij sloeg toe.
‘Weet je, hoeveel 't er zijn, om en nabij, vrouw van Pottum?’
‘Om en nabij? Op de tel afkan ik 't je zeggen,’ zei ik haastig en ik keerde m'n
rokzak met dubbeltjes. Honderd en dertig dubbeltjes telde ik; er hangen daar dan
nog honderd en zeventig, maar ik heb in het kantoortje van 't bootsteiger nog een
hele stok hangen... van drie honderd.’
‘Goed,’ zei die jonge vent, ‘maakt samen vier honderd en zeventig ballonnetjes.’
En hij betaalde, zó los uit zijn broekzak, zeven en veertig gulden. Nog zie ik 't geld
voor me; vier bankjes van tien, twee rijksdaalders en acht kwartjes. Breng me maar
gauw die andere stok, commandeerde hij; nou, en toén heb ik eventjes gelopen, dat
vat je. Toen ik terug kwam waar hij stond, 't was bij de pomp, die je daar op straat
hebt staan, was de eerste stok al zowat leeg. Honderden jongens en meisjes krioelden
om die vent. Allemaal kregen ze een ballonnetje, en in de lucht hingen er enkele te
glanzen; die waren hem ontglipt. Dát hadden jullie moeten zien. Hoe weten zulke
kinderen dat zo gauw. Wie zegt dat over? Hoe gaat dat door zo'n stadje heen? En
toen ik daar aankwam met die tweede stok, ging er een woest hoera! op. Dat was
een aardig gehoor en ik ben toch wat gewend van kinderen. Hoe gauw 't gegaan is,
weet ik niet; maar honderd zeventig ballonnetjes uitdelen, als je ze maar voor 't
weggeven hebt, dat is werk van weinig tijd. Er waren blagen onder, die terug kwamen
om een ballonnetje, terwijl ze er al een gehad hadden; daar werd niet op gelet. Ik zag
kinderen met m'n ballonnetjes voetballen, zodat ze uit elkander petsten... die vent
gaf wel een ander. En toen hij zowat leegverkocht was, maakten al die kinderen een
grote kring en daar stond die vent dwaas in te lachen en ik werd er ook in gehaald
en toen zongen ze rond ons heen van: ‘in Holland staat een huis!’ 't was echt aardig.
En jullie begrijpen... ik had een beste zin en daarom nam ik wat losse centen en het
ze eens grabbelen. Záiets is óók goed voor de recommandatie, als je 't volgend jaar
terug komt. Dat stak die jonge vent in z'n boezeroen aan; hij greep óók wat geld en
liet ze grabbelen. Maar toén schrok ik; ik hoorde zilvergeld, guldens en rijksdaalders
op de straat vallen. Daar was wat met die vent. Nóg begrijp ik niet, dat de politie
hem toen niet aangegrepen heeft, want dat is toch nog wat erger dan verdacht... als
daar iemand zomaar zilvergeld over de straat smijt. Ik zag wel, dat er een rijksdaalder
aan m'n voeten lag, maar ik dacht: weg hier, 't is hier niet helemaal natuurboter - en
ik bukte me er niet naar.’
‘Liet je die rijksdaalder zómaar op de keien liggen, Mieke?’
‘Ja Chef... dat dee ik.’
‘Zo. 't Is machtig.’
‘Zeg dat wel, Chef. En als je een rijksdaalder op straat laat liggen, dan ben je
hartstikke gek, keinds of bang...’ beaamde Jochem.
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‘Ja Mieke, je was bang, beken het nou maar netjes aan ons,’ vond de Schiettent nu
ook.
‘Nou goed. Ik was bang. Ik wil het trouwens wel weten. Ik wil liever maar niks
met de politie uitstaande hebben. En óf ik gelijk had! Want toen ik op het steiger
stond te wachten op de Rotterdamse boot... hup... daar stapte er al een van de fiets
af, om me te halen. Ik moest me steunen op de twee leegverkochte stokken, zo
verschrok ik daarvan. ‘Loop maar wat vooruit,’ zei die agent, dat was toch wel aardig
van hem, ‘anders denken de mensen d'r nog kwaad van.’ Maar waar 't over ging en
of ik van 't een of ander was aangeklaagd, wou hij niet zeggen. Dat ging wat worden...
dacht ik. En natuurlijk, het ging om die jonge vent van de vier honderd zeventig
ballonnetjes.
Hij zat bij de politie en ze hadden hem een paar boeien omgeslagen. Dat was wel
nodig ook, want keer op keer vloog hij overeind en dan gilde hij bar. In 't eerst kon
ik hem niet verstaan; z'n ogen stonden zo glazig en hij gilde zo hoog, nét een vrouw.
Die is ze kwijt, dacht ik direct. En ik wou toen, dat het maar niet gebeurd was.
En daar bij de politie, heb ik alles vernomen. Het was een chauffeur op een
vrachtwagen. Zeven jaar getrouwd en toen eindelijk een kindje bekommen, een
meidje. Was twee jaar oud, toen zenuwzinkingskoorts (typhus zeggen ze
tegenwoordig) en daarmee naar 't graf. En vandaag had die vent, tussen Gameeren
en Bommel, op de Waaldijk een klein meidje doodgereden. Hoe 't gegaan was, weet
niemand. Die arme halskop was gek geworden; hij had het vermorzelde bloedje
netjes toegedekt met zijn jas en onder aan de dijk neergeleit. Toen had hij heel z'n
auto in brand gestoken en was hard lachend weggelopen, op Bommel aan, in z'n
boezeroen. Daar had hij mij op straat aangetroffen met m'n ballonnetjes... nou en de
rest heb ik al verteld. Hij was zich eigens wezen aangeven, en toen werd er juist door
de politie uit Zuilichem over opgebeld. Zóveel hadden de polities wel uit hem
begrepen, dat hij een meidje had doodgereden, maar anders niet veel, want hij zat
maar te lachen en te zingen van ‘in Holland staat een huis’. Maar in z'n zak vonden
ze een neusdoek, die doordrenkt was van vers bloed. En ook aan zijn kleer zat bloed.
Kunnen jullie 't vatten, dat het me maar wee om het hart was, toen ik dat allegaar
vernam? Toen ik 't mijne ervan verteld had, lieten ze me gaan. Ze vonden geen schuld
bij mij, maar dat laat zich verstaan.. Zo heb ik dan toch ooit, op één slag vierhonderd
zeventig ballonnetjes verkocht... maar geloof me, mensen... nooit van z'n leven hoop
ik dat weerom te beleven. Nóg zie ik daar die geboeide jonge vent zitten, met z'n
kalverogen en hij lachte en hij gilde, sprong woest op en lachte dan weer... dat was
me toch te machtig. En juist zou ik weggaan, daar wordt me op een draagbaar dat
dood meidje binnen gebracht. En toen had ik niet moeten blijven. Maar wat doe je?
Je
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bent nieuwsgierig en zélf ben je toch ook moeder... éven maar kijken. Nee... dát had
ik niet moeten doen. Wat was dat lee; wat was dat schauw. Ze hebben er toen maar
weer gauw een laken over uitgespreid en ze zijn zo verstandig geweest, die arme
halskop weg te brengen, zonder dat hij er nog eens naar omzien hoefde. 't Laatste
wat ik van hem hoorde, toen ik wegging, was dat hij nog eens lallend met dat liedje
begon: ‘in Holland staat een huis valdera, van je driemaal tingelinge hopsasa!’
Ja ja, ze hebben hem in een gekkenhuis gedouwen, heb ik achterna vernomen.’
‘'t Is akelig genog,’ vond Chef, ‘en dat zo tegen 't scheien van de markt.’
‘Aan de ene kant wel,’ vond Jochem, maar hij ging daar niet op door, omdat tante
Mieke zowaar met tranen zat te vechten. Maar leed duurde nooit lang bij Mieke.
Haar zeshonderd ballonnetjes voor Goes lagen ergens in de boot verschrompeld,
maar haar levenslust nog bij lange niet. Hebt maar geen bang voor tante Mieke.
‘En gelijk heb je, Chef, zó motten we niet scheiden van elkaar en daarom zal ik
nog eris wat gans anders vertellen. Ik ben van z'n leven in Groningen geweest met
drie stokken, negen honderd stuks; de studenten vierden feest en heel de stad was
versierd. En toen heeft de Minister een redevoering gehouwen, van meer dan een
uur. En z'n hoge zije lag vóór de zaal op een tafeltje en naast dat tafeltje stong ik met
drie honderd ballonnetjes.
Daar kwamen twee studentje aan, zegt het liedje. Eerst wouwen ze gaan voetballen
met die hoge zije, maar dat dierven ze niet, vanwege 't respect. Toen wouwen ze 'm
mij over de oren trekken, maar daar was ik héél niet van gediend. Manvolk, jong of
oud, moet van m'n lijf blijven, zeg ik maar. En dan... je kan nooit weten wat zo'n
snijer op z'n hoofd heeft lopen; zulke lui kommen óók overal. Toen dronken ze eerst
nog wat wijn en ze kwamen weerom; met heel wat meer moed en heel wat minder
respect voor de hoed van de Minister. Zó zag ik ze terug kommen, of ik rook de
verdienste er aan.
‘Dame,’ zei de een, ja Jochem... dat zei hij... kijk maar niet zo vuil... van zulke
nette mensen kon jij nog heel wat fatsoen leren... ‘dame, wat kost me zo'n ballon?’
‘Een onnozel duppie, dokter.’ En de koop was gesloten. Hij nam die ballon, en je
vat het zeker wel, die werd met een toespeld aan de hoge zije gebonden.
‘Kost de volgende óók een duppie?’
‘Zoveel als meneer dokter er belieft, al waren 't er vijf honderd, meneer dokter.’
En ik gaf maar ballonnetjes en hij duppies. Zeven en veertig waren er nodig, toen
zweefde die hoge zije vrij. En ik vond het al zonde, dat ik zo'n goeie klant verliezen
ging, daarom zee ik: ‘en is 't zeker om hem in de lucht te laten gaan?’
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‘Scherpzinnige dame, inderdaad; dat is ons voornemen.’
‘Maar dan zal meneer dokter er toch eerst wat zwaars onderaan moeten binden,
anders valt ie om in de lucht en dan ziet geen sterveling meer, dat het een hoge zije
is, die daar vliegt.’ En dat namen ze van me aan en een trok als de weerlicht weg, en
die kwam terug met een bonk van een teddybeer. Die kreeg de hoge zije op z'n kop,
dat wier saam goed vastgebonden en ze hadden toen nóg zes en zeventig balllonnetjes
nodig. Een touwtje aan de beer z'n poot, het touwtje aan 't hek van dat feestgebouw
en toen wier 't wachten. Eindelijk kwamen de hoge mieters naar buiten, overal wier
gezocht naar een hoed, een hoge zije. En je had die deftige facies moeten zien, toen
dat touwtje wier doorgeknipt en de hoge zije van de Minister langzaam de lucht in
ging en de beer daar onder. De zon scheen op z'n best en 't heeft wel een kwartier
geduurd, aleer die geschiedenis heel en al uit het oog was. Daar zijn liederen bij
gezongen, zodat meneer de Minister niet goed kwaad kon worden ook; hij heeft
tenminste mee gezongen.’
‘Maar vraag niet hoe,’ meende Jochem, ‘want zo'n hoed kost geld. Maar vertel
verder, Mieke, want we kannen allemaal van jou nog wat leren.’
‘En ineens kreeg ik een inval. En die heeft me stukken geld opgeleverd. Ik gong
naar meneer de Minister, ja... 't is waar... m'n hart bonsde wel in m'n keel, maar ik
gong. En gaf hem een ballonnetje. ‘Misschien haalt ie uwes hoed nog wel in,’ zee
ik benauwd. Maar hij vond dat aardig, liet het ballonnetje los en alleman volgde dat
ding met de kop in de nek. En dat was het teken geweest; want meteen kwam ik
handen te kort. Het stroomde dubbeltjes en kwartjes; want als er feest is, zijn die
gasten royaal. Spijtelijk had ik maar twee van m'n drie stokken bij de hand en die
waren in een asempie uitverkocht. Jullie hadden dat moeten kunnen zien, al die vrije
ballonnetjes in de zon, en die schoten allemaal hoog boven die beer met de hoed op
uit, één dreef er zelfs tegen aan en dat gaf een gebrul van klinkklaar plezier. En ik
genoot er dubbel van.
Maar toen ik terug kwam met m'n laatste stok... toen waren de studentjes weg en
ik heb me laten vertellen, dat die twee gasten van de hoed, er achteraf nog een feest
op gegeven hebben ook, omdat ze er zo mooi zonder geduvel afgekommen waren.’
En dat verteld hebbende, zat ze nóxg van pret heur dikke handen te wrijven. ‘Dat
waren betere dagen voor de verdienste in de ballonnen, dan deze tocht naar Goes,’
besloot ze gelaten.
En Jochem zei: ‘Mieke, je bent een wijfie naar mijn zin. 't Is, dat ik al met een oud
wijf op pad ben, waar Chef, maar anders, anders... jij die geld weet te slaan uit chagrijn
en pleizier... wat zouden wij een schatrijk span samen zijn. En een zwaar span ook.’
‘Maar ik zou er iedere dag wel voor willen bidden,’ was tante Miekes weerwoord,
‘dat ik toch maar niet verliefd op je worden mag, lollige jongen.’ ‘En toch blijf ik
het mooi vinden van jou, Mieke, dat jij zeshonderd bal-
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lonnetjes verkoopt, of 't nou huilen is of lachen, regen of zonneschijn.’
‘Maar allenig niet als het mist.’ Dat was Chef. ‘Ja,’ ging hij voort, ‘want dezer
dagen heb je er niet één gesleten. Hoe komt dat? Waarom hebben wij in onze
beroerdigheid op 't Zeeuwse water, Mieke heur ballonnetjes niet afgekocht? Ik denk,
mensen, omdat wij niet meer lachen kannen en niet meer huilen. Wij hebben daarvoor
te veul beleefd, te veul rottigheid gezien. Aan ons zijn geen ballonnetjes meer te
slijten. In de regen gaat het, in de zon gaat het ook, maar bij ons in de nest, gaat dat
niet. Waar Mieke?’
Om dat te beamen, gaf de schipper Jas Cabauw twee stoten op zijn stoomfluit,
twee lange galmen volgden. En dat signaal was een elkeen vertrouwd... ze waren
voor Rotterdam beland. En Chef heeft nooit (en ook in heel zijn verder leven niet)
een goed antwoord bekomen op zijn vraag.
Toén werd dat pas een wilde bende in de kajuit van de MAASSTROOM IX. Pakken
werden bijeen en naar de trap gesleept, karbiezen werden dichtgeknipt en een elkeen
had wel een goede reden, om driftig rond te lopen, zoekende naar iets, dat hij al lang
bij zich gestoken had. Alleen Chef en Jochem stonden daar, zo rustig als twee ouwe
eiken. Zij hadden niets bijeen te garen, want zij bezaten niets. En dat kan in de wereld
vaak een hele gerustigheid zijn. Zij althans, ze vonden het goed, gelijk het was.
Maar toén kwam ook Jas zijn uur! Hij liet het volk roepen door Dorus en toen zijn
bevolking daar rondom z'n stuurhut stond in de koude avond op de Maas, zei hij:
‘op 't steiger zalen we vernemen, wat het kantoor zegt over de afrekening.’ Meer zei
hij niet. De Maas is altijd druk en hij weet duivels goed, dat er van een goed kaptein
aandacht gevorderd wordt in druk vaarwater.
Daar stonden ze nou, al die differente mensen. Van z'n stuurhut uit keek hij over
hun hoofden heen en zag hij ze ineens voor zich, niet zoals hij ze kende van vroeger,
maar hoe hij ze sedert deze dagen kende uit hun verhalen. Het leek toen Jas (maar
een schipper op een boot van de Maasstroomrederij moet niet toegeven aan zulke
dwaze gedachten) of zijn bevolking uitgegroeid was, en ze daar stonden te wachten
tezaam met ál de halskoppen, dieven, moordenaars, doodgestokenen en gevonnisten,
waarover ze gesproken hadden. En toen zijn boot aan de verlichte steiger lag en de
brug werd uitgezet, zag hij gebeuren, wat hij verwacht had... daar liepen ze wat ze
lopen konden, Chef en Jochem 't kantoor voorbij en de donkerte in. En ná die twee
dikke gasten, bekant vallend over elkaars benen, een elk die zijn eigen pakkage maar
dragen kon. Alleen de passagiers met kramen, beesten en kisten bleven vragend
achter. Wat zou er voor ons nog te betalen vallen?
‘Nee,’ zei Jas, toen ze er over begonnen: ‘praten jullie er nou maar niet over, dat
het een schande is voor God en de mensen, dat die ondankbare loeders gevlucht
zijn... als jullie geen pakkage of beesten hier aan boord
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hadden, dan trokken jullie mee en nét zo hard. En donderen jullie nou óók maar gauw
op, want het is jullie geschonken, vanwege 't kantoor. Niet omdat het jullie toekomt,
maar omdat de baas het zo wil!’ En daarmee konden ze 't doen en begon het lossen.
Toen alle houtwerk en kisten en pakken op de steiger stonden, werden de beesten
naar boven gedreven. De koeikopers stonden aan de wallekant. De laatste die uit de
boot kroop, was het drijvertje.
‘Jou heb ik gemist, met het eten ook al,’ zei Dorus, ‘waar heb je gezeten, heuertje?’
‘Bij de koeien,’ gaf de drijver bitter weerom, ‘daar is het ook warm en omtrent
beter dan onder de mensen.
Bij de koeien, gaf de drijver bitter weerom, ‘daar is bet ook warm en omtrent beter
dan order de mensen. Bij de koeien, daar hoor ik.’
En Dorus zegde: ‘Was dat, omdat die drie serpenten je gesard hebben?’ maar
daarop heeft hij geen antwoord meer gekregen. Het drijvertje was al achter zijn koeien
aan. Dorus zag nog, hoe hij aan de wal eerst uitkeek naar álle kanten en toen, als een
geslagen hond, de beesten ging heuen naar de veemarktstallen.
Waarop de schipper naar 't vooronder trok, zijn laatste vochtig geworden sigaar
aanstak, 'n keer hartig vloekte omdat zijn schuit zo ontaard vuil geworden was van
die vieze last en in zijn staat schreef: 28 Februari, acht uur in de avond, gemeerd
aan Maasstroomsteiger Rotterdam, geen retourvracht. Geen malheur. J.H. Cabauw.
Het was zijn laatste plicht geweest voor deze reis. Hij sloot het vooronder en ging
z'n staat inleveren aan 't kantoor en het vrachtgeld afdragen. Eerst liep hij nog de
kajuit door en daar stonk het naar veel mensen. In het ruim hong nog de koeilucht;
dat leek hem tóch nog aangenamer. En 't dek was leeg, op wat balen en kisten en
vaten voor Goes na, die deze reis geen bestemming hadden gevonden, zo min als
zijn uiteen gestoven passagiers.
Ja... waar zouden ze allegaar al heen getrokken zijn? En wat gingen die snuiters
verder weer besteken? Werken... dat deed er niet een. Allemaal leefden ze op de kap
van de werkende bevolking, meest besprongen ze met hun listen de boeren en het
andere buitenvolk.
Hij zag zijn eigen taak helder: schipperen over een hechte schuit en elke maal met
een vastomschreven doel. En dat doel, dit keer Goes, heeft hij niet bereikt... maar
dat was zeker en vast voor het eerst in heel zijn lange schippersbaan van rechtuit.
Hoe anders was het gesteld met dat onkruid, dat heel zijn kajuit weer had bevuild.
Dat zwierf alweer door de straten, dat reed en roste, dat trok van stad naar stad en
altijd zonder zuivere weet waarom; dat wandelde zogezegd een heel mensenleven
lang in de mist.
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‘Geiten’
ROMAN

Camilla ilari, nourrice de Napoléon á son nourrisson:
MON FILS, JE T'AI DONNÉ LE LAIT DE MON COEUR, AUJOURD'HUI JE N'AI PLUS À
T'OFFRIR QUE CELUI DE MA CHÉVRE
Ajaccio Août 1799
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Bij wijze van poortje
Coba Meiblom, ik denk de laatste tijd veel aan jou. En nu ga ik de geschiedenis van
je eenvoudig leven schrijven. Dat ik daartoe ooit nog eens komen zou, stond van
heel vroeger al voor mij vast. Want we hebben lange jaren samen iets gemeen gehad:
ons beider genegenheid voor de Lange Linschoten, die weelderig-beboomde
boerenbuurt tussen Oudewater en Woerden. Ik ken alle buurten uit dit gewest, Coba,
en ik ken ze goed. Van al die buurten houd ik op zekere manier, van de ene wat meer,
de andere wat minder; maar met meer of minder is niet goed aangeduid, hoe ik
eigenlijk aan jouw Lange Linschoten verknocht ben. Ik vind dit buurtschap deftig.
De boeren, die langs de grote rivieren wonen, zijn voornamer van aard dan de
achterlanders. Maar de bewoners van Linschoten zijn bijzonder gemerktekend door
de plechtige statigheid van dit klein landsdeel. In 't hart van jouw Linschoterbuurt
ligt het kasteel, waar de laatste jonkersfamilie op verarmd is; toen werd het lusthof
van een rijk burgerman. Zonder precies te begrijpen waarom dat triestig was, werd
je vader (ik zie die pezige mollenvanger nog lijfelijk voor me) koud als hij aan die
terneergang dacht. En toch heeft hij, tevens stroper zijnde - ja, Coba, ik zeg dat van
je vader, want het is de volle waarheid - een mensenleven lang geslopen, om de
jonker en zijn betaalde stropervanger kunstig te wederstaar. Omdat jouw vader veel
beter schieten kon dan de laatste der jonkers, was het jachtrecht voor de heren, maar
het wild voor hém. En ik weet niet, of hij van de rijke burger die 't Huis bij opbod
en afslag kocht, ooit nog wild slinks heeft weggepikt. Er was op 't lest ook geen
koddebeier meer, die daartegen waken moest; wellicht vond vader Meiblom er toen
niets meer aan.
De integrale luister van het Huis is henen, dat is waar. Er toeren geen stoeten
voorname heren met zeer trotse vrouwen meer heen, men ziet er geen
koninklijk-schone rijpaarden meer en 't weelderige hek van de oprijlaan is in al die
jaren reeds niet meer verguld. Een nieuw verguldsel zou de rijke burger best kunnen
betalen, maar hij weet misschien wel niet, dat dat zo hoort. Jij echter, Coba, en a1
de meidjes en knapen van de Lange Linschoten, hoé steenoud ge ook geworden zift
en wáárheen ge zift uitgevlogen, gij alleen weet precies hoe het behoort en wat een
jonker betaamt. Ge weet het omtrent dat hek, maar ook weet ge hoe de kasteelheer
zijn jonkvrouwe behoort te hanteren, welke eer een freule toekomt en welke vrijheden
de opgroeiende jonkertjes. Maar helaas, Coba, zonder geld geen luister. De laatste
jonker heeft lang gevochten tegen deze kille wet, maar toen hij begraven werd, nam
hij de glorie die zijn geslacht eigen was en die voortkwam uit het
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trots bezit van 't Heerlijk Huis, mee tussen de zes planken. Daarom is er op gans-aparte
manier om dit verscheiden getreurd. En niet alleen door de familie, óók door heel
de buurt, de vroegere horigen. Zeker door de Meiblows.
Maar al is het hek niet verguld meer, de bomen zijn gebleven, de bomen die ouder
zijn dan het Huis, gelijk het is zijn laatste gedaante, ontmanteld van de fortificaties,
ingericht tot lustverblijf van edelen, die geen oorlog-opeigen-houtje meer voeren
mogen. De Lange Linschoten is thans een dartel stroompje. Men zegt, dat het in
vroeger eeuwen als waterloop door 't hart van Holland van grote betekenis is geweest,
maar daar hebben wij beiden toch geen verstand van. Wél van dartelheden, dáár
weten we over mee te praten, waar Coba?
Ach, dat dartele stroompje. Het ligt zo diep in de dijken, daarom kan een mens er
zich altijd ten volle in bekijken. Dat water is zwart, want het loof der oude bomen
laat maar matig zon door. Dat water is klaar en doorzichtig, veel helderder dan 't
water is uit broeierige veenpoldersloten. En zwart klaar water spiegelt beter dan de
rijkste geslepen spiegel uit Venetië, van 't soort zoals er een hing in je ouderhuis,
omdat je grootmoeder een van de jonkers heeft gezoogd. Je weet het nog wel, er zat
een barst in een hoek die je bijna niet zag. Een spiegel spiegelt in vormen en in
kleuren, doch domweg de eigen kleuren die hij vangt... maar de Lange Linschoten
spiegelt ook de gesteltenis des gemoeds en dat weten wij beiden.
Weet jij nog, Coba, hoe jij eens, amper achttien zal je geweest zijn, een lange
jonge man zag oprijzen achter het elzenhout vandaan, jodenpruim is dat hout geheten
daar in de Linschoten? Hij droeg het uniform van de rijksveldwacht en je vond, dat
lij er een edele beschermer van een zeer edel heer in geleek. Hij droeg zijn blauwe
rok zo waardig. En wat waren zijn ogen fel. Heb je liever, dat ik er over zwijg, Coba?
Ik kan het verstaan. De uit Linschoten geborenen zijn te voornaam om meewaren te
vragen. En gelijk het later met je is gegaan, is het misschien wel beter voor je geweest.
Een dievenvanger kan toch geen stropersdochter huwen, dat heb je zélf indertijd ook
wel begrepen. Sommige dingen evenwél, zijn beter te begrijpen dan te verknauwen.
Maar er bestaat verdriet, en je hebt het ervaren, dat in de gedachtenis een grauw leven
toch nog wat opsiert. Je bent je buurt uit getrokken, je man achterna gelijk dat betaamt,
en jou is gebleven de herinnering, als een broze bloem, doch bloeiende in al de
seizoenen. Denkende aan je arm ouderhuis, heb je een mensenleven lang het
zwartklare wondere water voor ogen gehad, de weelderige bomen, de rijkdom van
het Heerlijk Huis en al de wondere verhalen van vroeger, die rond dat bospaleis
spookten. Je hield herinnering aan de schoonste man ooit geschapen, herinnering
aan de liefelijke hoge kwakels, die als wit siergarnituur losweg gestippeld lagen over
de Linschoten, aan de geheime paden en toepaden die door de wijde tuinen van
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het Huis slingerden, om verloren te gaan in het oerwoud de Haar dat ook al
toebehoorde aan het ridderbezit. En zou zoveel fraai-gesierde herinnering nu niet
opwegen tegen die ene grote droefenis? Ik ga zelfs nog verder, Coba. Misschien is
je leven wel rijker geweest met de behouden droom, dan het geweest zou zijn in de
vervulling. Door de herinnering aan wat geweest is en het niet-aflatend verlangen
naar wat had kúnnen zijn, heb jij de omgeving waar je kind bent geweest, versierd
leren zien. Linschoten werd een lommerrijke droomtuin, waar je in gedachten immer
toefde, als je uitkeek over het open boomloze polderland, waar je je leven hebt
geleefd.
Coba, jouw leven is nu voorbij. Het lichtje van je herinnering, met een bevende
kleurenkrans er omheen stralend, is met je levenslicht mee uitgedoofd. Maar ik heb
weet van wat jij in verdoken herinnering bewaarde; daarom ontsteek ik wederom dat
licht en ik zal het laten schijnen. Het is een geringe schijn, Coba, want je bent maar
een eenvoudig meidje geweest, er is maar een gewoon vrouwspersoon uit je gegroeid.
Toch zit soms in het kleine het grote verborgen. De grootste planeet verschijnt voor
onze ogen als een nietige pinkelende ster en menig groot man die boven ons is gesteld,
en waarvoor wij beiden beven, is nietig van innerlijke makelij. Aan de macht noch
aan de geleerdheid is het gelegen, Coba, of een mens het aanzien waard is.
In het zwart water van de thans zo tamme Linschoten, hebben wij beiden naar ons
wezen gestaard. Jij zag een meisje weerspiegeld, dat dacht te breken van een verdriet,
dat haar later adelen zou; ik keek in de ogen van een zoeker naar het hart van mensen,
die in het hart van Holland leven. Maar we staarden toch in hetzelfde water, Coba
Meiblom.

Herman de Man, Omnibus

272

I / Geitemie heet helemaal niet mie
Geitemie gelijkt een verzadigd insect, want ze is opgebouwd uit drie bolligheden.
Het kopje, alreeds oudachtig maar met jonge ogen er in, jonge hellichte ogen, is de
bovenste holligheid, die is rank. Maar daaronder kwabbert haar lijf in twee machtige
holligheden, gescheiden door de prangende schorteband over haar buik. Waarom
daggeldersvrouwen, zwaar van 't vele baren, haar buik aldus afbinden met een
schorteband, weten ze misschien zelf wel niet. Ze ademen er zwaar door, maar 't is
mode in deze buurten.
Aan sommige oudwordende vrouwen is nog te zien, dat ze vroeger beeldmooi zijn
geweest, al is thans haar vel dun, glanzend en verrimpeld gelijk Japans zijdepapier,
al zijn beur handen stijf van 't ongenadig werken geworden. Dat zijn de zuiveren,
wier ogen nimmer verouderen. Als daarbij het wezen óók niet veel veroudert, als ze
het goede vertrouwen behouden dat kinderen eigen is, dan worden zulken door
onnadenkende lieden wel eens kinds geheten. En ook Geitemie is kinds, compleet
kinds, voor wie met zodanig ruwe maatstaf pleegt te meten. Zó kinds is Geitemie
zelfs geworden, dat ze er zich niet eens altijd meer van bewust is, dat ze helemaal
niet Mie heet. Doch dat ze, toen ze nog dartel en fleurig als een bedauwde blom was
en even jong als haar ogen tot nogtoe gebleven zijn, een eigen naam droeg, een
roeper, speciaal voor haar uitgedacht door vader.
Maar wat heeft ze nu nog aan haar eigen meidjesnaam? Heelderwereld zegt tóch
trouwhartig Geitemie. De langstrekkende negotianten zeggen óók Geitemie en andere
mensen ziet ze zelden. Want er moet heel wat gebeuren, eer Geitemie Blokland uit
trekt. Montfoort, waar ze de torens van zien kan uit haar keukenraam, is toch altijd
nog een dik half uur gaans; zij doet er met haar schommellijf wel een uur over. En
dan komt ze hijgend bij de winkels, geslagen moei weer thuis. Dat hebben haar de
elf aangedaan, die ze ter wereld heeft gebracht daar in het achterland, dat slechts
uitpad geeft door weidepaden naar verdere eenzaamheden. Van die elf zijn er nog
zeven in leven, vier moest ze afgeven. Elf malen tijdens haar leven, heeft ze het
waarschuwend klopje gevoeld onder haar hart, het teken waar ze altijd zo lee en leeg
door werd, dat ze weeral zorgen moest voor de spullen. Dan zette Geitemie duldend
een schone slachtschotel van keuls potterij onder de filtreerstandaard, vouwde schone
doeken in het mandje dat al aardig sleets raakte en lei er ten leste een duur stukje
ribbelzeep in: vier centen. In dat mandje lagen ook twee rolletjes zijden lint, blauw
en roze. Maar dat is een uitgaaf geweest voor heel haar leven, want ze versierde haar
mandje nooit rijker dan met één strik met kleine slippen en er gaat veel lint op zo'n
rol.

Herman de Man, Omnibus

273
Vroeger, toen ze nog echt hopen kon, dat het een zoon mocht zijn, of ditkeer eens
een welgeschapen dochter, geviel het dat ze met de opschik al begon op voorhand.
Zo weet ze nog goed, toen ze die ijzige Februarinacht waakte bij haar laatkomstertje
Aagje, dat vergeefs tegen de stuipen vocht, hoe ze uit verveling alvast een blauw
lintje gestrikt heeft om 't bakermandje. En ze heeft dat in die koude grafstilte nacht
zó mooi gevonden, nu kón het straks niet anders meer worden dan een dochter. En
zie, het werd naderhand wederom een dochter, een dik meidje, wéér Aagje. Twee
dochtertjes binnen de twee jaar, nadat ze alreeds gedacht had, haar schoot zou
voorgoed gesloten blijven, omdat ze in acht jaren geen kraambed meer beleefd had.
Ja, wat was het die nacht dat het kind in de stuipen bleef, toch stil. Haar vent
snorkte genustig, op vaste maat; hij was ook zo moei. Boven sliepen de kinderen,
soms hooide ze er een kreunen van welbehagen, of rommelde er wat. Ze kende al
die geluiden wel omtrent, dat laatste gerommel kwam van haar oudste, die zijn eigen
verlegde in z'n droom en daarbij tegen 't bedsteeschot stompte. Ze lagen allegaar
warm. En dat was maar goed, want buiten bakte het zó ongenadig, soms hoorde je
ineens een krak in 't ijs van de wetering. Ook het stuipenkindje lag goed warm en
verzorgd. Ze mocht dus best even wat spelen met het bakermandje en er een
lichtblauwe strik aan strikken, net vleugels van een vogel uit de zon. Zo doende
voelde ze tevens niet, hoe koud ze 't had. En toen merkte Geitemie ook niet, hoe
koud haar stuipenkindje al wordende was. Aardig is dat van het toeval, dat haar kort
daarop toch weer een dochtertje werd geboren, nadat zij haar mandje met blauw
versierd heeft, want blauw is voor een meidje, roze de kleur voor een dongen.
Er was de ochtend na die rijzige waaknacht rouw in haar huis. De opgroeiende
meidjes huilden om Aagje en vader nam per abuis een kees achter z'n kiezen, terwijl
hij nog op een andere zoog. En hij wou uit eerbied helegaar niet pruimen. Want hij
moest eerst nog eens dood Aagje gaan bezien op kousevoeten, z'n zijden petje beleefd
in de hand, aleer hij vandaag naar z'n boer ging. Bij het dodenbedje kwamen ook de
kinderen uit de buurt gelijk dat passelijk is. Jammer, ze konden nu nergens bloemen
vinden om een engelenkrans te breien. Zelfs kwamen er kinderen van de mensen die
veraf wonen, rijk en arm, heel Blokland. Een dood kindje is als van kaarsenwal, de
oogleden zijn mooier blank, dan de blankste schelpen onder het dijkgrind vandaan.
Als je 't niet hoefde te begraven, zou het feestelijk zijn, een dood kindje onder je dak
te mogen hebben. En als je beseft, dat het thans een heilige ziel is geworden, een
vrije ziel in 't witte licht, dan kan je er helemaal niet om huilen. Maar dat besef
ontsnapt je wel eens, zeker als je er de moeder van-bent, ervoer Geitemie. En dan
komt er een ander gevoelen voor in de plaats geschoven, dan zie je een bloedgordijn
voor je brakke ogen.
Geitemie kan niet begrijpen, wat dood-zijn is. Dat kon ze al niet, toen ze
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nog jong was en haar lijf nog niet zo dik en afgereept, keur gang nog traptel, het
wezen pront. En ze kan het nóg niet, al is dit nu welgeteld de vierde die ze afgeeft.
Er zijn mensen, die alles kunnen begrijpen en over alles weten mee te praten. Dood
en leven, blijdschap en verdriet, verwachting en teleurstelling, álles verstaan ze. Het
leven met z'n duistere gangen en roerselen heeft geen geheimen voor dat volk. Wat
ben ik toch dom... denkt Geitemie. Want ze kan nog niet eens waarlijk beseffen, dat
Aagje dood, dood, dood is, dood voorgoed. Dat Aagje afdalen moet in een kuil, dat
haar eigen vleesje, en 't zog dat haar ontnomen is en de oogjes die dwazelijk naar
haar opgekeken hebben, telkens als 't kind lodderig verzadigd was, dat dit nu alles
afgesloten gaat worden in een kistje, versierd van binnen met geschulpt crêpe-papier.
Maar ze doet ook geen poging, dit allemaal te begrijpen, Geitemie heeft heel andere
aandacht. Ze denkt aan de hemel, waar Aagje is, hoewel Aagje op de schragen ligt.
De hemel kent ze. Er zijn hoge bomen in de hemel, het water is er klaar, en roerloos
zwart is het onder die bomen. Er zingen gelukkige jonge vrouwen in de kasteeltuin
van de hemel en alle mannen zijn er mooi, jong, rijzig, doch één bovenal. De hekken,
die toegang geven tot de hemel, zijn zwaar verguld of misschien wel van louter goud.
Ga je die hekken door, dan kom je weer aan andere gouden hekken en daarachter
begint pas de hemeltuin, waar duizend maal duizend nooit-geziene bloemen in bloeien,
allegaar kleuren van de zon.
En nu nemen ze haar Aagje af. Dag Aagje, je gaat door de gouden hekken - zegt
ze het kistje na, omdat ze het ware der dingen niet kan begrijpen.
Het wordt zomer en wéér winter, de andere Aagje is er al lang en zowaar, dat is
het lelijkste kind dat ooit gebaard werd door een vrouw onder de mensen. Maar ze
is getroost door de baakster, die haar wist te zeggen:
Lelijk in het kinderbed
Een juweeltje in 't salet.

Wat is een salet? Dat weet Geitemie nu juist weer niet. Maar dat wordt haar uitgelegd
door een meneer uit Tergouw, die een keer komt vissen in de snoeksloot naast haar
pover bezit. Een salet is zoveel als een ontvangzaal in een heel groot huis der rijken.
O ja, nu vat ze het al. Honderd saletten of meer nog wellicht, zijn er in 't kasteel.
Moet dáár haar kind een juweeltje in worden? Mensen nog aan toe! En zúlk een
Aagje heeft Geitemie gebaard? Hoe is dat mogelijk? Ze gaat er op letten, haar hele
verdere leven, of het ook uitkomt. Want ze weet goed: een spreekwoord is een
vaarwoord.
Het wordt zomer, wéér winter, de regelmaat is nu blijkbaar voorgoed gebroken.
Haar vent is nog altijd even dartel van natuur, en toch tikt er geen levend wezentje
meer aan haar hart. Zou ze de keulse slachtschotel, dit teken harer barre
dienstbaarheid, nu eindelijk breken mogen? En de scherven weg-
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werpen? Zó ver wegwerpen, dat nooit meer een kind zou durven komen in haar
onbereide woning? Ach neen, ze durft dat nog niet. Vele jaren geleden heeft ze óók
gedacht dat ze haar part aan kinderen al gehad had, toen zijn er nog twee komen
kloppen aan haar hart.
Ze beloert dag na dag naar haar tweede Aagje, o wat wordt dat lelijk schaapje
mooi. Er ontwaken twee ogen in, bruin en diepkijkend, ogen als droppels schemerlicht
van de zon. Boven die warme ogen trillen dikke regelmatige wimpers en wat heeft
dit tweede Aagje een fijn vel. De dames uit het salet hebben nog zulk fijn vel niet,
o neen. Haar Aagje gaat het heerlijkst juweel worden onder de juwelen, er is omtrent
dat kind (haar gegeven in ruil voor 't andere) vast en zeker gave waarheid gesproken.
En Geitemie verstrikt ál haar lint aan dat klein juweel, er mag dan later nog komen
wát wil. Maar ze is uitbundig ditkeer, ze staat in furie, ze vergeet de anderen die al
eerder kwamen altegaar, ja ze vergeet haar vent ervoor. Vroeger kon ze tenminste
nog wát begrijpen, tegenwoordig alleen nog maar, dat de zon een partje van z'n
overdaad aan flonkering, warmte en geluk heeft afgegeven aan haar. En dat
lichtsprietje van het zonnelicht is heelderdagen om en bij haar; welk een zegening.
Geitemie werd, van de dag af dat ze de aparte schoonheid van 't geruilde Aagje
voor het eerst heeft waargenomen, beleefd voor haar kind. Ze hanteerde het als iets
breekbaars, hoé dik en werks-lomp haar handen ook geworden zijn. Met haar koppie
een beetje gebogen kon ze er een kwartier en langer nog naar kijken. Hoé goed gaat
haar al ebbende leven nog enden. Bijna waren de resten van droom en verlangen uit
haar oud-wordende papperig lijf weggezakt, door al de zorgen van al de dagen. En
ziedaar... er wordt haar een kind bezorgd, dat het vlammetje in haar weer aanblaast.
Ze kijkt er ook haar oude man op aan. Mooi is hij niet, maar kromgegroeid van
spaai en dariebeugel. Z'n fleur heeft hij afgegeven aan de boer, voor acht gulden per
week, 's winters nog wel eens zeven. Het is een weekloon dat genoemd mag worden,
maar wel veel vordert de boer er voor. Haar vent is vroeger óók niet mooi geweest,
wel rechtgeschapen en rechtschapen. En dat wordt door alle moeders genoeg geheten
voor haar huwbare dochters. Geitemie mag dus niet klagen, al is haar vent niet mooi.
Maar hoe komt er dan zulk een zonnekind in hun huis neergevallen? Er is nu één
gedachte, die ze niet afdenken durft. Vroeger, als ze keek in het zwart en klare water,
dan wist ze dat ze mooi was. Wel niet zo wondermooi als 't geruilde Aagje, maar
toch wel zó mooi, dat ze heel niet misstond in het weelderig buurtschap harer afkomst.
En nu is ze dik geworden, log als een gemeste zeug omtrent November. Ze duwt dat
besef van zich af; neen, het leven mag haar wondermooi meidje niet aangrijpen en
misvormen op eendere wijs. Het ware zonde van de geschonken gave. Aagje, dat is
Agatha; het is een naam die iets van doen moet hebben met kleurige edelstenen, dat
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weet ze van de zilversmid, die tweekeer per jaar met zijn mars bij haar achterom
komt. En met recht draagt dit laatste kind een naam zo apart, want het is een
sierwezentje apart. En toch is deze Agatha voortgekomen uit een afgeslobberd-zware
moeder en een lelijke, oude, vergroeide daggelder der boeren.
Hierover praat ze met niemand. Want ze weet al, dat de meeste mensen zó bar
veel verstaan en begrijpen - allemaal geleerd op school en ook al uit de geleerde
boeken - dat ze voor tere dingen geen aandacht meer hebben. Dus is met heel tere
dingen een oude moeder achter in Blokland wél erg eenzaam. En ze denkt: was ik
maar goed ter been, zo trok ik naar de Lange Linschoten. En daar zou ik me bekend
maken bij de ingeborenen, als een der hunnen. Als ik dan vroeg, hoe het kan, dat uit
een afgezakt oud vrouwenlijf een kindje ter wereld springen kan, zó wonderfijn, ik
zou bescheid vernemen. Want dit is geen zaak van domheid of geleerdheid, maar
een onderscheiding in het tere; daartoe zijn mensen, die een heel leven geleefd hebben
in een wondertuin onder deftige oude bomen, die zich spiegelen in klaar zwart water,
zekerlijk bij machte. Maar in Blokland ziet Geitemie alleen maar kleihufters, mannen
die aan zwaar eten denken en aan het wijf in bed, wijders nergens aan. Vreemdelingen
zijn dat voor haar, al woont ze er nu al zo ontaard lang tussen.
Ja, ze is hier wel erg alleen geweest al die jaren. Alleen naast haar goede vent,
alleen zelfs tussen haar trossel kinderen. Hoe zoiets kan? Kinderen, die je onder 't
hart gedragen hebt, die je in pijn ter wereld hebt gebracht, kinderen waar je voor
gevochten hebt tegen armoen en ongunst van de tijd, die je gevoed en gekleed hebt,
waar je bij gewaakt hebt tijdens ziekte... kunnen die je vreemd zijn? Neen, zo is het
niet. Ze zijn haar zo dierbaar, allegaar tezamen en ook elk smoeltje apart. Maar ze
praten een vreemde taal voor haar; ginder onder de oude deftige bomen ging andere
taal rond, de taal van haar jeugd, haar kindsheid. En in die andere taal zijn sommige
zaken te benamen, waar in dom Blokland nog geen woord voor uitgevonden is. Zou
er één mens wonen in Blokland, oud of jong, rijk zij 't arm, die 't verdriet van heel
de Lange Linschoten verstaan kan, dat golfde door de buurt, toen de laatste jonker
verarmd van 't Heerlijk Huis vertrekken moest? Er kwam nu toch een rijk man in
zijn stee, die weer geld kon laten rollen. En zou er één wezen in Blokland te vinden
zijn, die kan bevatten, waarom Geitemie uit Linschoten geboortig, zo mirakels moet
letten op dat laatste Aagje? Neen, en zelfs onder haar eigen jonkvolk is er niet een,
die dat vermag te verstaan. Brave kinderen, dat wel; ze stelen, roven niet, de oudsten
voelen de zorgen alreeds die op vader en moeder zijn gelegd, alles mag waar zijn,
maar die kinderen zijn van ginder niet geboortig, ze zijn van dat soort niet. Jammer.
Geitemie wilde, dat ze aan dat verschil naam geven kon. Dan vermocht
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ze misschien oak wel, er eens over te praten met een levende ziel. Waar ze die zou
moeten zoeken, vraagt ze zich daarbij nog niet eens af.
Doch ze zal geduld moeten hebben. Het andere Aagje heeft al gelachen tot haar
oude zware moeder. Dat was zo mooi, het leek wel of een ster even omlaag kwam,
om heel particulier bij Geitemie thuis en voor háár alleen waarneembaar, licht af te
geven. En was het nu zo iets aparts, dat een kindje lacht? Ja hoor, dat was het. Twijfel
daar nu maar niet aan, laat Geitemie nu maar deze zekerheid in haar eenzaam bestaan.
Ze weet het zo gewis, als ze weet te leven: het laatste Aagje lachte anders dan al haar
vorige kindjes gelachen hebben, het waren geen gewone melkstuipjes. Ze trok er een
puntig mondje bij, ze lachte zó deftig, als ware ze van heel fijne aard. Toen wist
Geitemie, dat ze op het lest van haar jaren (zo haar het leven gegund bleef) niet
eenzaam zou zijn. Eindelijk was onder haar strodak gekomen een wezentje, dat
geklonken zat aan moeders aard.
Juist in die dagen werd Geitemie oude vrouw. En dat ging bij haar zó maar niet;
ze werd eerst moei, toen ziek en haar hersens bleven uit die ziekte heel lang doof en
zeer verward. Geitemie hoorde mensen praten om haar heen, ze verstond hen amper.
Ze wist echtig niet meer, of de pijnen in haar lijf wel pijnen waren, of moeiheid
alleen. Ja ze wist tenslotte niet meer dat ze bestond en dat er overnieuw een Aagje
bestond en nog wel zo'n mirakels apart kind, laat staan al de anderen. Maar toen haar
boom der vruchtbaarheid voor 't laatst gebloeid had, gebloeid met een geweld dat
haar neersloeg en haar denken verduisterde, kwam eindelijk de rust weerom in heel
haar persoon. Ze werd wakker uit een soortement slaap van een half jaar of langer
wellicht; ze weet het niet. Dat becijfer je zo nauw niet, als de scheurkalender niet op
tijd is bijgehouden. En dat was nog wel altijd haar eigen werkje van alledag geweest,
de een of de ander had het van moeder zorgeloos en heel niet precies overgenomen,
toen ze daar zo terneerlag, ontkracht en warrig.
Geitemie begon de dingen rondom haar weer te zien, ze zag haar kinderen en
herkende stemmen. Eén stem herkende ze niet, kón ze niet herkennen, want die was
nieuw voor haar. In moeders dolle maanden hebben de gezusters het laatkomertje
wat woordjes geleerd, aardig is dat. Er klingelde nieuw muziek in haar huis, Geitemie
knikte tevreden met haar mager kopje. Toen ze overnieuw lopen ging leren, bleek
dat al haar kleer veel te wijd geworden was. Geitemie sleepte zo'n dik lijf niet meer
mee gelijk vroeger, Geitemie was zowaar mager geworden.
Ze liep op voeten, die heel best gaan wilden, maar dat nog maar kwalijk
vermochten. Het leek haar, of ze op een bakerspeldenkussen liep, of er wat luchtigs
zweefde boven haar ogen en dat ze de richting maar moeilijk houden kon. Zo
zwabberde ze dooi de keukenkamer van haar klein daggeldershuisje. Maar haar eerste
gang buitenshuis was naar de geitekooi.
‘Dag ouwe sik,’ zei ze tegen de ouwe, die een brave melkgeefster was,
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‘daar heb je de vrouw weer. En dag witte, dag bonte, jij mag binnenkort bokken,
hoor je. En ik zie het aan je, dat je dat al omtrent wilt ook. Ja bonte, aardig
kwispelding, wacht even, al zal jou eens wat kittelen, zó, ha! ikke zien het al, ik ben
nog niet te laat daarmee. Dat wordt weer melkje bonte, beste vette geitenmelk. Máár
witte, wat zien ik aan jou? Wat ben je al ver en wanneer ben jij dan op je liefdesrit
geweest, zonder dat de vrouw daarvan wist? Ik tel je op amper drie weken nog, als
ik je zo eens ter lieze voel. Maar witte toch, dat is goed, daar heb je weer braaf voor
gezorgd. We komen goed aan trek, sikken, het zal geen armoei zijn bij ons. Ho nee!
En nou kom ik gauw weer melken, ouwe sik, ik zelfweer. En als de kleine Aagje
helegaar alleen lopen kan, dan zal ik jullie eens een nieuw kindje laten zien. Een
kindje, sikken, een dochtertje, geiten, een wondermooi meidje. Een deftige dame in
't klein. En dan zeggen jullie haar allegaar beleefd goeiendag, zoals je 't ook altijd
de vrouw doet. Maar wie naar haar durft te koppen, sikken... luistert naar me, hoort
me! die snij ik met vaders lang zij dmes de hals af. Dat is dus goed begrepen, waar
sikken?’ toornde Geitemie dreigend. Ze deed het deurtje van de kooi dicht en mooi
het werveltje er op. Nog eenmaal dreigde ze voor 't gesloten kooideurtje staande,
eerst met haar vinger, dan met haar twee handen, alsof ze de kwaadheid, die er
misschien kon huizen onder haar gering melkvee, daarmee bezweren kon.
En ze hebben hun voedstermoeder zeker allemaal goed verstaan, want toen
Geitemie niets meer zei en was heengegaan, gaven ze haar alle drie plechtig terug:
bèz! Een mooie klagelijke geitenroep vol uitstortende goedheid voor de mens;
Geitemie deed de schuurdeur ook nog dicht, ze was thans gerust en tevreden.

II / Geitemie houdt niet van koeien
Geiten zijn deftige beesten, deftiger dan menig mens. Zie toch, hoe de geiten ovër
hun graskampje stappen, speurende naar een verhevenheid om op te klimmen en
daar, met de vier houtere pootjes sierlijk bij elkaar, wat te gaan balanceren. En al is
't maar een omgevallen emmer, of een kistje waar pakjes stijfsel in aankwamen, dat
is voor een zeer deftige geit niet te gering, om zich op een alp te wanen. Dan steekt
zo'n goed koetje der armen haar lange filosofenkop eigenwijs in de lucht en begint
ineens te dansen, zonder te vallen. Doe het een geit maar eens na, op zulk een gering
platform.
Geitemie kan er aandachtig en best-tevreden naar kijken. De helft van het dagmaat
land, dat bij haar povere woning behoort, is voor naar geiten. Daar laat zij ze weiden
en zelfs hooit ze er nog ten dele van. Een heel mensenleven lang heeft ze er voor
gewaakt, dat haar melkvee niet in de akker kan komen. En al is die akker afgemaakt
met hekken, prikkeldraad en palen, geiten zijn
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slim en geduldig. Ieder jaar moet ze wel een paar maal heel haar asem verlopen,
omdat anders álle kool uit haar akker zou zijn opgevreten. Want geiten zijn lekker
uitgevallen en ze lusten altijd nog wel wát anders dan gras alleen. Groente uit de
akker achten ze wel onder 't fijnste, vooral zo ze van alle soorten wat kunnen
geknabbeld krijgen. Maar ook zit een geit graag aan boombladeren. Zie toch, hoe
fraai ze menigmaal op de achterpoten staan te dansen, om bij de onderste takken van
haar perenboompje te kunnen reiken. Zoiets sierlijks zie je een koei toch nooit doen.
Geitemie heeft een barre hekel aan koeien. Want die zijn traag en lomp, herkauwen
lijzig. Een geit gaat daarvoor kwiek op d'r omgevouwen pootjes liggen en herkauwt
vlug, grijpt en passant hier en daar nog een spiertje gras, praat onderwijl vriendelijk
mekkerend met de vrouw en kijkt met helle aandacht naar alle kanten. Dat alles
tezamen is toch zeker méér dan niks; 't zijn levendige felle beesten. Geiten zijn ook
dankbaar en ze tonen dat. Als je er wat goeds bij brengt, wrijven ze hun helder lijf
dankbaar tegen je aan, een koei pakt alles beet zonder boe of ba. Neen, nooit meer
een koei. Eénmaal in de eerste jaren van haar trouw, toen er nog om het andere jaar
bij haar een kind werd geboren, zijn ze toch echt eens aan een koei toe geweest; haar
vent wilde dat. Een koei, zo zei hij, heeft omtrent zesmaal groter melkgift dan een
geit. En daar kon hij van meepraten als de beste, want ál z'n jaren heeft hij de koeien
der boeren gemolken, trouw op z'n post, tweekeer per dag. En als hij dan zo eens op
een verwaaide keer onder een van moeders geiten kwam te zitten, mensen nog aan
toe, wat vond hij dat dan een geknutsel. Dat gulpt er niet uit gelijk bij een gezonde
koei, maar 't spietst met een akelig dun stuifstraaltje, net motregen. En hij heeft zó
lang de koei verheerlijkt, tot Geitemie er in de verte óók wat van geloven ging, al
wou ze dat amper bekennen. Haar vent, dat waarnemend, zei op zekere dag, toen ze
afgemat in 't kinderbed lag van een zoon die het tweede levensjaar nooit bereikt heeft:
‘Vrouw, ik kan best een koei kopen, van wat m'n meue me onderlaatst nagelaten
heit.’ Geitemie zei niet ja, ze zei niet nee. Als hij haar op dat uur gevraagd had, of 't
met haar goedvinden was, dat hij de toren van de grote kerk kocht, ze had hem laten
betijen; zo moei. Toen ze drie dagen kraams was, stond hij wéér aan haar bed. Hij
vroeg, of ze even dwars in de slaapkoets wou gaan zitten. Toen haakte hij het ene
luik van de bedstee af, omdat het haar anders belet zou hebben door 't raam te kijken
en trok weer rap naar buiten. Subiet daarop kwam hij met een koei langs, zowaar
een koei, ze zag het met haar eigen ogen; een koei eerlijk van zijn erfgeld gekocht.
En toch kon Geitemie het bekant niet geloven. Toen haar daggelder overnieuw
voor haar bedstee stond, het zwiepende spaars-rieten stokje nog parmantig in de
hand, leek hij wel zat. Zó raar vielen de woorden er uit. Het plezier om de koei zit
hem hoog, docht haar en daarom viel het haar te
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zwaar, zijn vreugde te bezeren. Haar vent is ook zo goed voor haar en hij kan het
toch niet eigens verhelpen, dat hij zo ongenadig lelijk is. En ze heeft in haar bange
uur hem ditkeer al zo smerig vervloekt, dat had ze niet maggen doen. Daar heeft hij
met geen kwaad woord op geantwoord en nu heeft Geitemie toch echt wat goed te
maken. Ze zegt, dat ze het een wonder van een mooie koei vindt, tenminste zo in de
gauwigheid van 't langskomen bezien. En dat zij van haar kant roodbont slag beter
lijen mag dan die stomme hufters van boeren hier, die verwachten alleen maar 't heil
en de vetste melk van zwartbonten. En dat de roodbonten véél aardiger afsteken bij
't grasland, o zo. Kleuriger!
Dat vond haar vent eigenlijk niet, hij was al net zoals zijn boer, zag liever
zwartbont. Maar de zwarte Hollandsen zijn hem te durabel geweest op de markt,
daarom kwam hij nu achterom met een koeigie van de hoge landen, een rooie
zandvreetster, zo ze dat hier misprijzend believen te noemen. Maar hij verslikte z'n
eigen van 't geluk, dat Geitemie zo bar blij met hun nieuwkoop bleek te zijn. Wat
dat betreft had hij eigenlijk wel wat anders verwacht. Hij schonk zich een neutje
brandewijn in, uit het flesje dat in haar bestrikte bakermandje lag, dat was ook goed
tegen dat misslikken en 't paste bij de vreugde, om zijn nieuw bezit.
‘En nou,’ zei hij lodderig van 't geluk en van de brandewijn, zijn zesde droppel
vandaag al, want bij iedere herberg onderweg had hij de bijzondere dorst gevoeld,
die voortkwam uit zijn verlangen, dat álle mensen van heinde en ver zijn koeigie
mochten zien, ‘en nou vrouw, ga jij in 't vervolg beste aansterkende koeimelk
bekommen, net als rijk volk. En de keinders ook.’
‘Maar onze geiten?’ vroeg ze benepen.
‘Die zijn in sommige jaren duur op de Woerdense jaarmarkt,’ wist hij.
‘O!’ kreunde ze.
En 's anderendaags lustte ze toch echt die weeë zouteloze koeimelk niet. Daar
mankeert wat aan, docht ze bevende. Maar ze hield die walging voor zich, ten respecte
van haar werkse vent. Geitemie dronk met haar ogen dicht en tegen beter weten in,
melk zonder geur of smaak, dweilerig vatenwater gelijk. Wel twee dagen hield ze
dat vol, toén kon Geitemie het niet langer. ‘Als ze me nou niet subiet een tas beste
grelle geitenmelk aandragen!’ schreeuwde ze uit haar bedsteê, ‘al kan ik nog amper
staan en al moest ik verbloeien, ik piep er uit, mensen! Er uit, er uit! Naar m'n geiten,
verstaan jullie me?! En al mot ik de melk zuigen uit heur spenen, geitemelk wil ik.
Melk waar zoutigheid in zit, melk met smaak er aan van de natuur!’
Haar daggelder heeft ten avond van z'n kinderen aangehoord, wat moeder ineenze
geschreeuwd heeft en hij vond het erg. ‘We hebben voor al dat vee op den duur geen
gras genoeg, moeder,’ kloeg hij toen hij zich bij haar neerleggen kwam voor de nacht.
‘En zeker in de winter geen hooi genoeg.’
‘Van de winter,’ zei ze dof, ‘dan heb ik personeel allang geen melk meer
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van doen. Laat mij dan m'n geiten maar, tot het keind van de borst is.’
Hij zei kopschuddend weerom, dat hij 't dan zo maar doen zou en wachten met de
verkoop van haar geiten. En hij zei wijders te hopen, dat ze de Octobermarkt in
Woerden niet voorbij zou laten gaan daarmee. Maar Geitemie gaf, zo moei en ontdaan
ze was, al geen weerwoord meer; ze had uitstel van het schrikkelijk vooruitzicht
bekomen, haar sikken mochten nog wat blijven.
Twee maanden is de koei hun eigendom gebleven, toen viel de daggelder ziek en
die ziekte vrat de koei op, de koei niet alleen, maar nog heel veel meer. Geitemie
heeft bij die gelegenheid ook nog haar moeders gouden hangbroche met de granaatjas
er in moeten afgeven; wég was dat fonkelend rood sier uit haar leven. Moest er dan
niks overblijven voor haar daar achter in Blokland, dan dingen waar je grauw tegenaan
kijkt?
Dag koei, kom maar nooit meer weerom - heeft Geitemie gezegd, toen een veekoper
het rooie ondier halen kwam. Want nooit is er ziekte geweest in dat pezig ventje van
mijn; zo ben jij hier gekommen met je domme langzame kop, of 't flerecijn slaat hem
naar z'n goeie hart. Ga maar gauw van ons weg, beteren zal hij met melk van de geit.
Zeker weet ik het.
En hij wérd beter. Dokters hebben hem niet vermogen te helpen, maar die hebben
misschien gedacht - wat is nou zo'n broodmager daggeldertje van onderop, zo'n ventje
vel-over-been waard? Nog minder dan een broodmagere roodbonte koei. Bij een
boer waar 't vetpot is, kan je vet rekenen, maar zo'n roodbont armoeventje is eigentlijk
een klant waar maar mager vooruitzicht aan zit. Dus ze konden hem niet beter maken.
Toen is er uit Teckop, een doodverlaten buurtschap tussen twee tollen, maar waar
volk woont dat van geheime kunsten nog weet heeft, een imker over gekomen. Die
bijenboer droeg de aloude remedie tegen 't flerecijn bij zich.
‘En dat is zeker een rimmetiekhondje,’ zei Geitemie, ‘en ga jij dan maar weer
gauw weg, want dat is gemene opgrijperij, hebben ze me al weten te zeggen.
‘Het is geen rimmetiekhondje, maar tóch, het leeft. Ik draag bij me, een stopfles
vol met bijen. Daar haal ik de stop af en ik trek er een linnen slurf overheen.’
‘En dan?’ vroeg ze benieuwd en ze keek razend nieuwsgierig naar de doenwijs
van die kleine bijenmelker.
‘Dan zet ik 't andere eind van die slurf op 't bovenbeen van je vent daar waar veel
vlees zit, vat je? En dan zeg ik: In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes! Hurt! steekt de vent beter! - Dan steken m'n bijen, dan wordt hij beter.’
‘O, en is dat waar? Wordt hij dan beter?’
‘'t Is honderdmaal eer gebeurd. En 't kost maar tien schellingen.’
‘Dat is ie me nog waard!’ schreeuwde Geitemie vervoerd. Want honderd
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maal eer is op eendere manier het flerecijn verslagen, de vent heeft het eigens gezegd
en daar had ze, bij geruchte toch wel eens vroeger wat van vernomen. Dán maar de
vrome bijen. Want een rimmetiekhondje is opgrijperij, dat weet ze vast. En van voor
waarheid horen zeggen.
‘Steek je poot uit en nijp je ogen dicht!’ commandeerde ze haar lijdend ventje.
‘Want noú gaat het akelig pijn doen, schuw veel pijn.’ En Geitemie sloeg de dekens
van hem weg.
Haar geduldige daggelder kon na zó lange martelie in zijn pezen, niet meer geloven,
dat nieuwe pijn erger zijn kon dan de bestaande. Maar hij wou met z'n schaamte niet
te koop lopen voor een boertje uit Teckop. En z'n gestreepte keperen onderbroek
wou hij niet afstropen. ‘Laân ze me steken,’ kreunde hij, ‘in m'n kop, en overal waar
ze maar steken willen, maar allenig dáár niet.’ Hij zei het, ten respecte van Geitemie,
die Jaarneven stond.
‘Dán op het dik van je arm! Daar gaat het ook.’
‘En even zo best?’ informeerde Geitemie, zij nu ook met het rood van de schaamte
op haar kaken.
‘Net zo best, allenig duurt het dan langer, eer de genezing door al de bloedâren is
gelopen. Zo'n oudachtig mager ventje toch en nog zo fier van z'n eigen. Ik in mijn
doening, ik heb toch wel vaker wat van een man gezien.
‘Nou, hou jij dan je bek daar maar over,’ ried Geitemie, ‘zulke zaken worden beter
niet benaamd. En mijn daggelder heit recht.’
Haar vent het toe, dat ze hem het hemd van zijn magere arm opstroopten. De slurf
werd er opgezet, de wonderdokter gaf een klap op de bodem van de stopfles en sprak
zijn heilig bevel uit. 't Was in een zuchtje gebeurd, te gauw om na te vertellen. ‘En
nou branden!’ zei die van Teckop met holle stem en Geitemie docht, dat hij toch echt
met vuur aan haar arme daggelder wou komen. Maar 't waren de bijen, die het vuur
in gingen. Ze knetterden erbarmelijk, toen was het voorbij. ‘In het vuur,’ zo verklaarde
hij, ‘leit nou de ziekte bezworen.’ En hij haalde uit z'n zak een doosje met een verse
lading bijen voor de stopfles. Want wijderop moest hij nóg meer ziekte bezweren,
door bijengif en door het vuur.
Geitemie vond het zinrijk en plechtig, dat die doodonschuldige bijtjes de vuurdood
gestorven waren, ter redding van haar goede daggelder. Die lag nu zoetjes te krounen
van de barmenselijke pijn in zijn arm, maar er mocht geen koud water op, geen stroop
die de pijn van bijensteken zo goed mildert, niks en niks, bezwoer die kundige man
uit Teckop. ‘Het moet geleden eiorden,’ zei hij nog, ‘en 't zal de laatste smart van
deze soort zijn.’
Toen Geitemie dát vernam, ging ze zielsvoldaan het grote stuk geld halen, twee
daalders. En dat afgegeven hebbende, restten haar nog veertien stuivers. Wijders had
ze niks meer dan schuld onder de mensen, allenig geen cent schuld bij meneer de
dokter. Want die had ze gelukkig (naar de manier is)
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nog dâlijk kunnen betalen, zogauw hij gezegd had dat hij hier niet meer kwam, omdat
er tóch geen verbetering meer in haar vent zat.
De wonderdoender met zijn stopfles ging henen met zijn gauwverdiend groot geld.
En hem achterna dacht Geitemie: zou ik aan Jacobus Batenburg, waar m'n meidje
voor stoepmeid dient, alvast wat geld vragen op haar jaarloon? Zou ik die schande
over m'n huis halen, drie maanden nog voor Sinte Kathrien, heur afrekendag met de
boer? Nee mensen, dát niet! Ze heeft twee melkgevende geiten overig, de ouwe sik
en de jonge sik. De ouwe is al zó oud, die gaat naar de bok ruiken, zeggen mensen
die langs komen. Eigens ruikt ze dat niet, maar wel gelooft ze dat. De ouwe sik kan
amper nog een jaar mee en dan heeft ze er nog maar één. Want het geitje dat dees
najaar rijp voor de dekking worden zal (het is zó'n mooigie als er nergens een vindbaar
is in wijde omtrek) gaat ze nu verkopen omdat het moét. En als dat wondermooi
geitekalf in November dan ritsig wordt, zal het zijn ten behoeve van andere mensen.
Ze slikt een keer en besluit tot die handel. Zo blijft haar woning van schande gespaard.
En als algeheel opgegeten zal zijn, het dure geldje afkomstig van de mooiste jonge
geit, die ze tot op heden ooit heeft mogen aanschouwen, zo zal haar vent weer
bekwaam zijn om met zijn genezen botten nieuw geld te verdienen. Want daarvoor
heeft hij heden gruwelijk geleden, geleden bekant zonder te klagen.
Ze rekent het haarzelve voor. Ze cijfert en stuivers op haar vingers, ze moet er op
't lest bij turven ook: ja en ja 't is waar... twee jaren lang zal ze nu maar melk voorradig
hebben van ene geit. Want de ouwe sik kan niet meer mee, die krijgt al brekerige
poten en ruikt zeggen ze kwalijk naar de bok; het zekere teken dat het trouw
geitenleven omtrent voorbij is. Vreemd volk wil toch al nooit koffie bij haar drinken.
Die de geitenmelk niet gewoon zijn, walgen ervan, maar zeker als de geit zodanig
oud is. Vreemd toch, wat de een aangenaam lijkt, is de ander een walging. Ieder
mens is zijn eigen stank het naast, zegt het boerenvolk terecht. O, als de ouwe geit
toch nog maar een bonje tijds het leven houdt, tot vader weer nieuw geld aanwerken
kan. Want moest de ouwe geit schielijk sterven, alsdan zou ze toch haast verhopen
- 't is zonde en schande ook, maar ze moét daartoe wel komen - dat haar vent haar
even zolang niet bezien zal, opdat ze het bakermandje al die tijd niet versieren hoeft.
Want hoe zal ze aan zog geraken, als er maar melk van éne geit is, waar tevens heel
't gezin mee toe moet?
Acht pond goed geld hebben ze verloren op de onnutte kooi, die enige maanden
met z'n lange tong het pover-toegemeten gras heeft geschoren van hun geitenkampje
en in ruil daarvoor melk zonder pit er in heeft afgegeven. Achr pond, een machtig
stuk geld. Voor minder nog moet haar oudste meidje, dat nog maar zo kort van school
is en eigenlijk nog heel niet uitgegroeid, haar lijf murw-werken als stoepmeid van
de rijke Kobus Batenburg.

Herman de Man, Omnibus

284
Indien dat verloren blok geld thans nog in haar handen had gelegen, zo zou ze 't
wondermooi geitenkalf niet hebben moeten verkopen. En hieruit leert Geitemie
gewisselijk, dat een koei een waar ondier is, zeker voor mensenvan-onderop gelijk
zij zijn. Ze gait haar armoei in, met melk van maar ene geit, berusting vindende in
het besef, dat ze van nu af vrijelijk op koeien zal mogen schelden, zonder dat iemand
haar kan tegenspreken in den huis. Maar haar lelijke magere vent genas, en ze mocht
hem nog behouden vele vele jaren. Nooit heeft hij meer naar een koei getaald. Wat
dat betreft was hij gelukkig óók genezen.

III / Geitemie zegt haren vent gendag
Heel langzaam komt de welstand weerom in 't gezin der armen, als dat door ziekte
is bezocht geworden. En nog te meer, als het de vader en geldverdiener eigens was,
die op zijn rug kwam te liggen en als een kwaaie duit uit het verkeer werd genomen.
Een boer kan z'n daggelder toch maar betalen, naarmate hij dagen heeft gewerkt. En
Geitemie's vent had heelder maanden 't zeer in zijn pezen gehad. God zij gedankt,
de bijen hebben hun werk goed gedaan, het flerecijn is teruggedrongen. De
onschuldige beestjes hebben het kwaad meegenomen in het vuur, ze hebben een
gezin gered van de ondergang.
Geitemie heeft de seizoenen zien komen en gaan, de jaren evenzeer. Jonge dartele
geitjes werden ernstiger, later bedaagd, dan hield ze maar weer ter vervanging een
nieuw kalfje aan, liefst uit eigen stal. En toen er vele jaren voorbij waren gegaan,
was haar gezin de gevolgen van vaders ziekte algeheel te boven, ja het leek of er
weer wat welstand wenkte. Opnieuw heeft ze haar oude sik zien sterven, de jonge
sik gaf haar twee bokjes. Maar toen was ze geldelijk toch ruim zo ver, dat ze in
willeskop een mirakels mooi geitje erbij kopen kon; daar ging mettertijd wel weer
een beste melkgeefster uit wassen. En 't is niet kwaad, dat er eens nieuw bloed bij
wordt genomen. Ze had er goede hoop op, want bij Geitemie sterft zelden een jong
geitje, goed gezegd is haar dat nog maar één keer overkomen. 't Mensdom mag dan
zeggen dat geiten teer zijn en koeien sterk, maar dat is niet waar. Een geit die goeie
oppas heeft, hoeft niet te sterven, weet ze uit de ervaring. En die krijgt ook de tering
niet, gelijk menige koei. En die tering van koeien gaat over op de kinderen heeft in
Het Nieuws gestaan. Ba, al het volk moest toch grauwen van koeien; hoeveel helderder
van binnen is dan de geit.
Het jonkie uit willeskop, in haar propere stal gekomen, groeide lievelustig op,
werd op de gestelde tijd ritsig, wist rukkende aan het touw de bok te vinden toen
Geitemie de ware tekens der rijpheid had waargenomen en ze dus met haar aanwinst
op stap ging, en nu zat ze al af te tellen; nog maar
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enkele weken. Omstreeks diezelfde tijd telde ze zelf ook af en ze dacht... het kon
wel eens gelijk beuren. Maar 't heeft niet samen mogen gaan; daags nadat het eerste
Aagje dat ze later weer afgeven moest in de stuipen haar stemmetje het eerst liet
horen bij Geitemie - en zo'n kind der mensen mekkert bijna eender als een geitje had de nieuwkoop ook wat bij zich spartelen. Eén maar, zo gaat het meestal de eerste
keer. Fortuinlijk en wel, was het een geitje: haar arme moeigetobde kop stond
trouwens niet naar bokken in deze dagen.
En toen Geitemie weer opstond, was haar eerste gang naar de nieuwe aanwinst.
Helaas, met één oog zag ze 't al. Heel de wereld mag zeggen, daar is een
rechtgeschapen geitekalf geboren, zij wist beter. Er zat geen achterlijf van betekenis
aan, daar kon nooit een zware adder tegen groeien. Weg er mee! Een derde geit had
ze graag erbij willen hebben, maar dan géén half werk. 's Anderendaags al ruilde ze
het witte blaatding zonder uitkomst voor twee knotten sajet bij een langskomende
manufacturier, die óók wel eens aan een eigen melkstal wou. En toer ze weer helegaar
goed lopen kon, trok ze tussen twee zoogbeurten in helegaar naar de Oudewaterse
Damweg; daar wist ze bij de watermolenaar een pronkstuk van een zwartbont geitje
te koop. Ze kon het ruim uit de hand betalen, want er vloeide nu ook van andere kant
nieuw geld in haar kast, haar oudste jongen was maatje geworden bij de wagenmaker
van Montfoort.
Ja, ze mag nu op welstand gaan hopen. Want jaar op jaar komt er nu een ander
opgegroeid keind als werkgast in de rij. Ze eten rechtevoort als wolvan, dát is waar,
maar 't meeste voedsel komt toch uit de akker. Het brood bakken ze zelf en het vlees
komt uit de kuip. Maar het is net, of de natuur verbiedt, dat daggelders ooit tot
overvloed komen. Toen ze het vele jaren geleden zowaar tot een eigen koei gebracht
hadden - ba, ze moet er niet meer aan denken - kwam daar als waarschuwend teken
(dat zulk doen veel te weelderig was voor hun slag) het flerecijn in vader zijn lijf.
De koei werd de stal af geblazen. En nu ze zowaar weer wat guldentjes heeft gestapeld
in de linnenkast, nu er twee melkgevende geiten op stal staan en de zwartbonte
nieuwkoop als de hoop der toekomst Jaarneven, nu drie van haar eigen grootgeworden
grut al thuis komt met geld, komen er weer nieuwe ongemakken. Ze weet het alweer
met benauwende zekerheid, zelfs Aagje, het nakomstertje zal niet de laatste zijn. En
toen ze halverwege was in haar nu vreugdeloze verwachting, stierf hartje-winter haar
schaapje van een kind. Komt er dan nooit een eind aan de tegenlieden van een
daggeldershuis? Ach, natuurlijk, want ze heeft nu toch een nieuw Aagje bekomen.
En van dát Aagje is haar zo iets wonderlijks voorzegd, Geitemie veert ervan op, gaat
weer hopen op geluk in de toekomst. Wacht even, vrouw der armen, niet te schietijk
met je vreugdverwachtingen. Nog voor haar geruild kindje ter been was, viel ze zelf
ziek: het keren der jaren. Mag dan de duit van de
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daggelder nooit of nooit een stuiver worden? Gelukkig, ze raakte in die maanden zó
van haar positieven af, dat ze 't slinken van het kleine kapitaal in de linnenkast niet
heeft waargenomen. En eindelijk, toen ze gans vermagerd, gans veranderd, want met
uitgeblust vrouwenlijf opstond uit de bedstee, ervoer ze zodanig veel geluk van het
beeldmooi kindje, dat haar in ruil voor 't andere Aagje was overgezonden, dat ze aan
geld nog niet eens dacht. Wat is geld, in betrekking tot zúlke grote blijdschap?
En weer moest het gezin herbeginnen wat geld bijeen te zamelen. Och en och, wat
stonden er veel boodschappen te kraaien in Montfoort, die zomaar gehaald waren
op de lat, toen moeder lag te vechten tegen de vruchtbaarheid in haar, die maar niet
afsterven wou. 't Is een groot geluk, dat er in wijde omtrek een groot vertrouwen
bestaat tot Geitemie en haar vent, want zo al die mensen vandaag eens om hun geld
kwamen, dan waren de drie geiten nog niet borg genoeg. Maar omdat het mensdom
in Montfoort geduld had, tot die lelijke beer van een molenaar toe, kwam haar gezin
ook weer uit dat zwarte gat naar boven gekropen.
Twee jaren na dato, haar laatste kindje, haar lijfelijk juweeltje liep en dartelde
allang, was ze de geldelijke gevolgen van haar ziekbed gans en al te boven. En de
notaris van Montfoort, die een echte kenner is van aanleidingen tot welstand en
armoei in allerhand soorten gezinnen, profeteerde: als er nou bij die Geitemie thuis
niks meer gebeurt dat zwaar in de papieren loopt, komt ze boven Jan. Hij kwam ertoe
dat te zeggen, omdat de dochter uit dat gezin als bellenmeisje door zijn woning
draafde. En hij wist tevens op een haar na, wie er voor dat gezin alreeds aan 't
geldverdiener toe waren. En dat overwegende, verwachtte hij binnenkort Geitemie
toch óók eindelijk eens met een rokzak vol zilvergeld bij hem. Ja, waarom die arme
verschopte Geitemie niet? Ze heeft nu lang genoeg uitzichtloos geploeterd, daar in
't dooie achterafre Blokland.
Maar die notaris verstond beter de kunst van dure papieren schrijven dan van
profeteren. Want toen naar zijn becijfering Geitemie zowat moest afkomen met haar
zak vol geld, brak bij de boer waar haar oud ventje werkte, de houtere pal van de
hooibergwind. En dat was genoeg. Als de wieken van een molen sloegen die
windspaken rond; ach, wat is zelfs een oud taaigebakken werkventje breekbaar als
't er op aankomt. Dit geweld was hem te erg geweest. Ze droegen hem op een tenen
horde, die ze hem onder 't mismaakte lijf schoven naar de wagenschuur en gingen
de weduwvrouw Geitemie waarschuwen.
Die kwam en keek er naar, ze zei niets maar je zou gezworen hebben, dat ze er
nog meer van vermagerde. Of leek dat maar zo, omdat de mensen de zware Geitemie
nog kenden, van voordat ze zo ziek was geweest, toen haar boom raakte uitgebloeid?
Een volwassen lijkkist met verzilverd draagbeslag er aan - en minder
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hoefde toch niet voor zo een oppassend huisvader - kost meer dan een geit waard is
zelfs in volle melkgift. En van zulk een beaarding had Geitemie nog geen ervaring;
tot nogtoe waren er uit haar woning alleen maar kindjes weggebracht naar de kuil in
Montfoort. Verschrikkelijke dagen; niet alleen dat haar ventje door dat mokergeweld
van haar afgescheurd was voorgoed, tevens omdat ze heelderdag wel klaar kon staan
met te betalen. En alles van de rouw is comptant, dat is een oude wet. Want de wereld
weet het wel dat op weduwvrouwen niet valt te bouwen. Omtrent alles wat Geitemie
had gestuiverd, ging teloor in die dagen. Toch wilde ze, dat alles geschiedde naar de
eis; zo liet ze vier stopflessen brandewijn uitdrinken door dragers en klagers tezamen
en smeerde ze de dag van de begrafenis met trillende handen honderd en tachentig
krentekadetten. Toen alles op was en uitgedronken, lieten de geburen Geitemie alleen
met haar kinderen. Toen hebben al die kinderen verwacht (alleen natuurlijk het
nakomertje niet want dat was daar nog te onnozel voor) dat moeder wel zou gaan
huilen. Maar ze trok haar zwartgeverfde serge zondagsrok over haar hoofd heen uit
en haar werkkleer weer aan. Een schort van donker fatsoen bond moeder voor, óók
al maaksel van de laatste dagen. Toen ze klaar was, ging ze zitten, haar voeten op
een stoof, haar handen gevouwen over de geslonken buik. En moeder zei niks en ze
huilde niet. Ze zát daar alleen maar. En je kon zien, dat ze 't harde ogenblik nog niet
bevatten kon, maar naar achteren peinsde.
Ja, Geitemie overdacht het afscheid dat ze had genomen van haar oud ventje, aleer
de gewisse timmerman kwam, om de zesde plank dicht te schroeven. Ze heeft het
batisten doekje, dat afkomstig was uit de linnenkast van zijn boer, niet van 't dode
gelaat af durven halen. Want de vrouw van zijn broodheer had haar nog zó
gewaarschuwd, haar mans wezen was ijselijk stuk geslagen door de spaken van die
hooibergwind. Maar ze kon wél tegen hem praten. En toen heeft ze gezegd: Ik kom
ook nog bij je, goeie ouwe vent, wacht maar. En vergeten zal ik je onderhand niet.
Zóveel jaren heb je me in ere gehanteerd, altijd beleefd, nooit gram of rauw en
verdragend al m'n kuren. Je bent niet mooi geweest, maar bar geduldig, dázt wel. En
rechtschapen was je ook. Naar ander vrouwvolk heb je nooit omgezien, ál je dartelheid
was heel je leven lang voor mij. Dat is eerlijk van jou geweest; dankie. Daarvandaan
is het, dat ik je ook heb gerespecteerd. Daarom is je dartelheid me nooit te veel
geweest, denk dat nou achteraf maar niet. We hebben een heel stompje jong bij elkaar
gefokt, dát is waar. En van eigens zijn ze heel niet gekommen, maar ik ben er nou
toch best tevree mee en met de laatste 't allerzeerst. Dankie, dankie voor alles. Allenig,
dat je ooit een koei onder de geiten hebt gejaagd, dát had je niet maggen doen. Maar
hurt, dat is nou ook voorbij, álles is voorbij.
Dat gezegd hebbende lei ze haar handen op de ogen, ze asemde zwaar en ging aan
z'n hoofdeind zitten. Macht om te bidden had ze niet. Als ze nu
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haar handen maar stijf op heur ogen bleef drukken, zag ze de toekomst niet. Hoefde
ze niet in die leegte te kijken, een leegte zonder licht er in. Een leegte die haar ook
nog algeheel bevangen hield, toen de begrafenis heel en al voorbij was. Wat moest
ze toch gaan beginnen?
‘Ja, moeder,’ vroeg haar de oudste der meiden, ‘zeg toch eens wat, je zit daar maar
en kijkt voor je eigen heen, we willen het vernemen uit je mond. Blijf je hier wonen?’
Geitemie kon haar parool niet vinden, verward en bekant beschaamd keek ze voor
zich. En omdat de kinderen ook zónder woorden omtrent wel verstaan konden wat
er in moeder nu omging, zei de wagenmaker, dat ze zich voor haar eigen volk niet
te schamen had. Hij begreep best, dat er geen bonk geld voorhanden was. Maar ze
konden allemaal werken en ze zouden ook werken.
Waarop Geitemie zegde: ‘Dat staat Jullie braaf. Maar een jonkman op zijn jaren
gekomen, trouwt met een meidegie; een meidje trouwt met een man. En 't eigen is
het naaste, 't eigene huishouden gaat dan voor. Maar laat ik geen zorg hebben op
voorhuns, als jullie allegaar getrouwd zullen zijn, dan ben ik wel hemelen. Doe maar.’
Wat vonden de kinderen het raar en onvast van moeder, dat ze over de bepaling
van haar geldelijke toekomst eigenlijk helegaar niets horen wou. En ze begrepen dat
wel; vader had altijd voor de centen zorg gedragen. Maar geld voor leeftocht komt
toch niet uit de lucht gevallen. En ze bleven aanhouden, moeder moést nu even
luisteren.
‘Ja, zeg het maar, kinderen, ik luister toch.’
En ze zeiden haar, dat ze tezamen nog niet genoeg inbrengen konden voor haar.
Haar ogen dwaalden weer af, bij 't aanhoren van al de geldsommen, die werden
opgeteld tot er een tekort overbleef.
‘Dan neem ik van nou af,’ zei ze, op de plechtige manier waarmee een steenrijk
mens over al zijn kapitalen beschikt, ‘dan neem ik Aagje bij mij in de bedstee. Want
die bedstee is nou toch zo breed.’
Toen gaven ze 't cijferen met moeder maar op. En ze overlegden wijders zonder
haar, gingen zitten rekenen op een hoekje van de krant; neen 't wier magerpot bij
moeder, hoé ze 't ook bekeken. Toen is de oudste van haar meiden naar vader zijn
boer gegaan en die was barmhartig, want hij betaalde ineens een heel verreljaar
daggeldersloon uit, met z'n kaken op elkaar. ‘Hij heit me van vóór z'n trouwdag
afgediend,’ zei de boer ter verontschuldiging voor zúlk een uitgaaf ineens waar geen
goeie reden voor aanwezig was. Geitemie, die ervan kwam te vernemen, werd door
dusdanige goedheid zó aangegrepen, dat ze wee water van dankbaarheid in haar keel
voelde wellen. Er zijn toch nog wel goeie mensen op de wereld. O zo. En ze douwde
haar bootje dan maar van de wal af, ze moést wel verder.
Juist in die dagen stond er een advertentie in Het Nieuws dat er thuis-
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werksters werden gevraagd door 't Woerdense legermagazijn voor legertenten en
Geitemie liep kordaat voor haar doen naar Woerden, om zich aan te bieden. Ze
vernam daar, dat ze een aanbeveling moest tonen van de burgemeester, waarin
verklaard werd dat ze eerlijk om zou gaan met 's Rijks Centenlinnen en wijders dat
ze een ontaard duur trapnaaimachien zelf aanschaffen moest. Dat laatste was geen
geringe zaak, maar Geitemie nam 't aan. En toen ze een goed jaar het wieltje had
laten snorren, 't onwillig-zware Centenlinnen geknipt en geplooid, begon ze er gewin
aan te besommen. Want de machine was aanbetaald.
Toen ook keek de weduwvrouw Geitemie de wereld weer wat klaarder in; ze heeft
twee handen aan haar lijf. Wel kwamen er zeerdoende rauwe kenen in die handen
van het stugge Centenlinnen. Maar dat achtte ze niet al te zeer.

IV / Geitemie komt twee honderd gulden tekort
Geitemie ervaart, geluk en leed kunnen gezellen zijn. Ze is haar trouwe werkse vent
niet vergeten, vast niet. Ze moet er alledag nog wel een keer of wat naar raden, hoe
toch zijn verminkt koppetje onder dat fijne batisten doekje wel geleken zal hebben.
In de bedstee rook ze zijn werkzweet niet meer. En hoewel ze daar zeker de laatste
tien jaren nooit meer naar verlangd heeft, nu ze zijn aanhaligheid mist, mist Geitemie
er veel aan. Hoe kan dat nou? Hoe kan je hunkeren naar iets, dat je niet als aangenaam
ervaren kon, toen het er nog was? Ze is er in 't onklare over. Maar naast dat gemis
dat haar leven grauw maakt, groeit een diepe vreugd op, haar Aagje ontwaakt uit
onnozele kindsheid. Viermaal per jaar gaat ze geld beuren in Woerden bij de militaire
administratie. En viermaal per jaar keert ze weerom met dure kleertjes, met strikken
en kwikken. En dat alles is voor Aagje. Ze vergeet haar eigene behoefte; al is het
een zwaar eind lopen op en neer, ze koopt nog geen gevulde koek om haar honger
te stillen. Alles stuivers ze uit voor Aagje.
En zie toch, daar danst en hinkelt een sierlijk vogeltje over haar klein erf, het gaat
rijk gekleed, rijk en fijn, véél rijker, véél fijner dan de kinderen der rijkste boeren.
Ja, in heel Montfoort woont geen burgerman, geen dokter of notaris, die zijn duifje
zó sierlijk en duur oppronkt. Moeders eigen Heer wordt haveloos, maar dat ziet ze
niet. Toe maar, toe maar; zij is nu onderhand een oude geit geworden, haar einde
gaat komen, maar Aagje dat laatkomstertje is aan heir begin, háár komt het allemaal
toe.
En haar véél te bezorgde kinderen hebben ongelijk gekregen, er komt geen barre
armoei in haar woning. Met het geld, dat de werkende kinderen inbrengen en 't geld
dat ze beurt voor 't stikken van de stugge linnententen,
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kan ze voortroeien. En vooral, nu de hardste werker en dus tevens de machtigste eter
- haar goed dood ventje - haar niet meer tot last is. Och arm toch, ze heeft niet eens
in zijn dood wezen gezien, toen hij daar zo verslagen onder het fijne doekje lag. Een
doekje, van stof bijna zo fijn, als de nieuwe jurk voor Aagje, die ze onderlaatst weer
gekocht heeft. En dat is toch zo'n aardig helkleurig jurkje met blommetjes, als 't kind
er in ronddanst over de werf, dansen de vlinders mee, zuiver van de vergissing.
O neen, Geitemie maakt zich geen zorgen over de dag van morgen. Ze heeft altijd
horen verluier, dat weduwvrouwen zwaar te beklagen zijn, dat ze schreiende haar
leven slijten, dat ze d'r eigen handen op moeten vreten van de kommer, maar dat is
akelig gelogen. Die daarmee bedoeld worden, zijn dan zeker danig luie
weduwvrouwen, die heelderdagen zitten te grienen, instee dat ze linnen tenten stiklaen
voor de soldaten en haar akker verbouwen en haar geiten verzorgen en het huishouden
pront beheren. Geitemie vindt tijd voor álles. En als het haar soms niet helegaar
afgaat op de van God gegeven dag, dan staat ze maar weer wat vroeger op en dan
stikt ze nog wat later aan de tenten. O mensen, die tenten. Daar gaat je rug soms echt
pijn van doen en je ouwe benen, die 't grof machien maar trappen en trappen moeten,
die benen willen soms ineens niet meer. Geitemie zegt dan alleen maar eens hurt
tegen haar eigen, en dat vuurt de ouwe knol dan weer aan. Er zullen misschien ook
wel weduwvrouwen zijn, die dat eenvoudig recept niet kennen, daarom zitten ze in
de kommer, de flauwe klaagsters. Alleen moest er toch eens iets uitgevonden worden
door een geleerd man, waardoor je handen heel bleven bij 't hanteren van dat wreed
tentenlinnen. Ze heeft er op 't magazijn in Woerden naar gevraagd en daar zeiden ze
haar, dat het met de jaren wennen zou. Nou goed, dan doktert ze ook maar voort. In
elk geval trapt Geitemie zich steeds magerder op haar machine en dus blijft ze er op
haar oude dag nog kwiek bij ook.
Maar als 't even gaat met het weertje, dan sjort ze de machine op de wieltjes naar
buiten, want Geitemie zit graag in de zon. In de zon is zelfs Blokland mooier. Haar
ogen steken tegenwoordig wel een beetje van 't zuiver turen langs de naden van haar
werk en zeker in dat helle zonlicht, maar ze is geduldig. Iedere winter komt de Duitse
brillenkoopman langs en als 't er af kan, koopt ze misschien dus over een half jaar
een fijne bril, die haar oudwordende ogen weer jong zal maken. Zo zie je, Geitemie
laat zich niet verslaan, ze weet overal raad voor.
En vandaag laat ze daar buiten terzijde van haar huisje weer dapper het wieltje
snorren, ze trapt zo rap als een jonge meid het doen zou, maar ineens glijdt haar hand
langs het nikkelen wiel. Ho, ijzer ratelding! er komt wat raars aan over de dijk. En
daar moet Geitemie het hare van hebben. Ze woont nu omtrent dertig jaren in Blokland
en heeft er nog maar heel weinig rarigheden gezien. De muziekpoeper, die jaar op
jaar door Linschoten
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kwamen in hun mooie Oostenrijkse oflicierenuniformen, hebben één keer geprobeerd,
of ze Blokland wakker konden blazen; Geitemie en misschien nóg een mens of
een-twee hebben dat mooi genoeg bevonden, om er geld voor over te hebben. Wijders
is ooit in haar afgelegen buurtschap een rinkelbommen verdwaald geraakt en dat
mooie belletjesinstrument was zelfs voor haar (een vrouw toch van de wereld)
hartsteke nieuw. Ze liep toen zwaar, maar ánders... Geitemie was er goed voor
geweest, heel de buurt door mee te lopen met dat zigeunerachtige echtpaar, hij met
de rinkelende bombas, zij met haar guitaar waar ze nog bij zong ook. Het klonk dus
als een heel muziekgezelschap, en toch waren ze maar getweeën. Daar heeft ze toen
danig respect voor gehad en deswege gaf ze die harde werkers gul. Wat geld en toen
nog appels en brood met beste ham. Maar geitemelk was voor die fijne mensen niet
fijn genoeg. Dat heeft haar wel gegriefd, maar ze heeft datzelfde nu al zó vaak ervaren
met onnozel en dom volk dat niet weet wat goed is, daar bleef ze op den duur
onbewogen onder. En dázn heeft er ooit door Blokland een echte hardloper gekoerst,
geen namaak, geen bedrieger, die stilstaat zogauw hij z'n halve centje bekomen heeft,
maar waarlijk een slank manspersoon dat niet meer stilstaan kon. Nét de nar van de
zevenzak, hij was gekleed in een zijden nauwsluitend pak, rood en groen geblokt en
belletjes hingen aan zijn fijne kuitkousen van witte wol. Als die aardige helleman
zijn eigen niet doodgedanst heeft, dan loopt hij nóg. Wie-weet waar. O, als Geitemie
hem nog eens zien mocht en horen.
Maar vandaag is 't niet nodig, o, neen, want wat daar nu weer over de dijk aankomt,
is zó nieuw en verrassend voor Klokland, ze kan wel juichen. Een schilder, echt een
kladderbroek, 't is waar mensen, 't is waar. Geitemie weet het zeker en ze vergist
haar eigen niet, want ze kent dat soort. In de Lange Linschoten zaten ze altijd bij de
Vrouwenbrug, ze kladderden soms op of bij een kwakeltje, menigmaal rond Het
Heerlijk Huis, tegenover de Haar en in 't zicht van de hoeve Wulverhorst die nog uit
de verre oudheid stamt. En Geitemie verstaat goed, wat die mannen daar zoeken; de
wereld is nergens zo feestelijk mooi als onder 't geboomt van de Lange Linschoten.
Maar nú hier in Klokland? Hoe kon het waar worden, in die kaalte van lucht en land
en veensloten, dat hier zo'n man het mooie is komen zoeken, hij met zijn vernuftig
stiel?
Zie hem daar kuieren, precies nog eender als vroeger en 't kon dezelfde zijn, die
haar - als gekkie van vijftien jaar en heel niet eenkennig - toen een snorretje onder
haar neus heeft gepenseeld van groen met peers. Oei, wat hebben de andere meisjes
daar allemaal om gelachen en zij heeft maar meegelachen.
Langs het lijf van de schilder die daar nadert zwabbert de platte schilderskist en
hij heeft z'n zacht jasje van fluweel óók nog aan. Wat voelde dat fluweel altijd
aangenaam, als zo'n schilder je eens in z'n armen nam. En
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Geitemie kan wel huilen van de ontroering, de vent draagt nog altijd de eigenste
zwarte hoed met brede rand, nét een erg vrijzinnig dominee. Maar 't mooiste is, hij
is helegaar niet ouder geworden, 't is nog hetzelfde drieste jonge ventje van vroeger,
zo in de verte gezien.
Heeft de tijd dan stil gestaan, of iels ze? Ziet ze soms warrelbeelden? Loopt daar
over de dijk niet de een of andere verhanselde Bloklandse landwerker, kromgegroeid
en wel? En ziet ze soms met haar stekende ogen iets naderen, dat niet bestaat? Zoiets
komt toch voor bij ouwe mensen. Maar dan ben je omtrent rijp voor 't zothuis. Neen,
neen, ze weet het zeker, ze is klaar wakker en helder van geest, ze zit hier op haar
eigen werf in Blokland, met haar hand op 't wiel van haar ijzeren kwelduvel waar ze
soldatententen uit tovert en daar nadert echt en echt de schilder.
Wáár zal hij henen gaan, waar neervlokken? O, wat ware het toch spijtig, zo hij
voorbij ging, want dan ging Linschoten haar voorbij. Maar dát zal haar niet
overkomen, al moest ze hem binden met een koord, ze wil hem hier hebben, ze wil
het wonderbaarlijke geldadder dat zowaar lijken gaat op 't lest, weer eens aanzien
en de dingen van vroeger ervaren. Het is hier in Blokland zo zeldzaam - één keer in
een lang mensenleven mag toch niet dukkels heten - dát zal haar deurtje niet passeren.
En de fluwelen man weet natuurlijk niet, dat hij hier een voormalig meidje uit de
Lange Linschoten kan aantreffen, eentje die dus verstand heeft van schilders en
schilderijen, van 't honderd maal en meer aanzien namelijk. Daarom neemt Geitemie
geen riskasie of hij haar uit zijn eigen vinden zal, maar ze veert jeugdig op en loopt
naar de dijk, dat zeldzaam verschijnsel van vroeger tegemoet.
Maar toen ze de schilder over de dijk recht op haar afkomen zag, was ze echt in
't ongewisse, hoe ze hem paaien zou, hoe ze haar discours moest beginnen. Doch
niet lang duurde die aarzeling. In de geitenkamp ziet ze Aagje op aai dige wijs doende:
wie kan harder rennen, Aagje of het jonge geitje van deel voorjaar? Aagje is sneller,
maar 't geitje kan rapper wenden, kwieker vaart inhouden ook. Dús kan Aagje haar
speelmakker op de vier stokstijve pootjes nooit vangen, als 't dartele ding dat niet
wil. En daar is de schilder al, hij heeft waterblauwe rare ogen, die voorbij de dingen
kijken en is niet zo kwiek en driest als ze in de verte verwacht had.
‘Ho,’ zegt Geitemie, ‘want hier moet je wezen.’
‘Ik moet naar Montfoort.’
‘Meegelijk,’ zegt ze in goedhartige erkenning, ‘maar lier moet er eentje
uitgeportretteerd worden. Je komt, als ware je geroepen.’
‘Wat wilt u eigenlijk, vrouw?’
‘Dat heb ik toch al gezegd. Kom maar eens achterom. Ik ga heur roepen.’ En alsof
't een onwillige geit ware, zo heat ze de schilder haar werf op. ‘Ga maai zolang even
op de lattenbank zitten,’ zegt ze gastvrij. Ze wil nu Aagje gaan halen, maar tegelijk
durft ze al niet meer weg. Want er is iets in 't zitten
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van die onrustige man, op 't puntje van de bank, of hij subiet er tussenuit piepen zal
als ze hem alleen durft laten. En daarom zoekt ze eerst tot accoord te geraken.
‘Wat moet je er aan verdienen?’ vraagt ze recht op de man af.
‘Ik geloof,’ zegt de schilder onthutst, ‘dat hier wel een misverstand in 't spel is.’
‘Nou vat ik jou niet, man,’ bekent ze.
‘Ik ben niet zo iemand, die langs de deuren leurt om gauw een portretje te maken.’
‘Nou, dan doe je 't op je gemak.’
‘En ik ben geen fotograaf of zo iemand.’
‘Haal je de koekoek, dat zien ik eigen ook wel. Een kiekkastje da's een heel ander
ding. Maar jij met je verf en je kwastjes, jij verft een portret. Of docht je, dat ik zulks
niet wist? Maar dat weet ik wel, ik heb er goed verstand van.’
‘O,’ zegt de ander. ‘En u wilt dus een geschilderd portret?’
‘Dat zeg ik nou al omtrent een halfuur tegen je.’
‘Ja, ja. Maar dat was ik niet van plan.’
‘Dan draai jij je plan een hortje om,’ adviseert Geitemie, moederlijk. ‘Want je
wordt er eerlijk voor betaald.’
‘Moet het soms uw man zijn? U wilde toch iemand roepen?’
‘Een man heb ik niet meer, vanwege dat ik weduwvrouw ben, maar 't is mijn
meidje. 't Is Aagje, vat je? Kijk gauw, daar heb je heur!’
‘U wilt een portret van dat kind?’
‘Dat wil ik.’
‘Zo. Een dergelijk verzoek heb ik op de buiten nog nooit ontvangen.’
‘Omdat die hufters hier uit deze streek, van jullie fijne stiel geen verstand hebben;
maar ikke wel. En eens moet de eerste keer zijn, je moet het maar goed aanvatten.
Zeg man, je kan het toch hopelijk goed?’
‘Wat zal ik daarop antwoorden. Ik kan mezelf toch niet staan prijzen?’
‘Je weet toch zeker wel, wat kunde je in je vingers hebt? Ik kan een soldatentent
stikken als de beste. Kan jij een keind uitportretteren als de beste?’
‘U wilt natuurlijk dat het goed lijkt.’
‘Alstamblieft. En dat het mooi is ook. Wat ga je er aan verdienen?’
‘Als ik het doe,’ zei de ander dromerig, ‘dán omdat ik er pleizier in heb. 't Is hier
zo'n vreemd geval.’
Maar Geitemie vond die halskop een vreemd geval. Instee dat zo'n koei van een
vent nu maar eerlijk zei, wat of het kosten moest, zat hij er onnozel om heen te
draaien. Rijk zal zoëen wel nooit worden schatte ze, want het was een vijand van z'n
eigen portemonnaie. En zie, daar komt Aagje aangedraafd, losweg gooit ze met haar
mollige beentjes, rood en moei is ze van, 't spel in het geitenkampje. Maar ze heeft
volk bij moeder gezien, daar wil ze 't hare van hebben. En ze ziet, bij moeder zit op
de lattenbank een slungel-
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achtige jonge werkman of meneer. Raar is dat; hij draagt manchester werkmars Heer
maar dan zonder richeltjes, vreemde Heer van mooie kleur. En daarbij geen boezeroen,
maar een fijn wit hemd als een meneer. Wat moet de vreemde man bij moeder?
‘En hier heb je heur lijfelijk voor je!’ juicht Geitemie. ‘En zeg nou zelf, hoort zó
eentje niet uitgeportretteerd te worden?’
‘Vast.’
‘Dus je doet het?’
‘U hebt een schat van een dochtertje.’
‘Man!’ schreeuwt ze, ‘en het dubbelde krijg je, van wat je taxe is, zeg maar op!’
‘Och juffrouw, daar heb ik het niet over. Dat kunt u toch niet betalen.’
‘Zo’, smaalt ze, ‘docht je dacht? 'k Heb van z'n leven voor m'n zieke vent aan een
bijenboer tien schellingen betaald, allenig maar om hem van 't flerecijn af te helpen.
Die liet hem door de bijen steken op z'n arm. En toen mijn vent een paar jaar goed
en wel genezen was, zonde man, toen kreeg hij een klap of wat van een hooibergwind;
dat was te veel. En nou doe ik zomaar aan, zónder vent.’
‘En u bestaat van de landbouw?’
‘Man, kijk toch om je heen, je zit hier toch niet op de werf van een boer! Heb je
daar dan geen kijk op?
‘Eerlijk gezegd, neen.’
‘Mijn vent was zogezegd daggelder onder de boeren. En nou hij henen is, het ie
me nogal wat opgeschoten lummels en meiden achter. Die brengen zowat allegaar
een grijpstuiver in en ik naai tenten voor de soldaten, ik verbouw aarpels en groenten...
nou, zo kruip ik wel door het nauwe gaatje heen. We verhongeren tenminste niet.’
‘En u wilde tóch een portret laten schilderen van uw dochtertje?’
‘Maar natuurlijk. Zo'n pronkappeltje als Aagje vind je er toch ook niet eentje om
het andere huis.’
‘Het is zeker een alleraardigst kopje.’
‘Aagje, geef jij die man eens gauw een handje,’ commandeerde ze. En Aagje
toonde zich heel niet verlegen.
‘U moest haar wat anders aantrekken,’ ried de schilder.
‘Hè?’
‘Dit jurkje is zo steeds. Het past hier slecht bij de omgeving, stel ik me voor.
‘Dat komt,’ zegt Geitemie kwaad, ‘omdat jij daar heel geen verstand van heit. Die
jurk, man, weet je wat me die gekost heit?’
‘Geen idee van,’ zei de schilder zuur lachend.
‘Nou, hou je bek dan over zaken, waar je evenveel vaal afweet als een luierkeind.
Hurt! en nou ga je schilderen. Daar heb ik je voor hier gehaald!
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Maar noem nou eerst je tarief. 't Mag eerste klas gedaan zijn, ik heb 't voor Aagje
over.’
‘Normaal gesproken, vraag ik voor een geschilderd portret tweehonderd gulden.’
‘Hé?’
‘Schrikt u daarvan?’
‘Is meneer soms uit Meerenberg kommen gevlucht?’
‘Ziet u nu wel, u hebt zich van den beginne af vergist, toen u mij riep. Dat heb ik
direct al gezegd.’
‘Mán; maar dan kan ik een dozijn beste melkgevende geiten voor kopen!’
‘Ja, en maar één portret. Vreemd, vindt u ook niet? Maar nu moet u eens niet
bezorgd zijn, het portret zult u toch hebben.’
‘Zóveel geld heb ik nog niet eens in den huis!’
‘Dat komt allemaal goed, juffrouw.’
‘Poffen? Nee hoor man, dát doen ik niet. Een portret van Aagje, dat is voor de
luxe, en daar ga ik géén schuld voor aan.’
‘Ik zal een portret van haar maken. Het hoeft u geen cent te kosten. Hoe vindt u
dát?’
‘Hoe of ik dat vind? Ik vind jou een beste jongen, dát vind ik. Maar ik mag het
niet aannemen, dat vind ik er bij. Want ikke naai tenten en jij schildert portretten,
we moeten alletwee leven.’
‘Juffrouw, ik doet het dit keer eens als afleiding.’
Dát vond Geitemie een duister woord. Ze moest er lang over nadenken, telkens
dacht ze dat ze de ware woorden voor haar verwarde gedachten beet had en dan
ontglipte 't haar weer. Maar ten leste, omdat ze toch wat antwoorden moest, zei ze:
‘Ik ben een jonge meid geweest in Linschoten, vast niet lelijk.’
‘U als jong meisje, of Linschoten?’
‘Alle twee in goed fatsoen te verstaan! Jij kent toch zeker de Lange Linschoten
wel?’
‘Nooit van gehoord.’
‘Man!’ schreeuwde ze. En 't lag op haar lippen, om er ook nog uit te gooien: dan
ben jij de ware schilder niet... maar omdat hij Aagje nog niet uitgeportretteerd had,
schudde ze alleen maar eens diep misprijzend met haar mager kopje. Een mens hoort
tegenwoordig toch rare dingen... een kladderbroek die Linschoten nog niet eens kent.
‘Wat wilde u eigenlijk vertellen over, ja hoe heette 't daar ook weer?’
‘Linschoten, man!’ schreeuwde ze kwaad. ‘Daar is 't zo bar mooi, daar wimmelde
't van de schilders in mijnen tijd. O zo. En ik heb ze goed gekannen ook, van
allerhande soort schilders waren daar onder.’ ‘En?’
‘Die waren altijd even vrindschappelijk voor me, ze gongen allegaar even particulier
met me om. Maar toen was ik een jonge meid, verstaan? Maar jij
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wilt Aagje schilderen voor niks, mooi is dat van je, maar 't keind is nog geen vier en
ikke, ik ben een oud wijf.’
Nu moet de schilder toch eindelijk gul lachen. ‘Als 't om geld niet gaat en om de
liefde ook al niet, dan kunt u't blijkbaar verder moeilijk begrijpen, nietwaar?’
‘Welgezegd, jonkman. Want om een van de twee, of wel om alle twee, beweegt
alles wat beweegt, zo zeg ik maar.’
‘Niet alles, maar veel toch wel,’ vond de ander met nadenkende ogen.
‘Nou man, noem mijn persoon dan maar zo stom als een koel, en een koel is bar
stom, maar wat de mensen nog een beetje meer aandrijft, daar heb ik geen weet van.
En daarom versta ik maar kwalijk, waarom jij zo barmhartig voor me bent.’
‘Het trekt me in u aan, dat u, zo arm u bent, van dit meisje een portret wilt bezitten.
U zult het portret hebben, en 't zal mij altijd een aantrekkelijke gedachte zijn, dat
iemand in omstandigheden verkerend als u me dit gevraagd heeft.’
‘Dus je doet het nog wel graag, als ik het wel versta?’
‘Inderdaad.’
‘Nou,’ zei Geitemie enthousiast, ‘schilder dán gelijk een portret van heur geitje
er bij.’
‘Ik zal het doen.’
‘En dan nóg voor niks?’
‘Hou nu eens op over dat geld, of ik word nog kwaad!’
‘Ja,’ zegt ze, ‘eigenlijk heb je gelijk. Geld, man, 't is minder waard dan
stinkslotenwater. Toen m'n vent hemelen was, had iedereen 't met me over geld. Ik
kon niemand tegenkomen, geen eigen kind nog zelfs, of ze vroegen me... waar ga je
nou van leven in 't vervolg? En ik schat, omdat ik daar nooit zorg over gemaakt heb,
leef ik nóg. Geld is eigenlijk grote ergernis. Ene maal hebben we geld gehad, jonkman.
En ongeluk gelijk. Want uit dat geld kwam een koel, toen kwam mijn vent in 't
ziekbed; eindelijk was hij beter. De dokter was rijker, de bijenboer óók en wij? Wij
waren onze koel kwijt en nóg meer dan dat.’
‘Hebt u die koe toen zeker moeten verkopen?’
‘Jaar. Gelukkig wel.’
‘Hè? En ik dacht, dat plattelanders dat altijd verschrikkelijk vinden.’
‘Och, man... schilder jij nou maar. Ik hoor wel, dat jij heel niet weet, hoe daggelders
van binnen bestaan. Ik ga 't geitje halen.’
‘Neen,’ meende de schilder. ‘Maar ik neem uw dochtertje naar het geitje mee. En
blijft u dan maar rustig bij het huis hier. Praten en werken gaan nietsamen voor mij.’
‘Alles wat meneer belieft,’ vond Geitemie. ‘En dan krijgen we ook geen woorden
over zo'n stomme koel.’
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En zo is 't gebeurd, dat de fluwelen man haar siermeidje meenam naar de geitenkamp.
Ze zag die twee tussen de dirkjesperenbomen verdwijnen en ze was er gerust op. Als
ze straks terug komen, dan draagt die schilder het portret bij zich, het portret van
Aagje en 't geitje. Mensen, wat een bezit. Twee honderd gulden, als hij het niet liegt,
is zoiets waard en ze heeft dát nooit geweten, al heeft ze wel honderdduizend schilders
of meer nog ontmoet als jonge meid. Zo zie je, al zoent een man je, al nijpt hij je een
keer fijn, dan weet je nog niks van wat er allegaar in zijn kop zit. En nu pas komt
Geitemie tot het besef, dat ze vroeger eigenlijk met heel deftige mensen gestoeid
heeft, met rijkaards, die schilders. En ze neemt zich voor, met deze schilder maar
meteen te beginnen, in 't vervolg beleefd meneer te zeggen. Want dat zeg je al tegen
een dokter en die komt een mens zijn vuil opredderen voor vijf kwartjes per keer.
Meneer de schilder kan tweehonderd gulden verdienen voor een bezoek. Dat is dan
ja wat deftiger. En al draagt de notaris een stijf boord, zó hoog, dat hij er amper door
omlaag kan kijken, voor een tientje schrijft hij toch een heel parapier voor je vol.
Geitemie's eerbied groeit, naarmate dat schilderen daar in de verte langer duurt.
Niets kan ze er van waarnemen, soms alleen hoort ze dat Aagje hardop lacht. Ze
hebben dus minstens goeie zin, daar in het kampje achter het gordijn van ooftbomen.
Eigenlijk was ze van plan geweest, na een mooi poosje wachten eens te komen kijken
hoe het daar gunter wel vorderde. Maar dat durft ze nu niet meer, meneer de schilder
moest eens nijdig worden en z'n stuk van tweehonderd gulden niet afgeven willen.
Verschrikkelijk! En Geitemie wacht en wacht, ze stikt de tentnaden gans verkeerd,
moet ze weer lostornen, smijt dat stomme soldatenwerk nijdig van haar af: hurt!
vandaag geen onnozele tent meer waar vijf en twintig stuiver mee te verdienen valt.
Heden heeft ze tweehonderd gulden verdiend, klinkklaar op haar hand, dat is ándere
praat.
En om de tijd door te krijgen, gaat ze staan aarpels stampen, neen, ook dát niet
langer, ze moet nog wat kinderkleer in de week zetten, en ook moet Geitemie weer
naar buiten, want ze moet kunnen uitzien of die twee nóg niet weerom komen uit het
kampje. Neen, de wereld rondom haar is leeg, er komt onder de bomen vandaan geen
meneer de schilder met Aagje aan zijn hand en niet het dure stuk in liet deksel van
zijn schilderkist.
Maar 't wordt tijd om de aarpels op te zetten voor haar jongen, die 's middags z'n
brood meeneemt in de Montfoortse wagenmakerij, maar 's avonds apart warm eten
thuis eet. En hoewel ze dat gauw-gauw heeft gedaan, bang dat ze de twee niet zou
zien naderen, overvielen ze haar nog met hun wederkomst. Ja, ze hoorde haar kind,
stortte zich naar, buiten.
‘Het portret!’ schreeuwde ze, alsof ze iemand te lijf wou.
En daar zag Geitemie het stuk van twee honderd gulden. Het stond met kleurkrijt
getekend op ruw dik papier. Aagje! Prachtig en prachtig! En
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't gekke geitje ook al. Mensen nog aan toe, hoe zoiets mogelijk is, eigenlijk in een
zuchtje tijd. 't Leek wel, of dat koddig geitekalf vrindelijk bè tegen haar zei van 't
papier af. En Aagje Jaarneven leek wel zo zuiver, ze keek stilstaand naar een ver
ding, met ogen heel open, heel stil; haar ene handje beroerde amper haar levend
speelgoed uit de geitenkamp. Kunstig gemaakt!
Maar wat gebeurde daar met Geitemie? Verloor ze van alteratie het licht uit haar
ogen? Ze zag het dure stuk ineens vervagen, er kwam een grijze waterige sluier tussen
haar ogen en dat nieuw kunstig bezit, dat nog geprikt zat in de schilderkist. O, die
onnozele halskop van een Geitemie, ze staat daar toch op haar werf te grienen als
een schoolkeind. ‘Nou ben ik rijk,’ snikte ze, ‘och en och, ik ben nou zo rijk. Wat is
het toch mooi, meneer de schilder.’
En dat gezegd hebbende vlokte ze op haar hurken neer, met al haar rokken als een
koepel om haar lijf heen, dan kon ze 't nóg beter bezien. En lang bleef ze verzonken
in aandacht. Aagje (geschrokken omdat moeder gehuild heeft en nog altijd wat
nasnikte) kwam bang tegen haar schouder leunen. Het was moeder een goede
aangename streling, het jonge lenige ding tegen zich aan te voelen. Maar eindelijk
moest ze wel overeind komen, haar lijf deed van dat hurken zo'n pijn. Woorden, om
mijnheer de schilder passend dank te weten kon ze toen nog niet vinden. Ze gooide
er maar wat uit, gelijk 't haar inviel.
Maar daar zag Geitemie wat. Hij haalde een gespannen doek te voorschijn en daar
stond Aagje óók op, maar alleen in vage lijnen en zonder kleur. Wat was dat nou?
Ze wees er vragende naar en de schilder gaf uitleg.
‘Dat wordt atelierwerk voor later,’ zei hij, ‘want ik maak er mettertijd ook nog
een schilderij van.’
‘Maar 't is al genoeg zo,’ zei Geitemie onderdanig.
‘Dat was ook niet bedoeld om u te geven. Maar die pasteltekening mag u
behouden.’ En hij liet haar nóg meer zien, een schets op papier met onbegrijpelijke
kleurennotities, helegaar niet mooi.
‘Ik vat er niks van, wat dat allegaar moet, meneer.’
‘Luister dan. Dat kopje beviel me.’
‘Mij ook, meneer, mij ook.’
‘Dát begrijp ik. En daarom ga ik er thuis nog wat op doorbreier in olieverf.’
‘Een echt schilderij zogezeid.’
‘Juist.’
‘En mag ik dat ooit zien, als 't af is, mijnheer?’
‘Zeker moogt u dat.’ En de schilder vond dat zeker een goede gelegenheid om
haar te zeggen, dat hij nu wel een paar maal terug wou komen, dan kon 't kind nog
eens voor hem poseren. Maar natuurlijk, werd dat door Geitemie goed bevonden.
En meer dan dat. Ze begon het nú pas goed te begrijpen,
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meneer was nog niet helegaar klaar met het echte schilderij. ‘Kom zo vaak en wanneer
je maar wilt, al was 't morgen. En blijf bij ons hier in dit huis, tot morgen, tot over
een week, een maand als je 't belieft meneer. Ik heb tiet veul, maar wát ik heb, een
bed, eten en een dak, 't staat allegaar tot jouw dienst, meneer de schilder. Maar dat
zal meneer wel niet willen, verblijven bij arm daggeldersvolk.’
De schilder keek het bezorgde wijfje uit het achterland eens aan. ‘Waarom denkt
u dat?’
‘Vanwege dat je zo rijk bent,’ zei ze onderdanig. ‘Dat is toch jouw stand niet.’
‘U denkt, dat ik rijk ben?’
‘Dat denk ik niet, dat weet ik muurvast.’
‘Hoe komt u daarbij?’
‘Om twee honderd gulden te verdienen,’ zei ze vervoerd, ‘daar hoef jij maar wat
voor te gaan zitten, meneer. Daarvoor werken mijn meiden twee jaar en nóg langer
als stoepmeid onder de boer. Hard aanpakken, mijnheer, en jij schildert maar een
uurtje of wat. Kunstig, kunstig meneer!’
‘Ik ben arm,’ zei haar gast. ‘En uw uitnodiging neem ik graag aan; mag ik hier
een paar dagen blijven?’
‘Arm? Alstamblieft man, blijf dan bij ons! Ben je erg arm?’
‘Ja.’
‘Mensen! Je liegt het toch zeker, man.’
‘Waarom gelooft u me niet?’
‘Verrek, kerel, maar had dan je bek open gedaan. Wil je eten hebben? Brood met
beste ham, wil je aarpels hebben, vlees, vet, spek, zeg op, wat wil je!’
‘Wat brood met ham graag.’
‘Maar dán bak ik de ham met een eitje er op, dat is eten uit het herenlogement.
Dan kan je je net als een echte meneer voelen, man. Ga met me mee. En nou meteen
maar, nee... ho, wacht even!’
‘Wat is er?’
‘Wat er is? Ik zal jou erefis wat zeggen, stuk onnozeligheid, koei! Weet jij, waarom
jij zo arm bent? Jij geeft de dingen weg! Dat mag je niet doen en ik haal bij mekaar
aan geld wat ik heb in m'n huis en dat is voor jou!’
‘Neen, ik neem van u geen geld aan.’
‘Nou, verrek dan maar voor mijn part van de armooi, maar dan is 't je eigen schuld.
Ik heb je gewaarschouwd, dat zal je al z'n leven niet maggen vergeten. Ga mee met
me, stomme koei.’
En Geitemie heeft een arme rijkaard gevoederd. En goed te eten gegeven ook.
De schilder heeft daarna de pastel uit zijn kist genomen en gefixeerd. Hij ried
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haar aan, dat ze er met vingers niet aankomen zou en Geitemie nam het kostbaar stuk
in bezit, het vasthoudend tussen de muizen harer handen. Zó droeg ze het weg naar
de linnenkast. ‘En heb jij maar geen zorg, halskoppie. Ik laat er een ruitje voor snijen
met een gouwene lijst er om. En toen ging de schilder weg, maar morgen zou hij
weerom komen had hij verzegd, om nog te werken aan het schilderij. En z'n kist liet
hij daarom in de goeie kamer bij Geitemie achter.
Nog wat later, toen de kinderen thuis kwamen, mochten ze 't stuk zien, het
mirakelse portret. ‘En 't is twee honderd guldens waard,’ wist moeder.
‘Dat heb je er toch zeker niet voor betaald?’ vroeg de wagenmakersknecht, met
een knipoogje tot de broers en zusters. Maar op zo een dolle vraag gaf Geitemie nog
niet eens antwoord. Ze liep door de keuken met een raar gevoelen in heel haar lijf.
Vandaag had ze weer eens een schilder ontmoet, een mens die haar aan vroeger had
doen denken; zijn werkstuk dat haar woning zou gaan versieren, lag veilig in de
linnenkast. Geitemie, die zo'n lange rij van jaren geleefd heeft zonder dat ze nog iets
waarnam omtrent dat mirakelse kunnen der schilders - die iets tekenen en verven zó
dat het gaat lijken op 't lest - was gans overduveld. Ze wist op slag weer, dat ze hier
in Blokland eigenlijk niet paste, dat ze onder de hufters een uitgelezene was, eenzaam
maar zelfbewust.
En omdat ze bij haar eigen kinderen weinig begrip waarnam, omtrent het wondere,
dat daar op de lijst lag te wachten in de linnenkast, hield ze het stuk mokkend daar
verborgen, toen ze wauwelend en wel, het nóg eens wilden bezien. Om er de twee
honderd gulden van af te kijken, lachten ze. Om je ouwe moeder voor de aap te
houden, dacht Geitemie en ze gaf de sleutel van de linnenkast niet af. En weigerend
bleef ze deswege op haar stuk staan.
Maar Geitemie verborg haar blijdschap, gelijk zij die sleutel verborg. Het leven
naast haar goeie vent had haar terdege bijgebracht, vele dingen die zij
overdenkingswaard vond, onuitgezegd te houden. Vandaag had ze een blijmakende
ontdekking gedaan. Haar klein Aagje heeft onbevangen met de schilder door het
geitenkampje gewandeld. Als ze terugdenkt aan de onmondige jaren van ál haar
andere kinderen, weet ze nog goed, hoe Bloklands schuw en eenkennig die toen
waren. Maar Aagje niet. Dit meidje van fijner makelij is al evenmin schuw, als
moeder ooit geweest is in haar Linschoter jaren. En 't kind heeft aandachtig naar het
stuk van de schilder gekeken en toen ze waarnam hoé machtig mooi moeder het
vond, heeft ze dat helegaar niet raar geacht. En dat kind is amper vier, Geitemie is
zo gelukkig om wat ze vandaag allemaal heeft waargenomen. Daarom hunkert ze
echt naar de dag van morgen, want dan komt die man uit een andere wereld weerom;
zijn schilderskist is nog hier.
Als ware ze een jonge verliefde meid, zó heeft ze na melkenstijd die vol-
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gende ochtend verlangd en over de dijk uitgezien naar zijn wederkomst. En toen ze
hem tenslotte naderen zag, zette ze zijn kist al vast klaar op een keukenstoel. En ze
gaf hem in vol vertrouwen haar kind mee, overnieuw naar 't geitenkampje. Maar
vóór hij daarheen ging zei hij: ‘Ik werk graag ongestoord.’
‘Man, dat weet ik toch al, ik heb hier m'n eigen werk wel. Gisteren heb ik je toch
ook allenig gelaten.’ En toch werd ze ontrouw aan die belofte, want toen het halfelf
was, ging ze hem kwansuis roepen voor de koffie. Ze naderde voorzichtig en zowaar
ongemerkt, net of ze iemand kwam besluipen in haar eigen land. En zie daar toch,
hoe aardig. Daar zit Aagje in het gras en ze speelt wat met een paar penselen, ze
merkt amper, dat de schilder haar bekijkt. Maar oh, ze ziet moeder naderen en klauwt
overeind. Boem, de vrede daar in haar geitenkampje is verstoord, de werkfurie ook.
En die schilder springt overeind, staat beschermend voor zijn doek, alsof de kozakken
hem kwamen bedreigen. En 't is Geitemie alleen maar. Ze kán het niet laten, ze wit
zien hoe ver hij gevorderd is. ‘Blauw,’ is haar oordeel, ‘man, wat een blauw allegaar.
Zit er nou zóveel blauws aan m'n Aagje?’
En de schilder zegt wat terug, over het vreemde, door poldernevel getemperde
blauwe licht hier in dit buurtschap, maar hij mocht even goed Turks praten, Geitemie
kan hem dáárin niet volgen. Voor haar is de polder groen, gewoon grasgroen.
‘Kom maar,’ zegt ze moederlijk, of ze hem verlossen wil uit een verwarring van
zijn denken, ‘de koffie staat binnen op je te tinachten. Dat is tenminste zéker, bruine
koffie met een bruine babbelaar.’
Hij volgt haar dan maar, doch van harte gaat het niet. En Geitemie vindt het nu
toch jammer, dat ze er heen gegaan is; die werkman wil alleen werken. Ze kan dat
verstaan, zelf is ze ook altijd graag ongehinderd geweest in 't denken over vroeger.
Ze weet goed dat er dingen zijn, die de mens allenig toekomen. En daarom zegt ze
hem nu maar op voorhand dat kwart over de twaalf de aarpels klaar zullen zijn. ‘En
we eten hier zomaar, krek wat de pot schaft en zonder compelementen.’
Maar alles wat de schilder voorgezet wordt, smaakt hem maar best, merkt Geitemie
tijdens het middagmaal. Ze zit de wonderlijke zeldzame gast aandachtig te bekijken.
O, zijn handen. Daarmee kent zo'n man iets, wat niemand anders vermag. Keuensnijer
te zijn, dat is een vak, bakker te zijn dat is een vak. Maar haar vent lubte als 't moest
óók keuen en zij zelf bakt een brood dat eetbaar is. Al bakt ze zo fijn als een bakker
niet, ze kan er toch wát van. Maar schilderen kan ze niet, tekenen nog niet eens. Ze
heeft voor Aagje wel eens een huisje en een poppetje gekrabbeld op de lei en 't wordt
altijd anders dan ze gewild heeft. En als ze haar tekenwerk bekijkt als het af is, dan
is 't eigenlijk net of 't een huis is op de maan; zulke huizen bestaan hier niet. En ze
ziet toch dag aan dag huizen, waarom kunnen ze dan niet in
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lijntjes uit haar vingers komen op de lei? Maar een schilder kan dat wel... je moet
eigentijk bar veel respect hebben voor zo'n mens-apart. Maar wat is dit eigenlijk een
stille jongen, zó kent ze van vroeger geen schilders. Net of hij uit een bar vroom
geslacht stamt. Man, denkt ze, hoe zou jij eigenlijk van binnen bestaan, ik hoor zo
weinig van jou. Jij bent zo roerig en pleizierig als die vroegere jonge gasten niet. En
ze gaat hem weer 't een en ander vertellen uit haar jongemeidentijd in Linschoten,
dat buurtschap zo fel door de schilders gezocht. ‘En ik geloof,’ zegt ze ook nog, ‘dat
er in al die jaren nogal wat veranderd is bij jullie soort volk. Vroeger waren 't nogal
pleizierige dartele jongens.’
‘Och,’ zegt haar gast, ‘ik geloof, dat er zoveel verschillende soorten bestaan, als
er schilders zijn. Zo zal 't vroeger ook wel geweest zijn. Maar misschien hebt u toch
wel een beetje gelijk. Vroeger werd nu eenmaal iets anders van een schilder verwacht.
Ze dronken veel en dat vonden de mensen, geloof ik, heel gewoon. De mensen
dachten, dat kwam de schilders toe. Voor een kunstenaar golden andere wetten voor
goed en voor kwaad.’
‘Ja, ze dronken veel bij ons in de herbergen, dát is waar. En vies van 't vrouwtje
waren ze heel niet. Is dat tegenwoordig dan ook al anders geworden?’
‘Ik kan 't u moeilijk uitleggen,’ zegt de jonge kerel in verwarring. ‘Eigenlijk kan
ik alleen maar getuigen over mezelf. Ik houd van mijn werk, ik kan soms 's nachts
de dag niet afwachten, om maar weer te kunnen beginnen. Alles, wat me ervan afleidt,
duw ik van me weg. En als ik om me heen zie, dan zijn er tegenwoordig meer
schilders, die geaard zijn als ik, dan dat type van vroeger. Dat losse leventje van snel
wat verven en voor de rest drinken en zoenen, heeft, geloof ik, als regel wel afgedaan.’
‘Zo.’
‘U zegt het net, of u dat eigenlijk jammer vindt.’
‘Maar dat is ook zo. Zoals ze vroeger waren, zagen wij ze allegaar graag komen
en nooi weer gaan. 't Was eens wat anders dan gewoon in onze buurt. Ja, ik mocht
ze graag, zo los als ze waren.’
‘Hoe is 't mogelijk, dat u dat zegt... een moeder van kinderen. De moeders zullen
toch wel eens bezorgd zijn geweest vanwege die schutters, denk ik.’
‘Meugelijk,’ zegt Geitemie nadenkend. Ze kan het ware woord weer niet vinden.
Hoe legt ze die saaie schilder nu eens fijn uit, dat een mens die in staat is zulke
wondere dingen met zijn handen te doen een wezen gans apart is en dat hij dus op
aparte manier mag verkeren met de mensen. Een koning zit in de statiekaros, de zoon
van de landheer heeft niks misdaan als hij de opgeschoten dochter van 't pachtboertje
een keertje zoent en een schilder mag ook zo 't een en ander. Vóór wat hoort wat, hij
geeft er de mensen (door zijn verschijning alreeds) nogal wat voor terug: het avontuur,
het
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vreemde. Maar ze heeft nog nooit echt over deze dingen nagedacht. Geitemie heeft
altijd trouwhartig verondersteld, dat de eigenschap der dartelheid onverbreekbaar
vast zat aan 't beroep van de schilder. Een notaris rijdt met een tweespan, de dokter
met één peerdje, dat is al z'n leven in alle buurten zo manier geweest. En de schilder
zoent als hij er pleizier in heeft, drinkt als hij maar denkt dat hij dorst zou kunnen
krijgen; dat zijn vaste regelen in de wereld voor haar geweest.
Toch weet ze van al haar vage gedachten hierover niets stelligers te uiten dan dit
ene vergoelijkende: ‘Och, ze waren wat geiterig met de jonge meiden, dát wel. Groot
kwaad deden ze niet, daar heb ik tenminste nooit van gehoord. En wat het schilderen
betreft, dat konden die jongens toen ook maar best. Niet alles zo blauw als jij het
maakt. Heb jij een meid?’ vraagt ze, zo maar plomp er tussen door.
‘Waarom vraagt u dat?’
‘Man,’ zegt ze, en er beeft een beetje nijdigheid in haar stem, ‘eigens schilderen
kan ik niet. Maar zóveel heb ik er vroeger wel van waargenomen, een schilder moet
wat hebben, waar hij fel op is. Dan komt er vuur in de vent, vuur in zijn werk. En
eigenlijk alle mensen, gewone werkmensen nog wel. Een boerenknecht verdient
zolang hij geen meid heeft, niet genoeg om d'r van te trouwen. Maar als hij z'n meid
een keer goed vastgegrepen heit en hij zegt heur - troel we gaan trouwen! - dan komt
er het vuur in om méér te verdienen. En dan verdient hij naderhand ook meer. Alles
draait daarom.’
‘Ik ben verloofd,’ zegt hij haar nu. ‘Al meer dan een jaar.’
‘Mensen nog aan toe! Net als onder het burgervolk in de stad, een jaar al zeg je?
Onder de rijke boeren komt dat ook voor, omdat ze 't geld erg zitten uit te rekenen,
maar wij soort mensen, wij daggeldersvolk, wij trouwen doorgaans heel wat gauwer.
Bij ons gaat de liefde voorop en voor het vrijpleizier wordt heel wat armgei verduurd.
Zo zijn wij nou eenmaal. En de schilders ook, zo heb ik altijd gedacht. Want daar
heb ik de voorbeelden van voor ogen gehad. Niet ver van ons vandaan heeft een
schilder achter een meidje van een kleine boer gevreën. We dochters allegaar, dat
het allenig maar dol jongenswerk was. Een schilder hè, dat is toch nog wat anders
van stand dan een dochter van een arm boertje. Maar ik weet niet, hoe ik het zeggen
ga, jullie hebben eigenlijk geen stand, jullie stand is van ons allegaar, van rijk en
arm. Een dokter komt bij arm volk over de vloer, maar allenig om de zieken beter
te maken. Jullie leven op en neer met een elk. En als een jonge dokter dol wordt op
een meidje van arm volk, daar zie je nooit een huwelijk uit voortkommen.’
‘En met die schilder wel?’
‘Luister. Hij was compleet gek op dat keind van arme boerenafkomst. Ze woonde
toendertijd met haar vader, een weduwman, helegaar alleen op de
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Breudijk. In dat huis is ook nog een moord gebeurd, maar lang voór mijn tijd. Zó
allenig staat het. Het was een heel mooie meid, dát wel. Zo ampart, ze zeggen, dat
die schilder heur naderhand nog nakend uitgeportretteerd heeft. Schande, als het
waar is! Maar voor zeker raag ik 't niet overbrieven, ze hebben er mijn persoon niet
bij geroepen. Het was een vurige meid ook, van sterk mensenslag. En omdat die
schilder óók geen ouwe dooie diender was, kan je wel verstaan hoe 't onder die twee
toeging daar in die eenzaamheid. Op 't lest was hij aan die meid verslaafd, als een
touwbaander aan de drank. Wat deed de vent? Hij deed haar kond: ik kom gewoonweg
bij je thuis. Dan slaat vader je dood, zegde ze weerom. Nietwaar, en die laat me nog
wel mooi met jou alleen ook. Hoé deed die schilder dat? Hij gong er stout heen,
stootte 't deurtje open en dáár stong de vader. Maar die kende nog niks van de
verhouding tussen die schilder en z'n dochter af. En hij wist dus helegaar niet, dat
het er eentje was, die astrant op 't spekkie afkwam. Jij, zee die schilder, jij hebt een
woest-mooie kop, een test, waar een boom van een schilderij in zit. Hij wou 't ventje
uitportretteren en de weduwman gaf terug: veur geld is het te koop. Goed. Maar 't
duurt lang, vader, en je zal helegaar stil moeten staan. Als je maar veur lang stil zitten
betaalt, acht stuivers den uur. Tien! schreeuwde de schilder, maar dan is 't niet zitten,
je moet stáán. Een landswerkman behoort met de spaai in zijn klavieren geschilderd
te worden, dat is de eis. En op het land, want daar hoort hem. Dáár... wees de schilder,
op het aarpelkampie! Aldaar vat jij de spaai beet, buig je lijf voorover en ikke, ik
blijf hier, ik schilder jou deur de raamsponningen heen. Dát wordt pas mooi, dan sta
je tussen de geraniums en de waterfoks van de vensterbank. Prachtig! Ga d'r heen,
één uur betaal ik je vooruit en over een uur nóg een uur. Ik zal je door 't raam wel
wijzen, hoe en waar je staan moet, geluksvogel. Want jij verdient hedenmiddag een
grof stuk geld met niks doen. Dát vond het ventje ook en hij laaide zijn spaai fluitend
op z'n nek en ging staan niksdoen en geld verdienen. Drie uur lang, 't is zonde. Affijn,
de rest vat je zeker zó wel. Dat wier daar een mooi spul in 't boertje z'n eigen bedstee.
Maar ik moet die schilder tot z'n eer nageven, dat hij het arme keind getrouwd heit
ook, toen ze huilend naar hem toegelopen kwam in de stad, omdat liet ja zo ver was
met hear. Hij heeft er een pronkstuk van een vrouw aan gehad en ze moest toch (om
bij zo'n schilder veur een heel leven te passen) heur eigen aan een hoop nieuwigheden
wennen. En dat vind ik nou mooi van zo'n meidje van achteraf, ze wier hem een ware
schildersvrouw. Rijkdom, armooi, alles verdroeg ze niet hem en om hem. Want jij
zegt, dat jij twee honderd gulden in je vingers hebt zitten, maar die schilder ook.
Allenig is 't zeggen, hij was nogal lui uitgevallen; daarom hadden ze 't schraal. Maar
hij was hoog gezien venwege z'n schilderstukken.’
‘Ziet u verschil, tussen het werk van die vroegere schilders en het olieverf, dat ik
daar ginder maak?’
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‘Ja, dat doen ik.’
‘Vertel 't dan eens.’
‘Dat kan ik je zomaar niet uitleggen. Je moet bij mijn lier geen geleerdigheid
verwachten.’
‘Kom, u hebt toch ook ogen. Zeg het dan maar op de manier, zoals het bij u
opkomt.’
‘Nou,’ zegt ze, met ogen starende in de verte... ‘die mensen van toen, schilderden
een mens, of een blom of een kamer met alles er aan. Moeder hebben ze indertijd
binnen geschilderd, aan het open vuur. Alles stong er op, tot het blikken kammenbakje
toe en de tondeldoos en de blaker en snuiter, alles. Maar jij hebt het meer op Aagje
heur ogen begrepen; zoveel heb ik er wel van afgekeken.’
‘U hebt tenminste goed opgemerkt,’ zegt de schilder. ‘Want zo is het ook volkomen.
Dat komt, omdat ik me meer voel aangetrokken tot hoe de mens is, dan tot zijn
uiterlijk.’
‘Zeker, omdat jij veel kalmer van aanleg bent,’ zegt Geitemie waardeschattend.
‘Jij wil weten, hoe de mens van binnen bestaat. Maar zo'n keind als Aagje, zit daar
nou al wat hersenwerk in, dat naam mag hebben? Dat moet zich toch nog allemaal
zetten?’
‘Dat kind kijkt helder, moeder. En alle kinderen zijn ook niet eender, dát weet je
toch wel. Ik denk, dat er een openhartige jonge meid uit groeit.’
‘'t Moge zijn,’ zegt ze met een dik gevoel van geluk in haar krop. ‘Ik wou maar,
dat ik twee honderd gulden voor je had, je kreeg ze van me mee.’
Gedurende nog een paar dagen is die ernstige jonge schilder weerom gekomen. Toen
was hij zeer deskundig geworden omtrent het nut en de prachtige eigenschappen van
geiten, daar heeft zijn gastvrouw wel voor gezorgd. En evenzo edel en slim geiten
zijn, zo lomp en stom zijn koeien. Ook zijn koeien kwaadaardig, ze trappen in de
melkemmer als ze daar kans voor krijgen. En ze zijn lelijk, met hun uitgemolken
schonkerige lijven. Zie daartegenover een geit, zélf een ouwe bestgevende melkgeit,
die blijft fraai in zijn vorm. Zó overtuigend zong Geitemie de lof van haar trouwe
huisdieren, dat na drie dagen alreeds die schilder zijn walging overwonnen had en
geitemelk dronk, ja nu ook lekker vond. ‘Als je me niet beduvelt,’ meende Geitemie
daaromtrent, ‘dan ben jij toch een manspersoon van rechtschapen karakter.’ En ze
verzon iets, waarmee ze hem van dienst kon zijn. Wat mocht dat wel wezen? Ze
moest hem toch ergens mee gerieven, al was hij wel erg van ander slag dan die
vrolijke schilders van vroeger. En ineens wist Geitemie het. Ze weet nu, welke kleur
hij 't meeste gebruikt en dat is blauw. Ze zal verf kopen. Schilders hebben de verf
zitten in propjes van theelood, ze heeft het allemaal fijn afgekeken. En zie, daar heb
je de koopman met z'n hondenkar, daarop is te vinden een hele bazar van mooie
dingen.
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‘Heb jij verf?’
‘Ja verf.’
‘Blauwe verf?’
Rrrt. De koopman werpt een gevouwen kartonnen staalkaart voor haar open. ‘Zoek
zelf maar uit, lieve Geitemie.’
‘Hou jij je brutale bek maar, of ik koop niks!’ En ze zoekt de ware kleur uit en dat
valt niet mee. Want ze gelooft, dat het ware, het echte blauw van de schilder, precies
tussen twee kleuren blauw van die staalkaart in zit. Maar ze moét kiezen en ze neemt
kobalt. De koopman overreikt haar een blikken busje, met een rond blauw
kleurmonster buiten op. Maar neen hoor, dát bedoelt ze niet. ‘Ik moet heel wat anders
hebben, man. Ja, hoe ga ik je dat uitleggen. Zo'n drolletje van theelood, met een
schroefja er op.’
Dit vernomen hebbende, meent de koopman, dat Geitemie hoorndol is geworden,
van de omgang met al die vieze geiten. Maar vanwege de klandisie informeert hij
geduldig waar het dan wel voor dienen moet. En dát wil Geitemie nu juist niet
verraden. Maar zo'n koopman is geduldig en vernuftig tevens, hij komt er dus tóch
achter.
‘Goeie Geitemie,’ zegt hij, ‘want lieve Geitemie mag ik niet meer zeggen, verf is
verf. Geloof dát nou van mij. En koop jij nou maar gerust een busje kobalt, die
schilder zal er verdomd blij mee zijn.’
En Geitemie laat zich bepraten, omdat ze nu toch zowaar hoort, dat die schilders
zelf hun drolletje vullen uit de eigenste bussen, fijne verf. Ze koopt voor goed geld
een busje kobalt en geeft dat diezelfde avond al aan de schilder. De koopman heeft
tóch waarheid gesproken, want de schilder dankt haar recht hartelijk voor haar
kostbaar geschenk. ‘Nou kan je een hele tijd vooruit,’ jubelt Geitemie, ‘maar is het
de goeie kleur wel? Ik was daarover niet in 't klare.’
De schilder vond het prachtverf, precies zijn kleur. 's Anderendaags vertrok hij
voorgoed. Het kartonnen stuk, voorstellende Aagje naast het dartele gekke geitje
bleef als tastbaar teken van zijn aanwezigheid achter, het schilderij in blauw kobaltblauw weet ze nu - droeg hij mee.
‘En nou mag jij me een keinderachtig oud wijf vinden,’ jammerde Geitemie, ‘maar
ik heb vier van m'n keinderen moeten afgeven, ze liggen beaard in Montfoort. Kan
een moeder dat vergeten? Nee, zeg ik je, dat kan ze nooit vergeten. Maar 't is me
nou, of ik er vijf heb afgegeven, om wat jij meedraagt. Het keind heit haar grote ogen
zo open.’
Toen zei die schilder haar, dat hij 't verstaan kon, wat zij nu beleefde. Telkens, als
hij naar een koper een schilderij wegdroeg waar hij in volle overgave aan gearbeid
heeft, ervoer hij dezelfde afsnijding. En hij ging heen, Geitemie achterlatend met
grote achterstand in het stikken van soldatententen.
En eerst toen ze weer als van ouds en zonder verdere avonturen, haar wiel-
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tje naarstig snorren liet, kwant ze tot het begrip, dat ze eigenlijk nooit geweten had
hoé klaar groot open die ogen van haar Aagje waren. Maar nu weet ze het, ze heeft
dat op onvergetelijke manier gezien op dat schilderij in blauw, kobalt heet dat. Het
duurde lang, eer ze de pasteltekening inlijsten liet. Ze vond het zo aangenaam, daar
des avonds alleen wat naar te kijken voor het slapen gaan. Maar tenslotte bestelde
ze toch een lijst, met dure uitspringende hoeken, bont en bar mooi.

V / Donkere maand van November
Jammer, dat de zomer zo kort maar duurt. Want als de zon erbarmelijk braait, groeit
en gedijt alles wat leeft, al lijkt het soms of de wereld dan alleen maar uitdroogt.
Aagje speelt dan heelderdagen onder de zon, er is veel gras voor de geitenfamilie in
't kampje en óók nog genoeg om een knappe portie hooi te winnen. Ja, in de zomer
floreert Geitemie's doening. Maar ze heeft leren vooruitzien en daarom zorgt ze wel,
de winter niet onvoorbereid in te gaan. Een mens die er verstand van heeft, mag best
eens bij Geitemie in de schuur komen kijken, om netjes te bekijken, wat ze daar alzo
opgestapeld heeft. Knolgewas van allerhande soort, om te beginnen gele veewortelen,
arabische knollen - voor mens goed zowel als voor geit - mangelbieten en malse
Soesters waar 't geitendon heelderdagen wel van knabbelen wil. Verder heeft ze
kisten met valappeltjes staan, oei, ook daar zijn geiten zo fel op, krielaarpels en een
paar hopen overgeschoten rooiekool en draaihartige savoyekool. Geitemie heeft
verder heel 't jaar door de erwtenranken bewaard en de ranken en hulzen der
droogbonen, want daar zit véél goeds in, heeft ze vernomen. Dan heeft ze nog hooi,
een baalzak of wat cocuskoekjes, wat erwtenmeel en een knappe tas haverdestrooi.
Doe daar nog eens bij de aarpelschillen die dag aan dag beschikbaar komen, de
groentenafval en resten van brood... nou, dan hoeven haar geiten toch niet te
verhongeren. Want van de melk die haar geiten afgeven, komt óók nog een mooi
portie ter voedering terug als wei, nadat Geitemie daar haar zo beroemde geitenkaasjes
van gewrongen heeft. En zouden de lieve hongerlappen dan nóg van de armoei staan
bletten, wel, tot November staat er groen riet aan de slootkanten en dáár zijn ze pas
fel op. Geitemie verstaat helegaar niet, dat geiten keurlui bekken niet verwonden
met de messcherpe rietlansen, zij loopt er altijd bloedende handen mee op.
Neen, nood is er niet in de veestal van Geitemie. En wat dat betreft gaat ze de
winter gerustig tegemoet. Vooral, omdat de zog nog maar enkele dagen leeft. Die is
omtrent vet aan de taxe en midden November zijn z'n dagen geteld. Dus kan ze nu
dag aan dag de knors verwachten, die altijd aangereden komt op z'n geel
hondenkarretje. Dan moet ze de leer klaar
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zetten en de tobbe heet water aanreiken en 't bloed wegdragen. Binnen de vier uur
zit dan haar kuip weer vol. Altijd een trubbelige dag, die aanvangt met het barre
gillen, dat daarna verloopt in machteloos gerochel en een laatste snok. Geitemie is
er maar pas genustig op, als alles voorbij is, als de zijden spek op lakens liggen, het
vlees is afgesneden en ze alleen gelaten wordt. Dan kan ze aan de worsten beginnen,
aan de beuling en hoofdkaas; ook moet ze dan het vlees kuipen en goed zouten.
En Geitemie ziet ook op tegen die Novemberdag omdat ze zo'n ingekankerde hekel
aan de Montfoortse knors heeft. Ze weet niet, ‘vaar die hekel oorsprong in vindt,
maar ze hoeft die kwabbervent maar te zien langskomen, of 't bloed stijgt haar naar
het hoofd. Het zware gedrocht zit altijd met gekruiste benen in zijn bebloed geel
karretje. En het vals kreng van een hond dat hem kwiek door de buurten trekt, soms
wel dravelings als de dijk niet al te baggerachtige sporen heeft, die hond is in wijde
omtrek gevreesd. Z'n tanden staan halvelings uit de bek, gele scheurtandem en als
het ondier z'n bovenlip nijdig wat optrekt, dan zie je 't rode kaakvlees lillen. Die hond
leeft op bloed en pens, en is daardoor van woedende natuur geworden. Op 't lest moet
dan z'n eigen baas er wel bang van zijn. Nu weet Geitennis echt niet, aan wie ze een
grotere hekel heeft, aan die knors of aan z'n hond. Jaren geleden heeft ze eens gezegd
tot die varkenskelen, toen hij kwam om haar beer te kietelen, die de kuip in moest:
‘Je lijkt eigens wel een beer, vetgemest en klaar om gestoken te worden.’ Maar wat
ze verwachtte gebeurde niet, de vent die naar ranzig spekvet rook wier niet kwaad,
maar hij lachte en wou haar vatten, zoenen zelfs. Ze raakte van kwaadheid haar asem
kwijt en haalde met haar nagelen zijn ongeschoren wezen open. Oei, wat moest die
geile man toen lachen, lachen! En z'n eigen bloed telde hij niet, liet hij maar vrijelijk
druppelen. ‘Dat vreet jij dees jaar op in de bloedworst, lieveling!’ bulderde hij heir
ten antwoord toe.
Geitemie schat, dat die weerzinwekkende vent er aan gewend is, dat kinderen hem
minachten om zijn bloedbedrijf. En kinderen niet alleen. En daarom is er naast haar
afkeer zowaar ook deernis met de knors in haar gewassen. Maar die deernis douwde
ze van zich af, want de vent is zo gemeen astrant, hem komt geen genegenheid toe;
ba. Doch de laatste twee jaren gaat het haar moeilijk af, hem alleenlijk maar rauw te
bejegenen. Want hij heeft zijn vrouw verloren, Geitemie weet wat dat zeggen wil
voor wie achter blijft. En zeker voor een man gelijk deze knors moet het onduldbaar
zwaar zijn. Hij immers is altijd onder vreemden, ziet overal man en vrouw tegaar,
maar als hij in z'n slaaphok terug komt is daar alleen maar niks. Want kinderen liet
ze hens niet na; niks restte die man dan een bijterige snoekgels hond.
Op zekere morgen heeft Geitemie de zog er nog op aangekeken toen ze 't eten
schudde in de voerbak. En ze zei te goeier trouw: ‘hij die jou hebben
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moet, een woordje met jou wisselen moet, kan nou elk ogenblik achterom kommen
blaffen. Die vent steekt raak, die hond vreet pens, jouw pens. Zo gaat het in de wereld,
ouwe zog, jij wat eer, ik wat later. Maar ik ook.
En die eigenste middag al hoorde ze hem komen. Zijn beest baste, kauwde en
knauwde op de maat van het bewegen zijner korte sterke poten, alsof er schrikkelijke
gevaren waren te veldrijven. En toch was Geitenue alleen maar thuis met Aagje. En
Aagje weet nog niet eens, dat de zog gekeeld gaat worden. Laat ze 't nog maar lang
niet weten, dat de mens bestaat bij diergelijk gruwel. Ze houdt het kind maar in den
huis, zo goed en kwaad dat gaat. Maar gelukkig, kort na de knors, die nu de balk al
dwars over de leer heeft gebonden en de haken hanteert, komt haar grote jongen
achterom gefietst. ‘Ja,’ zei de knors, ‘ik won' ook al een daagje ouwen, Geitemie. Ik
heb hum de wacht aangezegd in Montfoort, dat ik 't allenig niet meer vertrouwd
vind.’
‘Daar heb je goed aan gedaan, man,’ zei ze afwerend. Want ze zag al voor zich,
hoe hij háár hulp zou hebben moeten inroepen, als 't hem alleen niet meer afging zo
ree. Och en och, dan zou zij haar knie hebben moeten drukken op de ouwe zog, en
naast haar, hijgend en zwetend in de noordwesterkou, zou dat rooie zware
manspersoon zich gebogen hebben over zijn offer. Dat ware iets om er 's nachts
kwaadaardig van te dromen.
Maar nu staat alles klaar. Geitemie heeft, toen ze hem zag en hoorde komen, direct
voor alles gezorgd. De slachtschotel voor het bloed staat gewassen gereed, de keulse
pot voor de hersens, de doeken voor de zijden spek heeft ze al opengespreid en
uitgeklopt. En over 't vuur hangt de zwartgerookte messing wateraker te borrelen.
Zo hij haar nóg meer heet water vraagt, de dag is sneeuwdonker en bijtend, kan ze
hem eveneens dienen, want de roodkoperen watermoor heeft ze op de driepitten
gezet. En een pan met water gaat het bakoventje in.
Eer hij gaat beginnen, en nog voor hij zijn slachtschort aan heeft en de riem om
zijn lijf met vlijm en messen in holsters, komt hij nog even buurten. Dat is oud recht.
Een knors drinkt twee brandewijntjes vóór het steken en vier na. En hij komt nu om
z'n twee; bij Geitenue krijg je er altijd speculaasjes bij. Daar zit je als grote vent op
te knabbelen, alsof je een juffrouw waar geworden, kinderspul. Hij zou echt niet
graag hebben dat andere mensen hem zo aanschouwen konden, lief koekjes krakende.
Buiten sloeg zijn hond alarm zónder ophouden.
‘En er is toch geen sterveling buiten,’ klaagde Geitemie, ‘een mens wordt daar
koud van.’
‘Turk heit het niet op je geiten, zo is het gesteld.’
‘O, heremensen! en hij zit toch wel goed vast, mag ik hopen?’
‘Goed wel,’ zei de ander, ‘maar helegaar zeker heb je 't nooit bij zo'n sterke hond.’
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‘Lelijke sarkop!’
‘Waarom vraag je dan zoiets onnozels?’
‘Waarom hou jij geen hit?’
‘Vanwege het kapitaal. Kan ik niet besj olmen.’
‘Neem dan een bok.’
‘Een wát? Een bok?!’
‘Natuurlijk, een bok! Die loopt misschien nog wel harder dan jouw hond.’
‘En stinkt ook nog harder.’
‘Man, je iels.’
‘Geitemie, lieve ouwe meid, je bent hartsteke gek. Ik zie me zelf daar al met een
bokkenwagentje door de buurten toeren. Om heel Montfoort achter me aan te krijgen.
Van je bokkie, bokkie, bokkie, bokkie, bè!’
‘Dat duurt maar drie dagen, dan zijn de mensen er aan gewend.’
‘Goed. Ikke doen het. En dan geef ik die bok van jou varkenspens te vreten, net
als aan m'n hond. Want dat voer kost mijn persoon zogezegd niks, dát heb ik maar
voor 't oprapen.
‘Neeë, dat blieft een bok niet.’
‘In drie dagen is ie er aan gewend.’
‘Och, smerige sarder. En jij praat over zaken, waar je heel geen verstand van en
hebt. Een mooie bok, goed aangetuigd voor een wagentje, maar dát is even fijn!’ En
Geitemie geraakte in vuur. Ze ging haar herinneringen ophalen uit Linschoten, waar
een hereboer gewoond heeft die zo'n stelletje had, prachtig en prachtig. En als nu dat
ondier daarbuiten er maar niet zo'n barbaars kabaal tussendoor gemaakt had en als
de knors niet zo bar had moeten lachen, was de vent op den duur misschien nog wel
overtuigd geraakt ook. Want hoe valser hij haar uitlachte, des te feller werd Geitemie:
een bokkenwagen, dat was pas de ware oplossing voor de vent!
‘Kom,’ zei hij tenleste, ‘kom jongske, ga met me mee, je moeder kan even zo goed
allenig haar bokkenwagenhedje verder afzingen. Ik moet hier nog wat werken, als
ik 't wel heb begrepen.’ En toen hij opstond met z'n zware lijf, trapte hij per abuis in
de klaarstaande slachtschotel. ‘O zo, die is er geweest,’ zei hij heel niet verlegen.
‘Dat was daar maar stom neergezet op de vloer, mensenkinderen.’
Dat vond Geitemie toch ook en omdat ze zelf compleet daaraan schuldig was,
schold ze haar jongen stijf. Ze zei, dat hij zich te schamen had, omdat hij daar niet
naar omgekeken heeft.
‘Er staat er nog een op zolder, moeder,’ gaf hij weerom, ‘een donkergroene met
een stukje er af opzij.’
Ineens ziet Geitemie die schotel weer voor zich, het teken van haar martelie door
al die jaren. En ze weet ook nog, wanneer dat stukje opzij er afgeknabbeld is. Dat
was met het vorige Aagje, toen liet de baakster er de schaar op vallen. ‘Van die schaal
blijf je af, heb je 't goéd verstaan?!’
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Dat had de wagenmakersknecht zeker en de twee mannen keken elkander eens aan.
‘Dan maar geen bloedworst deze reis,’ zei de knors getroost. ‘Dat is mij eendenhand,
vrouw.’
Maar Geiternie gaf opdracht, dat er een slachtschotel geleend zou worden bij de
eerste de beste buur. ‘Hurt jong, gauw vooruit!’ O, ze was zo tegenstrevend
hedenmiddag. En met haar neusje tegen de ruit aan, zat Aagje. Soms keek ze om;
wat was moeder toch druk bezig neet die zware man. Wat is er toch, wat gaat er
beuren?
Eerst toen ze weer alleen was met moeder, vroeg ze of moeder kwaad was op die
man. ‘Niks en niks is er,’ wist Geitemie opgewonden, ‘en dan nogereis helegáár niks.
Allenig komt er vanmiddag een hele hoop nieuw vlees aan. En zijden spek ook al.
En nieuwe hammen, kijk die gaan dáár,’ ze wees naar 't schoorsteengat, ‘maar dat
heb je toch al eens eer gezien?’
Ja, Aagje had het verleden jaar ook al beleefd, daar schemerde haar nog iets voor
de geest.
‘En ga nou maar van het raam weg,’ ried moeder bezorgd.
‘Maar dan zie ik de zog niet slachten, moeder.’
Au - wat deed dat woord haar pijn. Hoe weet zo'n kind dat nu weer? Wie heeft
haar al zo wijs gemaakt? Geitemie durft er niet eens naar te vragen. Onnozel is dat
eigenlijk. Al haar kinderen hebben altijd vrij en frank meegeleefd met het doen en
laten, het leven en het sterven van de dieren. Waarom wil zij nu ineens dit slachten
verheimelijken voor Aagje? Is het, omdat ze haar laatkomstertje meer lief hebben
zou dan de anderen en er deswege bezorgder voor is? Dat kan toch niet, een moeder
vecht toch voor al haar jong. Maar toen ze nog zo schielijk achter mekaar in de wieg
lagen, heeft ze eigenlijk geen tijd ervoor gehad, om dat opgroeiend grut goed waar
te nemen. O, wat had ze 't er dan ook druk mee, ook zonder dat zij zich afvroeg wat
ze al wisten en wat niet. Nooit heeft ze er veel besef van gehad, wat er allemaal in
die kopjes broeide. Dat er geen luizen marcheerden óp die kopjes, dat de neten
allegaar op tijd weggekamd werden, dat alle kleer pront, schoon en heel was, is haar
in de jaren méér zorg geweest. En 't schijnt wel of kinderen voor de rest weinig
behoeven om tóch in eer en deugd op te groeien als de ouders maar goed voorgaan,
want geen van haar kinderen is op 't slechte pad beland. Ze heeft er nu en dan wat
tussen moeten slaan met de vlakke hand om ze 't appelstelen af te leren, maar dat
was omtrent wel het ergste geweest. Maar voor Aagje heeft ze aparte bekommernis,
want het is ook zo'n diertje apart. Is moeder nu zélf aandachtiger geworden op wat
er omgaat in een kind, omdat ze zo jong niet meer is en heel wat meer ervaring heeft
of zou het waar zijn dat dit kind van zoveel fijnden aanleg is en dus aparte zorg
behoeft? Geitemie kan die fijne dingen niet ontwarrelen hoor, ze is Geitemie maar.
En daarom denkt ze er heur hoofd niet krom op. Maar het doet haar op onbegrepen
manlier verdriet, dat Aagje nu ook al weet
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dat de ouwe zog gestoken wordt. En hoe het kind ook zeuren blijft erom, ze mag niet
naar buiten kijken van moeders. Geitemie moest nu eigenlijk gaan naaien, maar ze
doet het niet; neen, ze haalt uit de voorkamer het prentkaartenalbum van de grote
meiden. Ze gaat met Aagje de mooie bonte stadsgezichten bekijken, de kerstkaarten
die tot huisjes openvallen, de mooie meidjes in een wolk in de vorm van een hart ach, Aagje kan toch niet lezen wat daar allemaal voor astrants onder staat. Maar
gauw slaat ze om, gekomen zijnde aan de kaarten die Frans Rosier voorstellen, hoe
hij vlucht over de daken van 't gekkenhuis, een vrouw wurgt in het veld, maar dat
had Geitemie onopvallender moeten doen. Dat Aagje is zo helder, hoe is het mogelijk
dat het kind telkens krek haar aandacht scherpt, als er wat ijzigs is waar te nemen.
En moeder slaat het album dicht.
‘We gaan het koper poetsen, Aagje,’ zegt ze.
‘Maar 't is toch nog geen Vrijdag? Morgen - morgen is 't toch pas Vrijdag, legt
Aagje haar uit. En o mensen (hoe ze dáár toch niet aan gedacht heeft) het barre spul
daarbuiten is begonnen en dat is hier binnen even zo goed te horen, alsof je er lijfelijk
naast stond. Geitemie ziet het voor zich, wijl ze het hoort, zo moet ook Aagje alles
gebeuren zien, want haar oortjes zijn jong, fel is haar aandacht. Toen heeft Geitemie,
die eigenlijk niet zingen kon, ze heeft daar nooit aanleg voor gehad, als een gescheurd
oud instrument het prachtige lied gezongen, ja geblèrd:
Marie Marie, ik moet je gaan verlaten,
Ik moet gaan dienen hij de zeesoldaten.

Met lange schorre galmen zong de oude uitgebluste moeder haar droevig lied, de
ouwe zeug zong reutelend het refrein en dat was haar laatste. Toen alles stil was
geworden, wist Aagje te zeggen: ‘Je hebt het zeker niet gehoord, waar moeder, maar
ze hebben de zog gesteken.’ Toen stonden er toch echt tranen in moeders ogen. En
Aagje kon toch maar niet vatten, waarom moeder huilde. Was het soms om die
Marie-Marie uit dat akelige liedje over de zeesoldaten?
Hier is de knors om de rest van zijn loon. Vier brandewijntjes en vijf en twintig
stuivers. Dat maakt met de borstels en 't slachtafval mee een knap stuk geld voor een
halve dag werken. Haar jongen is weer naar de wagenmakerij in Montfooit gefietst,
zo gauw het bloed goed en wel in de kelder stond. En Aagje is met een buurmeidje
mee, dáár heeft moeder op 't lest toch voor gezorgd. Het kind heeft heden al genoeg
waargenomen voor haar ouder. Geitemie betaalt het slachtloon, ze schenkt in, wéér
biedt ze speculaasjes. Want die smaken maar best bij een glaasje huppelwater, ze
weet dat nog van haar vent zaliger.
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‘Proef je zelf weeral niet mee?’ vraagt haar de knors.
‘Dat weet je toch wel beter, man,’ schimpt ze weerom. ‘Vrouwen die drinken, die
stinken.’
‘Met een beetje suiker d'r in, Geitemie? Waarom mag een vrouw dát soms niet
hebben?’
‘Het geeft helegaar geen pas zonder feest of rouw,’ weet ze. ‘En je bent bedankt,
dat je weeral op je tijd gekommen bent, ga nou maar weer gauw op een ander.’
‘Het sneeuwt, zie ik het goed,’ zegt de vent lui en hij steekt zijn benen godzalig
onder haar iepen klaptafel. ‘Schenk nog erefis in, vrouw, of ben ik al aan m'n taxe
toe?’
‘Mijnentwege,’ grauwt ze, ‘kan je heel de fles leeg zuipen, als je 't maar gauw
doet en dan schielijk opduvelt.’
‘Mens, mens, wat heb je toch vaart in je tong. Wat heb ik jou toch ooit gedaan.’
‘Niks. Maar ik heb m'n werk.’
‘Dat is 't hem juist, jij werkt veuls te hard, Geitemie. je boort je eigen nog het graf
in. Dat doet een doodgraver nog niet eens.’
‘Zo.’
‘Weet je, wat ze in Montfoort van je zeggen?’
‘Ik heb met Montfoort niks te schaften.’
‘Ze zeggen anders heel geen kwaad van jou. Niks dan goeds. Jammer, dat je 't niet
eens aanhoren wilt.’ En toen zweeg hij wijders.
Geitemie zweeg ook, ze zweeg in heet verlangen om eens zuiver en precies te
vernemen, wat voor goeds omtrent haar in Montfoort werd rondgebriefd. En toen ze
terdege ervoer, dat ze hiernaar te vragen had, óf ze zou er koud en onkundig van
blijven, zei ze nederig: ‘Geef ik dan aanleiding, om in opspraak te geraken?’
‘God beware me, zo ik dát van je getuigen zou, Geitemie.’
Ze hoorde het al, ze moest het hem vragen, anders gaf hij niet af hetgeen hij omtrent
haar vernomen had. En daarom ging ze die zware weg. ‘Zeg jij me eens, wat er
omtrent mij verluidt daargunter?’
‘En ik die docht, Geitemie, wou dat helegaar niet weten. Hoe een mens zijn eigen
toch grotelijks vergissen kan. Ze zeggen van jou, dat jij een goed karakter heit,
Geitemie, vanwege dat je zo naarstig naait om aan de bik te kommen. Daarom zeggen
ze tegen bedelend arm volk: klaag maar nooit, kijk naar de weduwvrouw Geitemie.
Die klaagt óók niet, houdt nieverans haar hand op en weet de honger toch buiten
haar deurtje te bannen.’
‘Die taak is me toch opgelegd,’ zegt ze afwerend.
‘Maar ik ben het met het mensdom eens, Geitemie; ik heb je óók hoog daarom.’
Ze kijkt verrast naar de vleesboom daar tegenover haar. Er zit dus toch
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ook nog wat goedigs in die onterik. ‘Ik,’ zegt ze deemoedig, ‘ik heb niet beter
geweten, of jij waart allenig maar een spotter en een schender. Dankie voor het goeie
woord.’ En om haar dank gestalte te geven, schenkt ze haar plaaggeest van zo lange
jaren, nóxg een brandewijntje in.
‘Dat is m'n vijfde, Geitemie.’
‘Je zal d'r niet in verzuipen, schat ik,’ is haar giftig weerwoord. O, ze is zo in de
contranurse, ze is zo bang dat hij haar zachter gevoelen jegens hem waarnemen zal.
Neen, de knors verzoop er niet in, maar wél maakte dat glaasje extra hem driest.
Geitemie heeft merkbaar graag gehoord, dat die man en wijders dat het mensdom
haar prijst, hij schuift z'n glaasje dus nog maar eens bij. Niet vlak onder haar hand,
welneep, in dat soort dingen moet je politiek zijn. En de vent kijkt godszalig rond
zich. Wat kan hij hier nou nog meer prijzen? Die fles beste brandewijn is nog lang
niet tot de ziel toe leeg. Ja, hij heeft beet. ‘Daar hangt een mooi manteltje aan de
deur, een duur stuk zo te zien. Dat soort was vroegerjaren óók mode. Toen zegden
ze, een caperonnetje. Nog altijd even mooi voor keinderen vind ik dat.’
‘Ja, net mooi. En als het regent, dan blijven ze er helegaar droog in.’
‘En 't is zo wat amparts, vooral in onze tijd. 't Boerenvolk zal zoiets fijns nooit
aanschaften.’
‘Moet je nóg een pikkedanesie?’ vraagt Geitemie met een warm hart en ze heeft
de fles al invitant vast.
‘Eigenlijk niet.’ Maar het glaasje is al weer vol. Met een moedeloos gebaar slaat
hij het achterover. ‘Zo'n laat keind, dat geeft zeker bar veel zorgen, Geitemie.’
‘Dat wel.’
‘Maar ik schat, dat je ze toch nog graag op je neemt. Want als een mens zoals jij
heelderdag niks om zich heen ziet, dan is dat toch wel aardig mag ik denken.’
‘Zo is het,’ zegt ze. Die vieze knors mag dan zijn wat hij wil, z'n hond mag stinken,
blaffen, bijten en vuil achterlaten op de pasgerijfde werf, 't liefst nog op het geboende
houtwerk van de stoep, maar er zit diep in de vent tóch een mensenhart. En zou ze
zulk een man, een vent alleen want helegaar zonder kind of vreugd, nu nóg niet een
glaasje gunnen? Ze gunt het hem zeker. ‘Als je nou nog maar recht de weg naar huis
weet,’ lacht ze er bij.
‘De weg naar huis?’ hinnikt hij weerom en zijn dikke kop valt in de kwabbers van
zijn nek, ‘die kan me zogezegd geen verdommenis schelen, Geitemie!’
‘Man, foei, hoe je daar vloekt.’
‘Verdommenis? Dat is geen vloek, geen bloedechte vloek. Verdemme! dat is een
vloek, maar dát zal je er mij nooit horen uitgooien. Ik weet best wat past geeft in fijn
gezelschap. Maar m'n huis kan naar de verdommenis

Herman de Man, Omnibus

315
lopen. Als ik zo mager als een veldkat was, dan kroop ik in een holle knolstoof langs
de wetering. Alles is beter dan thuis te zijn op de manier zoals ik thuis ben.’
‘Waarom?’ vraagt Geitemie bevend. En tegelijk ze 't gevraagd heeft, heeft ze al
spijt van haar nieuwsgierigheid. Want ze vát het zonder uitleg al, ze ziet zijn bed
leegstaan, de muren zijn stom, niemand treedt de knors ooit tegen als hij thuis komt.
‘Ik zie,’ zegt de driehonderdponder somber, en hij gooit heel 't gewicht van zijn
bovenlijf over de tafel, ‘ik zie aan jou, Geitemie, dat je dat zó wel verstaat.’
‘Maar heb je dan in Montfoort nieverans kennissen, om in de avond eens naartoe
te gaan?’ vraagt ze benepen.
‘Och, wat heeft een mens daaraan? Overal waar je binnen valt, daar heeft de vent
een wijf, iedere vrouw haar eigen vent. Ik allenig ben over, ik ben te veel. Ba! En
dan ga je een keer kaarten op café, alleman gaat 's avonds laat naar de huis weerom,
een ieder naast z'n eigen wijf, ik kom in een koud huis. Daar brandt maar vuur, als
ik 't eigens eerst aangelegd heb. Ba!’
‘Man,’ zegt ze benauwd, ‘geloof me, ik vind het danig erg voor je, maar kijk me
toch zo akelig niet aan.’
Maar de knors zegt al niets meer. Doch hoe ze haar ogen ook wendt, en daar hoeft
ze hem niet voor aan te zien ook, ze weet, hij kijkt haar aan, gelijk een beest kijkt
naar zijn roof. ‘Moet je soms nóg een glaasje?’ vraagt ze met bibberende stem.
‘jij ook, je kan naar de verdommenis lopen met je glaasjes! Geen zuipsel wil ik,
joú wil ik! Ik ben allenig, jij bent allenig!’
‘Mens toch! Zeg zoiets toch niet, gaat hier toch weg!’
‘Nee!’
‘Maar ik wil helegaar niet meer trouwen, ik, een oude vrouw.’
‘Ben ik soms jong? We kunnen nog twintig jaar wil van mekare hebben, of nóg
langer als 't God belieft.’
‘Liever de kist in dan de trouwkoets in!’ galmt ze. ‘En jou mot ik helegaar niet.’
‘En ik dan maar altijd allenig blijven, waar Geitemie?’
‘Maak het me toch zo zwaar niet. Ik heb toch geen schuld eraan, dat je vrouw
hemelen is.’
En in haar doodsangst ging ze maar weer eens inschenken, maar de kurk zat zowaar
nog op de fles. Toen trok ze die er gedachteloos uit, zónder de fles eerst om te keren
en het kostbaar spul liep over haar handen.
Geitemie werd nuchter van die drank. Die knors moest hier weg en schielijk. Maar
hij is niet heengegaan, toen ze 't hem gevraagd, gebeden heeft... dat gaat verkeerd,
vreest ze. En zij, als vrouw alleen, ze is onmachtig om hem te verjagen. Daarom zal
zij zelf gaan. Hij moet dan maar alleen in
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haar keuken blijven met de rest van de drank. 't Is melkenstijd, ze grijpt onverhoeds
het emmertje en stort zich naar buiten. Zo, nu kan hij alleen blijven als hij daar smaak
in heeft. En ze kan de geitenstal aan de binnenzijde grendelen. Met bevende handen
zit ze in haar schuur op de hurken, verwachtend de ouwe sik, die goed weet dat het
haar beurt is en waardig aan komt stappen.
Wat moet een mens in nood toch aan dolle dingen denken. In Geitemie's kopje
duikelt thans het zeker weten bunnen, dat een geit rustig behoort te herkauwen als
er kundig gemolken wordt. Ze weet dat uit de ervaring van dertig jaren, maar nooit
denkt ze daar zo speciaal aan. Ze denkt er toch ook niet aan, dat een mens op tijd
moet ademhalen. En ze ziet dat haar ouwe sik onrustig omlaag kijkt, de kop schuin,
echt bezorgd en zonder te herkauwen. Zou zo'n goeie sik et wat van afweten, dat de
vrouw dees namiddag zo ontaard geschrokken is? En dat de vrouw onderwijl ze de
geitenmelk laat sprietsen, fel toeluistert of ze die ongelukkige beul nog niet weg
hoort gaan van haar erf!
Gerechtigheid, ja, ze hoort daar de vent. Ze hoort een logge stap naderen, de hond
rammelt met de ketting en jankt met korte gifstoten zijn baas ter begroeting toe.
Geitemie is zo bang; de beer is los. De beer valt tegen de schuurdeur aan en
schreeuwt lallend iets, dat ze niet verstaan kan. En ze legt, om wat steun te hebben,
haar ontdane hand op 't kruis van haar geit. Bèh, zegt het verbaasde melkdier en kijkt
haar zeer klagelijk aan vanwege de verstoring.
Maar ze hoorde toen, hoe die bloederige vent zich hijgend op zijn wagentje hees.
Ja, dat hij wegreed. ‘Verdemme! Verdemme!’ schreeuwde hij en dat was natuurlijk
op de gevluchte Geitemie bedoeld. En daarna werd het stil op haar werf. Toen ze
naar buiten trad met haar emmertje dampende melk stond alleen nog maar de leer
als getuige van haar sombere Novemberdag tegen de achtergevel aan.

VI / Geitemie erft
Sommige mensen wachten een leven lang op de dood van een rijk mens. Tegen de
tijd dat ze aan 't erven toe zijn, valt de besomming bijna altijd tegen. De erflater heeft
maar rauw met zijn bezit omgesprongen, heel geen eerbied gehad voor 't belang van
hen, die heetgeduldig wachtten en nog wel zo lang, zo lang. Ook zijn er altijd véél
meer gieren, dan er hele kluiven zitten aan het aas. Waar komen ze toch vandaan
gevlogen, familieleden die niemand ooit heeft horen vernoemen. Nóg is er een reden,
waarom het erfgeld altijd tegenvalt. De rijkdom, de barre eindeloze rijkdom van een
erfgever op wiens dood men wacht, wordt in de familie een wonderverhaal, dat
overgaat van ouder op kind, van broeder op zuster. Die rijkdom groeit
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met de jaren onder 't oververtellen. Een grondstuk van tien hectaren dijt uit tot
honderd; dat doet het pittige verlangen naar een leven zonder zorgen onder de mensen.
Maar omdat het grondstuk zelf maar een splinter van de aarde is en omdat de aarde
onbewogen wentelt onder de zon, niet achtende wat de mensen er in wroeten en er
op staan te bedenken, groeit het grondstuk niet mee, tien hectaren blijven tien hectaren.
Maar Geitemie heeft georven, zónder dat ze eerst is uitgehold van binnen, als
gevolg van de barre verwachting. Want ze wist van 't bestaan nog niet af van een
rijke meue, genaamd Adriana, woonachtig in de Boreftse Meye. Of die rijke meue
er weet van gehad heeft, dat Geitemie het nogal hard te halen had, is onbekend.
Dooien geven geen bescheid en notarissen kunnen op het stuk van erflatingen even
zo goed dooien geheten worden, die zwijgen óók. En 't kon Geitemie welgezegd
weinig schelen, hoe het haas in de pan lag; zij werd bij de Montfoortse notaris
geroepen, vernam daar het feestelijke nieuws dat meue uit Boreft dood was en van
de stonde afwas Geitemie rijk. O zo, hartsteke rijk; één duzend zes honderd gulden
ruim viel haar ten deel. Ze tekende het stuk en nu pas zag ze, dat het écht waar was,
want het geld kwam ter tafel. De notaris vroeg haar, wat ze met dat kapitaal ging
doen, of ze het soms niet secuur beleggen zou, of ze 't wel verantwoord vond dat
geld allemaal zomaar mee te nemen daarachter naar Blokland - ze woont er eigenlijk
toch maar enig - Geitemie keek naar de vreemde geldpapieren, zoals een kind kijkt
naar duur speelgoed en ze zei, dat ze 't nog wel eens overleggen zou. Maar vooreerst
wilde ze toch genieten in de aanblik van de buit uit Boreft en dat laatste zei ze maar
niet.
Hoe zit dat eigenlijk? Zouden er mensen bestaan, die het duvelachtig vermogen
bezitten door een mens zijn kleren heen het geld waar te nemen? Geitemie heeft uit
behoedzaamheid aan haar vaste levenswijs geen spiertje veranderd, sedert ze zo rijk
is. En van haar machtig stuk geld heeft ze allenig nog maar een zorgstoel gekocht,
wijders een pop met echt haar, echte ogen en een stem en ten leste wat extra dekking
en kleer voor haar grote kinderen. Toch loopt daar het gerucht al door Blokland, door
Montfoort, door Willeskop, Kattebroek, Heeswijk en Mastwijk... de weduwvrouw
Geitemie is heden in staat een stal met dure koeien te kopen. Maar ze doet het niet,
daar is ze veels te gierig voor. Ja, zelfs binnen Woerden moet dat feestelijk gerucht
van haar oneindige rijkdom bekend geworden zijn. Want er verscheen kort nadien
een deftig man op haar erf, die alleen maar bezield was van het nobel verlangen, de
rijke Geitemie nog véél rijker te maken. Die heer, hij droeg een platte leren tas vól
papieren onder de arm, was zeer geleerd en dus zeer welbespraakt. 't Leek wel, of
hij een boek opzei, zomaar uit z'n geleerde bol. En hij nam haar in vertrouwen,
hetgeen ze echt mooi van zo'n rijk man vond. Die geleerde heer ging een fabriek
oprichten van een nieuw soort wagensmeer, zó goed, alle andere wagensmeer zal
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naaste maand finaal hebben afgedaan. ‘Vindt u dát niet prachtig?’ vroeg hij en
Geitemie zei, dat ze eruit begreep, dat dan in 't vervolg alle boeren bij hém en bij
hem alleen terecht moesten, wilden ze die piekfijne wagensmeer kunnen betrekken.
‘Juist, juffrouw en zo is het ook, u hebt een helder oordeel,’ vond de deftige heer.
‘En daarom stel ik u voor, dat we compagnons worden.’
‘Als je me eerst maar eens uitlegt, wat dat voor soortement dingen zijn,’ klaagde
Geitemie. Ze begreep al zonder verklaring wel, dat het verband hield met haar
tegenwoordige rijkdom en ze vond het echt jammer, dat met het geld niet gelijk de
geleerdheid werd georven. Dan had ze de deftige heer tenminste bescheid kunnen
geven op een wijze, zo dat een rijke vrouw betaamt. En dan hoefde ze geen verklaring
vragen over zulk een moeilijk woord, dat aan de nieuwe rijkdom vast zit.
Maar toen Geitemie de uitleg gehoord en ten ende echt begrepen had bovendien,
vond ze het goed, ja best. Ze wist nu, dat ze duzend gulden afgaf, waarvoor ze over
een jaar - en dat is maar een zuchtje - twee duzend weerom kreeg. Na nóg een jaar
overnieuw twee duzend gulden. ‘Mens!’ riep ze de deftige heer toe, ‘hou noú maar
op met al dat gegeef, ikke zou niet weten waar 'k al dat geld op den duur zou moeten
bergen.’
‘We kunnen met de rest ook samen de fabriek uitbreiden,’ vond haar weldoener.
‘Maar daarvoor heb ik natuurlijk uw toestemming eerst nodig.’
‘Goed, die heb je nou al.’
‘Dus we zijn het eens. Dan zal ik nu maar meteen het stuk opmaken.’ En in haar
laag daggeldershuis werd zowaar een document opgesteld, dat met fraaie letters en
halen getoverd werd op gezegeld papier. Geitemie stond er in bewondering naar te
kijken. Een zeer geleerd man heeft haar de eer van zijn bezoek gedaan en vertoont
onder haar dak zijn vernuftigste kunsten. Onder dat papier zette Geitemie haar naam.
Ze deed het kloek en ook nog met een krul er bij; een rijke vrouw moet weten om te
gaan met dingen van de rijkdom. Ja, ze deed het twee keer. En een papier mocht ze
behouden, de deftige heer nam het andere mee en 't grootste deel van haar
bankbiljetten. Van nu af ging ze slapende, melkende, etende en tenten-naaiende,
zonder moeite heel erg rijk worden. Brandewijn om dit feest te vieren is er niet meer
in de fles, maar zou meneer soms koffie met een bruine babbelaar lusten. Maar dat
zal wel niet deftig genoeg geweest zijn voor zulk een rijk heer; hij wou nu liever
maar subiet naar Woerden terug om z'n fabriek te gaan bouwen. ‘Doe jij dat dan
maar,’ vond Geitemie, ‘want dáár mot ommers de barre winst uit kommen.’ En ze
was, ook na zijn vertrek, heel gelukkig met haar besluit. Ze had er nu tenminste voor
gezorgd, dat er een mooie mop geld zou zijn voor ieder kind dat ooit eens trouwen
ging. Maar om te voorkomen dat haar jonkvolk nu alvast hoorndol zou worden van
de te verwachten rijkdom in hun later huwelijk, hield Geitemie haar fortuinlijke
besluit
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mooi onder zich. Het ging niemand aan, zelfs de kinderen niet, hoé goed moeder
voor hen zorgde.
Maar hoe vreemd lopen de dingen soms. Haar stoute geldhandel om heel rijk te
worden, ging de burgemeester blijkbaar wél aan. Ze kreeg na een tijdje een boodschap,
of ze in Montfoort eens gauw op 't raadhuis wou komen en daar vertelde hun
burgemeester haar, dat de politie in Utrecht een opgrijper te pakken had gekregen,
die goedgelovig volk van z'n centjes afhielp. En bij die vent, woonachtig in woerden,
is bij de huiszoeking een stuk gevonden met haar naam er onder. ‘Ja,’ zei ze bibberend,
‘dazend gulden heb ik hem afgegeven.’
‘Die zijn dan verloren,’ wist de burgemeester bemoedigend. En ze kreeg nog een
bar standje ook, vanwege dat ze zo ongenadig dom was geweest. Klein en schuldig
zat ze 't sermoen aan te horen. En toen het uit was, zei ze ‘Maar als er nou toch winst
komt uit de wagensmeer?’
Toen heeft de burgemeester 't maar opgegeven. Hij schreef naar't gerecht, dat hij
het beter vond, dat bedrogen mensje maar niet op te roepen als getuige, tenzij er
zonder haar geen veroordeling van die oplichter volgen kon.
Geitemie is thuis gekomen, met een wee gevoel in haar kop. Ze kon het maar niet
goed bevatten en amper geloven. En ze heeft toch het stuk nog, met het echte gele
zegel in de hoek. Dat is toch niet niks. Maar toen er nog een mooi poosje overheen
gegaan was, mocht ze nóg een keer komen buurten bij de burgemeester. Van 't geld
dat bij de geleerde heer in beslag genomen was, kwam haar na ponds-pondsgewijze
verdeling ruim negentig gulden toe en meer hoefde ze er nooit uit te verwachten.
Dát was erg, het was dus menens. De burgemeester had het geld klaar liggen en
Geitemie moest tekenen voor ontvangst. En zie, dázt wou ze niet. ‘Eenmaal heb ik
getekend!’ schreeuwde ze, bibberend van kwaadheid, ‘en toen raakte ik m'n erfgeldje
kwijt. Ikke doen het nóóit meer.’
En hoe die burgemeester ook aanhield, Geitemie wou haar naam niet meer zetten.
‘Jullie geleerde mensen weten veel meer dan wij uit het achterland,’ zei ze
diepongelukkig. ‘En als jullie 't in je kop krijgen, laten jullie ons soort volk een stuk
tekenen, waarbij we levendig begraven worden. En ik teken niet.’
Hierop heeft de burgemeester de bode en de veldwachter boven geroepen. Hij
schreef op een papier, alweer een papier, dat hij de weduwvrouw genaamd met haar
mans naam en voor 't eerst weer eens haar eigen meidjesnaam er bij, drie en negentig
gulden en centen ging uitbetalen, dat de getuigen dat gezien hebben en dat de
weduwvrouw met al die namen het geld heeft mede genomen ook. O zo, ze hoefde
mooi niks te tekenen op deze wijs. Nú nam ze het magere restant van haar erfgeld
aan. Anderen moeten dan maar boeten ervoor, zij heeft niks meer getekend, háár kan
niks overkomen.
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En thuis aangeland begon Geitemie pas te schreien. Wie arm is, was haar besluit,
behoort arm te blijven. Zo staat het in de sterren. Ze nam toen een kloek besluit. Er
is nog wat geld overig, dat uit Boreft per abuis naar Geitemie is komen vallen. Dat
hoort dan zeker niet bij haar thuis. Van wagensmeer en van deftige heren, van stukken
tekenen en gele zegels heeft ze geen verstand, daar wil ze van heur leven niks meer
mee te maken hebben. Maar van geiten heeft ze verstand. En ze is er goed voor in
staat, al het resterend erfgeld van die lastige doodgegane meue in geiten om te zetten.
Maar daar zou ze geen wei genoeg voor hebben, dáárom doet ze ook dát niet. Wel
blijft haar denken in die richting wroeten. En toen ze in Het Nieuws las, dat er in
Snelrewaard bij Giel Rietveld boelhuis werd gehouden over elf dagen, zette ze een
kras op de scheurkalender. waarom? Dát weet Geitemie wel, laat haar maar eentobben.
Er groeit in haar koppig denken een heel bijzonder plan, 't houdt verband met geiten,
dat wel. Maar voor de rest... geen woorden er over.
Geitemie is naar Snelrewaard getrokken, ze heeft daar op 't boelhuis datgene
gekocht, wat zij er van ouds aanwezig wist en waar zij aar zinnen op had gezet, ze
heeft het in Oudewater in bewaring gegeven voor later als het te pas zou komen en
toen ze weerom kwam, moei en weltevreden, zweeg ze tegenover alles wat mens
heet. Maar in de geitenstal had ze 't hoogste woord. ‘Sikken,’ zei ze en ze droeg wat
verse aarpelschillen aan, waar ze zo graag op knabbelen, ‘nou moeten jullie eens
luisteren naar de vrouw. D'r gaat hier mettertijd wat kommen, waar jullie nog pleizier
van zullen beleven. Weten maggen jullie 't nog niet, ik allenig draag er weet van.
Maar geloven jullie nou maar één ding, sikken: 't is heel wat meer waard dan
wagensmeer en meer dan een parapier met een geel zegel d'r op.’
Aldus haar vol gemoed gelucht hebbende, trad ze zielsgelukkig haar huisje weer
in. Ze wist gewis, thans had ze voor een ander deel van het erfgeld een goede
besteding gevonden. En nóg was er een knap stuk geld van overig. Dat was wel
lastig, maar ze ontdeed zich er niet van. Want ter uitvoering van haar geheim plan,
had Geitemie ook nog wat liggende gelden nodig.

VII / Geitemie krijgt nóg meer bezoek
Er wandelt een boer over de dijk, die op schoenen gaat. Dat is vreemdigheid, vindt
Geiternie. Z'n zijden pet ziet er zondags uit, maar z'n billentikker met de beklede
knopen is nogal glimmend. Maar let nou eens op, die onbekende boerman moet
zowaar bij Geitemie zijn. Zonder te aarzelen (hij heeft zeker elders al bescheid
gevraagd) draait hij heur werf op. En ze zet zich in gedachten al schrap, het erfpotje
is nóg niet helegaar leeg. Neen, een echte boer is het niet, want hij klopt op haar
deurtje. Daar zit de boerse vreemdeling al
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tegenover haar aan de tafel. Ze presenteert koffie en de ander zegt: ‘Ik ben Gijs
Verkerke uit Harmelen, persoonlijk verschijnende.’
‘Zo. Daar draag ik geen kennis aan.’
‘Gepensionneerd bode van de waterschappen.’
‘Mooi,’ vindt Geitemie, ‘nou hoef jij dus niet meer te werken en wordt snurkende
rijk.’
‘Da's 't ware woord niet, vrouw. Toen 'k nog met de plakbrieven rondliep, was 't
al geen vetpot thuis. En 't pensioen is zó uitgenepen, daar zou een mens maar van
kunnen rondkomen, als hij geen maag en darmen had. Dus... dus doen ik er nog wat
bij om uit bijkomende emolumenten te geraken tot een bestaan.’
‘Ik verstaan jou maar half. Maar wat ik er uit begrijp, staat het je braver, dan je
hand ophouwen, ouwe man,’ zegt ze tegen 't grijze ventje in zijn afgekloven boerse
pak. ‘En wat mag dat dan wel zijn? Leur jij soms ergens mee?’
‘Ik handel in loterij.’
‘O’
‘Daar kan je slapende rijk mee worren!’
‘Nee verrekkeling, zeg dát woord nou nooit meer tegen een vrouw, die ze al eer
opgegrepen hebben!’
‘'t Is zonde, mens. Ik ben een eerlijk man. Je mag navraag naar me doen.’
‘Ik heb niks geen navraag te doen, ik heb niks met jou te maken. Heb ik je soms
geroepen?’
‘En wacht even!’ schreeuwt haar bezoeker ineens, want hij ziet de mulder uit
willeskop langs komen met de gele meelwagen. De mulder wordt hierheen gelokt,
zó woest timmert Gijs Verkerke op Geitemie's ruiten. En nu moet ze toch vernemen,
dat er een eerlijk rechtschapen agent van loterijbriefjes tegenover haar zit. Hè, ze is
er echt gerust door gesteld. En om van de alteratie wat te bekomen, schenkt ze nog
maar eens koffie in. De mulderszoon is al weer verder op.
‘Die speak ook in de loterij bij mijn,’ zegt haar gast. ‘Sedert veine jaren. En tot
wederzijdse genoegdoening.’ En hij laat haar de briefes zien, die in repen van vijf
onder elkaar vast zitten. Dat houdt verband, weet Geitemie tegenwoordig, met
doorgefourneerd en classicaal. Maar waar nou juustement het verschil in mag zitten,
moet je maar aan de geleerden gaan vragen, als je 't fijne ervan weten wil.
‘Maar wat moet ik dáár nou weer mee?’ klaagt ze. ‘Ik heb het helegaar niet op
vreemde parapieren. En ik moet zeker weer wat tekenen ook.’
‘Tekenen? Helegaar liet. Als je betaalt, krijg je een briefje en als er een prijs op
valt, krijg je de prijs. Zomaar compleet uit de hand, zonder retributie aan mijn
persoon.’
‘Een koei toch niet?’
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‘Mens, je vat er niks van. 't Is geen landbouwloterij, maar de mijne trekt op de Staat.
Zuiver als goud, vrouw. Ik heb een keer ergens acht en een half duzend weggebracht.
Wat denk je dat ik er van kreeg?’
‘Duzend gulden.’
‘Een daalder.’
‘Da's heel wat anders dan ik docht.’
Haar bezoeker maakt zich kwaad in de herinnering aan die daalder. Hij weet haar
te vertellen, dat een daalder schandegelci is, als geschenk gegeven door iemand die
zúlk een kapitaal wint. ‘Maar ik heb er niks van gezegd, want recht op meer kon ik
niet laten gelden. En ik ken de wet, heb er jarenlang in gestudeerd op het waterschap,
dat vat je zó wel. Wijders hoor je nou toch wel en ook uit dat onrechtschapen voorval
dat het mijnerzijds eerlijk toegaat.’
‘Ja, dat zal dan wel. En ik vind het allang best hoor. Je kan nog een tas koffie
bekommen, maar ik hoef geen acht en een half duzend gulden te winnen. Win jij die
zelf maar, jij met je magere pensioen. Daar doe je veul wijzer aan.
Maar toen heeft de man zó lang geleuterd en geleuterd, dat Geitemie ten leste zei:
‘Nou, geef me dan maar voor een gulden wat loterij, maar méér niet.
Toén pas kwam haar bezoeker op dreef. Hij had Geitemie aan het goklijntje en nu
mocht ze niet meer los komen. Om haar vertrouwen gans en al te winnen, begon hij
eerst met zijn droevig levensrelaas.
‘Ik ben een weduwman,’ zei hij statig.
‘Jij óók al?’ vraagt ze verschrikt weerom. ‘En zeker geen keinderen.’
‘Ja, dat wel. Eén heb ik er, een lummel van twintig, tot generlei werk bekwaam.
Had zo'n jongen, als er lust om te werken in zat, verleden jaar nou niet in mijn postje
kunnen vallen? En ik heb hem goed laten leren, eigens heb ik de kunde me zelf
bijgebracht. Maar meneer leit liever tot tien uur op z'n dooie rug in bed.’
‘Schande! En wat doet hem nou, man?’
‘Dat weet ik zo net niet. Toen 't me te erg wier, heb ik hem een brief geschreven.
Ja, ik weet m'n weetje. Wil je horen, wat ik hem geschreven heb? Luister!’ En hij
gaat over z'n borstboekje, waar Geitemie veel papiergeld in ziet, haalt daar een
gevouwen brief uit, die hij zeer plechtig voorleest.
Mijnheer!
Het ouderlijk gezag, dat gij met voeten treed, duldt niet, dat gij mij nog langer
uitvreet. uw vader,
Hoogachtend,
Gijsbertus Martinus Verkerke Jzn., oud Ss jaar
Harmelen B 34

Herman de Man, Omnibus

323
‘En wat beurde er toén?’ vroeg Geitemie, overdonderd door de kundigheid, die
onweerlegbaar uit deze brief blijkt.
‘Toen heit ie een keer goed gegaapt en z'n luie lijf gerekt, is naar de stad Utrecht
getrokken, daar heit ie een nachtje of wat geslapen bij 't Leger des Heils en wijders
is de aangelegenheid ten deze voorliggende, mij onbekend.’
‘Toch kan je goed horen,’ zegt ze, ‘dat jij knap geleerd bent. Jammer voor je, dat
je zo'n slampamper van een jong heit. Ik van mijn kant mag niet klagen tot op heden,
de mijnen werken allegaar naar de eis.’
En ze wou van dat akelige onderwerp nu maar afstappen, wat ging haar eigenlijk
die vreemde jongen aan van die vreemde boerachtige man. Maar toen moest Geitemie
ineens aan de knors denken. En ze zei: ‘Toch ken ik een weduwman, die is er nóg
kwaaier aan toe dan jij. Want die man heit hele.. gaar niks, geen keind, geen vrouw.
Allenig een gele bijterige hond en wat is dát nou.’
‘Je mag het niet wensen,’ zei haar bezoeker somber, ‘want dat ware grote zonde,
maar menigmaal heb ik gedacht: was hij maar nooit geboren.’
‘Man toch! Ikke praat misschien maar onnozel,’ zei ze zacht, ‘maar als 't mijn
persoon moest overkommen, ik zou m'n keind toch niet verjagen, maar er álles van
verdragen. Ook als 't jong allenig maar last geeft, want het is toch eigen. Als me een
geit guist staat, al was 't een heel jaar door, dan doen ik heur nog niet weg. Hoeveel
te minder een eigen keind, dat keind is van jou en van je dooie vrouw. En nou zij
van je henen is, bleef van heur allenig nog maar een keind over. Zou je je jongen
nog kunnen vinden, zo je hem zocht?’
‘D'r zit in jou een goeie aard, vrouw,’ zegt haar bezoeker onthutst en hij bergt
schielijk zijn kundige briefweg. ‘Maar overwegende, hetgeen voorafgaande, na
voortdurende en herhaalde waarschuwingen mijnerzijds is geschied, en overwegende
wijders...’
‘Man, hou toch op, ik versta je niet. Waar heb je die geleerdigheid toch afgekeken?
't Gaat om jouw jongen en om 't keind van je vrouw die hemelen is.’
‘Ik kan wel horen, vrouw, dat jij zelf niks dan goeie kinderen moet hebben.’
En toen dát gezegd was, kwam - of 't zo zijn moest - Aagje uit de bogerd moe en
blij binnen vallen. ‘Mens, heb jij nog zo'n onmondig jonkie.’
‘En vast!’ zegt ze weerom met blije stem.
‘Maar koop dán een heel lot. Dat is wel veel geld, zeventig gulden is geen
kleinigheid, maar als je dán de honderdduzend wint, is zo'n keind op slag steenrijk.’
‘Ik hou me bij m'n hou; je kan me voor een gulden loterij verkopen, voor een
daalder óók nog omdat je zoveel narigheid hebt met die ondeugende luilak van je,
maar dan vind ik het toch welletjes.’
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Nu wordt haar uitgelegd, dat het niet kan. Beneden de drie en een halve gulden is
niets van die aard te koop. En 't zijn secuur vastgestelde prijzen, alles wordt van
bovenaf gecontroleerd. Geitemie zucht en denkt aan het bar eind naden vouwen en
stikken aan soldatententen, aleer ze zeventig stuivers heeft verdiend. Maar de
ongelukkige vader met z'n brief aan de luie zoon op zak, zit maar strak naar mooi
Aagje te kijken.
‘Daar groeit,’ zegt hij profetisch, ‘en ik heb daar goeie kijk op, daar groeit een
blom van een meid uit.’
‘Ja?!’
‘Vast en zeker. En dan, moeder, ware het toch een monster van een geluk, zo je 't
kind later wat goeds kon meegeven ten huwelijk. Koop dan minstens een half lot,
vijf en dertig gulden.’
‘ik zal je zeventig stuivers geven,’ zegt Geitemie, gans ontwapend.
‘Nee, veertien gulden.’
‘En er viel niet mee te dingen, heb je gezegd.’
‘Maar voor veertien gulden krijg je geen heel lot. Nog tiet een half, maar niet meer
dan een vijfje.’
‘Wat wint Aagje daar dan op?’
‘'t Meeste is zeventien duizend gulden..’
‘Hoor ikke goed? Zeventien duzend? En geven ze dat dan eerlijk over ook?’
‘Eerlijk.’
‘Geef op!’ En Geitemie bestelt voor Aagje, in hope dat ze eenmaal rijke mooie
bruid zal zijn, voor veertien gulden gelukskans. Ze betaalt, krijgt de papieren, gele
zegels staan er echt niet op, en de boer die geen boer is vertrekt. Nu heeft Geitemie
toch heel en al vergeten te vragen, wanneer hij de zeventienduzend gulden voor
Aagje komt brengen. Eerst als het grijze ventje weg is, denkt ze daaraan. En ze denkt
verder nog, dat het wel weer opgrijperij zal zijn geweest, ondanks het goede getuigenis
van de muldersknecht.
Maar zeven weken na dato kwam de man met de billentikker aan bij Geitemie terug.
Niet lopende, neen in een open rijtuig gehuurd in Harmelen. En met versierde zwiep,
't leek wel een bruiloft, maar dan met een bruigom alleen.
‘Moeder!’ schreeuwde hij onder 't uitstijgen, ‘ga gauw met me naar binnen, ik
kom met mirakels goed nieuws!’
‘Zeventienduzend?’ vroeg Geitemie wankelend. Ze dacht dat ze ervan sterven
zou, zó machtig greep haar dat aan.
‘Zóveel niet. Maar je hebt een groot lot getrokken, zogezegd de twintigduzend.
En dat maakt in contanten drie duzend vier honderd gulden. Dat neem je toch zeker
óók aan, voor je mooie keindje.’
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‘O!’ schreeuwde ze, ‘als het toch eens waar was!’
‘Maar het is waar!’
‘Dan ben ik overnieuw rijk!’ gilde ze. En zó had ze dat gezegd, of er trok over
haar wezen een grote angst, wat zou er nu weer gaan gebeuren met het onverwacht
toegevallen kapitaal?
En 't leek wel, of die gepensionneerde bode, Gijsbertus Martinus Verkerke, oud
55 jaar, Harmelen B 34, dat aflas van haar wezen. Want hij zei haar ophelderend:
‘Dat moet je nou secuur laten vastzetten op haar naam, opdat ze er later profijt van
kan trekken.’
Gelukkig, de man die het geld kwam binnen werpen, wist uitkomst. En dit boerse
ventje vertrouwde ze nu beter dan de mooie meneer met z'n wagensmeer. Want het
verschil was ook te groot; de een was geld komen halen, de ander kwam brengen en
nog heel veel meer. Zo zie je, in 't witte boordje en de hoed op iemands kop, zit de
eerlijkheid toch niet.
Geitemie moest haar loterijbriefjes afgeven, en er kwam grof veel geld op tafel.
‘Ik hoef toch hoop ik niet te tekenen?’ vroeg ze bibberend en neen, dat was volstrekt
niet nodig, ze kreeg het een door het ander af te geven. Maar het secure ventje in 't
zwart ried haar aan, dat ze 't geld, dat Geitemie ontdaan van de tafel streek en in haar
blauwzwart schort laadde, eerst eens goed zou natellen.
‘Natellen? Praat jij me van natellen? Jij bent tenminste eerlijk, jij brengt. Ik weet
beter, wie ik wel had moeten natellen.’
‘Jij bent dan zeker wel eens opgegrepen, vrouw?’
‘Jaar, dat ben ik. Met hoed op en boord aan en met wagensmeer. Maar nou is alles
weer goed en méér dan goed. En je bent veulmalen bedankt. Maar och heremensen,
nou ben ik nóg slechter dan die boer, die jou een daalder gaf voor een heel fortuin.
Wacht, ik heb je nog niks gegeven.’
‘Dat zal je zéker niet vergeten, waar vrouw? Ik ben er gerust op.’
‘Wat mag het zijn?’
‘Vind je honderd daalders te veel of schappelijk, vrouw?’
‘Best en best. Maar dat is toch een knap stuk geld, waar? Vergeet dan ook je jongen
niet. En nou betaal ik de koetsier ook nog.’
‘M'n jongen? Daar praat ik maar niet meer over met jou, vrouw. Jij heit me al één
keer week gemaakt.’
‘En is 't wéér verkeerd uitgevallen?’
‘Ik zeg niks meer. Ik moet zakelijk zijn, en de voorliggende aangelegenheid geeft
mij geen aanleiding aan je geëerd verzoek te voldoen. Hetwelk doende.’
‘Ja wát doe je nou met je jongen?’
‘Doen? Ik heb gedaan, ik heb jarenlang gedaan. Hij doet niks. Maar jij gaat nou
wél wat doen, vrouw. Jij koopt nou gelijk een heel lot voor de volgende loterij.’
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‘Geef op!’
‘De briefjes zijn er nog niet, deze loterij is nog aan de gang, maar ik zal het
toesturen over de post.’
‘Wacht jij eens even...’ zei Geitemie toen mijmerend, ‘niet dat ik je niet vertrouw,
maar zou 'k het nog wel doen? De drift naar 't speulen mocht er eens bij me in geraken.
Als we 't alletwee nou eens welletjes vonden; jij hebt je winst, ik de mijne.’
Maar Geitemie had sterker van voornemen en wil moeten zijn, om dat grijze
boerachtige mannetje te kunnen wederstaar met woorden. Eer ze 't goed begreep,
had hij de zeventig gulden al beet. ‘En je ziet vaak gebeuren,’ zei hij voor hij vertrok
in de open koets, ‘dat in een en hetzelfde huis doorlopend prijzen vallen. Dat noemen
ze de gelukkige hand.’
Maar weer alleen zijnde en toen zij die macht bankpapier eens goed ging bekijken,
overviel Geitemie de bezinning. Van het vorige geld dat haar zomaar werd
toegeworpen, heeftze nogal wat onrust moeten beleven. Ze was bang geworden van
het kapitaal; zulke stukken geld horen eigenlijk niet in een arbeiderskotje. Boeren
weten daar beter weg mee. En nu had ze weer een kans uitstaan, nog veel grotere
dan eerst. Als ze overnieuw zo fortuinlijk was, droeg de man misschien de hele
keuken wel vol papierengeld. En 't einde kon worden, dat ze dan heel geen zin meer
overhield in haar werk van alledag. Gevaarlijk.
Daarover bleef ze zitten mijmeren heel de verdere dag zolang ze nog met Aagje
alleen was. Ze heeft in heel haar trouw toch zo vaak armoei gekend. Maar door de
armoei zijn ze altijd krek heen gekomen; honger is er nooit geweest. Ze heeft weleens
kinderen bij elkaar in te nauwe bedden moeten leggen, omdat er anders tijdens barre
kou te weinig dekens waren, dat was toen wel bitter. Maar na de ziekte van haar vent
heeft de armoei ervoor gezorgd, dat die koei tenminste van haar stal ging en daarover
heeft ze nooit kunnen rouwen. Ja, Geitemie komt tot de erkentenis, dat de armoei
haar vertrouwd is geraakt. En de armoei weet ze te hanteren, is ze de baas. Daar weet
ze de zekere middelen tegen: uitzuinigen en harder werken. Maar nu ligt daar al dat
geld in haar schoot en geld is ze niet de baas. Als je 't in wagensmeer steekt, ben je
't schielijk kwijt. En nu ze het geld eenmaal heeft, wil ze 't niet meer kwijt, want dat
is voor Aagje later. En voor heur moet het secuur bewaard worden. Wat moet ze er
toch mee aanvangen? Ze weet het niet, ze weet het heel niet.
Zo is 't gekomen, dat Geitemie haar geld wegsloot in de linnenkast, haar kind aan
de hand nam (na de luiken van binnen vergrendeld te hebben, de deuren angstig
gesloten) en dat ze raad ging vragen bij haar naaste gebuur. Want dat was een boer
met bar veel geld.
Die zei haar, dat ze haar bezit naar de bank kon dragen, maar dat ze er niet mee
moest gaan speculeren op de bank. Van speculeren en dat dat
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eigenlijk schandalig was, had ze toch meer gehoord. En ze zat maar braaf ja en ja te
knikken, hoewel ze nog lang niet vatte waar 't verschil precies in school: geld dragen
naar de bank, maar niet speculeren op de bank. Wat is het toch moeilijk, daarin de
ware weg te vinden, blijkbaar ook als je raad bekomt. Want de raad eigens vond ze
al zo duister.
Nog hoorde Geitemie, dat ze er, na goed vigileren, ook wel een lapje grond voor
kon kopen, dan is - als de koop meevalt tenminste - de rente doorgaans wel hoger
dan op de bank. Maar daarmee kom je ook op allerlei lasten te zitten: grondbelasting
en waterschapsomslag... dat moet je tevoren allemaal krek in ogenschouw nemen.
Ja, ja, dat zou ze vast en zeker doen, beloofde ze. 't Werd maar steeds moeilijker
opgaaf naar haar bevinding.
En dan was er nog een weg: een degelijk en net onderhuis kopen. Erg goeie
opbrengst, als het huis maar doorlopend goeie huurders vindt. Dat laatste kon Geitemie
goed vatten. En toen ze reeds wilde gaan, diep onder de indruk van de zwarigheden,
die nog veel groter bleken te zijn dan ze maai had kunnen vermoeden, zei haar
buurman, die zo kundig was in geldzaken: ‘Ook kan je 't gewoon naar de notaris
dragen. Maar notarissen en de postspaarbank, die geven 't meeste niet.’
Met deze heel niet eenvoudige raad, veeldelig en warrelig, kwam ze weerom aan
haar woning, die ze zo ijzig secuur afgesloten had, omdat het nu een vesting geworden
was vol met geld. En de zijdeur stond open, zomaar uitnodigend voor iedereen, alsof
ze had willen zeggen tot de dieven: stap maar binnen bij me, roof maar de duzenden
die later voor mooi Aagje zijn als ze de bruid is. Haar hart hamerde tegen haar keel
aan... zijn er nú al insluipers geweest? Heeft het gerucht van rijkdom dan zúlke snelle
vlucht? Ze wierp zich naar binnen en zag al gauw, dat alles in haar geldpaleis naar
de eis overeind stond. In de kast lag nog onaangeroerd ál Aagje's toekomstig geld.
En tegelijk besefte ze nu, dat ze aan de zijdeur helegaar niet gedacht had, toen ze
om raad naar de buren trok. En ze besloot hieruit, dat ze de ware geldhebster niet
was. 's Anderendaags droeg ze 't kapitaal bevende van de angst naar de notaris. ‘En
of je er me weimg mee laat verdienen, dat zeggen ze van jou, dat is me al gelijk,’
hijgde Geitemie, ‘áls je 't maar eerlijk bewaart en goed. Jij sluit zeker 's nachts alle
luiken en ook al de deuren secuur.’
De notaris had pleizier om haar bezorgdheid. Hij vertelde haar, dat alles bij hem
fijn gesloten werd, en dat hij nooit veel geld in huis hield. Het geld dat hij thuis
bewaren moést om dag aan dag uit te kunnen betalen, dat stak hij in een stalen
muurkast. Geitemie mocht dat hok zien, de deur van zwaar ijzer mocht ze betasten,
de sleutels gleden door haar vingers. Ze kreeg groot ontzag voor de notaris, een man
die zo gewoon met machtige bonken geld omging, als ware 't geitenmest.
‘En ben je nou nooit bang,’ vroeg ze opbeurend, ‘dat ze jou en je vrouw in de
nacht de hals afsnijen, om aan al dat geld te kommen?’
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‘Aan die angst, áls hij ooit in een mens opkomt, raak je ook gewoon,’ vond de notaris
glimlachend.
Hu, daar lachte de man mee. Geitemie, al heeft ze heel haar leven halve centjes
moeten omkeren eer ze ze uitgaf, is toch maar blij dat ze geen notarisvrouw is
geworden. En ze was nog niet weerom in Blokland, of ze bemerkte dat ze álle
papiergeld dat ze in huis had, verbouwereerd en wel naar de notaris had gedragen,
óók de twee muntjes van tien gulden, die haar bezit voor dagelijkse uitgaven waren
geweest. Ze zuchtte van de ontdekking en keerde maar weer terug naar Montfoort,
alsof haar benen niet oud en verheen versleten waren. De notaris deed helegaar niet
aardig, toen ze zo subiet al om twintig gulden terug kwam. ‘Dat wordt een heel
schrijfkarwei als je daar een gewoonte van gaat maken, vrouw.’
En omdat ze van al de tribulatie om dat geld nog zo bar ontdaan en buiten haar
doen was, wist Geitemie op dat standje alleen maar wat onduidelijks te stamelen. Ze
ging ten tweede male de weg naar Blokland terug, in 't verdrietige besef, dat ze anders
had behoren te handelen met de notaris, die zo waakzaam als een hoefhond is op het
geld voor Aagje, voor later.
Maar op geld, dat in een daggelderswoning binnen valt, kán geen geluk rusten.
Geitemie heeft haar kinderen verzwegen, dat hier gister een boersaangeklede
weldoener is binnengevallen, Sinterklaas in 't zwart en met een zijden petje op. Maar
Aagje zelf heeft het argeloos uitgebracht. En of dat nog niet genoeg was, werd het
ook al weer overgebriefd door mensen van buitenaf. Een open rijtuig in Blokland is
dan ook een te ongewone verschijning.
Haar oudste dochter was daar heel niet over te spreken. Moeder scharrelt met haar
geld, ze doet zus en ze doet zo en álles in 't verdoken. Mogen wij grote kinderen dan
heel niet weten, wat er voor stukken geld binnen stromen?
Geitemie hoorde de verwijten aan en ze wist er niet goed blijf mee. Want waarom
ze deze dingen eigenlijk zo verdoken hield, was haar niet klaar. En ze zegde: ‘Vroeger
deed ik alles over het geld met vaders af. En als er over geld gepraat werd met vaders,
dan was het over zorgen. En daar wilden we jullie maar buiten houwen, kinderen.
Zó komt het, dat ik nog altijd over 't geld niet graag praat. Maar jullie maggen 't wel
weten hoor. Dat ik van een meue uit Boreft georven heb, dat heb ik toch gezegd. En
dat een opgrijper me weer arm gemaakt heit, dat weet heel de wereld, jullie weten 't
dus ook. Maar toen is er weer een ander gekommen, met loterijbriefjes. En daarbij
heb ik op Aagjes naam een lotje gekocht. Nou is op dat lotje een bonk geld gevallen.
Wat een geluk toch voor het keind. Ik heb het vastgezet bij de notaris op heur naam.’
Ze vroegen, om hoeveel geld het ging en Geitemie vertelde dat argeloos.
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Maar toén moest moeder toch vernemen, en van haar eigen kinderen nog wel, dat ze
met een onrecht doende was. Want dat geld was van Aagje niet alleen, maar dat was
van allegaar. Alles wat moeder heeft, hoort immers heel het huisgezin toe.
‘Maar,’ zei ze benard, ‘maar ik heb het lot toch veur háár gekocht.’
Dat leek een afdoend antwoord, en 't duurde even eer er verweer op kwam. Maar
een van de kinderen wist toch al, dat onmondig jonkvolk niks apart mag bezitten,
dat genomen is uit het gezin. Alles is voor allen. ‘En dan nog, moeder,’ zei haar beste
werkzame meidje, dat even thuis was van haar boer, ‘wil toch naar rede luisteren.
Wij geven jou allegaar wat af van 't geen we verdienen. Nou moeten we toch ook
maggen meedelen, als je van dat geld lotjes koopt en d'r valt wat op.’
‘Dát is eigentlijk naar recht,’ vond Geitemie verdrietig en ze zag geen uitkomst
meer.
‘En was het beschreven, dat je aan Aagje apart dat lot had gegeven?’
‘Beschreven? Met zo'n geel zegel d'r op en m'n poot er onder? Nee, dank je wel
keinderen, dát nooit meer.’
‘Als 't niet beschreven is geweest, dan is dat geld toch van ons allegaar.’
‘O. En moet ik 't nou weerom gaan halen ook? Dat ware dan drie keer naar de
notaris.’ En ze vertelde, hoe ze heden al gevaren was. Maar zó krek namen ze het
toch niet. Als de kinderen maar wisten, dat moeder 't geld mettertijd niet aan één
weggeven zou, stond het bij de notaris maar goed volgens eens ieders bevinding.
Eerst twee dagen na dato, had Geitemie een nieuw verweer gevonden en ze zei:
‘Jullie allegaar zijn nou groot, kunnen aan de bik kommen, vandaag of morgen of
over een paar jaar. Maar Aagje moet nog ter schole, dat schaap heit nog zo'n lange
weg te gaan. En eer ze zo wijd is als jullie noú zijn, is moeder oud, kan moeder niet
meer stikken voor de soldaten. Ik heb nou al een bril nodig. Daarom is het toch goed,
dat er dan wat geld vaststaat voor het keind, dat er 't zeerste van nodig hebben zal.’
Waarop ze zowat tot antwoord kreeg: komt tijd, komt raad. Want wat wilde moeder
eigenlijk doen, als er een wou trouwen? Een meid moet haar kleerkast vol hebben,
en al het beddegoed naar de eis. En een jonge vent moet behoorlijk in z'n meubelen
zitten.’
‘Ja,’ mijmerde Geitemie hardop, ‘ik hoor het al, de armoei zónder geld mag dan
erg zijn, de armoei die 't geld meebrengt is erger. En hoe het ook gaat, ik wou het
geldje toch maar graag voor Aagje vasthouwer.’
Zo was moeder nou. Een hele klucht kinderen om haar heen, allegaar oppassend
en werkzaam, maar geen van allen rijk. En die kinderen wil ze niet delen laten, om
één kind wat amparts te doen. Eerlijk is anders. Wat heeft Aagje dan voor op ons,
vroegen ze? En waar is dat ooit vertoond? Moet een moeder al haar kinderen dan
niet gelijk behandelen? Dat Aagje zoveel
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jonger is, is toch geen verdienste van 't kleine keind zelf? Maar altijd wordt ze
voorgetrokken, in kleer, in speelgoed, ja met het eten nog vaak. Ze hebben 't al heel
lang waargenomen, maar 't nooit naam gegeven. Nu moet het dan maar eens gezegd
zijn. Is er soms wat amparts aan Aagje?
Ach, dacht Geitemie, dat ga ik jullie niet verklaren, kinderen. Jullie zullen me tóch
niet verstaan. Jullie hebben in heur ogen niet gezien, zo ikke er in gekeken heb, en
die schilder indertijd ook. Beste kinderen zijn jullie, maar wat verstaan jullie van de
fijne dingen die er wentelen in 't wezen van zulk een keind? Niks hoegenaamd!
Ze ging nog even naar haar geiten, om 't voerbakje voor de nacht te vullen en de
werveltjes voor 't hok goed te sluiten. ‘Sikken,’ zei ze triestig, ‘ze verstaan me daar
binnen weer niet. Maar dat komt, omdat ze van Linschoten niet geboortig zijn, sikken.
Zó zit dat en niet anders.’

VIII / Geitemie wordt weelderig. Schande!
Zullen de kinderen nu eindelijk genoeg geklaagd hebben over het geld dat Aagje
toekomt en dat voor haar bij de notaris staat? Soms denkt Geitemie, dat het nu
vergeten is. Maar telkens moet ze ervaren, dat geld roestvlekken maakt op
mensenharten. Haar kinderen kunnen het niet vergeten, dat moeder een kapitaal heeft
weggegeven aan één kind. En Geitemie merkt er al gevolgen van ook. Haar oudste
meidje komt met haar jaarportie thuis, maar ze is er wat schrieler mee dan vroeger.
‘Heb je soms een vrijer, keind?’ vraagt Geitemie bezorgd, maar neen, dát is het
niet. En ze neemt het mindere aan van haar kind, zonder verweer. Ze zal het toch
wel reeën, schat ze, zonder dat ze naar de notaris hoeft om al iets te korten van wat
beschikt is voor Aagje, als die ooit de bruid zal zijn. Want nu gaat moeders
wagenmaker weer wat meer verdienen en die is nog op de leeftijd dat hij álles afgeeft.
En ook de andere kinderen worden toch met het jaar bekwamer, Geitemie maakt zich
maar geen zorgen.
‘Moeder,’ zegt er een van haar zes, ‘je wordt toch niet blind, hoop ik? En je hebt
nog wel een goeie bril gekocht?’
‘Dat heb ik zeker. Wat wou je gezegd hebben?’
‘Ik heb in de schuur gezien, je houdt een bokkie aan. Je hebt toch zeker niet
gedocht, het was een geit?’
‘Zie je me voor zó onnozel aan, stomme koei? En waarom zou ik geen bokkie
aanbouwen?’
‘Nou, maar dan weet ik genoeg,’ zegt ineens haar ijverige wagenmaker. ‘'k Heb
het eerst nog niet eens willen geloven, wat ze me verzegd hebben, maar 't is dus tóch
waar.’
‘Wat wroet er toch, keinderen?’
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‘In Ouwater, daar staat bij de wagenmaker een bokkenwagen en die is gekocht op
een boelhuis in Snelrewaard. En 't zeggen is, jij hebt dat ding gekocht in de Waard,
moeder. M'n baas is er onderlest mee thuisgekomen uit Ouwater. Maar mooi vind
ik 't niet van jou; hij laat me een weekgeld verdienen en jij gunt hem nog niks voor
't opknappen van je karretje. Dat heit een ander maggen doen.’
De kinderen zijn er allemaal stil van. Wat heeft moeder noú weer in 't geheim
uitgebroeid? Wat gaat er toch allemaal beuren in hun, huis, zonder dat ze er weet
van dragen?
‘'t Is toch schand ook,’ klaagt Geitemie, ‘hoe de mensen je niet gerust laten in je
bedneven. Ik praat toch ook over de mensen niet, wat willen ze toch van me? 't Is
net, of de mensen in de stad van Tergouw aan je asem kunnen ruiken, als je achter
in Blokland een brandewijntje heit gedronken. Waarom beloert heel de wereld me
toch zo?’
‘Ja, hoor eens moeder, dan moet je eigens niet beginnen met acties te nemen in
wagensmeer bij een laaielichter, want daardoor kom je vanzelf in opspraak. Maar
nou weet Ik nog altijd niet: is het nou waar, of niet en waar van die bokkenwagen?’
‘Ik zal 't dan maar zeggen,’ zegt Geitemie ontdaan. ‘Ik heb weer een nieuw lootje
gekocht en ik had ermee willen wachten jullie te vertellen van die bokkenwagen, tot
m'n lot uit de loterij kwam; álles wat er op valt, dat is voor jullie gezessen, al is 't
een huis vol geld. Ja, ik heb een bokkenwagentje voor Aagje gekocht. 't Keind is
helegaar allenig en mag toch wel wat vertier hebben.’
‘En allemaal van dat loterijgeld?’
‘Dat niet,’ zegt ze onvoorzichtig oprecht, ‘want dat heb ik zó bij de notaris
gebracht.’ En de verontwaardiging is groot. De kinderen zijn 't er gezamenlijk over
eens, dat het zó toch niet langer gaat. Alles hangt moeder maar aan Aagje, daar
moéten ze bezwaar tegen maken. Die bokkenwagen is dus nog uit het erfgeld betaald
dat over is.
‘Nou goed,’ zegt Geitemie sussend, ‘ik zal 't dan achteraf nog van haar geld
afnemen. Is het dán goed?’
Neen, 't is helemaal niet goed, vinden ze allegaar. Want haar geld, waar moeder
't altijd over heeft, dat is het geld van heel 't gezin, dat hebben ze moeder toch al eer
gezegd.
‘Wacht nou, keinderen, jullie krijgen toch deeskeer alles wat er valt op het lot uit
de loterij. En 'k speul mee niet een veul grotere kans.’
Maar toén hebben ze toch moeten lachen om moeder. Kent moeder het woord dan
niet:
Loterij is kloterij,
hopen d'r op is slavernij.

Herman de Man, Omnibus

332
Neen, moeder kent dat woord niet. En ze gelooft er niet in ook. Wagensmeer, dát is
kloterij, daar kan ze tenminste van meepraten. Maar de loterij gaat brandeerlijk toe;
schande van de kinderen om schuldeloze mensen te bekladderen. ‘Wachten jullie
maar liever,’ zegt Geitemie, weggedoken in haar eenzaamheid tegen al die kinderen,
‘wachten jullie nou maar eerst, wat er op valt.’
En er viel eigen geld op. Maar subiet nam Geitemie, want de loterij speelde nóg
anderhalve week, een ander heel lot. Daags daarna moest ze wéér wat bijpassen,
want overnieuw was 't eigen geld. En toen, en toen... drie keer is toch burenregt...
bleef haar lot ongewis er in tot de laatste honderd nummers. En daar was de
vijftigduizend onder, mensen, dat kon ook nog tachtigduizend worden, hebben ze
haar uitgelegd maar dat kon ze niet begrijpen. Ze zag stoeten van geld langs trekken,
net of goutientjes pootjes hadden gekregen. Heel vroeg in de ochtend kwam de
loterijagent bij haar, met een meneer, die een vol uur met haar praatte. Of ze haar lot
wou verkopen.
‘Nee.’
‘Voor 't dubbele van wat ze betaald had.’
‘Nee.’
‘Voor twee honderd gulden dan?’
‘Nee en nee en nee!’
‘Drie honderd.’
‘Nog niet voor duzend.’
‘Ik neem het voor duizend,’ zei de ander hijgend, gedachtig aan het barre geluk
dat deze weduwvrouw in haar vingers moet hebben. De eerste keer dat ze meespeelde
een hoge prijs en nu weer direct daarop onder de honderd laatste nummers na
tweemaal eigen geld, 't leek wel of ze omgang had met de duvel.
Maar Geitemie zegt nee en nee en nee! Ze beeft er nog harder bij dan haar wilde
bezoeker; 't lijkt wel, of ál liet geld van de wereld het gemunt heeft op háár, in haar
huisje wezen wil. Wat moet ze er mee beginnen, hoe krijgt ze toch haar kalmte
weerom. Woensdag moet ze tenten afleveren en ze heeft een dag werkens achterstand.
‘Mannen, gaat toch henen,’ smeekt ze zuchtend, ‘ikke doen het tóch niet.’
‘Barst!’ zei die ander in zijn kwaadheid. ‘En dan zal je een niet hebben ook,
eigenwijs mirakel.’
‘Een niet?’ vroeg ze.
‘Dat is zoveel als niks, helegaar niks,’ verklaarde haar de agent.
‘Ik heb m'n handen nog,’ zei ze berustend, ‘en ik kan werken.’
Die eigenste avond kwam de vervloeking al uit, had ze een niet. Maar dat vernam
ze pas, omdat ze weinig begrip hád van de loterijlijst in de krant, toen haar overnieuw
- alweer voor de volgende loterij - een heel lot werd aangeboden door Gijs Verkerke.
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Geitemie was er echt verbouwereerd van. Nu had ze dus niets gekregen van de loterij,
om haar kinderen aan te mogen bieden. En de zeventig gulden waren óók al
weggeblazen. En al die drukte en dat gejaag in haar huis, om haar 't lot afhandig te
maken, heeft ze óók moeten verduren. Had ze voordien maar de duizend gulden
aangenomen. Ze vond het bij elkaar maar een hoop narigheid en ze wou er echt niet
meer aan beginnen. Maar het grijs hoerig ventje had haar nu eenmaal horen zeggen,
dat ze ook haar andere kinderen nog wat had witren schenken uit gewonnen geld en
dus had hij 't niet al te moeilijk meer met Geitemie. Twee hele loten heeft ze gekocht,
't geld had ze niet voorradig, maar ze beloofde trouwhartig, dat ze het naaste week
zou gaan halen bij de notaris. En 't zou voor hem klaar liggen, zo gauw hij weer deze
kant uit kwam.
En de loterij speelde nog niet, toen kwam eindelijk de bokkenwagen mooi vers
gelakt en het tuig door een zadelmaker naar de eis opgeknapt was daarbij. Geitemie
heeft naar dit ogenblik zo brandend gehunkerd, maar nu het aardige wagentje op
haar werf staat, is de vreugd erom voor een heel stuk vergald. Want haar andere
kinderen misgunnen Aagje dit prachtig speelgoed. Ze weet dat al op voorhand en ze
kan dat niet verstaan. Zelf ziet ze nu ook wel in, dat ze er beter aan gedaan had, er
eerder over te praten met de grootgeworden kinderen, maar 't geheime wezen is haar
zo'n blijmakend genoegen op voorhand geweest. En ook nu verstaat Geitemie nog
niet, dat ieder in huis niet haar niet samenspannen wil, om heur Aagje goed te doen.
Zie toch, hoe mooi en dartel dat nakomertje opgroeit, het is toch waarlijk de blom
van haar huis. Nu kunnen ze haar wel zeggen, en honderd keren ook, alle kinderen
moeten eenderhand zijn voor een moeder - maar als één kindje zo voornaam en
ampart is, dan is het toch niet eender als de anderen.
Ook wroet er nog een andere reden door haar heen, om niét heel en al gelukkig te
zijn. 't Gaat niet zo goed met haar eigen fokset, 't wordt maar een miezerabele bok
zo te zien. Geen rechte fiere rug, gelijk 't zo mooi staat bij een geitenman met baard
en horens, geen trotse kwaadkijkende kop en veerkrachtige sterke poten, neen, in
haar stal groeit een flauwe eenkloot waar heel geen nijdige furie in zit. En ziet ze 't
goed, dan wast het horenstel nog scheef op zijn kop ook. Met zulk een misbak laat
ze Aagje niet uit toeren gaan, haar wondermooi meidje komt héél wat anders toe.
En er welt weer eens een plan in haar kopje op. Ze moet tóch naar de notaris, om
geld weg te halen waar ze die loten nog mee moet betalen, dán neemt ze gelijk maar
wat meer van het bruidsgeld af. Want een fraaie bok moét er zijn. En 't is waar, als
ze een vreemde bok binnen haalt, kan ze later ook eigen fokken, heeft ze de
bokkenboer niet meer van doen. Dat spaart springgeld enn tevens de zorg telkenmale,
of het wel gehouden heeft. O zo, Geitemie laat haar eigen niet verslaan, door duzen.d
kwaadkijkende kinderen nog niet.
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De beste bokken komen uit de Meern, want dáár woont een bokkenboer, weet ze bij
geruchte, die voor de grote heren rijbokken teelt. Ze laat zich van Montfoort uit er
heen rijden en spreekt tevoren met de stalhouder af, dat hij de brik maar inspannen
moet, er is kans op dat ze met een bok weerom komt. En natuurlijk, ze slaagt; wie
iets met grote furie wil, slaagt altijd. Ze koopt er een bok mensen, zo fier en fraai,
zó fel dartel heeft ze er van z'n leven nog niet een gezien. En geen asempje
bokkenlucht er aan, 't kón niet mooier. Vervoerd zit ze bij de bokkenboer ervan te
gewagen, dat ze uit die hoge geitenman zéker ook goed zal kunnen fokken.
‘Maar dan had ie toch niet gesneeën moeten zijn,’ zegt de kweker lachende.
Ocht, dát r een teleurstelling. Daar had ze toch echt nog niet eens aan gedacht, wat
dom toch. Geitemie is in staat, zichzelf een stomp in de ribben te geven; hoe kan een
mens zó onnadenkend zijn. En dat háár dit overkomen moest, alsof ze voor 't eerst
van haar leven met geitenvolk omgaat. Verslagen biedt ze rouwkoop aan. Maar dat
is hier niet nodig, ze kan een verse bok kopen, er zijn daar nog drie in voorraad. Och
en och, wat ze toén toch aanschouwd heeft. Een geblokte bok, zwart en wit. En echt
zwart, geen bruin-verschoten haartje er tussen. Zo hoog als die gelubde bok was deze
niet, maar hij was dan ook nog niet uitgegroeid, vernam ze. En deze was van de
eigenste geit als die gesneden bok, alleen een foksel jonger.
‘Gekocht, gekocht!’ jubelde Geitemie en omdat ze hier nu tóch niets meer te
schaften had, liet ze haar nieuwkoop meteen maar op de brik beuren, hoe meneer
ook stampte en kopte. En zij hield hem goed vast aan 't lijntje, geen nood dat de
nieuwkoop er onderweg af springen zou.
Van Montfoort naar huis heeft ze er mee gestapt. Een aftands wijfje liep daar op
Blokland aan niet een krachtig jong beest aan het touw, dat naar alle richtingen
vluchten wou, maar geen kans kreeg hoegenaamd. Er zweefde al een wolkje zure
bokkengeur over heen, maar dit is teken van kracht, weet Geitemie en 't beviel haar
best.
‘Gunter wonen we nou, onze bok!’ zei ze weltevree, toen ze in de verte haar huisje
tegen de dijk weggedrukt liggen zag. ‘Nog twee lompe koeihouders voorbij en dan
zijn we er. Allenig zal je er niet zijn hoor. Drie geiten zal je er vinden en dan ikke
en Aagje en 's avonds nog wat jong volk maar dat wel niet veel naar je omkijken
gaat. Je zal je eigen bij ons dus niet hoeven te vervelen, dat niet. En als je deftig voor
't wagentje wil stappen - ik zal 't je eigens leren - dan mag jij met Aagje uit, een mooi
stuk van de wereld zien. Jij gaat het daar gunter goed krijgen, trek jij maar niet zo
venijnig aan het touwtje de andere kant op. Want helpen doet dat tóch niks.’
En ze bracht haar nieuwkoop thuis, bond hem vast aan de deurklink en ging Aagje
halen bij de geburen. Nu was het spul compleet: bokkenwagen, tuig en bok. 'Rijden
Aagje!’
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En gelijk ze verwacht had, geschiedde ook. De kinderen hadden er heel geen genie
in naar Aagjes nieuwe bok te gaan kijken. Wel leek het, of ze hun verzet hadden
opgegeven. Ze zeiden onder elkaar: ‘Moeder doet tóch wat ze wil,’ - en ze lieten
haar maar aandoen. Wel waren ze allegaar schrikkelijk nieuwsgierig om de beroemde
nieuwkoop te zien, want moeder kon er niet van uitverteld geraken. Maar als ze lieten
blijken, hoe fel graag ze de bok hadden gezien op stal, dan was moeder weer gesticht
in dat dwaze doen. En een bokkenwagen is toch liefhebberij voor de rijkdom, niet
voor een weduwvrouw die bij de genade van haar werkende kinderen leeft. Maar eer
er een week verlopen was, hadden ze allegaar in 't heimelijke de wonderbok gezien.
En erkennen moesten ze 't, bij moeder in de stal stond een furie van een bok, een
monster. Ogen als gitten, een baard die venijnig vooruit gestoken staat. Moet dáár
een onmondig kindje in een wagentje aan toevertrouwd worden? Als dat maar geen
ongelukken geeft.
Ongelukken gaf het niet, maar wél een hoop ongemak en hartkloppingen, aleer
het kwaai beest begrepen had, dat een trekbok geen dansbok mag zijn, omdat dat
anders de burries van het wagentje kost. Geitemie lag na de eerste oefening van de
bok in het gareel doodmoei achterover op de lattenbank te blazen, maar als een
koningin van Engeland zat Aagje op haar wagentje, ernstig, waarbij blij. Geitemie
kón daar zo niet blijven liggen als een oud vod. 't Was zonde voor wat haar ogen dan
niet zagen: Aagje welbewust, mooi in de deer, rijk in haar wagentje.
‘Zal ik 't nóg een keer proberen op de dijk, moeder?’ vroeg ze flemerig. ‘En blijf
jij nou maar op de lattenbank, ik durf nou bést alleen.’
Maar Geitenlis Bierf haar nog niet alleen over de dijk te laten gaan tussen al dat
water, met dat onwennige felle dier voor 't wagentje. En ze raapte haar moeie leden
bij elkaar. ‘Vooruit dan maar weer. We gaan rijen, Aagje!’ En ze draafde overnieuw
naast het gespan als een afgewerkt postkoetspaard.
‘'t Gaat al fijn, moeder.’
‘O, kind, het gaat toch zo fijn!’ Bloed zwom voor haar ogen.
't Is, dat Geitemie het klagen niet gewoon is, maar die eigenste avond - Aagje lag
al lang te bedde, hoé haar kind vannacht dromen zal - die avond en die nacht kromp
ze weg van de lendenpijn. Maar als ze daar nu over begonnen was met de kinderen
die 't altijd anders willen dan moeder, had ze weer honderd op een hoop te horen
gekregen over haar doenwijs met Aagje en met de bok, met het wagentje, het dure
tuig, de fijne kleertjes, de pop met echt haar... ach mensen, ze wordt daar altijd zo
moei en moedeloos van. En daarom zegt ze 't maar niet, hoe haar oude lijf gemarteld
wordt, na een dag zó zwaar. Morgen zal het over zijn en dat is nodig, want morgen
moet het bokkie verder geleerd worden, tot de nijdige knaap mak en tuigree wezen
zal.
Maar die andere dag is er door haar nieuwkoop een schandstuk uitgehaald,
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waarover gelachen is door alles wat stem om kwaad te spreken heeft, tussen IJssel
en Oude Rijn. Bij Hanneke Vermaas in 't Boveneind (ook een soortement Geitemie,
maar een die veel te weinig verstand heeft van het goeie melkvee op de dunne pootjes)
daar was een tweedejaars geit ritsig. Een miserabel ding, dat had Geitemie al eens
eer gezien in 't langskomen. Als 't haar fokset geweest was, zo had ze er al lang
kopergeld van gemaakt. Maar die domme Hanneke Vermaat, waar nóóit een echte
geitennatuur in komen zal, had daar geen oog op. En nu was haar slap voddenjong
van een geit juist ritsig, toen Geitemie met de fier stappende bok voor 't wagentje
langs kwam. En het mocht dan een flodderig ding zijn met een uitgezakt lijf, schretten
kon het maar best. Oei, wat dartelde dat halfbakken geitje van Hanneke Vermaas,
toen het de sterke geitenman rook, die daar kwam aangetrampeld over de dijk. En
Geitemie kent die roep. Ze hoeft nu niet eens in het bogerdkampje van Hanneke
Vermaas te zijn, ze weet tóch wel wat daar precies gebeurt. Daar staat een bibberend
geitje te kwispelen en te keutelen van geweld, het knielt neer en rijst weer overeind,
het groet met de schuingehouden kop beleefd naar mijnheer die er nog niet is, maar
die ze toch naderen weet.
En die meneer heeft de roep verstaan, even zo goed als Geitemie. Zij kent die roep
wel uit duzenden, korte lage wekkerstoten, wijdweg hoorbaar. Misschien heeft Aagjes
sterke bok het nog wel eer en beter waargenomen dan Geitemie, al heeft zij omtrent
veertig jaren ervaring in de geitenhouderij. Want zie daar toch, hoe het vuur er uit
spat. En welk een vaart het mooie wagentje krijgt. ‘Ho! ho! ondier!’ schreeuwt ze.
Maar de blije geitenman op avontuur verneemt daar zeker uit, dat hij nóg harder
draven moet. Ze trekt aann de koeistreng, die ze aan de hoofdstelring gebonden heeft,
óf trekt de koeistreng aan haar? Ze heeft nu weinig tijd overig om dat nog te
onderscheiden, want ze draaft niet meer, ze zeilt op haar dikke rokken, ze zweeft,
vliegt en ze valt. Gunter, ver over de dijk hobbelt de geitenman met het onbeheerd
wagentje er achter, en Aagje er in. Even moet Geitemie haar ogen sluiten, want het
wagentje moet daar dadelijk in volle vaart de scherpe bocht maken, om op de werf
van Hanneke Vermaas te geraken. Want die bok kent de weg, zal zich zekerlijk niet
vergissen. Met barmenselijke steken in haar milt, krimpende van de pijn, tornt ze
óók daarheen. En door haar gesloten oogleden heen ziet ze het gebeuren, twee wielen
van het wagentje gaan dreigend omhoog, kwakken weer neer op het sintelpad, God
zij dank, het rijdt nog en Aagje is er niet uit geslingerd. En er is nóg een geluk, de
hoge rijshouten horde, die voor hek dient naar Hannekes bogerdkampje, staat niet
open. En dáár komt het hollend gespan tot stilstand, ze ziet het, há ze ziet het. Maar
eer Geitemie daar óók zijn kan, springt de nieuwkoop, die van woede achter in z'n
keel heeft staan klagen en knorrelen, op z'n achterbenen, hij wil bij zijn dartele vrouw
zijn, ze roept naar hem. Verschrik-
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kelijk beest, merk je dan niet, dat je Aagje ruggelings van 't sierwagentje gooit, hoor
je heur niet schreien van de pijn, wreed beest? Moeder is al bij haar meidje en neemt
haar in de opengespreide schoot. Hals, benen en armen heeft ze niet gebroken, maar
wel is er bloed. Het komt uit een wonde in 't wezen, vlak onder Aagje's oog. En
Hanneke Vermaas komt gillend en gierend uit haar kot gestoven. ‘Help, help! wat
beurt hier?’
‘Hier is m'n Aagje gevallen, ze heeft heur eigen bezeerd.’
‘Daar moet weegbreeblad op, dan gaat het niet dragen,’ weet de andere Geitemie,
die (al weet ze van geiten dan niet veel) erkend bedreven is in de kruidkunde. ‘Maar
eerst wassen met azijn.’
En Hanneke draagt het kind haar woning binnen, waar ze 't martelt met azijn en
dan verbindt, met een blad onder de linnen doek. Maar Geitemie alvorens ze zelf
ook naar binnen is gegaan, heeft haar bok nijdig vastgebonden aan een wervel van
de raamfuiken, de koeistreng kort gestrikt aan het hoofdstel, zodat het onte beest
geen stap meer zetten kan van de gevel vandaan. En ze ziet bij Hanneke binnen,
Aagje is de schrik alweer te boven en de pijn ook omtrent. En zie toch, het dappere
meidje lacht zowaar tot moeder, de ramp is afgewend. En 't wagentje is óók niet
gekraakt, heeft ze daarnet al in de gauwigheid gezien.
Buiten hoort Geitemie het wekkerconcert. ‘Ze hebben dorst,’ zegt ze tot Hanneke,
want naar haar bevinding is Aagje al wijs genoeg.
‘Dat is goed te vernemen, barre dorst alletwee,’ weet Hanneke weerom.
‘ik ga jullie een tas koffie inschenken. Maar ik had er al van vernomen hoor, dat
je zo'n ontaard-mooie bok had gekocht, vrouw.’
‘Ja, hij is mooi! Dat heb je wél gezegd!’
‘En nou je tóch hier bent, vrouw.’
‘'t Is al goed,’ zegt ze gehaast weerom. ‘Hou jij het keind maar hier zolang.’ En
Geitemie wacht er geen asemtocht mee. Dat schandalige bletten, het is hoorbaar
dwars door de polders heen tot Benschop toe zeker wel, moet maar subiet ten einde
zijn. Ze spant het nijdige trekdier uit, vat haar bok bij de halster en gaat door 't
hordehek. In een zuchtje heeft hij zijn plicht gedaan, ze wacht nog even op de
mogelijke herhaling en dan zijn de rekelstreken er uit. Nu is het tenminste stil.
Geitemie heeft thans geen moeite meer, de bok overnieuw in te spannen. Maar
omdat ze de geile trekken van dat soort heren kent, zet ze 'm even zo vast als eerst
aan de luikwervel. Bij een ware bok duurt de moeiheid na z'n willetje soms geen vijf
minuten. En zeker, als hij zo goed gevoerd is gelijk bij haar op de stal.
Twee geitenmoeders fluisteren wat met elkaar. Neen, Geitemie wil geen zes stuivers
hebben, ze acht dat Hanneke dat verdiend heeft en ja wat meer, omdat ze Aagje zo
kundig heeft verbonden en koffie heeft geschonken voor het onverwachte bezoek.
Aagje zit niks te doen. Daarom moet het kind
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aan een hoop dingen denken. Ze overdenkt, of ze van nu af nog op 't wagentje zal
durven zitten. Neen nooit meer; ja, ja natuurlijk durft ze dat. Want nu is de bok nog
op hol geslagen, hoewel ze parmantig aan de leidsels heeft getrokken. Maar nóóit
zal 't haar meer overkomen, Aagje weet zeker dat ze op den duur het beheer er nog
beter over verkrijgen zal. Er komt een felle wil in haar, zo'n groot beest, zo'n
ondeugende bok algeheel te beheersen. En omdat ze dit zo machtig graag wil, voelt
ze ook de pijn niet meer onder haar ogen.
‘Blijf jij nog maar wat binnen uitrusten, moeder,’ zegt Aagje vol parmans, ‘dan
rij ik allenig wel naar huis weerom.’
‘Wat een kind.’
Maar ondanks moeders bewondering, en de bewondering die uit Hannekes ogen
straalt om zoveel fermheid, durft Geitemie haar bloedje toch niet alleen weerom te
sturen. Ze dankt nog eens hartelijk en gaat met haar Aagje mee naar de eigen woning.
Aldaar aangekomen springt het kind traptel van 't wagentje, ziet toe hoe moeder,
bevende nog, strengen los knoopt en het tuig van de bokkenrug beurt, en ze vraagt
beleefd: ‘Moeder, wanneer kommen er nou jonge geitjes bij Hanneke?’
‘Aagje had best dood kunnen zijn,’ zegt des avonds een van haar zes die 't altijd beter
weten. ‘En heel de buurt weet er nou over mee te praten. Als 't zó moet doorgaan,
dan trek ik op m'n eigen. Ik wil niet thuis liggen bij een bokkenboer; toekomend jaar
is ie weer ouwer en gaat ie nóg harder stinken. Dat trekt op den duur in je kleren, de
mensen ruiken het aan je en geven 't je na.
Ja, ze vonden allegaar, dat moeder glad verkeerd handelde. De wagen maker weet
wel uitkomst. ‘Laat naij dat wagentje, met tuig en bok en al, ieverans voor je zien te
verkopen, moeder.’
‘Dat mooie spulletje verkopen? Nee. Al kon je 't opwegen tegen goud.’
‘Waarom wil je ons dat pleizier nu niet doen?’
‘'t Is voor Aagje bestemd, voor heur zal 't blijven.’
‘Zijn wij allegaar jou dan zogezegd niks meer waard?’
‘Kinderen, zegt dát toch niet. Dat weten jullie toch beter van moeders.’
‘Maar 't gaat zo ook op ongelukken uitlopen, moeder. Overal waar maar een ritsige
geit zit, jaagt zo'n loeder van een bok naar toe.’
‘Dat is toch allenig maar in 't najaar, jongens. En dan is 't weer voorbij voor een
heel jaar.’
‘Snijen laten, moeder.’
‘Nee, dat doen ik ook niet. In 't najaar heeft Aagje tóch weinig wil van 't wagentje.’
‘Maar wat heb je er eigenlijk dan mee voor, moeder? Naaste jaar moet ze al naar
school en dan kan ze allenig nog maar rijen in de vacantie.’
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‘Alle dagen!’ grauwt ze weerom.
‘Doe je heur dan niet naar de school? Wat ga je nou weer besteken? Dat is toch
de eis.’
‘Ze gaat naar school, ze rijdt er mooi naar toe. En daar is nou het wagentje eigendijk
voor. O zo.’
‘Mens!’
‘Ja!’
‘En waar laat je overdag die kar dan en waar de bok?’
‘Komt tijd, komt raad. Maar zó beurt het. 't Keind is hier ganselijk alleen, heeft
niemand op de werf om mee te spelen, gelijk jullie wel indertijd! Ik gun heur het
verzetje goed.’
‘Ze zullen je in Montfoort wel dankbaar zijn voor de stank.’
‘Daar zullen ze wel aan wennen. En 't is maar wat je stank blieft te noemen. Ikke
voor mijn persoon ruik graag een bok, als 't beest maar gezond is.’
‘En in 't najaar? Als de geiten ritsig zijn? Moet Aagje dan d'r nek breken met zo'n
springerige donderhond voor 't wagentje?’
‘Ach...’ zegt ze verschrikt, ‘daar heb ik zuiver nog niet aan gedacht.’
‘Zie je nou wel. Maar morgen vroeg,’ zegt de wagenmaker, ‘zet ik de bezem in
de heg.’
Doe jij maar, denkt ze vervaard, zó als jij naar je baas bent, gaat ie er tóch weer
uit. En zo deed ze ook. Maar keuensnijers zijn nu eenmaal fel op verdienste. De snijer
uit Heeswijk was deel morgen vroeg al langs gekomen, omdat hij in 't achterend van
Blokland geroepen was bij een merrie die bezwaarlijk afveulende. En hij had de
bezem goed zien staann in de hegge bij Geitemie. Wat zou dáár nu gelubd moeten
worden, dacht de vent, in zichzelve lachende. Maar voorbij het armoehuisje onder
de wind komende, rook de man met de fijne mesjes het al: een bok. Alweer wat
nieuws, 't zou hier z'n eerste worden, maar dat was de vent om 't even; snijen is snijen.
Toen hij kort tegen de middag de woning opnieuw passeerde, was de bezem weg.
Dat vond hij vreemd, toch ging hij maar eens achterom. ‘Je had de bezem zeker om
te boenen nodig, vrouw?’ vroeg hij vrindehjk en zette zich neer aan haar tafel.
‘Dat was maar dom jongenswerk,’ zei ze ter verontschuldiging, ‘en ik zal jou een
brandewijntje geven, dan ben je niet helegaar voor de aap achterom gestuurd.’
‘Hij stinkt anders knap, je bok.’
‘Die 't niet en ruiken willen, nijpen keurlui neus maar dicht.’ Ze schonk de snijer
een brandewijntje in en haar bok mocht blijven gelijk hij was, fier en ongeschonden.
In die eigenste week kwam de loterijman weer eens aan. Hij bracht geld weerom van
één briefje.
‘En 't andere? Is dat weer teniet gegaan?’ O, ze vond het zo begrotelijk van het
dure geld. Maar toch wou ze 't niet opgeven, weer kocht ze twee loten.
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Dat najaar begon Geitemie uit haar eigen bok te fokken. Ze had er groot vertrouwen
op, dat het bazen van werpsets zouden worden en ook spaarde ze er wat dubbeltjes
mee. Maar dat ze heel de winter zo'n vreetmachien erbij van voedsel moest voorzien,
gelijk haar door de kinderen toch werd voorgehouden, lei ze niet op de andere schaal
van de bascule. Geitemie weet nu eenmaal van oudsher dat een geit moet kauwen
en herkauwen. Hoeveel dat allemaal kost, daar staat ze niet bij stil. Boeren rekenen
zoiets niet, daarom kijken ze altijd zo verdrietig, daarom zijn ze ook zo gierig al
betreft het maar een polkje hooi. Geitemie leeft maar voort, een rekenmeester zit er
niet m.
Boem! en ineens valt er weer geld in haar schoot. De loterij is haar overnieuw
genadig geweest. Dit keer acht honderd en vijftig gulden, waar ze vijf en twintig van
afgeeft aan de brenger van het goede bericht, Gijs Verkerke uit Harmelen. Drie volle
dagen draagt ze haar geluk stil voor zich, éénmaat wil ze nog van de kinderen kwaaie
opmerkingen horen over het geld, dat ze alleen maar aan Aagje gunnen zou. En als
het tramalant weer vol op gang is, gaat ze naar de linnenkast, haalt zwijgend een gele
enveloppe te voorschijn en gaat rond bij de kinderen. Zonder uitleg krijgen de vier
die aanwezig zijn elk een briefje van honderd en een van vijf en twintig. ‘En zwijg
nou,’ zegt ze weltevreden, ‘zo gauw ik wéér wat heb gewonnen, geef ik het overnieuw
af. Als jullie dan maar nooit meer zeggen, dat Aagje bij me voor gaat.’
Maar nu hebben ze er weer wat anders op gevonden. ‘Je geeft je nog eens arm aan
die loterij,’ menen ze. ‘Dat je op je ouwe dag nog aan 't speculeren verslingerd raakt,
dat is toch verkeerd, moeder.’
‘Laat mijn persoon maar aantobben. Zolang jullie 's avonds nog goed te eten
hebben, gaat het niemand aan.’ En ook zegt ze nog op een vraag, dat dit keer Aagje
niet heeft meegedeeld. Ze zijn er echt wat vermilderd door. Dat is goed te merken,
want ze krijgt al het geld van de kinderen weer terug, om het bij de notaris vast te
zetten, bij het andere, dat daar al staat.
‘Zo zie je kinderen,’ besluit ze, ‘een moeder houdt van allegaar evenveel.’
Ook van haar oudste hield Geitemie veel. En daarom deed het haar zo zeer, dat
ze dat kind die nawinter schielijk moest laten trouwen, wilden ze niet te laat komen
met de bruiloft. En nog wel met een sjouwer van 't koekenfabriek uit Ouwater; haar
dochter had zich als kind uit een rechtschapen daggeldershuis, dan toch wel diep
vernederd. Vóór de lente in het land kwam, was Geitemie de grootmoeder van een
rood gerimpeld oud manneke, dat de naam van vader werd gegeven. Jammer, dat
Geitemie's oud goed ventje dat niet heeft mogen beleven en bekijken.
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IX / Van een bok die niet meer draaft
Geitemie komt haar huisje bekant niet uit, ze schaamt zich zo. Vijf en twintig jaar
omtrent heeft ze achter in Klokland gewoond onder 't lompe volk en nooit heeft zij
een sterveling aanleiding gegeven, haar met de vinger na te wijzen. En nu heeft haar
oudste meid schande over de woning gehaald. Eerst heeft ze gedacht: de mensen
zullen 't mij personeel wel niet nageven. Ik ben een vrouw alleen en het keind werkte
buitenshuis, en haar dochter is toch achteraf behoorlijk gaan trouwen, al is 't dan
maar met een sjouwer. Maar al dees dingen bij elkaar konden 't niet uitwissen, die
meid van Geitemie heeft geleefd als een slet.
Aan wie de schuld? De schuld leit bij Geitemie en bij heur alleen. Want die is
voorgegaan in de schandelijke weelderigheid. 't Is toch maar een weduwvrouw, die
heel geen verbeelding van haar eigen hebben mag, want ze heeft haar kostje nauw
te halen. Van heur kinderen wordt ze onderhouden, liggend geld is er niet, en alles
wat er heet te zijn zal wel op leugentaal berusten, maar wat er nog was uit erving
heeft ze op schandelijke manier verspeculeerd en eigen land of eigen grond bezit ze
niet. De ingeborenen van Klokland weten nu al op een haar na, wat er later met
Geitemie gaat gebeuren. Die kinderen gaan trouwen, misschien al wel schielijk (want
er zit zo gezeit een hete aard in) dan kunnen ze al gauw de ouwe vrouw nog maar
kwalijk onderhouden, dan wordt diezelfde Geitemie armlastig en... de armenkamer
is er verder goed voor. Datzelfde kon Geitenue vandaag óók al weten, maar zonder
daarop te achten, speult ze grof in de loterij en heeft ze van zuiver weelderigheid
voor haar nakomertje een bokkenwagen gekocht. Schande!
En schande ook, zo ze dat kind aantodt, met bonte dure kleer, als ware 't een
erfgename van veel geld en goed. Dat moet toch geld met mudzakken vreten, doch
ze acht het niet. En dat dan, uit zodanige weelderigheid een keind voortkomt, dat er
ook maar op los leeft en dan schielijk trouwen moet, geen behoedzaam mens kan er
verwonderd over zijn. Zo moeder, zo dochter. De appel en de stam.
Naar 't vaste inzicht van 't boerenvolk uit blokland, behoorde Geitemie in deze
jaren, nu haar kinderen nog geld aandragen, te stuiveren en te sparen voor haar oude
dag, opdat ze nimmer ten laste van de armen komen zou. Maar dat zit er bij zo'n
vreemdelinge niet in, die leeft maar van de ene dag in de andere. Straks zijn de
ingeborenen van Klokland en Willeskop er goed voor. Die bokkenwagen betalen wij
mettertijd nog wel, zeggen ze gram.
Geitemie heeft van dat kwaad gerucht vernomen door de goede aanbrengers, die
altijd wel bereid zijn hun zwarte diensten te verichten. En ze schaamt zich zo. Want
het mensdom heeft gelijk, 't is ontaard slecht van
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haar dochter geweest, buiten de trouw zich veil over te geven aan een manspersoon.
Maar hoe zij zich ook bezint, ze kan niet geloven, dat het háár schuld zou zijn. Ze is
toch voorgegaan in een zedig leven, ze heeft nooit waar kinderen bij waren over de
huwelijkse dingen gesproken, toen ze nog jong was nooit met ander manvolk gegekt...
mogen de mensen dan wel zeggen, dat het tóch hare schuld is? Dat ze voor Aagje
dit aardige speeltuig op wieltjes heeft gekocht, wat heeft het er mee te maken? Dat
is toch gans wat anders. Hoe kunnen ze toch een onnozel schaapje, dat in haar zesde
levensjaar verkeert, betrekken in zulk schrikkelijk gerucht? We moesten Blokland
maar uit gaan, denkt ze in haar eerste schrik. En daar praat ze over met de kinderen.
Die zeggen haar echter, dat een kwaad gerucht tóch niet te keren is, al reis je naar 't
andere einde van de wereld. En als moeder maar geduldig wacht, zo slijt dat gerucht
weer. Geitemie hoopt het vurig, want schande kan ze maar zo kwalijk dragen. Schande
weegt zwaarder dan armoer.
Ook heeft ze overwogen, of ze de bokkenwagen nu maar niet van de hand doen
zou, insteken op 't eerstkomende boelhuis. Maar ze kan zo nooit afstand doen van
dat heerlijke bezit, dat haar aan de Linschoter levensmanier denken doet en waar
haar Aagje zo onzegbaar gelukkig mee is. En zie toch, daar door het geitenkampje
dartelen de eerste fraaie nakomelingen van haar eigen bok. Dát zijn pas geitenkalveren
naar de eis. Poten met krachtige trampeling er in, een slank en toch krachtig lijf en
rechte ruglijn. Dat worden stuk voor stuk kloeke melkgeiten en de bokjes worden
geitenkerels, waar je ontzag voor moet hebben. Dat zéet ze nú al en ze vergist zich
maar zelden daarin. Neen en neen, ze doet bok noch wagentje weg, ze braveert de
kwapraat; nijdig buigt ze zich over haar naaimachien. Tenten, tenten en nog eens
tenten moeten onder haar vingers groeien. Haar vingers doen daar pijn van, vooral
als ze de top van blauw zwaar linnen met de hand er op stikken moet. Op iedere
tenttop breekt ze wel een naald, soms drijft ze die naald door de muis van haar hand
heen, maar alles went. Ook de kwapraat went.
‘Maar wat wil je toch in hemelsnaam met die drie jonge bokken aanvangen,
Geitemie?’ vraagt haar de koopman in galanterie, die met zijn hondenkar achterom
is komen gereden. Geitemie zit gehurkt onder zijn wagen, voert zijn zoete hond
omdat hij niet blaft een testje geitenmelk.
‘Dat zal ik jou eens aan je neus hangen, Flip,’ zegt ze, nijdig opstaand. ‘Dat moet
een vierspan worden voor ons wagentje. En verzeg dat nou maar gauw bij 'n elkeen
in de buurt, daar hijg je toch maar naar.’
‘Mens, wat denk jij gauw kwaad van een ander. Van jou zal ik geen schaad
spreken.’
‘O,’ zegt ze opgelucht. ‘Nou dann mag je 't best weten. In de buurt van de Meera
daar woont een koopman, die heeft altijd een hesje bokken voor de handel. En het
gaat de vent goed.’
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‘Hé? Is er handel in bokken ook al? Ik docht, dat jullie de bokjes altijd de nek
omdraaiden, zó als ze op de wereld kwamen. Behalve dan de bokkenboer, maar die
heeft er toch altijd maar één.’
‘Zo zie je,’ zegt ze trots, ‘dat er nóg dingen bestaan onder de zon, waar zelfs een
stadsman niks van afweef. En zijn 't geen monsters van bokken?’
‘Eerlijk gezegd, Geitemie, ik zie d'r niks bijzonders aan.’
‘En dat wil meepraten over bokken!’
Maar zie toch, daar is Aagje weerom uit Montfoort. Ze heeft suiker voor moeder
gehaald in haar wagentje. ‘Is dát nou geen mooi gezicht?’ vraagt ze stralende en de
koopman moet toch bekennen, dat hij 't prachtig vindt, dat mooie jonkie met de
blonde krullen, breeduit en heersend gezeten in het brikmodel wagentje. En de man
begrijpt op slag, wat de boeren daartegen hebben. 't Is al luxe wat een mens zich
maar voorstellen kan.
‘Is dat nou geen duur aanhouden?’ waagt hij haarr te vragen.
‘Mens!’ schreeuwt ze, ‘waar praat je over mee. Moet het keind haar verzetje dan
niet hebben?’ En Geitemie vat de bok bij 't hoofdstel en waar ze zo gauw een
winterwortel vandaan gehaald heeft mag Joosje weten, maar ze is al ijverig doende,
de goeie bok te belonen omdat hij weer zo handmak voor Aagje is geweest.
‘Toch kan je 'm goed ruiken,’ meent de koopman.
‘Ga dan maar gauw wijerop,’ is haar bitsig advies. ‘Ikke heb daar geen last van.
En Aagje ruikt het ook niet, waar Aagje?’
Neen, Aagje is er ook al lang aan gewend en ze weet echt niet, wat de mensen
toch zeuren. ‘Ze hebben 't er overal over, moeder.’
En dát had Aagje nu niet moeten zeggen, waar een vreemde bij stond. Maar hoe
breng je dat een kind goed aan 't vetstand? Geitemie leidt bok net wagentje de schuur
in, betaalt gauw het aardappelschilmesje en de brieven spelden die zij heeft gekocht
en zegt de koopman adé. Dan is de praat over de geur van de bok meteen ook uit,
schat ze.
Maar die praat was niet uit. Want hoe menigmaal werd er niet over geklaagd, zelfs
binnen haar muren, door haar bloedeigen kinderen nog wel? En dan werd het Geitemie
zo lee. Dan groeide er in haar een nijdig verzet zonder woorden, dan zou ze in staat
geweest zijn veertig rijpe bokken te kopen van 't overgebleven notarisgeld, waar
overnieuw weer wat af was voor die onrustige loterij zonder einde. ‘Jullie zijn al
even zo dwars als 't keind van die loterijman,’ zei ze op een avond bijna huilende.
‘Dat jonk klauwt maar rond, dwars tegen de zin van z'n vader in, als een soortement
schooier.’
Geen van de kinderen begreep ook maar omtrent, wat moeder bedoelde met dat
voorbeeld. En hun klacht bleef aanhouden. ‘We worden er zo mee geplaagd, moeder.
Ze zeggen overal, dat we naar de bok stinken en dat is toch ook zo'n aangenaam
gehoor niet.’
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Maar ze gaf op 't lest geen antwoord meer. Want ze begreep de toeleg maar goed.
Het ging niet tegen de bokkenlucht, o neen. Ze gaven 't wel deze naam, ze zeiden
wel: moeder je moest de bok snijgin laten - maar ze bedoelden heel wat anders. Want
het ging tegen de bok, het wagentje, 't vertier voor Aagje. Haar kinderen spannen
samen met heel de buurt, om Aagje dat fijne speeltuig te ontnemen. Maar moeder
weet wat ze doet. Dat er stom hufterdom bestaat, dat in een bokkenwagentje wulpsheid
ziet, moet dat volk zélf weten. Zulks komt, wijl Blokland zo ontaard grof opgevoed
is. Maar moeder stamt uit Blokland niet, zij heeft nu eenmaal weet van fijnere
levensmanier en dat geeft haar de kracht tot zwijgend verweer tegen allerhand soort
lompigheid.
Toen kwam Kobus Mastwijk haar huisheer op een keer achterom gefietst. Een
mooi gezicht was dat: Kobus breed en ontaard ernstig, in 't zwart laken op de fiets.
Met z'n witgeschuurde klompen stampte hij lomp op de trappers.
‘Je moest er allenig nog een hoge zije bij dragen,’ lachte Geitemie, ‘dan wordt het
helegaar een plaatje om te zien, zo je daar aankwam met je knieën wijduit, Kobus.’
Maar Kobus Mastwijk lacht helegaar niet. Hij heeft een veel te ernstige boodschap
voor Geitemie. De buren zijn bij hem komen klagen over bokkenstank. En eigens
ruikt hij 't nu ook, net beschimmelde weke kaas. En dat moet dan maar eens uit zijn;
hij wil geen tramalant met zijn mede-ingelanden van 't waterschap.
‘Hoe lang wonen wij nou al van jou, Kobus?’ vraagt Geitemie.
‘Dat is me onbekend. Je man heit vroegerjaren de huur bij vaders gebracht, dat
weet ik nog wel.’
‘Van m'n trouw af, woon ik in dit huis. En m'n man, en die zijn vader ook nog een
heel portie jaren. Zijn jullie ooit een cent aan ons tekort gekommen? Nee? Nou man,
ga dan weg. En zeg aan de klagers, dat mijn bok vindt, dat zij stinken. Ze stinken
naar lompigheid.’
Ja, ja, een mooie boodschap krijgt hij daar terug van die kwaaie Geitemie. Kobus
Mastwijle is hierheen komen fietsen, heeft z'n zware lijf puffend en stomend
verplaatst, omdat de geburen van Geitemie hem niet met rust laten. En hij weet op
voorhand, dat hij er niet mee blaar is bij de klagers met te zeggen: die weduwvrouw
gooit heur kont dwars en ze doet die bok neet weg. - Daarom probeert hij 't eerst nog
eens met een hartelijk woordje of wat. En hoewel hij eigentlijk vies is van 't vatenwerk
bij daggelders, neemt hij toch een brandewijntje aan. Geitemie is dus al niet meer
verstoord vanwege zijn boodschap, dat ervaart hij nu tenminste. En zijn zoetig
vermaan hoort ze ook aandachtig aan.
Wacht, ze gaat antwoorden. Kobus Mastwijle schat, dat hij 't wijfje al omver
gepraat heeft. Maar ze zegt hem: ‘In al die jaren hebben wij de
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woning misschien al drie keer betaald. En nóg is 't jouw huis, Kobus. Maar 't is mijn
huurgoed en daarin ben ik baas.’
‘Maar ik kan je de huur opzeggen, weet je dat?’
‘Geld kan álles,’ is haar bitter bescheid. ‘Maar je zal het niet doen, Kobus! Dat
kan je voor God niet verantwoorden, smerige koeienkop! Een mens verjagen, die 'k
weet niet hoeveel jaar eerlijk de huur heit opgebracht. Schaam jij je eigen!’
‘Maak dan ook geen zwarigheid met je geburen, vrouw.’
‘Ik ruik m'n leven lang het hunne zonder klagen, zij motten 't mijne maar
verdragen.’
‘Dát rijmt,’ zegt Kobus vredelievend.
‘Rijmen of botsen, da's algelijk. Maar 't gaat om mijnen bok en die bok is er voor
't wagentje en het wagentje is er voor m'n keind dat heelderdagen alleen is. Zo het
is, zo blijft het.’
‘Maar,’ zegt Kobus boers bedachtzaam, en hij zuigt aan zijn smurrelende pijp,
‘een bok hoéft niet te stinken. Ik zal 't jou eens fijn uitleggen, vrouw.’
‘Ja,’ zegt ze meewarig knikkende, ‘leg jij me dat eens fijn uit.’
‘Die kan je laten snij en, zogezegd. En dan is 't over.’
‘Och en och, wat ben je toch geleerd, Kobus. Nou, dank je wel voor de raad. Dat
had ik toch echtig niet geweten.’
‘Grijp je me nou op of...’
‘Jaar,’ zegt ze, met de handen op de heupen. ‘Ik grijp je op. Maar wat ben je dan
toch ook onnozel! Van m'n trouwdag af hou ik geiten. En jij komt me er hier bekend
mee maken, dat een gelubde bok niet meer stinkt! Maar ikke doen het niet. Nooit!’
‘Dan moet je 't maar eigens weten, vrouw.’
‘Jij doet tóch niks tegen me, Kobus.’
‘Dát zal je dan wel eens zien.’
En met die woorden trok hij weg, het tweede glaasje brandewijn had hij
gerefuseerd. Geitemie, helegaar niet verschrokken, begon maar weer eens aan een
nieuwe tent. Neen, ze was voor de dreigementen van de rijke Kobus niet bang. Want
vlak vooraan in Blokland, recht tegenover 't gaanpad naar Hoerakoop, staat al
derdehalfjaar een daggelderswoning leeg. Huurders zijn er niet voor te vinden en
hoe zou Kobus háár huisje ooit nog verhuurd krijgen, zo hij er haar uit verjoeg? Maar
hij is rijk... overweegt ze in eens. Zwijg toch, Geitemie, juist omdat Kobus rijk is
doet hij geen afstand van dat speldegeld, koetachtig van jou. Rijke mensen tellen vrij
beter dan arme. Kobus blaft allenig maar, hij bijt niet. Let maar eens op!
Maar wel liet Kobus aan een ieder die 't maar horen wou weten, dat hij zoetjesaan
schoon genoegt had van die eigenwijze Geitemie met haar bokkenstank. ‘'t Lijkent
wel,’ zei hij steevast tot ieder, die op zijn erf kwam, ‘dat de satan daar verblijf houdt,
zó'n vuile stank.’ En niet zelden werd het
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haar dan weer overgebriefd, huisbaas Kobus had er thans mooi genoeg van. Zodoende
bleven zijn wraakbedoelingen haar toch altijd bekend, schatte hij. Op den duur zou
ze wel toegeven op die durende dreiging. Ook stuurde hij eens een pas-getrouwde
vrouw, een van z'n voormalige stoepmeiden die thans met haar vent in Linschoten
woonde op haar af, kwansuis om het huis te bekijken.
Toèn eerst schrok Geitemie. Bibberend liep ze met die zwangere jongere vrouw
door de kleine kamers en over de zolder. Eerst toen ze samen weerom waren op de
deelkeuken, vroeg Geitemie haar: ‘En vanwaar mag jij eigenlijk stammen?’
‘Ik ben uit Reyerscoop geboortig,’ zei de werkse huisvrouw, die nog maar in 't
begin van haar slavenbestaan als daggeldersvrouw verkeerde. ‘Maar rechtevoort
woonachtig in de Lange Linschoten.’
‘Mens!’
‘Schrik jij daar zo van?’
‘En jij wil in Blokland wonen kommen?’
‘'t Is te zeggen... ken jij de Lange Linschoten soms ook?’
‘Omtrent toch wel. Ik stam van daar, vat je. Wát een buurtschap.’
‘Heel anders dan hier.’
‘Ja hè, die kaalte hier.’
‘En daar, al die ouwe bomen.’
Wel een uur lang bleef dat bezoek, om lof aan te dragen de Lange Linschoten
betreffende. Geitemie zwom in het geluk. En toen zei ze ineens, dat ze heur eigen
niet langer verneuken liet. ‘Jij wil niet echtig in Blokland wonen, dat heb ik al láng
gehoord. Maar die slimme Kobus Mastwijle kent jou zeker, jou of je vent.’
‘'t Is te zeggen... ikke ben er stoepmeid geweest voor m'n trouw.’
‘Willen we soms ruilen, jij in mijn huis en ik naar jouw woning aan de tweede
kwakel?’
‘Voor ál het geld van Kobus Mastwijle nog niet, vrouw.’
Wijders hebben ze samen over bevallingen gepraat, over de kwaaie ook al. En
Geitemie zei te menen, dat ze met haar elf toch wel meepraten mocht. Het zit dan
aldus in mekare: er zijn kwaaie en heel kwaaie kinderbedden, voor de rest bestaan
er geen soorten onder. Maar als 't voorbij is (en dát is er de zegen van) dan ben je 't
op slag vergeten. En de twee vrouwen bleven doorzagen over de kinderzegen, tot
met een ruk het sierkarretje stil hield onder het keukenraam. En daar zag dat
verslonsde daggeldersjonk een spannetje in de zon staan, zó vief en dartel, zo
welgeschapen en pront, ze kreeg er tranen van in haar ogen.
‘Is dat nog een jonkie van jou, vrouw, met al die krullegies?’
‘Gezegd!’ juichte Geitemie.
‘Wat zit ze daar toch mooi op 't wagentje, mensen wat mooi!’
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‘Jaar, en dáár gaat et nou over, vrouw. Dáárom en jij nou naar me toegezonden.
Omdat ik een bok hou en een wagentje voor m'n keind. De mensen hebben rechtevoort
zulke fijne neusjes, vat je.’
‘Nou... als je mij vraagt, lekker ruikt het niet.’
‘Ik kan wel horen,’ vond Geitemie, ‘dat jij nog pas komt kijken. Maar geld, dat
stinkt nog veel gemener, vrouw. Nou zijn je kindjes nog onbekwaam om er naar te
talen. Maar als ze die stank een keer geroken hebben, slaan ze er elkaar lustig voor
kapot. Laat ik het nou maar bij m'n bok houden, die stank is me aangenamer.’
Naar 't beboomde lustige Linschoten trok de afgezante van Kobus Mastwijk terug.
Geitemie bleef welgezind achter, thans in de lachende zekerheid: die Kobus doet
niks en nog eris niks. En ze kreeg gelijk, hij roerde zich niet meer. Hij streek alleen
maar de huur op, en dan nijdaste hij wat tegen haar en lachte Geitemie vrindelijk
terug.
En om hem toch wat vrindelijker te stemmen zei ze op een keer: ‘Eén bok zal 'k
in het vervolg maar aanhouden, Kobus. Dan heb je toch wat op me gewonnen.
‘O, mens... had je er dan nóg meer?’
‘Drie aankomende stinkertjes, Kobus. Maar 'k heb ze gelijk verkocht.’
‘Dan zie ik toch, dat je voor je buren wat over hebt.’
‘Buren? Die zijn er alleen maar om kwaad van je te brieven. Maar 'k zag in de
bokkenkweek geen winst hoegenaamd,’ zei ze eerlijk. ‘Daar moet je eigen grasland
voor hebben.’
Omstreeks die tijd wou een van haar meiden des Zondags niet meer thuis komen
vanwege de bok. En die bleef maar wat rondhangen bij haar broer of bij kennissen
en Geitemie trok er naar toe, omdat ze dat niet zuiver achtte. Zo lichtelijk komt daar
een dik buikie van, is haar vrees. Een jonge dochter hoort in haar vrije uren onder
moeders ogen te zijn. En daarom zegde Geitemie heur bits en wel de wacht aan. Een
van de twee: ‘Gewoon thuis komen bij moeders, alle vrije uren, óf nooit meer!’
Toen koos dat brutale jong de wijste weg en dat alarm was óók al weer voorbij.
De eerste Zondag dat Geitemie met al haar volk in volle vrede weer bijeen was, zei
ze manhaftig als een vent: ‘Wie nou ooit nog een woord over Aagje heur bok durft
reppen, ransel ik voorgoed m'n woning uit.’ Want ze achtte toen, dat ze al die tijd
véél te lankmoedig was geweest.
En ze liet haar kinderen zien, wat voor aardige kleertjes Aagje naaste maand
aankreeg, want dan moest ze voor 't eerst naar school. Ze keken, vonden 't allemaal
erg duur, toch wel mooi, maar ze zwegen mokkend. Moeder zou toch niet naar een
redelijk woord geluisterd hebben.
En aldus fijn aangekleed werd Aagje op een zuivere stille ochtend begin September
naar de school gestuurd. 't Kind was er zó vertrouwd mee, hele
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einden van huis te gaan en weer doodgemoedereerd alleen weerom te komen, Geitemie
dacht er nog niet aan, haar weg te brengen. Zoiets doet een moeder met een bleu
boers-opgevoed jonkie, dat bang heur neus in moeders rokken pleegt weg te douwen,
om de vreemdigheden toch maar niet te hoeven zien. Maar een kleine franke dame
gelijk Aagje geworden is, stuur je rustig alleen weg. Met griffelkoker en sponzendoos,
met haar nieuw gebloemd fluwelen jurkje aan, het lijfje heel hoog en met galgen,
daaronder een hagelwit bloesje, was ze uitgerust als de voornaamste uit een voornaam
geslacht. Drie etages was haar uitschuifbare griffeldoos hoog en er zaten alleen maar
zilvergrijze echte fabergriffels in, zachte griffels, die heel niet krassen. Geitemie had
het voor heur over.
Ze had een accoord gemaakt met een oud ventje op de wal die overal in de
Montfoortse hoven der burgers zo'n beetje tuinderde, dáár mocht Aagje haar paard
en wagen laten overdag. En tussen het middaguur kon ze ruim naar huis rijden, want
het was echt een lust om te zien, hoé kwiek dat zesjarig koetsierstertje haar bok zelf
al inspannen kon. Je knipperde met je ogen een keer of wat én, hokus pokus, het spul
stond rijders-bereid. Geitemie zelf zou 't zo snel niet kunnen.
Drie dagen heeft dit feest geduurd. Aardig en opwindend vond moeder het, dat
tweekeer per dag verlangend uitkijken over de dijk waar 't kind toch bleef, toch
bleef... en dan ineens kwam 't spannetje aangestapt van heel uit de verte. Toen zei
Aagje: ‘Moeder ik ga niet meer naar school.’
‘Máár!’
‘Nooit meer!’
‘Maar wat is er dan gebeurd, arm keind, ikke zie traantjes in je ogen.’
‘Ze zeggen allegaar, dat ik stink naar de bok.’
Als een paal, diep geslagen in de grond, stond daar Geitemie. Ze neep haar lippen
op elkaar omdat ze anders zouden bibberen, keek door een waterig waas naar haar
arm uitgescholden bloedje en tenleste zei ze: ‘Naar school toe, dat moét je, Aagje.
Anders grijpt de diender je op. Ga jij nou vooreerst maar lopende, blijf 's middags
dan maar in Montfoort. Moeder zal zorgen, dat ze je nooit meer zullen uitschelden.’
Die eigenste avond zette ze de bezem in de hegge. En ze zegde tot de onte snijer:
‘Nou is ie wat bekwamer en sterker, zal 't beter verdragen, schat ik.’ Hoewel ze toch
wist, dat zoiets beter jong gedaan kon worden. En 't was of er water spoelde rond
haar hart. Flauw en erg teer van aard is Geitemie heel niet, maar ze wou er niet bij
blijven, ze wou niks horen, ze wou niks zien. Een week lang stond Aagjes eens zo
furieuze bok, die zo prachtige zijuit-sprongen maken kon, nijdig te verkommeren
aan een volle ruif. Toen pas mocht Aagje een keer met moeder mee naar de stal.
‘Wat is m'n bok ineens veel ouwen,’ zei 't kind verbaasd, ‘als je 'm toch maar één
weekje niet gezien hebt.’ En van toen af mocht hij weer voor 't
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wagentje. Veel genie om te draven zat er niet meer in, vond Aagje. En de tomen kon
je evengoed wel naast je neer leggen, zij-uit wou haar bok niet meer. Doodmak was
haar bok.
Geitemie, die de huur weer eens kwam dragen, trof in de hoge hofstee waar alles
blonk van helderheid en welvaren, een Kobus Mastwijle aan, die bar over zijn huurster
tevreden was. ‘Zo heb je toch eindelijk ingezien, ouwe ezel met je harde kop, dat ik
je de polder ingejaagd zou hebben, als je die smeerpijper niet had laten lubben.’
‘Ja,’ zei ze erg deemoedig doende, ‘ik ben danig bang voor je geweest, Kobus.
Want of je huur trekt van de woning of niet, daar geeft zo'n mild man als jij bent niet
om.’ En toen keek ze hem zó lang aan, tot hij tenleste zijn ogen neersloeg: een
schatrijke veeboer gaf zich gewonnen aan Geitemie, die onder de armen een der
armsten was.
En haar kinderen zeiden moeder óók al, dat ze eindelijk verstandig wordende was.
Geitemie hoorde al die dingen gelaten aan, zonder verweer, hoewel een nijdig
antwoord soms brandde in haar keel.
Voor wat, hoort wat - dacht Geitemie. Iedere ochtend zag ze haar duifje naar
Montfoort toe rijden, tweemaal per dag kwam ze tot moeder weerom, iedere dag
werd ze mooier en lievelustiger... zúlk een vreugd verstaat Kobus Mastwijle niet,
helaas haar eigen broedsel niet. Eigentijk ook wel goed, want daardoor is deze
geluksstaat alleen voor haar.

X / Aagje groeit
Geitemie leeft tweemaal. Denkende aan haar hele kindertroep marcheert de tijd
voorbij in seizoenen. Tussen eenmaal nadenken over de toekomst van al dat jong, is
er een jaar of een half jaar onder haar weggeschoten. Maar als Geitemie kijkt naar
Aagje, dan gaan de dagen traag. O, wat schiet het toch langzaam op en ze wou haar
mooi diertje toch zo graag groot zien. Telkens verzint ze een ander middel om de
tijd te bezweren. Toen ze in de herfst veel appels plok van de dubbelde bellefleur,
zei ze tot Aagje die echt bulkpijn had: ‘Keind, als die boom nou wéér veel draagt, 't
is een omdeanderejaarsdrager, dan past jou dat manteltje, weet je wel?’
Natuurlijk wist Aagje het wel. Ze kende dát wintermanteltje al goed. Het hing in
een laken en dat laken in de ouwe bedstee. In Utrecht is het gekocht, hartje zomer
op de uitverkoop, verleden jaar of voorverleden jaar, dát weet ze niet zuiver meer.
Maar 't is van fijn zwart astrakan en er zit een kraagje op van poeszacht bont. Een
mof van dat fijne warme goedje is er óók bij. En moeder heeft kortgelee in een
plaatjesboek een juffertje gezien, dat droeg daarbij ook een bontmuts op haar krullen.
Toen heeft moeder gezegd, dat

Herman de Man, Omnibus

350
als Aagje ook nog eens met een bontmuts op in de bokkenwagen zou zitten, ze van
't gezicht misschien zou gaan zingen. Zelf vindt Aagje óók dat dat heel mooi zal
staan. Toch vraagt ze maar niet om een bontmuts, want die mantel is nog veel te lang
en de grote broers en zusters doen altijd zo raar, als moeder haar wat moois geeft.
Eens heeft ze moeder, toen ze stil zat te denken, gevraagd hoe dat toch kwam.
‘Och,’ zei moeder, ‘dat zit toch zo raar in elkaar geknoedeld, want daar steekt kapitaal
achter. En daar verstaan wij alletwee zogezegd niks van.’ Dat gezegd hebbende, viel
Geitemie weer terug in haar peinzerij. Als een ánder haar daaruit weggerukt had, zo
was ze wild geworden, dát wel. Want ze had juist weer een andere manier gevonden
om de tijd te breken. Gister heeft de ouwe sik twee welgeschapen geitjes geworpen,
de laatste afstammelingen zullen het zijn van de prachtbok die nu niet meer stinkt,
maar suft. Een ervan gaat ze aanhouden, welke weet ze vandaag nog niet maar over
tien dagen heel zuiver. En als ze, na een hortje tijd dan onder dat geitenjong zal zitten
met haar melkemmertje, maar daarvoor moet het eerst goed groeien en zo... huppela,
dan is de tijd weer twee jaar ouder, Aagje heel wat langer. En een geitje wordt zo
schielijk geit. Jammer, dat Aagje haar storen kwam in dat visioen van het alreeds
groeiende geitje tot geit. Zoiets voor de geest zien, kan je nooit helemaal over doen
als je 't speciaal gaat willen.
En nu drijft haar denken op het denken van Aagje mee en hetgeen ze thans voor
haar ogen krijgt is lang zo aangenaam niet: grote kinderen die toch hun hele verstand
al compleet hebben moesten, verzinnen alderhand wrange tegenstand en alles om
wat moeder met Aagje doet. Ook als de kinderen op zeker ogenblik niets meer weten
te klagen, blijft de gedachte nog rond hun gestalten hangen... waarom krijgt Aagje
toch al die mooie, dure spullen? En nadat moeder met zo'n grof stuk loterijgeld was
afgekomen (meer geld dan door een stoepmeid verdiend wordt in een heel jaar)
hadden ze toch reden om te klagen niet meer. Zo heeft Geitemie althans eerlijk
gedacht. Maar na een tijdje begon het ouwe liedje overnieuw. Voor Aagje, zie je,
voor 't jongste kind was toch maar heel wat meer weggezet bij de notaris. Het hielp
niet, besloot Geitemie troosteloos, wát ik ze ook geef, ze blijven narrig. En toen het
loterijboertje weer achterom kwam, heeft ze tenleste resoluut gezeid: ‘'t Is uit.’
‘Speul jij niet meer, vrouw? Jij, die klinkklaar gelukkigheid zijt? Je hebt zogezegd
je vijf maar uit te steken en het kapitaal valt er in.’
Daarop zei ze eenvoudig en wel: ‘Naar mijn behoeft heb ik nou genog uit de loterij
gehaald. En ik gun de hoge prijzen nou wel eens aan een ander, die 't harder nodig
heit.’ En wijders liet ze haar wieltje snorren, het pratertje praten. Maar doodsbenauwd
dat ze op 't ende toch nog toegeven zou, gaf ze Gijs Verkerke heel geen antwoord
meer. Toen werd haar weldoener toch
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echt kwaad. ‘'t Is zonde,’ wist hij, ‘dat ik jou zulke goeie adviezen heb gegeven,
overmits je ze niet waard blijkt te zijn. Ik behoud al m'n rechten voor.
Dat laatste begreep ze niet en daarom maakte het haar ongerust. Waarom? 't Zal
wel niet te verklaren zijn, maar ineens moest ze aan gele zegels denken. En in haar
angst kocht ze maar weer een lotje. Van veertien gulden dit keer. Maar ze had er
even zo goed sneeuw voor kunnen pachten, want de loterij blies eens over haar lotje
en 't was weggeblazen. Hoé ze dus ook tegenspartelde, ze ontkwam niet meer aan
dat boerse pratertje. Elke keer, als ze 't dacht eindelijk gewonnen te hebben, zei hij
weer zo'n akelig duister woord en dan was ze verloren; dat wist ze op voorhand al.
Op 't lest kwamen haar kinderen er bekant dwingende tussen. Moeder, je geeft je
arm aan die stinkloterij, dat mag je toch niet doen, moeder - zeiden ze. De een zei 't
schappelijk, lei een hand op moeders handen erbij, maar ieder kind is niet van eender
makelij. De grootste lawaaimaker, de blaag die een blauwe Maandag bij een boer
diende als knecht, vulde 't hele huis met z'n kwaadaardig geschreeuw. ‘Schande! je
bent rechtevoort zoveel als een speculant! En met óns geld!’
Ons geld? Maar is die kwaaie aap dan dol? ‘Jullie geld leit onaangeroerd bij de
notaris!’ brieste ze weerom. ‘Daar zal ik van z'n leven geen vierduit van afhalen!’
En nu moet Geitemie vernemen, hoe haar kinderen dat eigenlijk bedoelen. 't Is
wel wat nijdig gezegd door dat driftig jong, maar gelijk heeft hij wel. Als er geld is
in haar bezit, dan is dat geld voor allen gelijkelijk. Niet een portie voor Aagje en
daar weer wat af en dan later er weer wat bij als 't lot goed valt, dat is allemaal flauwe
doenwijs. Maar eerlijk en gelijkelijk moet er later opgedeeld worden tussen allen,
zo is 't naar recht.
‘O,’ zegt ze bevende, ‘en ik, die docht, nou zijn m'n kinderen tenleste toch tevree
vanwege dat gewonnen geld veer elk. Jullie jagen me er nog eens de kist mee in.’
Ze willen van wijken liet weten. Eerlijk is eerlijk, alles moet gelijk worden
opgedeeld. En als moeder nou ophoudt met die dure loterij (verzegd wordt door de
buurt dat ze er méér aan heeft afgegeven dan ze ooit bij elkaar heeft gewonnen) zo
zullen ze allegaar hoogst tevreden zijn.
Geslagen zit ze er bij. Haar mond mummelt getallen; gek is dat... ze kan ineens
niet meer rekenen, niet meer achterhalen hoeveel er op die manier nog voor Aagje
overschiet. Maar 't kind zelf komt haar te hulp. ‘Moeder,’ klaagt ze, ‘wat willen ze
toch met centjes? Geef ze maar alles en alles.’
‘En jij dan?’
‘Ja natuurlijk, zij ook haar portie later, als er te delen valt,’ zegt de wagenmaker.
En toen zei 't mooi-opgetuigde juffertje dat hier temidden van fechtge-
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aard-eenvoudige daggelderskinderen was komen vallen, een kind dat op school nog
maar rekende met stokjes, dat ze niks en niks om geld gaf. ‘Jullie maggen al m'n
centjes hebben,’ zei ze opgeruimd en ging haar pop maar weer eens een hansop
aantrekken.
‘Aagje,’ zei de wagenmaker, ‘je weet nog niet eens waar 't over gaat.’
‘Wel waar. Moeder heeft me nou al geld gegeven, voor als ik later ga trouwen. Is
't niet waar, moeder?’
‘Moeder, moeder toch... wat je al zo bepraat met zo'n keind; wat weet ze nog van
geld af.’
‘Maar als je heelderdagen zo allenig met heur zit en als je d'r zo gelukkig mee
bent, dat je wat voor heur opzij leggen kon...’
‘Je ziet het, ze wil het eigens nog niet eens hebben. Maar wat praten we toch wijd
vooruit. En waarom? We zitten toch niet op je afsterven te wachten, moeder.’
Toen kroop er een heel stekelige mening in 't kopje van een kind, dat bezig was
met pop en hansop. Aagje keek even de tafel rond, zag dat moeder zat te beven en
zei in haar zelf - nooit en nooit een halfcentje wil ik hebben, want ze willen dat
moeder dood gaat. Ik hoor het goed. - En ze kreeg zó'n gruwelijke hekel aann dat
geld, dat ze er haar popje nog niet voor had willen ruilen. Ba, wat zetten ze moeder
toch in onrust om dat geld, ba en nog eens ba, ze moet er niks meer van hebben. En
zó muurvast kwam deze mening haar denken in, dat ze 't niet eens meer nodig vond
er nog wat over te zeggen ook. Alleen toen ze 's anderendaags na schooltijd weer
samen met moeder was, begon ze er uit haar eigen over: ‘'t Geeft niks, moeder; als
ze m'n geld willen hebben, maggen ze álles hebben.’
‘Kind, je weet niet wat je daar zegt. Als je gaat trouwen, dan heb je er zoveel aan.’
‘Maar ik ga nooit trouwen.’
‘Ga jij nooit trouwen?’
‘Nee, ik ga op reis.’
‘Ga jij op reis?’
‘Ja. En heel ver weg. En ik neem mee... eerst m'n bok. En de wagen ook. En al
m'n poppen. Geen hoepels, hé ba nee. En 'k neem jou mee.’
‘Kind toch, mag ik ook met je mee?’
‘Ja. Wij dweg. Heelderwereld door.’
‘Mooi!’ juicht moeder. Eigens heeft ze dat ook altijd gewild, toen ze nog boven
de bomen van Linschoten uit, naar de varende wolken keek. Maar ineens is 't
Geitemie, of ze een slag in haar nek krijgt. Ze heeft gewild, de wereld door te trekken,
nóg mooiere kasteelhekken te zien als er een te pronk in Linschoten staat, verder
gewild door die gouwene hekken te mogen wandelen, dwars door de verre rijke
kastelen, o, welk een heerlijkheden zijn er voor mensenogen in zo'n kasteel opgetast.
Maar ze is daggelders-
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vrouw, sloofje van een sloof geworden; opgeborgen werd ze achter in Blokland, hoé
weelderig ze ook gedroomd had met de ogen open. En nú weer Aagje. Die heeft nog
niet eens de gouden hekken van kastelen gezien, maar 't wonderjonkie schijnt dat
niet eens nodig te hebben om stoute dromen te dromen. Wat zal 't levensverloop zijn
van dat sierlijk blompje in dit koeiland? Armoei naast een armoeideelgenoot?
Geitemie is zo bang. Weg dromen, weg alles wat blinkt en naar vreemdheid geurt,
eens gaan de eendere dagen volgen op de eendere dagen, ook voor jou.
Maar als je toch geld hebt, kind, geld Aagje... denkt ze in grote benarring, dan
hoef je geen darietrekker te trouwen, dan staan er deftige burgerjongens in de rij voor
jou. En als je op reis wilt, als je uit Blokland wegvliegen wilt, heb je óók geld van
doen. Toch zegt ze al die dingen niet, hoé nijpend ze haar ook benauwen. Want de
kinderen hebben haar naar recht gewaarschuwd, Aagje heeft al veel te veel gehoord
over de dingen die eigenlijk zorg uitmaken voor grote mensen. En 't kind is aan hair
eerste zorg nog niet toe, of 't moest zijn haar erge verdriet, omdat er een arm gevallen
is van haar lijzepop, die moeder er niet meer aan frunneken kon.
Maar 't jaar daarop zei Aagje haar: ‘Moeder, weet je 't nog?’
‘Wat, kind?’
‘Later hè, dan ga ik op reis. En jij mag mee!’
‘Ach kind, wat hoor ik dat toch graag. Mag ik echt overal met je mee?’
‘Overal! En ik zal je laten zien, dingen zó mooi!’
‘Ik heb anders al een hoop moois gezien, Aagje.’
‘Jij? Maar moeder, hier in Blokland? Wat is hier nou te zien?’
‘Maar hier heb ik niet altijd gewoond.’
‘Oh... die ouwe bomen in Linschoten wou je zeker zeggen? Je kunt ze hier zien
met helder weer. Maar ik wou veel wijder weg, moeder!’
‘O toch, o toch!’ Alles wat Aagje haar zegt, ziet ze al in vervulling gaan. Waarom
dat zo is? ze weet het niet. Maar Geitemie acht dit jonkie in staat tot alles, tot
wonderen als het moest. Als ze verre reizen maken wil, ze zal verre reizen maken.
Als ze Blokland verlaten en uitspauwen wil, het zal zo geschieden. En indien Aagje
haar gezegd had: moeder, eenmaal zal heelderwereld me toebehoren - Geitemie zou
't geloofd hebben ook. Want ze is zo vlug op school, ze leert van álles in een zuchtje,
ze doet er nog niet eens moeite voor. Want de schoolmaitres die op een keer door
Blokland toerde op de fiets, heeft haar weten te zeggen, dat Aagje heel veel
stadskinderen ten voorbeeld mag worden gesteld. Wat heeft dát Geitemie goed
gedaan. Achter in Blokland is een kind geboren, vernuftiger nog dan die uit de stad.
En 't is toch bekend, dat het volk uit de stad zijn weetje weet. Schrikkelijk, zo geleerd
ze daar zijn.
Haar vreugde is zó omvattend, dat er geen plekje in haar kop meer open is voor
verdriet. En wát de andere kinderen haar verder ook nog zeggen
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over dat geld, het ketst nu op haar af. Ze is verzadigd in haar blijdschap om Aagje.
En leert ze inzien, waarom ze eigenlijk zo apart aan dat nakomertje is gehecht. Aagje,
dat zijn er eigenlijk twee: 't wurmpje dat ze óók onder haar hart gedragen heeft, maar
afgeven moest en dan het levende Aagje. Alle liefde voor twee van het eigen bloed
valt nu neer op één blond krullekopje en daarom is het zo veel. Ze is op die aardige
gedachte gekomen, nadat een oudachtig bedelventje haar zei: ‘M'n vrouw? die is
dood. Heur kindje achterna, eer had ze toch geen rust hier.’
Maar de grote kinderen weten 't beter, die zeggen van moeder dat ze Aagje
gewoonweg verwent. Dat zie je meer, weten ze onder mekaar als moeder er niet bij
is; een ouwe vrouw met een jong keind. ‘Dan moesten we haar eigenlijk maar betijen
laten,’ vond de getrouwde dochter toen ze met haar schaapje een keer over was, ‘als
een ouwe vrouw nou toch óók nog wat pleizier hebben wil, van een kind aantodden
en zo.’ Maar de anderen konden dat niet goed vatten. Ze verweten hun zuster, dat ze
eigens indertijd over dat verzwegen geld begonnen was. En toen was het toch óók
bekend, dat moeder 't voor Aagje bestemd had. Toen moest ze zwijgen, want dat was
ook waar. En ze moest zich nu schamen tevens, want ze was toch zowaar naar huis
gekomen, speciaal om moeder te vragen, háár portie (en zuiver bemeten) nu alvast
uit te willen betalen. Want de armoe is zo snel. Haar tweede sj ouwerskind is nog
maar onderweg en er is al niet genoeg meer om het eerste naar behoren te voeden.
De zusters en broers weten er wel niet het fijne van, maar ze zien toch dat hun oudste
in amper twee jaar tijd tien jaar verouderd is. Ze is lelijk wordende, haar wezen wordt
vaal en grof, de kaken breed. Later zullen haar heupen óók breed worden, tot ze een
schoot hebben zal, waar drie wurmpjes tegelijk op springen kunnen. Dan gaat ze een
zwart baaien schort dragen en kamt ze het mooie haar niet meer op tijd. Och,
waarom... de sprong en de krul zijn er dan toch al uit.
Geitemie zit voor een zware moeilijkheid. Moet ze haar grote meid in deze
zwartheid van armoen aantobben laten? Als ze het eens aan Aagje vroeg of het geld
mag worden opgenomen, maar neen... dat onschuldig blommetje hoeft nog niet te
weten, wat het lot is van arme daggeldersmeiden, zo vooraan in haar trouw alreeds.
En ze weet het antwoord van mild Aagje op voorhand al: geef haar alles moeder en
niet alleen het mijne, dan ben je er toch af. - Geitemie praat er niet meer over, heeft
al geen verweer meer, maar ze neemt haar dochter mee naar Montfoort. Bij de notaris
wil ze beschikken over een zevenpart van wat er nog staat voor haar oudste dochter
hier aanwezig, maar de schrijver van de notaris zegt haar: ‘Op dees manier vergeet
jij je eigen, moeder. En recht heb je op de helft en een kindsdeel.’ Maar dat is haar
allemaal te duister. Ze heeft nu eenmaal besloten op een zuiver zevenpart en daar
gaat ze niet meer van af. Voor geen tien geleerde schrijvers van notarissen; uit! En
haar dochter draagt een deel van 't
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Aagjesgeld mee, om er haar armoe wat mee te verslaan. Geitemie denkt zuchtende:
hoe lang zal het helpen?
Alleen keert ze in Blokland terug, niet wetend of ze wel helemaal goed heeft
gedaan. Wat is geld toch zwaar te hanteren.
Op eendere wijze is toen wéér een ander kind tot haar gekomen. Ja, als een zoon wil
gaan trouwen, dan moet er toch zo 't een en ander wezen. Hij moet tafels, stoelen en
een kachel kopen; nog wel honderd dingen meer naar de eis. ‘Moeder,’ zegt hij, ‘ik
heb jou altijd het meeste gegeven van wat ik verdiend heb; is dat waar?’
‘Ja, m'n jongen, dat is waar.’
‘En daar heb je huishouding van gevoerd en overgehouden en zo. Mag ik dan niks
weerom hebben, om huisraad van aan te schaffen? Dan zou ik heel m'n leven voor
jou ongetrouwd moeten blijven.’
De jongen heeft recht, denkt ze verslagen. En ze neemt hem mee naar Montfoort
om zijn zevenpart. Onderweg terug valt haar ineens wat in. ‘Nou krijg ik ook jouw
weekloon niet meer, want dat is voor je vrouw besteed.’
‘Ja moeder, zo is het ook. Maar eten en kleer hoef je me óók niet meer te geven
en dat spaart weer uit voor jou.’
‘O ja.’
En omdat het nu toch menens wordt met dat minderende geld, kán ze 't op den
duur niet onder zich houden voor Aagje, dat ze er telkens wat van afknabbelt. Na de
bruiloft begint ze er kleurend over: ‘Kind, ik heb nou al heel wat van het jouwe af
moeten geven voor de anderen.’
‘Mens toch, wéér over dat geld?’ weet Aagje weerom. ‘Wat geeft dat nou.’ Ze
heeft haar manteltje voor 't eerst aan gehad, en zowaar (moeder heeft nog wat harder
aangestikt dit najaar) er staat nu ook een bontmuts op haar krullen. ‘Moeder, ik ben
helegaar tevree, doe jij maar wat goed is,’ zegt Aagje luchtig.
Kopschuddend zit Geitemie haar mooi kind aan te kijken. En ze denkt, jij bent
van binnen al even mooi als op jouw velletje, m'n goed jonkie. ‘Moeder ziet alleen maar 't goeie in dat kind,’ merkt de wagenmaker op. ‘Maar
dat ze, 't is schande voor een schooljong uit de vierde klas, jongens uit de hoogste
klas op haar wagentje neemt en er 's avonds mee door Mastwijk rijdt, instee van
meteen na schooltijd naar Blokland weerom te gaan, dát weet moeder niet. Zal ik 't
haar zeggen?’
‘Om moeder woest te maken,’ menen de anderen. ‘Doe het maar niet, ze zal liet
eigens mettertijd wel merken. D'r zit weelderigheid in dat jong, wie 't niet en ziet is
blind.’
‘Moeder is blind.’
Ja, zó blind was Geitemie, dat ze 't zelfs heel niet gek vond, toen Aagje op
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een Woensdagmiddag bezoek kreeg van een grote deftig-geklede jongen uit
Willeskop. ‘Mag ik jullie bokkenwagen een keer bekijken?’ vroeg die zoon van de
steenovenbaas, bar rijk volk weet Geitemie. Maar natuurlijk mocht hij dat. En hij
mocht naast Aagje zitten ook en door de buurt heen paraderijden, alleman kon dat
zien. Ieder wist er 't zijne van te zeggen, maar Geitemie, die zielsblij op de dijk stond
te wachten tot het fraai span mensenkinderen gezeten op het luxe-wagentje, weer in
haar gezicht zou komen, wist alleen dit ene maar: naar háár Aagje is een kind van
rijk volk gekomen... wat een eer, wat een eer!
Ze vroeg, of de jongeheer een brandewijntje lustte. Nee. Of ze hem dienen mocht
niet een sigaar van de jongens. Ba nee! Maar wat dan? ‘Zeg toch, waarmee ik je
dienen mag. Zou je geitenmelk lusten, jongeheer?’
De jongeheer had van z'n leven nog geen geitenmelk gedronken en dát wilde hij
ook wel eens geproefd hebben. Och toch, wat een nobele jongen. Ze gaat schielijk
naar de kelder en schept de melk behoedzaam af in een tas. En ze kijkt hoe het hem
smaakt. Nu, het smaakt hem best, want hij griezelt niet zoals een hoop dom volk
doet. Maar meer dan dat ene tasje blieft de jongeheer toch niet. En buiten, uit het
gezicht van Geitemie, staat hij te spuwen en vieze bekken te trekken van geweld. Ze
hebben hem bij dat arme volk ongeveer vergeven. Geitemie echter is content, een
fijne jongen van fijn volk. ‘Je mag er wel eens heen gaan in de vacantie,’ meent ze,
‘dan kunnen z'n broertjes ook allegaar je bok met wagentje zien.’ Maar dat doet
Aagje niet, ze moet in de vacantie zoveel andere huizen af. Bij ál haar
schoolvriendinnen gaat ze een keer achterom, overal zien ze haar graag komen, want
dan wordt er gereden.
‘Moeder,’ zegt Aagje, ‘wordt de bok onderhand niet wat oud?’
‘Oud, kind?’
Veertig jaren heeft het paard,
Dertig blijft de koe op aard.
Kat of hond kan twintig jaren
Huis voor muis of dief bewaren.
Geit en schaap is 't minst gegeven,
Vijftien jaren duurt hun leven.

Ze dreunt het versje op, of ze nog een schoolkind was. ‘Maar... eer jouw bok vijftien
jaren is, kan hij niet goed meer mee.’
Aagje onthoudt het en na de vacantie vraagt ze, wanneer moeder ooit eens denken
gaat aan een nieuwe bok.
‘Je wordt toch groter, Aagje,’ zegt Geitemie. ‘En als je eenmaal van school af bent
dan wil jij niet meer in een bokkenwagentje rijden. Dat zal je zien. Dus kunnen we
met deze ene bok best toe.’
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‘M'n hele leven!’ zegt ze vurig, ‘altijd blij f ik in een bokkenwagen rijden, moeder.
Zó graag doe ik dat! Zelf zit je erbij stil en heelderwereld glijdt aan je voorbij. Fijn!’
Geitemie veegt eens met haar hand over Aagjes haren. ‘Misschien praat je later
nog wel eens anders,’ schat ze. ‘Als je ooit een grote dame wordt, dat kan toch, waar
Aagje? Nou, dan rij jij in een calèche, met snuivende peerdjes ervoor. Dat is nog
heel wat anders dan in een bokkenwagen.’
‘Ik hou het bij de bok! Al word ik honderd, moeder. Ben jij vroeger dik geweest?
Is dat waar?’
‘Hoe kom je dáár ineens bij?’ vraagt Geitemie verbouwereerd.
‘Dat heb ik in Heeswijk vernomen bij Bas de Pauw. Ze zeiden, dat m'n moeder
vroeger zo rond was als een kaatsebal. Maar dat is toch niet te geloven, moeder; jij,
zo mager. En vroeger dik?’
‘Toch is het waar,’ zei Geitemie, ‘en ik kan het eigens ook nog maar amper
voorstellen.’
‘Maar eet je dan wel genoeg, moeder?’
‘Ruim genoeg, dáár ligt het niet aan.’
‘Dan werk je veels te hard. Kan ik ook niet wat stikken leren?’
Ach. Voor 't eerst sedert al die jaren is er een kind, dat haar werk uit de hand nemen
wil. Ze is er zó ontdaan van dat ze geen antwoord weet te verzinnen. Aagje vat er
uit, dat moeder het goed vindt. En in een onverhoeds ogenblik is ze achter 't machien
beland en nu zit ze toch te hakken en te stompen met de onwillige naald door het
dikke goed. O, wat is het toch moeilijk. En moeder doet het bekant met haar ogen
dicht. De spoeldraad klontert, er breekt zo'n zware naald en er staan valse steken in
het tentenlinnen... 't is helegaar misgelopen. Moeder moet er aan te pas komen. Ze
beurt Aagje van de stoel af, heeft geen enkel woord tot verwijt. En terwijl ze zich
buigt om een nieuwe naald in te zetten, valt er een druppel uit haar oog. Die kruipt
jeukend langs haar neus en zo in 't schuitje waar ze de spoel uit genomen had. Zo'n
goed kind toch ook. Neen, dit hoeft Aagje met haar zachte meisjeshanden nooit te
doen, al moest moeder er voor bedelen gaan langs de huizen.
Maar wat dan? vliegt ineens door moeders hoofd. Wat moet mijn Aagje gaan
worden? Nog maar een rukje tijd en ze is uitgeleerd op de Montfoortse school. En
aan een boer geeft ze dit kind niet om te werken af. 't Ware zonde en schande, zo'n
fijn juffertje te zien vergroven als stoepmeid met rooie handen. Maar nog nooit
tevoren heeft ze overwogen, wat Aagje dán worden moet. Een rijke boer houdt zijn
dochter in huis tot ze trouwt. Maar in haar petiterig kotje heeft Geitemie voor een
grootwordende dochter heel geen werk. Ze zou jurkennaaister kunnen worden, dat
is in Montfoort vast wel te leren. Of anders winkeldochter, dát is pas deftig. Ja een
winkeldochter maakt ze van Aagje, ze weet het al.
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Heel vaak ziet men dat dezelfde gedachte bij verschillende huisgenoten gelijk opkomt.
Want de Zondag daarop kwam de dochter even bij moeder buurten, die nu al een
mooi tijdje bij haar boer heeft gediend. ‘Moeder, Bas Gravendijk wil met me trouwen,
ken jij die Bas?’
‘Ikke niet keind, wat is het voor een persoon?’
‘O, toch zo'n goeie jongen!’
‘Ja, dat wist ik al. Maar van waar mag hij dan wel stammen, ik ken geen sterveling
genaamd Gravendijk.’
‘Dat komt, omdat hij helegaar van Overlek is gekommen.’
‘Dáár heb ik het anders niet op,’ zegt Geitemie bang. ‘Die 't zo ver van 't ouwerhuis
moesten zoeken, waren in hun eigen contreie meestal uitgeboord.’ En ze denkt aan
de zwalkende zoon van het loterijboertje. Maar nu moet ze vernemen dat de vader
van Bas Gravendijk kantonnier is van de Lingedijk en Bas eigens, is 't een tijd lang
van de IJssel geweest, toen daar een kantonnier ziek raakte. Hij hoeft nu nog maar
een paar jaar geduld te hebben, dan krijgt hij weer een vaste aanstelling aan de
IJsseldijk. ‘En daar nemen ze toch geen schavuiten voor, waar moeder?’
‘Neen kind.’ Geitemie is er nu vast van overtuigd, haar meidje heeft een brave
jongen aan zich weten te binden; deswege is ze zeer verheugd. En ze zegt haar, dat
die Bas hoe heet hij ook weer, Bas Gravendijk welgezegd, maar een keer mee moet
komen met zijn uitverkorene. Moeder zal hem goed weten te ontvangen.
‘En dan,’ zegt het blije meidje, ‘gaan we omstreeks over twee jaar trouwen. Zó
als hij vast aangesteld is, haalt hij me weg. En ik blijf zolang nog bij m'n boer. Dan
is Aagje meteen opgewassen en kan ze net mooi invallen voor me.
‘Maar neen, kind. Aagje gaat niet op de boer dienen.’
‘Moet Aagje dan na hour schooljaren niet werken, moeder?’
‘Zo wijd is het toch nog niet.’
‘Zo wijd gaat het worden. En als Aagje invalt voor me, dan hoef ik naaste jaar
Sinte Cathrein ook niet op te zeggen. Dan kan 'k tot het lest toe bij m'n boer blijven,
dat is toch voordelig.’
‘Dát wel. Maar de toekomst van 't keind verkwansel ik niet voor een paar
grijpstuivers.’
‘Toe maar. Is 't soms voor Aagje niet goed genoeg wat goed was voor mij, te
dienen bij een goeie boer?’
‘Alle hout is geen timmerhout,’ zegt ze ontwijkend. ‘Jij moet een uitzet hebben,
keind. Daar zal ik op zijn tijd voor zorgen.’
‘Maar dat hoeft niet moeder. Dat koop ik allegaar eigens, dan heb ik later precies
waar ik zin in had.’
‘Heb je dan zoveel gespaard?’
‘Maar ik krijg toch zeker van jou net wat de anderen gehad hebben?’
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‘O, zegt ze bang, ‘is het alweer zo?’ Er dwarrelt wat voor haar ogen. Ze wil het niet
doen, ditkeer eens niet toegeven. Als een huisdochter een degelijke uitzet mee krijgt,
haar bed en linnenkast, dan is een moeder van haar plichten wijders af. Maar vandaag
weet ze al, dat ze over twee jaar zeker toegeven zal. En nu laat ze er maar geen kwaaie
woorden over los, het geldje glipt weg, het glipt heel gewisselijk weg. Een uur lang
blijft ze stil voor zich uit zitten kijken, vergetende dat ze bestaat.
‘Maar van Aagje blijf je af!’ schreeuwt Geitemie ineens als een furie. En ze gaat
met haar handen tegen 't gezicht'geprangd naar de schuur. Ach, nu is toch haar
melkemmertje vergeten.
‘Sikken,’ zegt ze, ‘wat zijn jullie goed en goed en nogereens goed. Jullie geven
maar, melk en mest geven jullie. En na je dood geven jullie nóg. Vlees en fijn leer
voor schoenen van deftige dames. Dag sikken - ik ga nog eventjes weg - roept maar
niet zo hef, ik weet het wel, wat nood er is. Ik kom zó met het melkemmertje. Jullie
zijn veuls te goed om geld te lusten, waar sikken?’

XI / Geitemie spiegelt zich in de Linschoten
Nog andere kinderen willen er tussen gewrongen komen; moeder moet nu maar eens
zeggen, wat ze met haar Aagje voor heeft. ‘Is het waar, dat ze niet van jou dienen
mag onder de boer, moeder?’
‘Vraag 't heur toch zelf, of het keind dat wel wil.’ O, Geitemie merkt het al, dat
gaat weer velen tegen één worden. Maar die ene zal nu standvastig zijn, net zo
standvastig als ze nu eindelijk is geweest tegen het loterijboertje; ze geeft niet toe.
‘Straks,’ zegt ze, ‘als Aagje thuis is, gaan jullie 't heur eigens vragen.
‘Wat weet zo'n keind van willen en wouwen? 't Is toch al z'n leven vader of moeder
die zegt, wat je moet gaan doen. Wij zijn toch ook op jouw woord naar onze bazen
getrokken.’
‘Zij is de laatste...’
‘Ja, en lest best, zo geldt dat bij jou, moeder.’
‘D'r zit toch niks geen boerenmeid in, kinderen.’
‘Waarom niet? Ze is wél zo sterk als onze meiden waren op haar jaren. En 't is
toch een eertijk stuk brood, dat bij een boer te verdienen valt.’
Maar daar is Aagje al. Ze wipt als een acrobatenvrouwtje van haar wagentje, stormt
binnen en merkt subiet dat ze 't onder elkaar weer over geld hebben. Oei, wat een
hebberige gezichten, net ouwe boerenrenteniers. Ze gooit haar muts af, schudt de
gele krullen los rond haar kop en komt bij moeder staan.
‘Keind, Aagje,’ zegt Geiteniie niet dat donkere in haar stem alsof ze niet
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haar sikken praatte... ‘zeg jij nou eens gauw, wat wil jij later worden, als je van school
af bent?’
‘Worden? Wat ik ben en anders niks. Ik ga toch op reis. En moeder gaat met me
mee.’
‘Nou hoor je 't zélf. 't Keind weet nog niet eens wat ze zegt. Jij als moeder hoort
te besluiten.’
‘Goed,’ zegt Geitemie, zwetend van angst. ‘En ik zal ook wel besluiten hoor, maar
bemoeien jullie je daar dan niet mee.’
‘Als ze maar óók gaat verdienen voor jou. Want als er telkens een gaat trouwen,
dan wordt het voor moeder niet breder op 't lest, dat vat je eigens wel.’
‘En goed,’ zei Geitemie, die al eens een keer om een paar guldens naar Montfoort
had moeten gaan, omdat ze nu al te kort kwam van wat haar overgebleven kinderen
inbrachten.
‘En ze wil op reis! Maar waarvan? Hier in ons huis zijn toch geen liggende gelden.
En ga nou toch niet overnieuw in de loterij spelen, moeder, om daar geld uit te winnen.
Je geeft je maar arm, en ons soort volk hoort niet te willen gaan reizen. Wij moeten
werken.’
‘Ja, dat is wel waar. Wij moeten al z'n leven werken. Tot drie dagen veur onze
begrafenis.’
‘Dus je stuurt haar mettertijd naar de boer?’
‘Nee.’
‘Moeder toch.’
‘Ik wil nog niet eens naar een boer,’ zei Aagje fier, ‘en als ik niet wil, dan ga ik
niet ook.’
‘Een mooi gehoor,’ werd gesmaald, ‘als je moeder toch zegt dat je gaan moet.’
‘Dat zegt moeder niet, waar moeder?’
‘Nee, keind, dat zeg ik niet.’
‘Jullie zijn samen twee onmondige keinderen.’
En toen zei Geitemie een heel duister woord: ‘Als je iets niet vatten kan, dan noem
je 't keinderachtig.’ En ze vluchtte naar haar geiten.
Veel verdriet heeft haar het bericht van school gedaan, dat Aagje heur eigen zoenen
het door jongens. En zo, dat iedereen het zien kon. Stiekem is m'n Aagje toch niet,
dacht Geitemie daarbij en dat was een kleine verluchting in haar verdriet. Maar 't
vreemdste was, ze dorst er bij haar kind toch echt niet over te beginnen. Want
Geitemie dacht aan Linschoten terug en aan de schilders, die haar soms zowat
fijngenepen hadden. Alleen, 't moet eerlijk erkend worden, toen was ze zo bloedjong
als Aagje niet geweest. Maar Aagje is toch ook zoveel voorlijker als andere kinderen
van haar ouder. Ze zit nu in de zevende vervolgklas, haar bok gaat al kwijlen in z'n
baard en krijgt
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staalkleurige ogen. En al is Aagje zelf nog maar een prulding, toch zijn er al felle
borstjes aan haar gegroeid en in heir ogen zit wat Bartels, waar jongens dronken van
worden zonder drank geproefd te hebben. Kan het kind dat verhelpen? Is 't haar
eigene schuld, dat ze lichamelijk zo vroeg is? Ze is jonge vrouw geworden op
verrassende wijs: Geitemie heeft niets ervan voorzien, gelijk bij de andere meidjes,
het was ook ruim een jaar vroeger dan bij haar anderen. En nu komt de grote vacantie
weer, de heerlijkste tijd van het jaar. Want dan is het dartel ding wat meer dan
gewoonlijk onder haar ogen. Dan kan Geitemie weer haar eigen jongemeidjesjaren
beleven, door toe te zien, hoe dat feestelijke kind haar dagen weet te versieren. Dat
ze toch verre bleef van alle jongens en van de mannen vooral, dán zou de vreugd
voor Geitemie compleet zijn. Met het vrijpleizier moet ze nog een hortje wachten,
later kan ze toch haar deel op ordentelijke wijs bekomen daarvan. ‘Al te vroeg
beproefd, is vroeg bedroefd’ - weet Geitemie. En ze omgeeft haar mooi Aagje met
nóg meer hartelijkheid; misschien zal ze dan elders geen genegenheid meer zoeken.
Maar onmogelijk is het, het jonkie heel de vacantie onder haar toezicht te houden.
Het kind vindt Blokland zo eng, zegt ze; Aagje wil er uit. Hoe is 't mogelijk, dat ze
't hier eng vindt, nergens op heel de wereld is het uitzicht wijder. De lucht raakt het
polderland heel wijd voorbij de verre buurten, die ze niet eens kent bij name. Maar
al zegt Geitemie dat vier keer per dag: eng - is het antwoord. En dan wordt de ouwe
mekkerende Piet ingespannen die trouw voortsjokt en 't nog best doet voor z'n jaren,
Aagje klakt met haar tong, ranselt met haar zweepje op 't zijschot van haar karretje
en in een zuchtje is ze onder moeders oog weg.
Waar is ze dan heen? Wist Geitemie het maar, dan hoefde ze zo onrustig niet te
zijn. Maar ze weet zich te troosten, door juist als een celboef doet, de uren te tellen
en te delen in parten. Over drie uur is 't etenstijd, drie uur maakt drie keer een uur,
zesmaal een halfuur. En een half uur is, als je maar ieverig stikt en niet opziet van
je werk, voorbij eer je 't goed weet. Zes keer hoeft ze zich 't maar bewust te zijn, dat
zo'n zuchtje voorbij is en dan staat onverlet Aagje weer voor haar, aldus praat
Geitemie zich voor.
Maar neen, dit keer was Aagje zelfs eerder weerom, nog geen twee uur was haar
dartel vogeltje van huis geweest. Want zie toch, o mensen wat is er gebeurd, daar
komt ze lopende over de dijk. Maar wáár is dan haar ouwe Piet met de baard vooruit,
en waar het wagentje? Heeft ze er een ongeluk mee gereden? Zie toch, ze komt
beentje-links, beentje-rechts aangehuppeld, gelijk kinderen doen als ze danig blij
zijn. ‘Moeder!’ roept ze al van verre, ‘maar hoor toch, moeder!’
Geitemie had al naar haar toe willen hollen, om te vernemen (en zo gauw 't haar
maar doenlijk is), wat er toch gebeurd kan zijn. Maar ze heeft zoiets als wortel
geschoten op haar werf, net een ouwe perenboom en ze kan niet
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wegkomen. Ook kan ze van de schrik niet praten. Bar, wat zo'n kind een moeder aan
kan doen, argeloos en wel.
‘Weet je, moeder, waar bok en tuig en wagen is? De zweep er bij? Verkocht! Zeg
je nou niks, moeder?!’
Neen, Geitemie zegt niets. Wie zou ook wat zeggen, als de bliksem vlak voor je
voeten ingeslagen is? En daarom moet Aagje nu maar verder vertellen. 't Is volgens
een vernuftig plan van haar en 't is al enkele dagen oud. Maar ze heeft moeder niets
willen zeggen, om haar te verrassen ermee. En is moeder verrast? De gewortelde
ouwe perenboom knikt, dat ze héél erg verrast is. En hoe dat wel gegaan mag zijn?
‘Op de oude Wulverhorst, dat is in de buurt van Linschoten, jouw Linschoten moeder,
daar woont tijdens de vacantie een familie uit de stad. Vader en moeder en een hele
trossel kinderen, bar en bar rijk! Ze hebben 't hele zomerhuis onder het ooievaarsnest
afgehuurd, o zo. En ik ben zo eens wat gaan toeren met een van de kinderen, drie
keer, vier keer misschien.’
‘Was 't een meidje?’ Gelukkig, moeder kan dus tóch nog praten.
‘Poeh nee moeder, een jongen, Charel genaamd. Een mooie naam, hè moeder. En
toch zo'n aardige jongen, die Charel. En die wou en die zou, z'n vader moest de hele
santekraam kopen. Toen heb ik eerst net gedaan, of dat vast niet goed was van moeder.
Toen ben ik naar Rijkelijkhuizen gegaan, daar staat nóg een bokkenwagen met tuig,
vroeger geweest van de kinderen van Pauwvliet, o zo mooi. Veel mooier dan ons
lompe brikje, 't is een soortement open koetsje met een leren kap die opgezet worden
kan ook. Een fijn tuig is er bij met bellen en al. En ik heb navraag gedaan, wat ze
precies bij Rijkelijkhuizen vroegen voor dat fijne spul, toén pas heb ik het mijne
verkocht. En nou vraag ik, moeder, kan jij voor zestig gulden een nieuwe bok kopen?’
‘Voor zestig gulden? Vier, m'n keind.’
‘O, goed. Dát doch ik toch ook. Nou... we houden er zestig gulden aan over.’
‘Een mirakel!’ schreeuwt Geitemie.
‘'t Is dus goed, moeder? Ik heb 't spul verkocht onder 't zeggen, áls moeder het
goed vindt.’
‘Best, best, best!’
‘Ga d'r dan heen en haal je centen,’ adviseert Aagje en ze wipt naar binnen, moeder
(die geen macht nog heeft), met zich meeslepend. Boem, daar zitten ze dan en ze
kijken mekaar aan. Aagje zo blij als een mens maar zijn kan, moeder in vreemde
aandachtigheid. Ineens vraagt moeder: ‘Hoe oud heb je gezegd dat onze bok is?’
‘Ze hebben ernaar gevraagd. Toen heb ik gezeid: nog de helft niet, van wat hij
worden kan.’
‘Een wonder, ben je. Want gelogen is het niet. Wie heit zóiets toch
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ooit zien vertonen? En wouwen ze dat groot stuk geld zomaar afgeven?’
‘Eerst niet, moeder. Maar Charel zie je, die wou wel, omdat ik hem zei... Chareltje,
't is echt de goede koop. En Charel heeft het er toen doorgesleept bij z'n vader. Ga
je er heen vanmiddag?’
‘Ja. Ikke doen het. En moet ik dan nog naar Rijkehjkhuizen ook? Heb je daar ook
je woord versproken?’
‘Nee. Nergens; je bent nog vrij als een leeuwerik in de lucht, moeder. Maar je gaat
dat spulletje toch zeker kopen als je 't geld van de Wulverhorst hebt gehaald?’
‘Keind... je schooltijd is nou omtrent voorbij. En je wordt zo groot, zo lang. Hebben
we eigenlijk nog wel een bokkenwagen nodig?’
‘Nodig? Natuurlijk. Wie moet voor jou de tenten rijden naar 't magazijn?’
‘Bij de soldaten? Dat wou ik in 't vervolg eigentlijk zelf gaan doen,’ spartelt ze
tegen.
‘O neen. Dat is tegenwoordig mijn werk, jij sjouwt al genoeg, moeder. En dáár
ben je nou zo broodmager van geworden, ik weet het best. Jij, vroeger zo dik en
gezond.’
‘Ach, keind. Maar voor de tenten alleen hebben we geen bokkenwagen van doen.
We kunnen ze meegeven met de mulder, met de melkwagen van 't Ouwaterse fabriek
ook al. Zogezegd met iedereen. Dat deed ik vroegerjaren toch ook.’
‘En mag ik dan nooit meer rijen, moeder? En later, als we er alletwee afstand van
willen doen, kan ik zo'n mooi wagentje nog best verkopen. En met winst ook, schat
ik. Moeder, ik rij toch zo graag.’
‘Waar heb je 't vernuft toch vandaan? Nou, goed... ik zal het dan maar weer eens
doen.’ En Geitemie bleef bij haar woord. Ze deed haar schort uit na den eten en sloeg
de dunne zomershawl om, een antiek erfstuk uit haar mans ouwerhuis nog. En te
voet trok ze naar de Wulverhorst, dwars door 't Plankenland. Omstreeks anderhalf
uur gaans, maar ja, ja... ze was na zóveel jaar weer eens onder de oude bomen van
de Lange Linschoten. Het was Geitemie of de aarde golfde, toen ze bij Polanen het
zwarte watertje terug zag. Je kon jezelf er nog krek zo in bekijken als toendertijd.
Of ze er gisteren nog geweest was. En ze keek in het zwarte water. En zie, ze zag
een jonge levensblije meid, ze zag ogen als kooltjes vuur, een velletje als een
bellefleur. En Geitemie sloeg dwazelijk haar armen boven 't hoofd, zo een jong
volbloedig meidje doet, dat met haar lust in het leven geen raad meer weet. En nu
heeft ze alleen nog maar van Polanen naar de ridderhofstad Wulverhorst te stappen
- ze schat dat het wel een half uur gaans is - daar zal ze dan het zoontje van de rijke
heer zien met de mooie naam, niet Karel, maar deftig-en-wel Charel. Hoé zal Charel
er uit zien? Ze weet het wel, héél voornaam, slank en levensblij. Een kind, een jongen,
neen een jongeman, een jongeheer, waar een meidje zich fier voor opricht, opdat hij
zien
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zal dat ze welgemaakt is en zijn aandacht waardig. Maar ach, daar overkomt Geitemie
iets dat haar zeer doet. Van de Polanense brug (alwaar de getraliede polderkooi met
de papieren nog nèt zo uithangt als gisteren), tot aan Wulverhorst, dat blijken maar
drie paaltjes gaans te zijn. En de grijze hardstenen paaltjes staan in Linschoten, ze
weet dat dromende, om de honderd meter. Wat is dat landschap dan gekrompen. En
zie toch... nee Geitemie, niet huilen... gisteren was het bos rond Wulverhorst nog
een woud zonder einden, nu is 't een hoekje opgaand hout geworden, waar je het
land zelfs nog doorheen schemeren ziet. Dat is niet zo luisterrijk meer, wat is hier
dan toch gebeurd?
Deerlijk ontdaan loopt ze de Wulverhorst op, volgende het bevel van Aagje. In
het zomerhuis moet ze zijn, dat staat vrij van de ridderhofstad onder een carré van
hoge olmen. Het is hier stil, deftig en goed; aan de deur van 't zomerhuis is een
klopper. Maar Geitemie wordt hier verwacht, zegt Aagje. Ze komt met een eerlijk
doel, dus stapt ze zómaar het voorhuis binnen en ze maakt zich subiet bekend. Mensen,
mensen, wat een wilde troep. Kinderen allerhander leeftijd dansen om haar heen,
opgeschoten lummels en klein grut ook al, ze trekken aan haar armen en roepen
allegaar wat liefs. Maar 't is te veel bijeen, ze verstaat dat niet. Die daar, een lange
jongen, wat bleek maar fel van oog, dat is Charel, ze weet het zeker. Bij hém zoekt
ze ogentroost en de jongen verstaat haar blik, buigt zich over haar heen, en zegt:
‘Vader is even rijden met jullie bok, naar 't kasteel en weerom.’
‘Jij heet toch Charel?’
‘Nee, Charel stuurt de bok.’
En nu wacht Geitemie, tot ze buiten 't zo welbekende gerucht hoort, de wielen van
het wagentje over het grind. Ze gaat in de deur staan, gerechtigheid, wat hebben ze
de oude bok al moei gemaakt, z'n kop hangt op half zeven. Maar 't afgedraafde goeie
beest herkent tóch het vrouwtje nog en veert op. Bè, bè... dwars over 't gras komt
meneer de bok aangedraafd naar het zomerhuis.
‘Men hoeft niet te vragen,’ zegt de ontaard rijke heer, ‘of je wel echt de moeder
van dat meisje bent. De bok heeft het al verraden.’
‘Beesten liegen niet, meneer,’ zegt Geitemie onderdanig, maar amper ziet ze de
rijkaard aan. Wel kijkt ze naar de forse lacherige lummel in het Wagentje. Dát is dus
Charel; Geitemie kan haar ogen niet afhouden van het jonk. Mensen, wat een felle
jongen, daar zit courage in, daar zit een vrouwenbedwinger in. Zoëen moet stampende
met z'n voetjes in de wieg gelegen hebben. Rapper dan ze van zo'n zware jongen
verwacht zou hebben, buigzaam gelijk alle stadskinderen zijn, springt hij van 't
wagentje. En ze ziet het, hij beklopt hef haar bok, hij dankt het speeldier voor zijn
trekken, Aagje heeft wel een goed huis gevonden voor haar duur bezit.
‘U bent dus de moeder van die blonde Agathe?’ vraagt ineens die jongen,
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staande naast haar bok en met z'n arm om de hals van 't handmakke dier.
‘Agatha? Ja ja, dat is zo, dat ben ikke.’
‘O, wat heeft ze dan een oude moeder. Je lijkt wel honderd.’
‘Ben je van heel ginder naar hier komen lopen, vrouwtje?’ vraagt z'n vader.
‘Dat ben ik,’ is haar weerwoord. In de Lange Linschoten heet men haar oud,
honderd jaar lijkt ze wel, zegt die Charel en ze was zo jong toen ze daarnet aan de
Polanense brug stond.
‘Maar dan mag niemand je oud noemen,’ lacht die heer beleefd, ‘menig piepjong
ding doet je dat niet graag na. Ga maar mee naar binnen, dan zal ik je betalen.’
Zó mag Geitemie het horen, die heer heeft meer begrip van oud en van jong dan
zijn zoon. Ze volgt trippelend, luchtig doende om maar te laten zien dat ze heel niet
moei is, die vader naar de voorkamer van het zomerhuis. ‘Heb jij geen vrouw?’ vraagt
ze, nadat ze 't geld zonder natellen in haar rokzak had geborgen.
‘Gehad, juffrouw.’
‘Rijk en arm,’ zegt ze daarop, ‘wordt dan wel gelijkelijk gezegend en beproefd.
Ik ben mijne vent ook verloren. Ik ga nou maar weg want ik heb het thuis druk, weet
je. Je bent anders wel bedankt voor het geld.’ Ze bergt haar handen onder de doek
en dat is haar houding van geduldig aanstappen. Maar die rijke heer legt zijn hand
op haar schouder en zegt:
‘Je hebt een schat van een dochtertje, moeder. Hoe aardig ze toch wist om te gaan
met mijn kinderen. Stuur haar nog maar eens hierheen in de vacantie.’
En nadat Geitemie deze lofspraak vernomen had, is ze nog een dik uur bij die
edele mens gebleven. Zoveel tijd had ze nodig om van Aagje alles te vertellen. O,
wat een kind!
Toen Geitemie weer op de Polanense brug stond, haar wangen gloeiden van het
pleizier omdat ze nu een wijs mens gevonden had, een die bereid was ál het goede
aan te horen dat ze over te brieven wist van haar aparte kind, keek ze nog eens in dat
zwarte water van vroeger. En ze zag haar oude koppie weerspiegeld met het
wiebelende knoedeltje haar er boven. Ze zag dat ze zeer oud was - misschien wel
honderd, die Charel had recht van zeggen - en ze zei tot haar wezenbeeld:
‘Aagje die is pas mooi, Aagje die is pas lief en jong ook. Alles wat ik heb aan me,
en in me, m'n bloed en m'n leven, alle warmte van m'n hart, het is voor hear. Zij is
jong, in haar leef ik, dus ben ik óók jong. Een lelijk oud uitgedroogd vel ben ik, des
te mooier is zij neven mij. Zó is het goed.’
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XII / Geitemie, die niet moe worden kan
Honderd jaren oud en tóch nog jong zijn. En toch naast een sterk jong deerntje kunnen
voortstappen door de polder in de Augustusochtend. Geitemie weet geen blijer
bezigheid. Ze is met haar Aagje onderwege naar de Meerndijk, alwaar de bokkenboer
woont met zijn extra-fijn foksel. En Aagje weet een nadere weg, heeft ze moeder
duidelijk gemaakt. Eerst heel Blokland door, dus voor alle geburen te kijk, maar
voorbij de buurt komen ze in de waardige eenzaamheid van de Heeswijkse kaai, die
dwars door de vlakke polders is getrokken op de IJssel aan. Bij de Broekse
Watermolen wil Geitemie even stil staan. En opdat het sterke kind toch niet denken
zou dat ze al moei is, staat ze honderduit te kwebbelen over al het mooie dat ze daar
thans voor zich ziet. Heden zal het weer een warme dag worden, daarom zijn ze zo
vroeg al op pad gegaan. De nachtdamp is nog niet eens opgetrokken, ligt als een rulle
witte deken met kleurige franjes naar de zon toe, over liet koeiland. Het melkvee
zwemt door die stille zee, nergens nog is enig gerucht, de wereld houdt haar asem
in.
Alleen Geitemie is aan 't woord. En ze snatert van je welste, van ophouden weet
ze niet. ‘Wat is de ochtend toch mooi en mooi!’ juicht ze, ‘en zie toch, Aagje. De
koeien hebben nou helegaar geen poten meer, als ze altijd zó waren was het tenminste
nog wat. Dan trappen ze je geitenkampje ook niet stuk.’
Maar Aagje zegt, dat die poten er nog helemaal heel zeker onder zitten, al zie je
ze niet in de rulte. Ach, dat weet Geitemie toch ook wel, moeder wou alleen maar
wat aardigs gezegd hebben daarmee. Ze snuift welbehagelijk de frisse ochtendlucht
op, rekt haar warmgeworden nekje opdat er wat koelte tussen haar kleren dringen
kan en vraagt haar kind beleefd: ‘Hoe gaan we, aan de IJssel gekomen, eigendijk
wijder?’
‘Door Reijerskop, moeder. En bij de Uithoef achter Harmelen om naar Zeelust,
van Zeelust naar Lichtenberg en daar leit een tol. Maar we zijn wandelend, dan kost
die tol geen cent, moeder. Ben je dáár ooit geweest, moeder?’
‘Van z'n leven niet, Aagje.’
‘Nou, als we dan maar rechttoe doorlopen, komen we op de Meerndijk, vlak bij
het Wiel.’
‘En dáár moeten we krek zijn, kind. Dat is dan maar mooi afgepast. Wat weet jij
toch fijn de weg.’
Ze lopen weer. Aagje heeft er een stevige pas in en ze schijnt niet eens aan haar
zolen te voelen, hoe lastig zo'n polderkaai loopt, waar allerhande houtwortels doorheen
steken. 't Is toch maar feestelijk, overweegt Geitemie, jong en vurig te zijn. Niets wil
ze voelen, geen zeer aan haar voeten zal ze achten, niet letten op enig wee leeg
gevoelen in haar oud hoofd... zolang
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Aagje ferm stapt, stapt moeder mee. Maar helemaal bij de landscheiding gekomen
die de polder Mastwijk scheidt, vraagt haar liet kind:
‘Zouden we hier wat langs de wetering gaan zitten, moeder? We zijn nou al een
knap eind onderwege.’
Geitemie kijkt dof van de moeiheid om zich heen. 't Keind sjort toch ook zo rap
door de landerijen. En 't is hier mooi, onder het lage hout bij die rijkbegroeide
wetering. Maar een dwaze gedachte doet haar tegenspreken: ‘Wou je noú al rusten?
Rust dan maar, m'n keind, ik wacht zolang wel, ik loop wel wat op en neer. 't Gras
is nog veels te nat om te gaan zitten.’
‘Nou, goed, moeder... dan lopen we maar verder.’
‘In mijnen tijd,’ zei Geitemie hijgend, ‘toén konden we pas lopen. Maar ik had
dan ook geen moeder, die me in een bokkenwagen zette. Ik moést wel lopen. Als ik
ieverans zijn wou, werd eerst de benenwagen ingespannen. O zo.’
‘Dat kan je nog goed aan jou waarnemen, moeder. Want je houdt het voor je ouwer
maar best uit.’
En deze loftuiting heeft Geitemie zodanig goed gedaan, dat ze haar lijf en benen
ook niet meer voelde. Er was in haar hoofd alleen nog maar één gedachte: ik nader.
Iedere hofstee is er een minder naar het eind. Ver kan het toch niet meer zijn, al voert
Aagje me over onbekende wegen. Neen, het was toen niet ver meer. Want Geitemie
ziet in de verte het zilveren dak al enn in wijde omtrek is zo maar één huis en dat
huis staat aan de Meerndijk. Onder die zilveren dakpannen woont haar bokkenfokker.
Ze ploft er binnen, alsof ze van zware dwangarbeid komt. Maar met haar liefste
stemmetje zegt ze tegen Aagje, die naast haar op de stoel komt te zitten: ‘Nee, moeder
is echt niet moei.’
Na de koffie, die hier met krentenmik wordt opgediend (en dat mag ook wel, want
zij zijn klanten) gaan ze de geiten bekijken. De fokker is wild van verlangen, om de
vrouw uit Blokland aan wie hij al eer een bok verkocht heeft en wier grote kennis
van geiten al lang tot hem is doorgedrongen, te laten zien wat hij alzo voor nieuws
in bezit heeft. Hoornloze geiten, mensen, blank als sneeuw op de bergen. Een fokpaar
heeft hij laten overkomen helegaar uit Zwitserland. ‘En dát is ontaard ver. Honderd
uren sporen ver!’
't Mag dan ver zijn, maar Geitemie wil er niet aan. ‘Een geit,’ zo stelt zij vast,
‘behoort twee fraaie horens te hebben op haren kop. O zo. Dat was bij ons thuis
vroeger zo, 't is al z'n leven ook in m'n eigen bestgevende geitenstal aldus geweest
en daarom geen Zwitserse fratsen.’
‘Maar mens, je weet niet wat je daar zegt. Die geiten geven zware melk, omtrent
niks anders dan vet, en meer nog dan de Hollanders.’
‘Al scheten ze knikkertjes van klinkklaar goud. Wat ik heb, dat ken ik. En ik kom
niet eens om een geit, ik heb een bok nodig en een sterke man moet het zijn, waar
Aagje?’
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‘Ja moeder.’
‘En mooie horens op zijnen kop, waar Aagje.’
‘Ja moeder.’
‘Nou, dan heb je 't eigens van het keind gehoord.’
‘Dan zal ik je deelmaal niet kunnen gerieven, vrouw,’ zegt de fokker. ‘Want
waarom zou ik nog Hollanders met horens op derlui kop aanhouden, als ik betere
Zwitsers weet te bekommen.’
Geitemie staat er verslagen bij. Haar voeten doen zeer, ze is drie uren gaans van
huis en moet nog weerom en de dag draait, het wordt zo woest warm, net als gister.
En als je dán moet horen, dat de prachtige Hollandse hoornbokken van vroeger
uitverkocht zijn en voorgoed, dát is toch wel zuur. Om haar te troosten zegt die man
nog: ‘En wijd in de omtrek zal je nieverans nog ouwerwetse geiten vinden, vrouw.
Die zijn rats uit de mode.’ Maar dát woord is voor Geitemie genoeg geweest om
vlakaf woedend te worden.
‘Ga mee, m'n keind!’ briest ze. ‘'t Zijn hier in die paar jaren maar godvergeten lui
geworden, met d'r buitenlands gesnor!’ En weg is haar moeheid. Nog nooit van
moeheid gehoord. Ze is in staat, nu nog naar 't andere eind van de wereld te lopen,
zo 't van haar gevergd werd. Maar zó ver hoeft ze nog niet eens. Want in Veldhoven
woont langs de Oude Rijn een bokkenboer geboortig uit de Lange Linschoten die ze
van kindsbeen af kent, en hij is Rein van Oudenallen genaamd. Als Rein 't niet
verleerd heeft door al die jaren, dan moet hij nog altijd stotteren. En 't is waar, hij
heeft het niet verleerd. Alleen kleurt hij er niet meer bij als je 'm diep aankijkt, gelijk
vroeger. Maar dat is waar ook, Geitemie is geen jong, tierig, ondeugend ding meer
en Rein geen bleue jongen. Hij is dik geworden als een padde.
‘Bah,’ zegt Geitemie, ‘wat sleep jij een hoop mensenvlees met je mee.’
Rein stottert wat terug, ze verstaat de helft niet. Op deze wijs is ze er ook niet
zeker van of hij haar verwijt terugkaatst - zelf was ze jaren terug toch niet minder
dik - maar 't kan ook een aardigheidje op haar magerte zijn geweest wat hij daar
stond te hakkeblokken.
‘Rein, ik kom je een bok afkopen,’ zegt Geitemie resoluut. En dat wordt goed
bevonden, hij heeft er wel drie. Subiet wil ze er op af, maar neen, dán ken je toch de
goeie gastvrije Rein niet, gelijk hij zich in al die jaren zo stiekemweg heeft onwikkeld.
Hij vindt het veel te aardig, het plagerig schoolkeind van vroeger nog eens op z'n
werf te hebben. Nog te meer, omdat ze - nu ze oud en dun als een uitgehongerd
vogeltje is geworden - een juweel van een meidje heeft meegebracht, echt een
rernplaçante van moeders jonkheid. 't Is, of de tijd met een ruk teruggeslagen is.
Hedenmorgen is Rein gewoon opgestaan, als een gegoed kalmlevend fokkertje van
kleinvee en kalkoenen, vandaag ineens zit hij weer in de schoolbanken, door dat
mooi kind aan te kijken.
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‘Hoe heet jouw diertje, dat pronkje?’ vraagt hij. ‘Mag ik eens raaien? Coba!’
‘Nee, Agatha, gezegd Aagje.’
‘Ik zeg toch maar Coba.’
‘Als je me dan maar een mooie bok verkoopt en voor weinig geld.’
‘Maar eerst lepelen die twee Coba's bij mij ten huize een glaasje advocaat een of
twee.’
‘Maar Rein, daarvoor is 't veels te warm.’
‘Dan blázen jullie maar een keer. Maar beuren zal het.’ En hij heus zijn onverwacht
en feestelijk bezoek den huis in en vertelt omslachtig aan zijn vrouw wie die twee
vrouwspersonen zijn. Met een dik been dat maar kwalijk genezen wil, zit de vrouw
van Rein op drie stoelen en met een hoop kussens rond haar heen. Warm. En zie
toch, hoe daar die dikke Rein draaft als een postpaard. Glaasjes moeten er zijn en de
fles moet hij vinden.
‘'t Keind geen advocaat? Is 't echt waar? Dan pruimedanten ergens op wat lekker
smaakt. Ook niet? Morellen? Goed!’ Dat een tonrond ventje zich nog zó druk bewegen
kan.
Zelf schenkt hij zich een glaasje klare jenever in. ‘Geen beter smaak dan heel geen
amparte smaak er in,’ weet hij met veel moeite te zeggen. En Geitemie vindt, dat
Rein erg welbespraakt is en eigenlijk veel te veel praat voor iemand die z'n woorden
er zo moeilijk uitwringen kan. Wat moet dat propje mens ten avond toch moei zijn.
Ze gelooft, dan ben je nog beter af, als je uren en uren te voet moet door de hette,
gelijk zij en Aagje.
‘En nou,’ weet Rein, en hij bibbert van de voldoening met z'n glaasje, ‘santjes
Coba en Coba. Op het late wederzien en dat we nog honderd jaar goed aan elkaar
denken maggen. Ik ga jullie een bok verkopen, mensenkinderen, een bok! De koning
heit geen mooieren!’
‘Laten we 'm gaan zien,’ stelt Geitemie voor, maar eerst moet ze nog zo'n glaasje
advocaat lepelen, vindt Rein. ‘Dan val je straks niet om van de verbouwereerdheid,
als je dat wonder aanschouwt. 't Is een echte Tiroler!’
‘Hè?’
‘Tiroler.’ Rein jodelt het omtrent, zó'n moeilijk woord is het.
‘Wat mag dat dan wel zijn?’
Alweer dat nekbrekende woord. Een Tiroler, dat is er een uit Tirol, o zo. Nou weet
ze het dan. Asgrauw zit Geitemie op haar stoel. Zóveel vat ze er alweer van, 't is ook
hier een buitenlander die te koop staat. Schande over schande! Is de goeie ouwe
Hollandse geit met baard en horens, met z'n lieve ogen en braaf levensgedrag die
mensen dan echt een gruwel geworden? En 't is, dat ze hier bij haar schoolmakker
Rein zit, anders zou ze woest zijn opgestaan, had ze ál haar rokken bij elkaar gevat
en was ze zonder één wederwoord het huis uitgerend. Maar Rein kan ze dat niet
aandoen. Maar haar kwaadheid helegaar versmoren, dat gaat haar toch ook niet af.
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‘Heel m'n leven,’ zegt ze ontroerd, alsof ze gaat praten over de kinderen die ze gebaard
heeft, ‘heel m'n leven heb ik rechte Hollandse geiten gefokt. En ik heb er het leven
bij gehouwen. Ze hebben me melk gegeven, voor mezelf en voor de kinderen, dat
vergeet een mens zomaar niet. Ikke tenminste niet, Rein.’
‘Eerst moet je maar eens een, eh, nou ja, zo'n nieuw soort van mij zien,’ adviseert
hij, ‘dan zal je je ogen niet geloven.’
‘Staan er horens op?’
‘Prachtige! Met wrongen er in. Zowat recht omhoog uit z'n kop opstekend.’
‘En een baard?’
‘Als Sinterklaas.’
‘Mooie haren?’
‘Ga toch zélf zien! Haar als poppenkast, zó fijn!’
En Geitemie wordt meegesleurd. De deur uit en de werf over naar de zwartgeteerde
stal. En dáár, in een schrikkelijke warmte, ziet ze een bok staan, nee, het is niet te
geloven. Dat ze dáár eerst drie en zestig jaren voor moest worden, om zoiets
wonderbaarlijke te aanschouwen. Een bruinzwarte bok, net gepolitoerd
wortelnotenhout. Een kaarsrecht lang lijf en lange neerhangende haren langs dat lijf
gelijk tressen. En dan die, kop! O, mensen toch, wat een prachtige baronnenkop. En
wat een verstand! Met z'n donkergouden grote ogen kijkt hij Geitemie welwillend
keurende aan. Ze legt haar hand bevende van eerbied op de flank van het voorname
dier (laat het dan een Tiroler zijn) en de Tiroler buigt vrindelijk voorover, laat zich
willig goed-doen door het oude vrouwtje.
‘Wat gaat dát kosten?’ vraagt ze gans van haar stuk.
‘Dat leit er aan. En als je niet verstaat, wat ik daarmee zeggen wil, mag die kleine
Coba dan even weg gaan?’
‘Geen flauwigheid hier,’ zegt Geitemie cordaat. ‘Ze heit je allang begrepen, man.
We hebben jaren en jaren een gesneden bok op stal gehad.’
‘O. Is 't dan soms óók voor een wagentje? Ik heb toch zoveel aftrek met dees
bokken bij rijk volk. Maar 't is dertig gulden, Coba.’
‘Gerechtigheid, dertig gulden voor een bok, da's naar haar bevinding 't dubbele
van de waarde. Maar dit is dan ook zo'n aparte, zo'n uitheemse. Maar neen, dát stuk
geld gaat ze er niet aan hangen, het is haar te machtig. Ze kijkt Aagje aan en 't kind
kijkt haar moeder aan. Twee smekende ogen zijn naar de hare opgeheven.
‘Maar dat is duur en nogeris duur, Rein. En is zo'n buitenlander wel sterk? En hoe
met al die nattigheid en kou 's winters.’
‘Sterk? Als twee Hollanders. En al goed gewend aan tuig en wagen, eigen werk
van me, dus vertrouwd. En ginder zijn ze meer kou gewend dan hier. En draven als
een paard.’

Herman de Man, Omnibus

371
O, Aagje is daar echt van ontdaan en ze knijpt moeder blij in de arm; hij draaft als
een paard.
‘Accoord,’ zegt Geitemie, ‘zomaar accoord. En gelijk betalen en meenemen ook,
dan is 't geleden.’
‘Neeë,’ zegt het dik ventje, ‘zo hij hier staat, is het zestig.’
‘Ik laat 'm deze week nog snijen, je mag me geloven.’
‘Neem mee, Coba. Jou vertrouw ik.’
‘En ik heb er van dat soort tóch geen geit bij,’ zegt ze er overheen, want ze wil
Rein nog meer geruststellen.
‘En in Augustus is er bij geiten ook niks te doen ook, waar Rein?’
‘Ik heb je woord, Coba. Och, wat ben ik toch blij, dat ik jullie twee nog eens
weerom gezien heb. Daar wordt een mens weer eens mens van.’
Een half uur daarna liepen moeder en dochter weer over de Meerndijk, op het Wiel
aan. En achter die twee gelukkige mensen stapte klepperend met z'n sierlijke kloefjes
het koninklijke dier met de lange zijdeachtige haren. Wie had dát ooit gedacht;
Geitemie die ooit nog eens een buitenlandse bok op haar werf zou dulden. Een bok
uit de hoge bergen met sneeuw er op, gelijk Rein haar met veel moeite heeft weten
uit te duiden. 't Kan haar eigenlijk niet veel meer schelen, al kwam dat statiedier uit
Pruisisch Polen of uit de Oost. Wie ter wereld heeft ooit zulk een voornaam gedierte
zien wandelen over een dijk? Wie heeft bij een geitenman ooit zúlke voorname horens
gezien, getorste afgeplatte horens met prachtige kervingen er in, precies fijn
meubeldraaierswerk? Die het zegt, die liegt het.
Maar nú wil Geitemie van haar triumf toch genieten. Ze moet het huis met het
zilveren dak weer voorbij. Achterom gaat ze niet, maar tóch zal zij dat volk van de
dijk af weten te beroepen. Er zijn toch nog hoorndragende bokken op de wereld, zal
ze weten te zeggen. Maar 't is heel niet nodig, dat ze de dwaas den huis uitroept; hij
heeft de optocht al zien naderen van uit de verre. ‘Zo,’ smaalt hij, ‘een Zwitser wou
je niet, hè Geitemie? Maar wel zo'n schrale met lange haren. Kwaai soort, hoesterig,
vol met kuren en slechte gevers.’
‘Koei van een vent, zwijg stil, wie melkt er nou een bok.’
‘Maar daar fok jij niks dan 't eigenste soort uit.’
‘Wie praat er van fokken? Maar horens staan d'r op. Zie je 't, stuk onnozeligheid?’
En Geitemie pakt een van de prachtige torenachtige horens beet. ‘Dát zijn pas horens!’
En wát hij haar nu nog naschreeuwt over de kale dijk, dat is Geitemie allemaal gelijk,
ze heeft een bok zó mooi, dat het is alsof ze maar droomt. En om een fraaie bok is
't maar gegaan heden. Ze tornen trots op de Knollemanshoek aan, want hun terugweg
moeten ze nu over Montfoort nemen, dáár wacht bij Rijkelijkhuizen het
nieuw-gekochte wagentje. Maar bij de Stenen Kamer kán Geitemie echt niet verder,
ondanks haar machtige vreugd.
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‘Ik wil nou eerst de bok wat laten grazen,’ zegt ze politiek en ze laat zich als een zak
langs het dijktalud in het gras vallen, hoewel aldaar maar weinig schaduw is.
‘Zal ik wat melk voor je gaan vragen, gunter bij die boer?’ vraagt Aagje.
‘Keind, hoe kan je zoiets vragen aan mij. Die heit toch allenig maar koeimelk.’
En ze laat het weldoende rustgevoelen vrijelijk door haar oude botten trekken,
onderwijl de bok het bestofte dijkrandgras minachtend besnuffelt. Gerechtigheid,
wat moet Geitemie daar langs de dijk toch zweten, wat voelt ze zich armoeiig. En
Montfoort is nog zo bitter ver.
Aagje komt naast haar zitten, viert het touw wat en de bok gaat aan de slootkant
een beetje van 't riet knabbelen. ‘Hij eet netjes,’ weet Geitemie, ‘mooi vóór in z'n
bek. Daar kan je aan zien, dat hij goed gezond is. En echt driftig knabbelt onze nieuwe
bok 't naar binnen. Zie je, Aagje, allenig maar de topjes. Want daar zit zoet in, weet
je 't?
Aagje weet het, want ook zij heeft menigmaal riettoppen lekker uitgezogen. Ze
zit naast moeder die hijgend achterover ligt, moeder snuift als een oud
draaimolenpeerd. En ze kijkt welgevallig naar haar fijne bok met zijdeharen. Vanwege
zúlk een edel beest, van een soort nog nergens vertoond, zal heelderwereld toch heel
zeker omkijken naar haar spannetje. En als ze haar prachtige nieuwkoop nu door de
oogharen bekijkt, dan is ie nog ééns zo mooi, net een bruin bewegend wolkje in het
vochtige groen daar omlaag bij die dijksloot. En Aagje ziet nog meer, nu ze zo
halvelings haar ogen sluit in deze zware warmte. Ze ziet heel haar gespannetje lijfelijk
voor zich; het koetsje met de kap die open kan en dicht. Ze ziet Charel, die haar
nieuw gerij zó wonderbaarlijk mooi vindt, dat lij vergeet er jaloers op te zijn, een
hele stoet van jongens ziet ze, in bewondering starende naar zoveel gratie. Ach, ach,
wat die aardige jongens haar allemaal toeroepen, 't is maar goed dat moeder
waakdromen niet afluisteren kan. Ze laat haar denken zoetjes vloeien op die
gelukkig-makende bewondering, ze deint ver weg, buurten, dorpen, steden voorbij.
Overal naartoe draaft klepperend haar Tiroler bok. En zo'n uitheems vreemdsoortig
duur dier weet zijn kleine meesteres te brengen in allerhande vreemde avonturen.
Geleid door dit fraai bokkebeest opent die wereld voor haar allerhand geheime
poortjes, waarachter de dingen veelmalen mooier zijn.
Met warrelig hoofd, moei van 't zwaar slapen in ongewone houding, wordt Aagje
wakker. Wat is het klefwarm. Van welk gerucht is ze ontwaakt? Ach, ze ziet het al,
daar komt moeder aan over de dijk, met natte rokken, ze is rood en zweet, ze draaft,
ze blaast... maar wat is er toch gebeurd?
‘Weggelopen geweest,’ verklaart Geitemie hijgend. ‘'t Is ook zo warm, zo warm;
je kon het niet helpen, keind, dat het touw je uit de handen is geglipt. Toen ik opkeek,
stond meneer godzalig en alleen wijdweg in het
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land. Ik er heen, dát vat je zo wel, dwars door de sloot, want ik sprong mis; oud is
oud. En toen hij aan 't lopen en ikke niet minder. En jagen, jagen mensen, overal
dwars doorheen. Doodlopen zou je je eigen. En als ze de bok toen niet gegrepen
hadden, gunterwijd bij een boer, zo liep je moeder nou nóg, Aagje. Maar hebben is
hebben.’
‘Mens nog aan toe, had me toch wakker gemaakt.’
‘Keind, je sliep zo gerustig. Jonge mensen hebben slaap hard nodig, ik niet meer.
Een oud wijf is als een wekker, kan aflopen op elk uur, wanneer je maar wilt.’
‘Nou ben je toch zeker wel erg moei?’ schat Aagje bezorgd en ze moet, nu ze
moeder goed bekijkt, toch een beetje lachen met haar ogen.
‘Moei? Ikke moei?! De bok is weerom! Hier, vat het touw beet en laat nou niet
meer los. We gaan wijerop. Naar Montfoort!’
‘Maar je bent zo nat, moeder.’
>‘Dat droogt wel onder het gaan. Ze wouwen me eerst onze bok nog niet eens
afgeven, die kwaaie apen daar ginder. Ze zeiden: iedereen kan wel achter zo'n beest
aandraven en zeggen... 't is de mijne. Maar toén heb ik een woordje of wat laten
horen! En achteraf kwam uit, dat was alleen maar om te lachen gezeid, want ze
hadden ons getweeën best langs zien kommen met de bok. En geroken hadden ze
ons ook. Weet je, wat ze daar dochten? Dat we er twee van een paardenspul waren,
zó vreemd is zulk soort bok nou in deze streek.’
‘Ik schat, bij ons in Blokland niet minder, moeder.’
‘Dan moeten ze maar gewennen,’ commandeert Geitemie en ze heus haar meidje
op, ze gaan huiswaarts. Neen, ze is helemaal niet moe meer, vol furie is ze, fel er op
gespannen dat het dure dier met de zijden haartressen haar nooit meer ontsnappen
zal. Maar toch neemt ze 't aan op de lege meelwagen te gaan zitten, die hen achterop
gereden komt. Haar rok moet tóch gewassen worden, want er zit kroost aan uit de
sloot, en een beetje meel is dan 't ergste niet. Met de bok stijf tegen zich aan, de
sierlijk-dunne voorpootjes in haar oude handen geklemd, hotselen ze naar Montfoort
toe. Bij Rijkelijkhuizen vinden ze 't nieuwe wagentje, kaarslantarentjes zitten er ook
al aan. En de ruitjes daarvan zijn van fijn geslepen spiegelglas. En de wielen hebben
dure kollingassen, de dommen steken sierlijk wijd uit en de spaken zijn met goud
gebiesd. Geitemie vergeet gans en al, dat ze er nu, gelijk ze van die mulderswagen
komt, uit ziet als een zigeunderswijf. Trots gaat ze naast Aagje zitten en als een
vorstin rijdt ze aldus Blokland binnen. Laten de buren maar praten, tot ze 't van eigens
weer laten, denkt Geitemie. Heden is de wereld voor haar veel te klein.

Herman de Man, Omnibus

374

XIII / Een paasvacantie
Als Aagje met een tijger voor een wagentje uit rijden was gegaan, zou ze niet méér
verbijstering hebben gewekt. Haar brikje is verkocht, men weet dat al in de geburen.
Het werd enkele dagen lang beschouwd als het teken, dat die brutale weelderigheid
van daggeldersvolk nu voorbij was. Maar neen, moeder en dochter zijn teruggekeerd
met nóg wat duurders. Kinderen van schatrijk stadsvolk heeft zúlk vorstelijk speelgoed
niet. Schande, dat voor zo'n lange lijs van een meid nu zoiets duurs wordt aangeschaft,
nog maar enkele maanden en haar schooltijd is voorbij. En dan zal 't zelfs voor dat
dure diertje werken geblazen zijn. Waar toch het verstand zit bij die weduwvrouw.
Ze verarmt zich nog, ten bate van dat ene kind, onderwijl ze de anderen laat werken
daarvoor.
En van haar kinderen hoorde Geitemie a1 niet anders. ‘Maar moeder,’ zei de
wagenmaker overredend, ‘kijk toch uit. Nog maar een paar jaar en je staat helegaar
alleen; d'r wordt toch onder ons jongens willig getrouwd. En dan kunnen we je nog
maar bezwaarlijk veel afgeven van wat we verdienen. Dat zie je toch aan de anderen
die al 't huis uitgevlogen zijn.’
‘Dat is wel waar; die kommen nog dukkels bij mij om onderstand,’ is haar berustend
antwoord.
‘Maar dan zie je toch, dat je beter deed met de centjes bij elkaar te houden.’
‘Dat wel,’ zegt ze mijmerend terug. ‘Maar in 't weigeren ben ik nooit goed bekwaam
geweest. Misschien was het wel verkeerd van me, maar 't is nu eenmaal gebeurd. Ik
moet maar hopen, de tijd schaft raad. 'k Weet toch te werken, m'n jongen.’
‘Met jou is niet te praten, moeder. En als ik je dat nou zei waar Aagje bij zat, dan
wist ze zó mooi te flemen, dat je haar weer gelijk ging geven ook in de verspilling.
Voor 't geld dat dat spulletje kost, had je zowat weer een uitzet voor een van ons
gehad. Maar daar denk jij pas aan als het te laat is. En nooit vraag je vooraf raad aan
ons.’
‘Die weet ik vooruit wel,’ zegt ze dof. ‘Maar mag een jong keind dan helegaar
niks hebben voor haar vertier? Ze woont hier knap enig, zo tussen de koeilanden.’
Haar zoon geeft het op. Moeder wil tóch niet luisteren naar een bedachtzaam
woord. Maar zuur is het, dat hij menigmaal op herberg over moeder praten hoort op
eendere wijs als hij het nu gedaan heeft, maar dan heel wat feller en vijandiger. Want
hoe vind je dan een passend wederwoord om haar bij te staan, zo het een zoon toch
betaamt?
Geitemie vraagt, of haar jongen 't dan geen prachtige bok vindt. ‘Och, mens dat
is 't woord toch niet. Van mooiigheid kan je straks op je ouwe dag toch niet eten.
Als je nou van je geld nog een koei gekocht had.’
‘'t Verstand komt niet met de jaren,’ grauwt ze weerom. ‘We hebben een
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koei gehad, dat heb ik jullie dukkels genog verteld. En we zijn er arm van geworden.
Laat mij maar aantobben. Werk maar, ik doen het ook. En nou uit er over!’ Geitemie
is het weer eens hartgrondig zat, al die standjes van haar kinderen te moeten aanhoren.
Ze heeft er haar voldoening in dat Aagje blij is met haar spannetje, dat is toch niet
zo bar veel vreugd voor een mens na heel haar leven gestuiverd en gewerkt te hebben.
Het werd een kwakkelwinter en meestal was 't niet te koud voor de bok om het
kind naar en van school te rijden. En ze wist toch van Rein, dat dit soort koude een
Tiroler heel niet deert; in de bergen is het negen maanden van het jaar bitter en bitter
koud. En Aagjes fijne Tiroler bok heeft een vacht van belang. Een dier zó goed
beschermd van natuurswege zal niet kucherig worden van een windje of een koudje.
En 't werd Pasen dat jaar, toen begon Geitemie er toch eens ernstig over met haar
kind: ‘Aagje, wat ga jij nu doen met de grote vacantie? Want dan ben je toch
uitgeleerd?’
‘Ik wil gaan reizen.’
‘Maar keind, ben je dat nóg niet vergeten?’
‘Heel niet, moeder. En als ik eerst nog een hortje bij je blijf...’
‘Ja...,’ roept Geitenue hoopvol in dat vooruitzicht. Want ze ziet de jaren al weer
terug, vóór dat zeldzaam kind naar de school toe moest; de mooiste jaren van haar
leven zijn het geweest. Ze ziet Aagje weer als kleurig frutkindje spelen in de
geitenkamp, ze ziet de schilder terug en 't geschilderde portret met de grote open
ogen...
‘En dán, moeder, dan wou ik me opgeven bij de scheepvaart op verre landen, naar
de Oost en zo, vat je?’
‘Máár, dat is toch jongenswerk, keind? Je kan toch geen matroos worden?’ En
Geitemie moet er zelfs bij lachen, ze denkt aan het gekke liedje van het meidje loos,
dat wou gaan varen als lichtmatroos.
‘Ik kan dan op zo'n boot van álles worden,’ verklaart ze. ‘Linnenjuffrouw is nog
het minste. Maar ook kinderjuffrouw en zilvermeisje.’
‘Zilvermeisje,’ dát vindt Geitemie mooi, tenminste een mooi woord. ‘Hoe weet
je dat nou weer allegaar, keind?’
‘Op school geleerd uit een verhaal in 't leesboekje.’
‘Maar dan ga je heel wijdweg en over de zee! Keind toch, dát zal je me toch niet
aandoen?’
‘Ik kan niet heel m'n leven lang bij je blijven, moeder. De anderen gingen toch
ook weg, toen ze de jaren hadden.’
‘Ja, dat is wel waar,’ zegt ze duizelig. ‘Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht.’
‘Doe 't dan nog maar niet,’ vraagt ze vrindelijk. Maar ja, daar zegt Aagje zo wat.
Hoe neem je een mens ooit iets uit z'n denken weg? En ze ziet goed, hoe bar haar
woord bij moeder is aangekomen. ‘Na iedere reis zie je me dan
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weer terug,’ troost ze. ‘En vooreerst ben ik toch nog te jong. Mag ik dan zolang bij
je blijven, moeder?’
‘Maggen? vraag je. - O, keind, blijf toch, blijf toch voor goed bij me! Ga maar
helegaar geen werk zoeken buitenshuis.’
‘En dan zal ik je helpen met de tenten.’
‘Nee, nee, dat hoeft heel niet.’ Geitemie is weer gelukkig. Voorlopig wil Aagje
graag bij haar blijven. En ze neemt zich nú al voor, dat ze alle weerstand der kinderen
tegen dat plan koppig doorstaan zal: het keind blijft thuis. Alles wat daartegen
ingebracht worden zal, gaat ze verduren. Als de andere kinderen kwaad worden, dán
maar kwaad. Ook de rest mag om z'n zevenpart komen, trouwen, weglopen, doen
naar bekeven... maar Aagje stuurt ze niet naar de boer. Aagje blijft onder haar ogen.
En Geitemie zal mogen zien en waarnemen, hoe uit die mooie frisse knop een heerlijke
blom openbloeit. ‘Ik zal je fijne naailes laten nemen,’ babbelt ze, ‘dan kan je later
altijd je hap verdienen, keind. En mooie kleren leer ik je dan naaien.’
Prachtig vond Aagje dat. En daarom werd aldus besloten. In een wip werd het
toen Paasvacantie en de natuur werd al weer wakker. Er zijn reeds milde lentevlagen
waar te nemen geweest tussen de leste resten van het hard wintertij. Geitemie hunkert
naar de zomer, dan zal ze weer een hele tijd ontslagen zijn van de voedselzorgen
voor haar geiten. Maar nooit heeft ze zodanig als thans naar een zomer verlangd.
Want nu komt Aagje voor lange, lange tijd naar huis terug. Misschien wil ze later
wel niet meer lichtmatroos worden; moeder krijgt jaren de tijd om haar dat vreselijke
plan uit het blonde kopje te praten. Laat dát maar eens aan Geitemie over!
Alle praat over Aagjes toekomst snijdt ze met een grauw en een snauw af. Zij
alleen weet, wat goed is voor haar kind. Aan háár is het, daar beslissingen over te
nemen. Er trouwt wéér een kind, het kind neemt geld mee, zuiver berekend het aloude
zevenpart waartegen zij zich maar niet meer verzet en na die geringe verstoring van
de dagegang, marcheert het leven daarachter in Blokland weer als van ouds. Er is
wéér een meidje van Geitemie bij haar uitverkoren vent in bed geploft; goed. Zo
hoort het in het leven. Wat jong is, volgroeit en komt aan de bestemming van het
leven toe. Dat geeft dan even een kleine scheur en 't gezin is weer wat enger geworden.
Ergens in de vreemde bloeit haar nazaat voort in eigen vreugd en eigen zorgen. Maar
zij blijft op deze wijs alleen met Aagje achter als het nog wat jaren zo voortduurt;
ze ziet het al aankomen ook.
Soms, in de nacht laat Geitemie in doodsnood waar ze amper de oorzaak van kent,
een schreeuw los. Later op de dag, achter het snorrend wieltje, begrijpt ze dan pas
de oorzaak van die vormloze angst... nóg later zal ze alleen blijven, alleen zónder
Aagje. Maar toch liever zou ze eigens de kist instappen en 't deksel over zich zelf
dicht trekken, dan dit te moeten beleven.
In deze Paasvacantie gaat Geitemie nóg feller op haar grootwordend

Herman de Man, Omnibus

377
meidje letten. Want nu is ze vrij van de schoolbanken, straks met Juli voorgoed. Nu
al moest Geitemie haar eigentijk aan een levensregel gewennen, die ook dienen kan
voor later. Aagje is geen kind meer, ja omtrent een jonge vrouw. En zo'n ferm
uitgegroeid wezentje moest toch niet heelderdagen buiten haar toezicht om verkeren.
Maar Geitemie doet een wrange ontdekking; zomin je water kunt dwingen te
blijven in een zeef, is dat kind aan Blokland te binden. En eigens heeft moeder haar
het middel verstrekt, om telkens als ze het wil los te breken uit de sleur van 't
eendere-dagen-leven in Blokland. Aagje heeft toch haar eigen siergerij tot haar dienst.
's Morgens vroeg is 't al aantreden geblazen voor de Tiroler. Die weet dat al precies,
staat, onderhand Geitemie haar sikken melkt, inderhaast alles naar binnen te slaan
wat hij maar met het spitse tongetje gegraasd kan krijgen. Want dadelijk komt het
vrouwtje, klakkend met haar tongetje, hij kent het sein al en meldt zich gehoorzaam
aan 't landhek. We gaan toeren, weet de bok.
En dan is het al direct draven. Tot de Tiroolse Piet dat mooi genoeg vindt; dan
wordt het vanzelf wel stappen. En tegen de tijd dat Aagje van dat stappen vindt, dat
ze daardoor veel te langzaam avanceert, gaat ze weer eens met het zweepje tegen het
wagentje slaan. Maar Tirolers hebben een heel eigenwijze wil, waar je als mens nooit
helemaal achter zult komen. Aagjes Tiroolse Piet wacht heel niet, tot ze hem met het
zweepje over de rug gaat kittelen; zodra hij 't slaan maar hoort op het schot, swat hij
welbewust en kwaadaardig stil met een ruk. Precies omgekeerd, van wat een
alledaagse Hollandse hoornbok zou doen. Wijdbeens staande op de dijk is er aan een
bok die niet vooruit wil, en achteruit nog minder, geen beweging te krijgen
hoegenaamd. Dan is het maar 't beste, zo je wat malse riettoppen plukt, of, als je 't
ergens behalen kunt, een verse meidoorntak, daarmee breng je de Tiroler wel op een
ander apropos. Dan laat hij, dat is dan zoveel als dankjewel, z'n hoog knerpend geblet
horen, drie-vier korte stoten en dat wil zeggen... we zijn getweeën weer bereid om
verder te reizen, ik en het vrouwtje.
En 't vrouwtje krijgt dan niet alleen Montfoort te zien, maar (als ze geduldig genoeg
is en aan 't zweepje wil vergeten), ook nog IJsselstein of Woerden, nét waar ze henen
stuurt. En als ze daarna ooit het gespan aan een landhek bindt, omdat er wat op haar
weg gekomen is dat nóg meer aandacht waard is dan een bok uit Tirol, ja meer nog,
al ware het héél Tirol, dan vindt de nieuwe Piet dat heel niet erg. Tenminste, áls het
vrouwtje hem maar genoeg ruimte laat met de vastgebonden leidsels, om ter plaatse
wat rond te grazen.
Want toen ze dat een keer in haast vergeten had, hoorde ze van de veiligbegroeide
bramenkaai achter de Blindeweg ineens een erg geschreeuw. Een bok in nood
schreeuwt deerlijk, zoals een kind in stervensnood schreeuwt.
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Ze rukte zich los uit de lieve jongensarmen die haar zo ferm omkneld hielden en
stortte zich door 't land naar haar equipage. Een daggelder was óók al uit z'n
baggerschouw gekomen, gelijk met haar verscheen hij bij het ongeluk. De bok lag
met de poten omhoog verstrengeld in tuig en leidsels, 't koetsje was rats omgekieperd,
maar gelukkig was er niets gebroken.
‘Dat komt er van,’ zei de daggelder wereldwijs.
‘'k Was achter de bramen aan,’ was haar schuldig weerwoord.
‘Dat laat zich verstaan omstreeks de Paas.’
Akelig, zo die grote mensen je altijd direct weten te vangen. Ze ging nu maar gauw
hier vandaan. En over de Blindeweg, waar haar die schand overkomen is, heeft ze
in jaren niet meer getoerd. Daar woonde immers een vijand, misschien wel een
verrader als hij er ooit achter kwam wie ze eigenlijk was en vanwaar ze stamde. Maar
steeds wijder werd haar cirkel. Zo is Aagje op een keer helemaal naar Vreeswijk
gaan toeren. Daar zag ze de scheepvaart, ze beefde van geluk. Een paar uur lang zat
ze met haar achterpand op een ijzeren meerpaaltje, maar koud kreeg ze 't niet.
Langzaam schoven de machtige waterwoningen met het zwarte scheepslijf er aan
gebouwd, door de sluis. Ze zag, hoe de schippers langs de ijzeren sluistrappen naar
boven klauterden om gauw wat inkopen te doen aan de wal, ze zag buitenlandse
schepen die naar verre verten roken, en kinderen zag ze, nog kleiner en jonger dan
zij, die gemoedereerd over de luiken hepen, amper aandacht vertonend voor het
landschap waar zij nú langs voeren. Die kinderen, overwoog Aagje, zijn heden hier
en morgen daar. Het schip voert hen de grote rivier op naar andere landen misschien
wel... en meteen wilde ze dat weten. Er liep een meisje met wasgoed over de luiken,
kleiner en schrieler dan zijzelf, maar ze zag er ouder uit. En Aagje beriep haar, om
't eens te vernemen waar de reis naar toe was. Ach, ze moest vernemen, dat dit schip
geladen was voor Ludwigshafen, heel hoog de rivier op, dus diep Duitsland in. En
Aagje bleef hier achter op de sluis. Wat verder aan een walbolder was háár schip
gemeerd, haar landschap met de Tiroler ervoor, die zelfs wel 't harde gras van de
sluiswal lustte. En die Tiroler bracht haar overal naartoe, maar ten leste toch altijd
weer naar Blokland, het buurtschap der verlatenheid.
Aagje is teruggekomen aan die sluis, vele malen mende zij haar bok daarheen. En
nooit zag ze hetzelfde schip weerom; hoogstens eens een sleepboot die ze herkende,
omdat er zo'n aardig uit hout gesneden molentje op de plecht stond, rood-wit
geschilderd dat het glom. Ook is ze binnen in de waterwoning van een Rijnschipper
geweest. En dat was de moeite van 't bezien goed waard.
Hoe dat zo gekomen is? Er stond eens een jonge struise vent aan de stuurstelling
van een Rijnkast en die vroeg haar of ze even een litertje melk wilde halen. Hij
wachtte amper op haar antwoord, maar reikte haar een blauwemaille busje aan
benevens het geld. O, wat is zo'n Rijnschip rijk van bin-
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nen. Ze moest door twee klapdeurtjes en wel zes treden af die met koper waren
omboord, toén pas zag ze de woonkamer. Aagje kon van bewondering boe zeggen
noch ba. Ze zette het melkbusje op de kleine tafel en gaf het wisselgeld weerom.
Maar toen ze alles mooi afgezien had, vroeg ze: ‘En waar koken jullie eigenlijk?’
De jonge schipper liet haar het witbetegelde keukentje zien, iedere tegel zat met
een koper noepje in het midden tegen de wand geschroefd. Aardig was dat.
‘Het is helder hier,’ wist ze, oudachtig wijs doende.
‘Ja, moeder is dat nog best toevertrouwd.’
‘Vaar je met je moeder?’
‘Ja, en met vader natuurlijk. Ze zijn even aan de wal.’
‘Ben je dan niet getrouwd?’
‘Wat denk je wel, ik ben pas achttien.’
‘O,’ zei Aagje. ‘En je vindt het zeker wel fijn, altijd dat reizen overal heen.’
‘Reizen? Varen bedoel je en da's ons vak, snap je. Op den duur weet je niet beter,
of 't hoort zo. Maar wij op het schip, komen toch veel tekort op jullie aan de wal. En
als 't winter is... nou, dan valt het niet altijd mee. Dan is alles koud en tegenstrevend
wat je aanvat.’
‘Maar ik zou er álles voor over hebben, om mee te mogen.’
‘Kom jij over een jaar of vijf dan nog maar eens weerom, kleintje,’ zei die aardige
jonge schipper en hij pakte haar astrant bij de arm.
Ze kleurde ervan en keek vervoerd naar hem op. ‘Ik vind jou tóch nooit meer
terug,’ zei ze zacht.
‘Nee, dat is wel zo. Wij zijn altijd onderweg, altijd ergens anders. En de jongens
van de wal, die vinden de meisjes wel. Later kijk jij een schipper nog niet eens aan,
dan vind je ons maar een verachtelijk mensenslag, zoiets als zigeunders.’
‘Dat zal ik nóóit doen,’ beloofde Aagje en gaf de grote jongen haar hand.
‘Je bent een verrekt aardig jonkie, dát ben je. Kom,’ zei hij, en schudde iets van
zich af, ‘ik ga maar weer wat verven.’ Onder z'n uitgestrekte arm door, ging ze het
trapje op en hij er achter. ‘Uit jou gaat een pronkje van een jonge dame groeien,
onthoud maar eens wat een schipper jou gezegd heeft.’
Halvelings het trapje draaide zij zich naar hem om en gaf hem een tikje tegen z'n
wang, ter beloning voor dat woord. ‘Ik vind jou een aardige jongen, schipper,’ zei
ze bevend en met stralende ogen. En toen Aagje weer op de wal stond, gingen net
de sluisdeuren open. Van een der Vreeswijkse winkels zag ze zijn ouders rap komen
aanlopen, verweerde mensen met ernstige goedige wezens. Waarom ben ik toch niet
een kind van die mensen, neen, waarom is moeder niet de vrouw van die schipper
in zijn blauwe lakense jekker? Wie verzint het nu, om in Blokland te gaan muffen
een heel leven lang? Haar splinternieuwe vriend gooide de tros los die om een
walbolder
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had gelegen, het schip gleed langzaam de sluis uit. Maar de jonge schipper zag haar
nog goed in de verte. En al was ze er dan maar een van de wal, hij groette het meisje
dat vijf jaar te vroeg gekomen was met brede armzwaai. En Aagje? Ze trilde van
geluk om die hartelijke armgroet. Nu al wist ze, dat ze dit moment nooit meer vergeten
zou, dit is echt zo'n ogenblik om altijd en altijd in de herinnering te houden, zeker
als je lui op je rug in 't gras naar de wolken ligt te kijken. En meer nog 's avonds in
bed, als je op de slaap ligt te wachten.
En 't grote kind dat daar stond aan de sluis was er goed voor, haar twee armen
verlangend uit te strekken naar het wegglijdend beeld der onbereikbaarheden, naar
het schip en de man die verdween, om langs heerlijkschone landschappen te varen.
Maar ze gaf alleen maar gracieus een groetje terug met twee vingers die even
bewogen. Een gering gebaar, zéker gering in vergelijking met het bonzen van haar
hartje. Zó gering, 't is niet eens zeker of die brede, blonde, jonge schipper er over
een uur nog heugenis aan zal hebben.
En op een andere keer trok Aagje nóg verder. Want ze kon al niet meer geloven, dat
de Vreeswijkse sluis haar nog een heerlijker belevenis zou geven dan die met de
jonge schipper. Daarom stuurde ze maar eens van IJsselstein naar Jutphaas, maar ho
even... verder kon ze niet, dáár botste ze tegen een tol aan. En geen geld geen
doorgang, heet het daar wreed. Achter die tol ligt de stad van Utrecht, en dáár is
Aagje nog nooit geweest. Hoe fel ook haar verlangen is, ze moet keren bij dit duur
obstakel en weer op huis toe sturen. Maar de gedachte aan de stad is nu eenmaal
gewekt. Ze wil het daarom óók eens langs een andere weg proberen. Daags daarna
rijdt Aagje langs de Meern naar de stad. En ze is door Veldhoven gekomen, zonder
dat ze ergens een tol waarnam. Aan moeder heeft ze geen tolgeld durven vragen, dan
had ze tevens ook haar stoute plan - helemaal naar de stad te gaan - bekend moeten
geven.
En ja, nu nadert ze de stad. Ze neemt dat terdege waar aan de grote
fabrieksgebouwen langs de weg en aan de deftige huizen, die diep in parken staan.
Nu zal ik weer elk ogenblik op een tol botsen, denkt ze, want de stad heeft zich
gepantserd tegen het bezoek van landsdochtertjes zonder geld op zak. Maar hoé haar
Tiroler ook aanstapt, nergens is een tol te bekennen. Wel ziet ze een herberg met een
machtige tuin er om heen, rondom is die herberg van glas; prachtig, weelderig. Wat
verder komt ze voor een breed water staan, alweer met Rijnscheepvaart en door. De
brug wordt open en wordt alweer dichtgedraaid door een man in uniform, wacht
even... tóch een tol? Maar alderhand gerij ziet ze zonder te betalen passeren, dies
waagt Aagje het ook maar. Doch ze is er pas heel en al gerust op, als ze de andere
wal weer bereikt heeft.
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De stad ligt thans voor haar. Gerechtige goedheid, wat is het hier druk. Ze is van die
drukte bang en er verheugd over tevens; zoek dat maar eens uit, het is Aagje te geleerd
hoe dat gelijktijdig kan. Ze volgt voorzichtig de weg die zichzelf wijst, komt aan de
treinen en dáár blijft ze wachten. Eerst wil ze een spoortrein voorbij zien trekken,
dán nog een. Wat is dat mooi, nieuw, geheimzinnig. En hoe het kan en zo rap. Het
ruikt naar rook die aangenaam kittelt in haar neus, aan die geur zal ze haar hele
verdere leven de verten herkennen, de verten bereikbaar door de spoortrein.
Wéér komt Aagje aan een brug en voorbij die brug ziet ze een groot plein, waar
vele straten op monden. En ineens bevangt haar een barre angst. Het is hier zo
overweldigend groot en mooi met al die winkels en al die straten gaande naar alle
richtingen, hoe komt ze er ooit weer uit? Een heet gevoel stijgt naar haar keel.
Omkeren jaagt het door haar heen, omkeren vóór het te laat is en ik helemaal verloren
loop vanwege al die straten. Ze doet haar wagentje keren, o, wat heeft ze hier een
bekijks, 't lijkt wel of ze door een muur van opdringend volk heenbreken moet. En
ineens staat de Tiroler Piet waar hij staat. O, wat erg! Ze kent dat, nu is er vooreerst
geen verwrikken meer aan. En ellendig, er groeit hier op het plein nergens riet, en
meitak is er ook al niet. Ze springt opgewonden van 't wagentje af en pakt Piet bij
het hoofdstel. Maar neen, de Tiroler gaat niet verder. Hulpeloos kijkt ze rond zich,
een paar opgeschoten lummels van jongens springen nader, haar ter hulpe, en ze
rukken en duwen... maar ineens schreeuwt Aagje verschrokken dat ze ophouden
zullen. Die arme Piet zit met een achterkloefje in de verzonken tramrails vast. Och
toch, die jongens zouden het kostbaar dier een been uit het lid trekken. En natuurlijk,
daar heb je al een tram ook. Ting, ting, ting... opzij betekent dat. Ze verstaat het goed,
zonder ooit eer van haar leven een tram gezien te hebben.
Zie daar Aagje geslagen staan huilen op het grote Vredenburg. Wat moet ze nu
doen? En de mensen dringen op, vormen een kring van geweld, ai... daar heb je al
politie ook... Aagje bukt zich naar het bokkenpootje en probeert het nu met zacht
geweld. En het lukt haar niet, die diender lukt het ook niet. Heel 't verkeer van de
grote stad heeft ze dus muurvast gezet, wat zal dat straks moeder veel geld gaan
kosten. En al die opdringende mensen geven haar raad en de agent wil niet luisteren,
en zegt maar dat het niet mag, en dat de tram vooruit moet, en dat ze opzij moet met
dat gekke ding, en dat en dat...
Ineens heft de Tiroler zomaar, alsof 't hem helemaal geen moeite kost, zijn kloefje
uit de rails. Bè, zegt Piet weltevree en loopt recht op de menigte toe. Er gaat een
gejuich op, of 't ranke jonge vrouwtje dat kwiek onder het rijden op haar wagentje
springt, eigenlijk een koningin ware. En ze snijdt dwars door de mensen heen, laat
de diender dienderen, en galoppeert weg.
‘Dat heb je knap uit je eigen weer in 't reine gebracht, Piet!’ schreeuwt ze
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haar Tiroler toe en ineens staat ze, aan 't einde van dat plein, voor een straatmond.
Maar goeie gerechtigheid... nu is Aagje door dat bangmakende avontuur heel en al
de richting kwijt. Hoe komt ze nu de stad weer uit? Is het hierheen, is het daarheen?
En amper durft ze stilstaan om navraag te doen; wie weet waar Piet dán weer in
haken blijft. En Aagje rijdt, ze rijdt heel het plein een keer of wat rond en ineens ziet
ze waar ze zijn moet... dáár herkent ze de brug die naar de treinen toe voert. En zonder
nog zijuit te zien, hobbelt ze over de keien naar de Munt terug, ze passeert het
Merwedekanaal en komt weer in 't landelijke.
Maar reeds vóór Aagje thuis was in Blokland, had ze haar angst en schrik finaal
overwonnen. Ze heeft nu de stad gezien, ze weet hoe ze er zonder tolgeld komen
kan, óók hoe je er weer uit kruipt... poeh, de stad is voor de stadsman niet alleen; ze
gaat er nóg eens heen. Denk maar niet, dat Aagje bang is.
Nog eens en wéér eens toert ze naar de stad, doch van nu af voorzichtig mijdend de
tramrails. En telkens verder dringt ze door in de veelheid van stenen straten en ze
vindt de grachten. Er zijn grachten, waarlangs gewerkt wordt en waar winkels zijn,
die vindt ze mooi. Maar dieper in de stad is er ook een stille gracht waar statige
zwijgende huizen langs staan en pas die gracht vindt Aagje beklemmend mooi. Ze
weet nog altijd niet precies, hoe ze tot die deftige gracht geraken kan, maar de ervaring
zegt haar, dat je in Utrecht álles vindt, als je maar studiop doorrijden blijft. En telkens
komt ze er weer langs. Langs die deftige gracht ziet ze booien van rijk volk met het
wit cornetje op de glazen lappen, de werkrok tot een poef van achteren opgenomen.
Ze hebben blinkend koperen emmers tot haar dienst en een glazenspuit die in de zon
vonken afgeeft. En ze ziet midden tussen die voornaamheid op een keer een
verhanselde, jonge, landelijke vent aan een ketting tussen twee rijksveldwachters
lopen en verdwijnen door een gebeeldhouwde poort. IJzig. Misschien wel een
moordenaar!
Langs diezelfde gracht heeft Aagje nóg een avontuur beleefd. Er stond een deftige
glanzende equipage stil voor een roomkleurig geschilderd huis, een koetsier in
matblauw livrei zat met een uitdrukkingsloos wezen op de bok. Ze zag aan de man,
dat hij wachten ook werken achtte. Net toen Aagje langsgeklaterd kwam, werd de
gelakte deur opengezwaaid, daar trad een oude spierwitte dame naar buiten, naast
haar dribbelde een meisje van amper zes jaar. 't Kind en de oude dame droegen
parasols van eender fatsoen aan de arm, alleen verschillend van grootte.
‘O, oma, zie daar toch, wat prachtig!’
‘Meisje,’ zei de grijze dame tot Aagje, ‘stop nu eens even.’
Aagje gaf een kleine ruk aan de leidsels en Piet stond gehoorzaam. Toen werd
haar gevraagd of dat rijke meisje even in de bokkenkoets mocht zitten
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en natuurlijk, dat mocht heel zeker van Aagje. En ze reed trots een grachtje rond,
met het dure wezentje op de kussens van haar koetsje. Toen ze terug waren, wilde 't
kind dat speelgoed zomaar behouden. Maar de oude dame kirde met dun stemmetje
terug: ‘Dat gaat toch niet, Thea. 't wagentje is van dat vriendelijke meisje.’
‘Maar gekocht kan het worden!’ zei Aagje rap en haar ogen schitterden.
‘Hè, oma, koopt U het, koop het.’
Maar oma vond dat ál te gek. ‘Handelen jullie dan in zulke gespannetjes?’ vroeg
ze.
‘Ja,’ zei Aagje weerom, ‘moeder wil het best verkopen.’ En ze vertelde beleefd
hoe moeder heette en waar ze woonden.
‘Ach,’ zei de oude dame, ‘laat dat maar. Morgen is Thea er toch weer aan vergeten.’
‘In Blokland kent iedereen ons,’ hield Aagje koppig vol, ‘en álles is bij ons te
koop voor geld.’ Toen groette ze vrindelijk en reed de hele gracht af, toen een stuk
singel waar maar geen eind aan kwam tot ze weer buiten de stad kwam.
Deze terugweg heugt Aagje. Er wroette wat door haar kopje, waar vóór haar nog
nooit een meidje uit Blokland aan gedacht heeft. En hoe dichter ze bij huis kwam,
des te zekerder werd haar voornemen. Ze reed in Montfoort naar de zadelmaker,
vroeg hem of hij een gesp, die wat losgetornd was, wilde vastnaaien en of ze erop
wachten kon. En terwijl ze daar in die kleine zadelmakerij wat zat te spelen met
stukjes glas en pek, vroeg ze argeloos: ‘Wat zou wel zo'n heel tuig gaan kosten, als
het nieuw gemaakt moest worden?’
Daags daarna moest ze weer naar school, nu nog maar enkele dagen en het was
voorbij voorgoed. Maar haar broer, de wagenmaker, zat met z'n baas uit te rekenen,
wat een nieuw wagentje kosten zou. Aagje had hem verteld dat ze voor een nieuw
wagentje misschien een koper wist. En dan kon zo'n jongen óók eens wat extra
verdienen als aanbrenggeld. Maar Geitemie wist nog van niets; wat broeide er toch
bij haar welig dochtertje?

XIV / Aagje, een kind vol van vernuft
Op een Zaterdag in April is 't Aagje eindelijk gelukt; ze verkocht op de Biltstraat in
Utrecht voor de tweede maal heel haar spannetje en ditkeer was het aan een dokter.
Ze had uit de wagenmakerij een houtkrul gehaald en toen ze eenmaal binnen Utrecht
was, die krul tussen een van de lantaarns gestoken. En die dokter was een man van
de boer stammende, vertelde hij haar. Het teken van de houtkrul had hij subiet
begrepen, dat wagentje was te koop. ‘Maar mág je dat wel doen, kleine meid?’ vroeg
hij echt argwanend.
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Want hij vond het heel niet gewoon, dat een meidje zo jong, als koopvrouw door de
stadsstraten toerde.
‘Ja, ik mag dat!’ was haar frank antwoord. ‘En als je me soms niet gelooft, meneer,
dan kom je 't spulletje maar bij moeder thuis halen.’
Dat vond die dokter toch maar secuurder. ‘Hoe oud ben je eigenlijk, kind?’
‘Ik? Hoe oud denk je wel, meneer?’
‘Zeventien, achttien misschien.’
‘Zestien!’ loog het vijftienjarig Aagje en wierp haar kopje in de nek.
‘Noú, dan ben je vroeg op 't zakenpad, kind.’
‘Moeder is weduwvrouw. En ik wil heur niet ten laste zijn.’
De dokter vond dat ferm en hij noteerde haar adres. ‘Maar mag ik jouw naam ook
weten, meneer?’ vroeg ze. ‘Want vanavond al wou ik een nieuw wagentje bestellen,
zo zit het.’
‘Toe maar, jij zet er tenminste vaart achter.’
‘Hoe eer besteld, hoe eer geleverd, zeg ik maar,’ was haar frank antwoord.
Onderweg was ze langs moeders stotterende schoolvriend gereden, daar heeft ze
gezegd, dat ze binnenkort nóg zo'n Tiroler hebben wou, tuigree of niet, daar gaf ze
ditkeer niet om. Verder reed ze in Montfoort ook nog naar de zadelmaker en naar
haar broer in de wagenmakerij, toén pas naar huis. Alles was besteld. ‘Moeder,’ zei
ze, met een krop van geluk in haar keel, ‘dees keer heb ik pas een mooi stuk schoon
geld voor je verdiend.’ En ze deed jubelend haar verslag aan Geitemie.
‘Keind, maar ben je dan helegaar in Utrecht geweest? Hoe heb je dat aangedurfd!’
‘Máár, moeder, daar ben 'k al wel tienmaal geweest.’ En ze vertelde ook nog, dat
ze bij een andere gelegenheid óók bijna 't spulletje had verkocht. ‘Maar 't ouwe wijf
wou niet bijten. Wel was 't een hele deftigheid, ze keek me aan door een goud brilletje
met een stokje eraan, dat ze in haar hand hield.’
‘Maar hoe wisten de mensen toch, dat je 't spul verkopen wou, Aagje?’
‘Eerst wisten ze 't ook niet en toen reed ik maar verloren tussen de mensen. Maar
toen heb ik een houtkrul gehaald uit de wagenmakerij. En 't was meteen raak.’
Moeder zat bezorgd met haar mager kopje te schudden. Hoe komt zo'n kind toch
op de gedachte, om met een houtkrul op haar siergerij door de stad te gaan toeren?
‘'t Is toch eerlijk werk, moeder.’
‘Dát wel, en vernuftig ook, al geef ik de Tiroler toch maar nooi af.’
Maar toén kwam Aagje pas met haar echte plan voor de draad. ‘Voor Piet komt
een andere, moeder. Bokken zijn er maar genoeg op de wereld en in deze zaten meer
kuren dan me lief was.’ En ze bracht moeder zover, dat
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ze er in toestemde, dat er een nieuw wagentje zou worden gemaakt. Maar éérst wilde
moeder toch wachten, of die mooie dokter wel afkwam. ‘Want als zo'n man z'n woord
opvreet, dan zaten wij met de betaling. En ga 't geld dan maar eens halen bij zo'n
koopman-kak.’
En toen dorst Aagje toch niet te zeggen, dat ze alles al besteld had. Maar moeder
was ook veel te argwanend geweest, want de dokter stuurde 's anderendaags al een
brief, moeder mocht het spulletje komen leveren. En toen heeft het ordentelijk lang
geduurd, ja haar laatste schooldag was al voorbij, eer Aagje weer overnieuw
ingespannen stond. Maar toen de wagenmaker eindelijk klaar was, had hij dan ook
een juweel van een brikje afgeleverd. 't Model van de koets die ze pas verkocht had
mocht dan fraaier en bovenal rijker zijn, maar 't was en het bleef oud spul. En dit
nieuwglanzende iepenhouten wagentje mocht óók gezien worden. Geen uur kon
Aagje wachten. De nieuwe bok was kleiner dan haar vorige, maar van 't eigenste
soort. 't Was nog geen Piet, vond Aagje, meer een Pietje. Maar toekomend jaar wordt
het zéker een hele knaap. ‘Misschien,’ vond moeder, ‘wen jij hem wel te vroeg aan
het tuig, 't ventje is nog niet eens uitgegroeid.’
‘Maakt niks uit!’ ze ze overmoedig weerom. ‘Want je zult zien, die Piet hebben
we óók niet lang.’ En zij, met de houtkrul gereed liggend in het brikje om 't ding
straks in Utrecht frank op te steken, trok met haar gerij op sjouw, zo gauw ze 't maar
aandorst met dit bokje in zijn leertijd. En Utrecht is ver van Blokland, het bokje
moest eerst nog aan kortere afstanden gewennen, eer ze 't eindelijk aandorst helemaal
dáárheen te gaan. Het leek wel een wonder, maar die eerste dag had ze al beet. Ditkeer
op de Maliebaan, ja Aagje wist wel in welke contreien ze het zoeken moest. Maar
nadat ze met al de kinderen van die Maliebaanse familie een toertje had gemaakt,
werd haar prijs te hoog bevonden. Aagje voelde er niets voor om met verlies te
werken. Ze werd het niet eens en trok verder, met wat wrok. Voor het eerst van haar
leven gelukte een ding niet precies zoals ze 't zich had voorgesteld. En die avond
werd dat een verdrietig relaas thuis. ‘Ik geloof,’ zei Aagje, ‘dat het te duur voor de
mensen wordt, als we telkens nieuw moeten kopen.’
‘Hou d'r dan maar mee op, kind,’ meende Geitemie. En ze zei het met een
opluchtend gevoel. Want al zat ze vol met bewondering voor 't vernuft dat Aagje tot
nogtoe met haar handel betoond had, er woonde toch tevens wat onrust in haar. Het
kind ging ook zo ver telkens uit haar blik weg, en 't was al zo'n ferm-uitgegroeid
ding; Geitemie had daar zorg over.
Maar Aagje bleek héél niet van zins het op te geven. ‘Eerst nog eens een mooi
poosje proberen!’ commandeerde ze en moeder kon er niet tegenop, het gebeurde
zo. ‘En als 't waar is wat ik denk, als die spannetjes op dees wijs te duur worden,
dan...’
‘Dan zie je naar wat anders om, waar kind?’
‘Vast niet; dan zal ik ze beterkoop zien te bekomen, dát is de manier!’
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wist ze met voortvarende koopmanschap. ‘Want ik heb allang gezien, de mensen
willen er eigenlijk wél aan.’
Ze vroeg nu in 't vervolg aan moeder wat geld mee, dan kon ze onderweg haar
brood opeten in een melksalon en daar wat bij drinken. Ze is toen nog een week lang,
dag in dag uit naar Utrecht getrokken, om tenleste haar spannetje onderweg buiten
de stad nog te verkopen op een avond aan een soort herenboer. Die bracht haar met
zijn sjeesje waar een prachtige vosruim voor draafde, in een zuchtje naar Blokland
terug. En moeder kreeg van de blije verbazing een steek in haar zij. ‘Wát een kind!’
Maar het kind was eigenlijk niet helemaal tevree. ‘Nou duurt het wel een week of
vier, moeder, eer ik overnieuw met een spulletje op stap kan. En dat is maar zonde,
in die tijd kon ik misschien nog aardig wat voor je verdiend hebben.’
‘Moet het zo dan altijd voortgaan, Aagje?’
Ja, want Aagje had er pleizier in gekregen. En ze heeft het vertrouwen, dat ze altijd
wel klanten vinden zal. Daarom werden er nu twee wagentjes tegelijk besteld, en ze
kon vanwege de grote bestelling ineens, nog wat van de prijs afnijpen ook. Aagje
heeft toen bij haar getrouwde zuster in Oudewater een fiets geleend. En hoewel
moeder niet eens wist, dat het kind ook al fietsen kon, kwam ze lievelustig thuis
achterom gereden; alleen afstappen ging nog wat houterig. ‘'t Mensdom van heden,’
vond moeder, ‘is anders dan wij in onze jaren waren. Deze kinderen kunnen al fietsen
van geboorteswege.
En Aagje ging op die fiets maar weer eens naar de bokkenboer. Ze had een durverig
plan in haar kopje zitten; ze wou zogezegd zélf gaan fokken, want dat moest toch
zeker goedkoper zijn. Maar zódra kreeg die stotterende Rein daar de lucht van, of
hij wou zijn deurtje voor deze kalant sluiten voorgoed, hoé lief hij haar ook vond.
Hij, en nóg een fokker met durf, woonachtig ergens in 't Limburgse, hadden de
Tirolers naar Holland gebracht. Dus dacht hij er niet aan, zelf concurrentie te kweken.
Aagje kreeg de boodschap mee, ze kon van drie tot vijf gesneden Tiroler bokken per
jaar bij hem halen en daarmee uit.
‘En als ik nou méér nodig heb met de tijd?’
‘Als je dat vooruit weet te zeggen, laat ik nog een vreemde geit komen van m'n
maat uit Limburg.’ Wáár in Limburg 't precies was, wilde hij nog niet eens zeggen.
‘En dan komt er weer wat fris bloed bij en kan ik méér bokken afleveren. Maar je
zal eigens uit Tirol fokdieren moeten laten komen, of bij mij terecht. 't Laatste zal
toch nog wel voordeliger zijn, Coba.’
‘Ik heet Aagje, en dat weet je nou toch eindelijk wel?’
‘Nou best, Aagje dan. En tot Aagje is 't óók gezegd: eigens uit Tirol fokdieren
komen laten of bij mij kopen. Maar 't leste is minder durabel.’
Of dat laatste inderdaad voordeliger voor haar was, kon Aagje toen nog
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niet zo precies bekijken. Maar ze verwachtte wel, dat ze dit jaar de drie daar aanwezige
bokken nog wel slijten kon. Daarom werden ze al vast gesneden. En toen het eerste
van de twee bestelde wagentjes klaar was, kon ze weer op pad. Maar ditkeer draafde
er voor dat nagelnieuw brikje een lastig heer, deze bok wou meer links en rechts,
dan 't pad volgen, hem door de leidsels aangegeven. Als ik die kwaaierik verkoop,
zo dacht ze, dan leg ik er geen eer mee in. En daarom nam ze zich voor, deze bok
maar voor zichzelf te houden. Zij had wat meer ervaring dan die nieuwelingen en
zal de lastige dondersteen wel op de weg weten te houden.
Maar de dingen lopen meestal anders dan een mens ze zich voorstelt. Want zó had
ze weer in Utrecht een klant gevonden, ditkeer in 't Wilhelminapark, of die mensen
daar wilden met alle geweld het dier hebben dat ze nu eenmaal voor haar karretje
gezien hadden. Want ze dachten natuurlijk, dat Aagje met een fraai dier ging rijden,
om een aftands meubel straks af te leveren. En hoé ze ook praatte (haar nieuwe klant,
die ze had bekomen door recommandatie van die dokter) wou en zou de dondersteen.
Later had de man er wel spijt van. Toen heeft Aagje de Tiroler ingeruild voor een
doodmakke Hollander met krulhorens, eigen fokkerij; dus was ze er geldelijk niet
slecht mee. Van die klant vernam Aagje nog iets, waar ze goed haar voordeel mee
deed. ‘Al had je een jaarlang voor m'n huis op en neer gereden met een houtkrul op
het wagentje, ik zou daar niet uit begrepen hebben, dat het te koop was.’
Een van de twee dus: ze zou het van nu af moeten hebben van de recommandaties
alleen, of ze moest een bord laten schilderen met te koop er op. En ze wachtte niet
daarmee; toen ze een week daarop weer door Utrecht toerde, kon oud en jong van
dat bord aflezen, dat haar mooi spulletje te koop was. En zie, nú kwam er pas schot
in. Voor die zomer goed om was, had ze al de drie gesneden bokken bij Rein gehaald
en betaald. De stotteraar vond het onbegrijpelijk, hoe zo'n huppie van een kind zulke
grote zaken doen kon, maar hij was koopman genoeg om daar profijt van te trekken.
Dus prijsde hij zijn bokken duurder. Want de vraag nam toe, dus werden ze schaarser.
Laat ze zulke wondermooie bokken maar elders gaan zoeken.
Tirol! dacht Aagje, telkens als die ouwe gauwdief haar weer een rijksdaalder meer
liet betalen. Al haar denken mondde uit in Tirol, want daar loopt het mahoniehouten
geitenslag zomaar langs wegen en dijken, net als hier de witte en als de bonte
Hollander. Maar Tirol, dat is ver, en de reis daarheen is zeker bar en bar duur. Op
school had ze van alle vakken nog 't meeste genie gehad in aardrijkskunde, dus in 't
vage weg zag ze Tirol wel liggen; helegaar dat grote Duitsland door.
Aagje liep nu tevens naailes in Montfoort, tussen haar handelsavonturen door. En
nog wat later ging ze ervoor op de fiets naar Oudewater, want de rokkennaaister die
dáár woonde had wijd in de omtrek een grote roep. Maar

Herman de Man, Omnibus

388
erg geregeld kwam ze ook daar niet. Want als er weer een wagentje klaar was, ging
ze er eerst eens op haar gemak Utrecht mee door, tát ze weer een koper gevonden
had. Ook moest ze wel eens een daagje op de naailes ontbreken, om wat te gaan
bepraten in Oudenrijn, bij de stotterende bokkenvader. Moeder liet dat allegaar maar
toe, het kind bracht geld in en was er zo eerlijk mee als de zuivel. Geen vierduit hield
ze ooit achter voor moeder.
Ja, Geitemie weet het wel, wat Aagje doet is eigenlijk vreemdigheid. En verder
weet ze goed, 't is nog nooit eer vertoond door een meidje, misschien in heelderwereld
wel niet. ‘Maar dáár steekt nou toch geen kwaaiigheid in, kinderen; laat haar toch
aandoen,’ smeekte ze. ‘'t Is nou eenmaal een juffertje-ampart, dat heb ik julder toch
van 't eerste af goed gezeid en nou zie je 't zelf.’ Veel bezwaar hadden de grote
kinderen er eigenlijk niet tegen, want het ging ook wel eerlijk al was het rare handel.
Maar 't keind groeide zo in 't wilde op, verkeerde zo dukkels onder moeders ogen
vandaan. En dan dat leuren in de stad... Aagje was toch ook geen kind meer... moeder
moest maar goed heur ogen open houden. Ja, ja, ze beloofde het. Moeder zou waken.
‘En zullen jullie er dan verder over zwijgen?’ vroeg ze als wederprestatie.
Allenig de jonge wagenmaker had er genie in. Die knutselde maar wátgraag aan
die karretjes die Aagje bestelde. Dat was weer eens wat anders, dan 't lompe
boerenwerk aan disselwagens en gierkarren. En je leerde er kundig je vak bij. Vooral
omdat Aagje telkens wat anders vroeg. Zo is ze op een keer uit Utrecht gekomen
met een heel warrig verhaal over een prachtig speelkarretje dat ze er gezien had,
afkomstig uit een herenplaats in Driebergen. Ze duidde 't hem uit, want hij moest nu
óók zo'n sierding voor haar handel bouwen. Doch hoe ze 't ook probeerde te zeggen,
haar aandachtige broer kon 't voor zijn ogen niet gezien krijgen. Toen ging Aagje
tekenen en ze kón van tekenen in 't geheel niets. Vrouwvolk is toch maar voor weinig
dingen nut, vond de wagenmaker, toen hij de vormen die zij bedoelde vergeefs
probeerde te vatten uit dat gekrabbel. En hij is zowaar naar Driebergen met haar
gefietst, samen hebben ze 't spulletje bekeken ook. Want brutaal en wel heeft Aagje
gevraagd of dat even mocht.
Maar toén was het hondje gebonden; een hortje tijd daarna was nét zo'n wagentje
onder zijn handen gegroeid. Die zuster van hem. O, wat heeft hij daar toch eigenlijk
altijd verkeerd tegen aangekeken. Een wonder van een meid is het eigenlijk. Dat
merk je goed als je er mee toert. Alles wat man heet, kijkt met geluk in z'n ogen naar
haar op. En toch is 't nog maar een huppie dat pas komt kijken. En 't mooie ervan is,
ze merkt dat nog niet eens, of ze wil het niet zien. Maar met haar koppie fier geheven,
kijkt het trotse ding dwars door al dat manvolk heen. Leeneen krijgt wat aardigs van
haar ogen weerom. En op de terugweg heeft de wagenmaker het kloek-door-fietsend
sterk zustertje er op aangekeken: ben jij dan soms erg mooi? Moei-
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lijk is 't daar achter te komen, als 't een kind uit je eigen ouwernest betreft. Maar já,
toch zag de wagenmaker het wel, daar fietste een donders mooi jong diertje naast
hem. Hij werd er stil en nadenkend van. Als zo'n jonkie je zuster niet was, je zou
van louter pleizier een sierwerkje of wat extra steken aan het fijne gerij dat ze je
besteld heeft, zomaar van 't louter pleizier dat te mogen doen. En toen zijn handen
met het nieuwe model doende waren, heeft de gek het gedaan ook. De baas heeft
daar toch geen kijk op, dat soort fijn spul gaat goeddeels buiten zijn bevatting om.
Die is gewoon zwaar werk te verzetten aan zwaar boerengerij. Daar alleen staan z'n
berenhanden naar, die bokkenwagens vindt hij tóch maar prulderij.
Toen hij 't Driebergse modelletje afleveren kwam bij Aagje, keurde ze het
aandachtig, aleer ze zei dat het vierkant naar haar zin was. En bij die gelegenheid
sprong er maar weer eens een goeie gedachte in haar hoofd. Eén harde rijksdaalder
als aanbreng kreeg haar broer van zijn baas, telkens als Aagje een wagentje betaalde.
‘Je moest eigenlijk voor het werk dat ik je baas te doen geef, met hem accorderen.
Ik kan overal terecht, zeg hem dat maar. Dan koop jij zijn hout en hij betaalt je geen
loon uit zolang je voor ons werkt. Maar jij betaalt hem dan nog wat toe voor 't gebruik
van z'n gereedschap en werkplaats.’
Haar broer vond dat stout. Hij zag er wel voordeel in, want hij kon op een haar na
weten, wat er aan zo'n bestelling verdiend was. Maar hoe ga je zoiets aan je eigen
broodheer voorstellen? Moeder vond het ook maar gewaagd spul, alleen Aagje zei
dat hij het zeker zo doen moest. ‘Want ik ben toch vrij om met m'n bestellingen te
gaan waarheen ik wil. Omdat het hemd nader is dan de rok, gun ik mijn werk aan
jou, maar dan ook echt aan jou.’ En ze ging eigens naar de wagenmaker om dat voor
haar broer af te maken. Ze moest tóch geld gaan dragen voor 't geleverde wagentje
en Aagje deed haar voorstel zonder verpinken.
En wat denk je dat die ouwe wagenmaker zegde? ‘Duifie, ik vat niet, waarom
jullie daar al niet eer om zijn gekomen. Je broer wil óók nog eens aan de trouw, waar?
Een extra centje mag best een keer verdiend worden. Maar zoals jij 't in je mooi
koppie gehaald heb, doen ik het niet. Dat is geen manier onder ons vaklui. Maar als
m'n knecht die nu al zolang bij me werkt eigens werk aanbrengt en dat niet
weggehaald is bij m'n eigen kalanten natuurlijk, kan hij zuiver meedelen van de
winst, eerlijk gelijk op. En dan hoeft het nog niet eens werk van zijn zuster te zijn.’
De ouwe gaf Aagje ondeugend een kneepje in haar wang, dat kostte de deugniet
een tik op z'n vingers die raak was, toen greep hij nog even naar 't vluchtende vogeltje,
maar ze was hem te gauw af. 'k Ben te vroeg geboren, hijgde hij buiten asem, greep
z'n houten hamer en ging staan werken van geweld. Maar de zware boodschap was
aangezegd, het boute woord was goed neergekomen. Een wonder, dat Aagje, een
kind vol van vernuft.
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XV / Een koopvrouwtje met pit er in
‘Als je onder 't boerenvolk een kundig costuumnaaister worden wilt,’ zei de
atelierjuffrouw uit Oudewater tot Aagje, ‘dan moet je vooral goed leren, hoe serge
bewerkt wordt.’
‘O; maar leer me dat dan maar niet.’
De oude juffrouw, die tóch al niet veel hoogte had van dat ongestadige luxeding
(afkomstig uit het diepste achterland nog wel) keek verstoord over haar stalen brilletje.
‘Aagje, voor een naaister onder de boeren zit daar de winst in. Ik schat dus, je weet
niet goed wat je daar zegt.’
‘En heel goed. Onder de boeren blijf ik tóch niet.’
A zo, woei de wind uit die hoek. Juffrouw Mathiesen had het moeten weten, dit
is toch ook eigenlijk geen schepseltje voor Blokland geboren. Voor de burgerij van
Oudewater misschien nog niet eens. Aagjes aandacht voor de dure buitenlandse
modeplaten rijmde al niet met een landelijke aard. Neen, in 't plankerige sterke serge
heeft dat dametje natuurlijk geen genie. Maar toen juffrouw Mathiesen die tafzijden
baljurk voor de freule van de burgemeester onderhanden had, toén had je Aagje's
aandacht moeten zien.
Een serge boerenvrouwenjurk wordt ijzersterk gemaakt, want die moet even lang
mee als een lakens boerenpak model billentikker. Daarin woont de boerin, al de
zondagen van haar huwelijksleven. Aan zo'n jurk moet je de stand en de welstand
van 't boerenwijf kunnen afmeten, ja het aantal der koeien, de grootte van het land.
Er is natuurlijk meer aan verdiend dan aan een sameten floddertje voor een jongedame
uit de burgerij, want zo'n modejurk hangt maar slobberdeslob in elkaar. Maar een
burgerdochter komt vaker bij de naaister dan een boerin. En al mag er niet veel aan
verdiend worden, ze zijn al even zo lastig als de boerin, die achterdochtig een nieuwe
serge jurk komt bestellen voor wéér twintig levensjaren en toch gemaakt naar de
nieuwste manier. De haute nouveauté voor ijzersterke serge jurken schrijft heden ten
dage voor: een borstje van voren en een borstje van achteren. Sluisse kant mag duur
zijn, geen krimp; rijke boerenvrouwen hebben 't er voor over en betalen uit ruime
beurs. Maar Aagje heeft voor al die degelijkheid niet de gewenste aandacht. Ze zal
dan later haar cliënteel van heel ver moeten zoeken, of ergens zich vestigen waar
veel burgervolk bijeen geklonterd woont, meent de oude juffrouw. En na nog wat
aandringen geeft juffrouw Mathiesen het ten laatste spijtig op, dat vreemde kind de
sergebewerking deugdelijk bij te brengen. Eer zou je een dun deftig koetspaardje
zwaar sleperswerk kunnen leren.
Maar er is één ding, waar Aagje wonderveel geduld in toont. Zienderogen groeit
dat kind tot jonge vrouw, ze heeft zowaar het pasmodel al voor een eerste baljurk.
En een figuurtje waar álles op past wat maar sierlijk is. De
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juffrouw hoeft het kind er niet om te verbidden, maar als er gepast moet worden wil
ze o zo geduldig stil staan. Tal van fraaie naaiproducten gaan tenleste gestreken in
de doos, nadat Aagje ze voor 't laatst gepast heeft. Dan knielt de juffrouw en schuifelt
met haar toffelpuntjes over de vloer van 't atelier, cirkelt om Aagje in het fraaie
gewaad, laat haar wat lopen; drie pasjes voorwaarts, nu wat opzij, de armen heffen,
buigen en het lijfje weer strekken... prachtig hoe dat kind haar dan subiet begrijpt en
verstaat. Aardig toch, dat ze dit Aagje nooit hoeft zeggen (zoals aan ál die andere
boerse leerlingen) toch vooral sierlijk rechtop te staan bij dit passen. Gracieus staan
en lopen schijnt al in haar natuur te zitten en zonder dat ze ooit in de salon is geweest.
Ja, zie toch hoe eerbiedig dit Bloklandse kind van hufterachtige afkomst zijnde haar moeder heet in de wandeling Geitemie, je zou er om lachen - met de fraaie
baljurken omgaat, de juffrouw waardeert dit zeer in haar leerling. Voor de spiegel
staande in zo'n feestelijk gewaad van broze makelij beziet Aagje zichzelve, ontkleedt
zich dan behoedzaam en 't is eigenlijk wel triestig te zien, hoe 't goedkope ondergoed
afkomstig uit een steedse volkswinkel, dan onder de weeldejurk zichtbaar wordt.
Een vlag op een modderschuit, denkt de juffrouw dan altijd. Maar medelijden hoeft
ze met het arme meisje vast niet te hebben, al zijn die jurken steeds voor een ander,
nooit voor Aagje zelve bestemd. Want Aagje schijnt het zelf niet in te zien, dat ze
er iets aan mist. Onbewogen blijft ze er bij, of er brocaat langs haar fraaie leden hangt
of een goedkoop mousselientje, haar eigen kledij.
En dat kind handelt. Wie heeft zoiets vreemds ooit op de viool horen spelen?
Juffrouw Mathiesen, die toch door haar omgang met álle volksklassen wel iets door
haar brilletje heen heeft waargenomen, zelfs zij staat voor het eerst in haar leven
tegenover zoiets dols, want bokkenwagens verkoopt ze in de stad Utrecht. Wie is
tevoren ooit op zulk een malle gedachte gekomen? Aagje praat daar nooit over, maar
de juffrouw weet het van de achterwacht. Als 't kind weer een poosje niet op de
naaiwinkel is geweest, weet de juffrouw na enkele dagen al, dat Aagje weer succes
heeft gehad met haar handeltje. En meestal komt ze er zelfs achter, bij wie ze haar
spulletje ditmaal weer gesleten heeft. Niet veel dingen blijven in het vlakke Holland
geheim. En zie nu, Aagje is weer op haar rit geweest, ze heeft een lapje gebloemd
frotté meegebracht uit de stad, daar gaat ze nu zelf een kleedje uit naaien. Dan mag
ze toch ook eens passen zonder dat het voor spek en bonen is, de juffrouw heeft daar
echt haar draai in. ‘Maar als je dat nu mij had laten bestellen, had ik er procenten
aan gehad,’ zegt ze langs haar neusje weg, hoewel ze echt niet weet, waar ze dat
fraaie moderne goedje had kunnen bekomen.
O, wat was dat schepseltje die week ijverig. Voornamelijk om te kunnen passen.
En nu ziet de juffrouw ook, waarom Aagje daar zo fel op is geweest. Kunnen
onuitgezegde gedachten toch van mens op mens overgaan? Zie,
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daar staat een welgevormd dochtertje uit het achterland geboortig, van afkomst arm
en nogereens arm, niet meer in een armelijk keper hemd, maar in fraai modern
dessous, zoals de juffrouw het uit de Franse bladen kent en een doodenkele maal ziet
bij de rijke juffertjes, haar cliënteel. Aagje heeft het contrast tussen de baljurken en
haar eigen povere lingerie dus óók waargenomen. En toen zal ze daarover geklaagd
hebben bij haar moeder, een mensje dat dit kind niets weigeren kon, gelijk de juffrouw
wel eens gehoord heeft. Zelf moet ze van dat onsolide flodderig ondergoed niets
hebben; zij frequenteert flanel, hetgeen nuttig is tegen de scheuten door een mens
zijn beenderen in dit vochtig klimaat. Maar fraai vindt de juffrouw het toch wel, al
durft ze 't zich dan amper bekennen. De vormen van een jong vrouwmens komen er
beter door tot hun recht. En jong is toch jong. Haast had ze een speld ingeslikt, Aagje
is zeer jong, zeer mooi thans.
De juffrouw kan eigenlijk niet van dat vreemde kind getuigen dat ze met veel ijver
leert, Aagjes handen rusten daarvoor te veelvuldig in haar schoot. Waar mag zo'n
buitenissig wezentje dan wel aan denken? De andere leerlingen werken meestal van
lieve lusten, ook die dromen natuurlijk wel eens - dat doen alle meisjes op de leeftijd
dat ze in haar naaiwinkel verschijnen om in het vak fijn zich te bekwamen - maar
Aagje staart heel veel. De juffrouw weet al haar leerlingen nu reeds in haar
toekomstige bestemmingen aan te duiden. Er is een serieus ding onder dat óók
ongetrouwd zal blijven, later óók een gerenommeerd atelier zal hebben met
leermeisjes, en een ander ziet ze er weer voor aan, dat die later trouwen gaat. 't Is
alsof de juffrouw die dingen waarnemen kan aan de bezige vingers, of aan de stand
van 't aandachtig gebogen nekje of aflezen uit de blik der ogen als ze zich onbespied
wanen, maar zeker is dat ze van velen op voorhand geweten heeft: jij wordt een
degelijke boerennaaister, maar jij bent een type dat van mij uit naar een modehuis
in de stad trekt, en jij daar, stille Trui, wordt meer van mijn eigen slag later. Alleen
van Aagje heeft ze geen hoogte. Waartoe is dit kind eigenlijk hier? Deze vingertjes
zullen toch later geen tafzij plooien voor vreemden, geen luxe geduldig doen groeien
die bestemd zal zijn voor anderer schouders, dat kán haast niet. Een naaister moet
niet mooier zijn dan haar cliënte en zeker niet luxueuzer, dat gaat nimmer goed. 't Is
altoos het stille verlangen van juffrouw Mathiesen geweest, andere jonge vrouwen
heel mooi te maken, ja ook toen ze zelf nog jong was. Dit verlangen zal Aagje nooit
kennen, schat de juffrouw; het zal haar wel te droog zijn. Maar wat is dat vreemd;
nu heeft de juffrouw toch zélf gedroomd, wellicht omdat dit kind zo staaroogde. En
de juffrouw van een welbeklante naaiwinkel moet juist niet dromen; die moet oog
houden op álles, denken aan álles. Aan de afspraken voor de pasuren, de bestellingen
op staal, de uitstaande geldposten, de belangen ook van de meisjes die 't vak bij haar
leren en dus op tijd van álles te doen moeten krijgen. Ze is zeer stipt, zeer ordelijk.
En dromerijen
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horen in dat levensschema niet thuis, er is geen tijd voor op haar volbezette dag.
Maar als de juffrouw de vorderingen van haar leerlingen in het subtiele vak zo
eens nagaat van tijd tot tijd, zo blijkt haar telkens, dat Aagje uit Blokland zeker de
minste niet is, al ontbreekt zij vaak een hele week en al is haar aandacht soms héél
ver, naar zij waarneemt. Vluchtig van het modevak proevende, hier een prikje daar
een strikje, leert dat kind tóch, waar anderen zwaar op zwoegen moeten, met de tong
tussen de tanden. Lomp meidenvolk leert traag maar degelijk, weet de juffrouw bij
ervaring, Aagje leert snel en vlinderachtig. Slordigheid heeft de juffrouw niet hoog
en deswege moet Aagje wel eens berispt worden. Maar 't kind heeft stellig smaak,
zij weet nú alreeds 't verschil tussen een aangeklede en een geklede vrouw. En daarom
denkt de juffrouw, dat ze het ver in dit vak zou kunnen brengen, zo Aagje er maar
haar toekomst in zag.
En toen het eindelijk zover was, dat ze voor Aagje het getuigschrift uitschrijven
moest, zat het toch zeer nuchtere wijfje een ogenblik op haar penhouder te bijten.
Wat zou er van dit uitvliegend lesdingetje gaan worden? En wat moet de juffrouw
precies op het diploma van haar naaischool vermelden? IJverig? Nee, dát ware te
veel gezegd. En juffrouw Mathiesen was zeer conscientieus op haar getuigbrieven.
Ze schreef natuurlijk (dat was een vaste regel voor elk meisje dat ze als afgestudeerd
beschouwde): Aagje heeft het onderricht met vrucht doorlopen. Dát was tenminste
helemaal waar. Verder prees ze haar opgeruimd karakter en ineens vond ze het goede
woord: ze muntte uit door een snel bevattingsvermogen in het vak en toonde een
goede smaak.
Met deze brief is Aagje thuis gekomen. Geitemie moest toch echt bijna huilen,
toen ze al dat goede over haar grootwordend siermeidje las. ‘En waar ieverans,’ vroeg
moeder, ‘zeg het nou toch eens eindelijk, waar ga jij je nou vestigen als
rokkennaaister, Aagje?’
Maar toen het grote kind nu ineens een eigen naaiwinkel voor ogen zag en altijd
stil achter 't machien zitten en altijd de kleedjes passen van anderen, rilde ze alsof
ze't koud had. ‘Vanmorgen ben ik nogeens op de wagenmakerij geweest,’ zei ze met
afwezige ogen, ‘en 't wagentje vordert al weer aardig. Er worden zowaar
bokkenkoppen op de panelen gesneden; 't houdt wél lang op, maar 't is navenant ook
mooi.’
‘Maar waar of je naaien gaat, kind?’
‘En laat nou die akelige stotteraar vooreerst geen Tiroler bokken hebben, moeder.’
‘Da's dan niet mooi.’
‘Heel niet. 'k Zou eigenlijk een keer eigens naar Tirol moeten gaan, daar éne bok
met drie geiten kopen, dan waren we niet meer afhankelijk van een ander. Maar dat
gaat niet, het is veels te duur.’
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O, gelukkig... dacht Geitemie, ze gaat niet naar dat verre land, wie weet hoe wijd het
is over de zeeën. De laatste tijd heeft moeder toch al veel zorg gehad. Zij ook heeft
al menigmaal de ogen van manvolk lievelustig op haar Aagje gevestigd gezien. 't
Moet gezegd worden, Aagje geeft geen aanleiding daartoe, ze gaat koudbloedig
verder en gekt helegaar niet met dat boerse manvolk. Maar toch, nu ze zo sierlijk
groot geworden is, moet moeder nog véél bezorgder dan vroeger denken aan die
handel zo ver van huis weg. En 't kind wil dat maar niet opgeven, bij lange niet. En
waarom eigenlijk? Ze heeft nu toch haar getuigbrief van de naaischool en ze kan
haar boterham in 't behoorlijke verdienen als naaister. Nu begrijpt moeder best, dat
Blokland voor een costuumnaaister eigenlijk te miezerig is. Doch als Aagje nu maar
ergens naar een florissanter streek wilde gaan om zich daar te vestigen, moeder zou
haar volgen. Ze ziet toch de dag al komen, dat ál de kinderen hun eigen bestemming
zullen gevonden hebben. Haar etenstafel is telkens maar kleiner geworden en de
inkomsten zijn dat ook. Want al het getrouwde volkje heeft, naar Geitemie thans
ervaart, aan z'n eigen zorgen genoeg. Voor moeders tafel schieten er kort na de trouw
eerst nog wat brokken over, later heel niets meer. Ze heeft dat vroeger erg bitter
gevonden, maar naderhand kwam de berusting. De armoei is een taaie gast die zich
maar kwalijk uit het huis laat weren, vooral als jonge vrouwen in haar vruchtbare
jaren zijn. Ze weet het uit haar eigen huwelijk, het mag haar niet verbazen dat het
haar kinderen evenzo vergaat.
En daarom had Geitemie als haar voorland gezien, dat Aagje zich tenslotte als
rokkennaaister vestigen zou. Moeder met haar tenten en Aagje met de jurken, zo
zouden ze dan samen wel aan een weekgeld toekomen, meegerekend wat de geiten
erbij opbrachten. En dan zou moeder voor lange jaren haar hand niet meer hoeven
op te houden bij de kinderen die altijd gemurmureerd hebben, om wat moeder met
Aagje allemaal bestak. En wijders was dan ook dat gebok voorbij. Geitemie weet
niet goed waarom, maar ze meent toch dat die handel voor haar bloedje gevaarlijk
kan worden op den duur. En er wordt wel eens een knap stuk geld mee verdiend ook,
maar toch niet zo regelmatig dat er een klein gezin van bestaan kan, want de goede
verdienste uit die handel komt bij blokken tegelijk binnen, maar niet vaak genoeg.
Een naaiwinkel is moeder liever, dat is zekerder bestaan en ook meer naar meisjesaard.
Maar moeder mag er over denken wat ze wil, Aagje kan haar avontuurlijke handel
niet meer loslaten. Er zit bovendien genoeg furie in dat kind, om allerhande dingen
tegelijk te doen. Ze blijft waar moeder is, gewoon in Blokland. En ze vindt er klanten
ook, zelfs klanten uit Montfoort en van verder. En hoé ze die vindt is een geheim
apart. Maar ieder vrouwspersoon dat lust gevoelt om nu eigendelijk eens iets
fleurigs-aparts te dragen, weet Aagje wel aan zich te binden. Maar soms, als klanten
haar zoeken is de
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naaister heel niet te spreken. Of ze zouden haar moeten opsporen in Utrecht of
daaromtrent; in Zeist, Driebergen, de Bilt, Bunnik, overal waar maar rijk volk woont
met verwende kindertjes die misschien wel om een bokkenwagentje bij vader gaan
zeuren.
Zo rijdt en rost ze als een freule. En ze is toch zo lang geworden, dat mooi Aagje.
Hoog en onwezenlijk zit ze op het petiterig wagentje, dat naar de afmetingen eigenlijk
op kindergrut is begrepen, maar of dat nu vreemd mag lijken of niet, ze toert zo
onbevangen door de straten en langs de deftige buitens, alsof ze niet om te handelen
kwam, maar echt als een zeer voorname bezoekster.
Te koop. Iedereen kan nu lezen dat haar spulletje te koop is, sedert ze die goede
raad kreeg over de houtkrul. Een paar opgeschoten lummels van jonge heertjes, met
dure wandelstokken tikkend op de trottoirband, zijn vrolijk en wel eens rond haar
gespannetje komen springen. Ze vroegen het mooi landsdochtertje of 't echt waar
was, of ze te koop stond, te huur misschien. Andere meidjes waren wellicht verlegen
gaan huilen, hulp roepen of zo iets. Aagje niet. ‘Ho!’ commandeerde zij haar bok,
ditkeer een witzwart geblokte driftkop. En met haar zweepje afwachtend in haar
sterke hand, bleef ze onberoerd temidden van die dolle troep heerij es wachten tot
ze uitgeraasd zouden zijn. En ze keek die studenten aan, zó tartend vastberaden, dat
ze echt bang kregen en deswege kalm werden. Toen zei Aagje rustig: ‘Wie dichterbij
komt, striem ik over z'n kaken!’ Daar hadden ze 't zeker niet op, want ze galoppeerden
weg. Verschrikkelijk, welk een wilde veldkat hadden ze daar ontmoet. En waar is
de student die graag tussen zijn kornuiten wandelt met een striem over zijn wangen,
afkomstig van een zweepje dat gehanteerd werd door een jonge vrouw?
Was Aagje door dat voorval onthutst? In 't geheel niet.
Als je maar rustig blijft en cordaat, zo heeft ze ook nu weer ervaren, dan is manvolk
doorgaans laf. En zij had er de aard niet naar, lang te urmen over een voorval, een
straat verder was ze 't zogezegd weer vergeten. Haar vreugde in het avontuurlijke
van de handel was trouwens zo groot, daar had ze best wat ongemak van deze aard
voor over. En ook is ze er eigenlijk nooit oprecht verstoord over geweest, dat mannen
naar haar opkeken. Welneen. Zelfs begon ze dat zó gewoon te vinden, al gauw achtte
Aagje dat het haar toekwam. 't Alderliefst had ze nog, dat ze een manspersoon zowaar
verlegen maken kon, door hem fel in zijn facie te kijken. Maar als zo'n man daar ál
te desolaat en dwarrelig van werd, kreeg ze subiet meelij en werd ze er een aasje
hartelijk bij. 't Leek wel, of ze een geheime macht met zich meedroeg om mannen
van binnen te ontredderen. Maar telkens als ze waarnam hoe hard dat aankwam,
schrok ze zelf en week ze bedeesd terug. Dan was het of alle koude fierheid van haar
afgleed en of ze dan een deemoedig vragend vrouwspersoontje werd. Maar trotse
hebberige mannen van 't slag dat denkt
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iedere jonge vrouw wel te kunnen regeren, moesten ervaren dat dit kind met de felle
open ogen niet te genaken viel.
Ze reed eens in Utrecht een straat door die ze niet precies kende, alleen wist ze
wel omtrent waar die ergens uitmonden zou. Daar stond ze voor een winkel volgetast
met alderhande boerse spullen. Kandelaars en kroonluchters van glanzend koper,
opengewerkte beddenpannen, kabinetporcelein, borden en schotels uit de
hoekglazenkasten der boeren-opkamers, theestoven, kastjes, pulletjes en fijn
gegraveerd klein zilverwerk. Van dat soort zilverwerk heeft moeder ook nog 't een
en ander in een laatje liggen, een lodereindoosje, een snuifdoosje en een langwerpige
tabaksdoos waar een hele zeeslag op gegraveerd staat. En in die doos zat ook nog
een pijpenkloker van zilver, met een zittend leeuwtje als handvat. Aagje stapt uit
haar wagentje, om achter de ruiten die hele warwinkel van boerenreut eens op haar
gemak te kunnen bekijken; toen groeide bij haar namelijk weer een plan.
‘Moeder,’ zei ze die avond, ‘zal ik voor jou eens een mooie nieuwe jurk maken,
die misschien helegaar niks kost?’
‘Hè? Kan je dat ook al?’
Maar Aagje had moeders ouwe zilveren doosjes uit de la van het penanttafeltje
gehaald; ze waren zwart-uitgeslagen van ouderdom en van 't langvergeten-zijn. ‘Kijk,’
zei ze, ‘dan ga ik eerst deze onnuttige dingen verkopen.
‘Och kind, oud zilver is bekant niks waard. Oud goud, dát wel. Vooral geel goud.
‘Ik schat, dat ik er meer voor krijg, dan je jurk ons gaat kosten.’
‘Dat waar dan een mirakel, Aagje. Neem 't dan allegaar maar hoepla! mee, 't leit
bij ons voor even-zoveel verloren.’ En moeder moest er echt haar oud kopje een keer
van schudden; dat Aagje dacht toch maar dat ze wonderen vermocht.
En Aagje kreeg geld voor moeders oude zilveren spulletjes. Een ferm stuk geld,
en wel krek zoveel als ze ervoor gevraagd had. Ze kocht een lap stof voor moeder,
kant en garnering en zelfs zeer duur git op ragfijne tulle, moeder zou ditkeer er eens
uitzien als een dame. Mevrouw Geitemie poeh! En Aagje kocht voor zichzelve een
beeldje van een reticule, waar ze al vele malen langs gereden had in groot verlangen
en ze kocht knotten heel fijne nieuwmodische wol, daar ging ze voor moeder dan
nog een shawltje van haken voor de kille avonden. Dames uit de stad hebben 't zo
fijn niet. Toen had Aagje nóg twee kwartjes over en daar kocht ze herenbanket voor,
riep hu en hurt, klakte met haar tongetje en dravelings trok ze huistoe. Zó fel verlangde
ze naar huis op dat ogenblik, dat ze toch bijna gerefuseerd had, toen er een
compleet-onverwachte kans kwam om weer eens haar spulletje te verkopen. Maar
wie rekent er nu ook op, dat een wasbaas langs de Keulse
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Vaart woonachtig, een bokkenwagen bezitten wil voor zijn kinderen.
Ze werd het in een handomdraaien eens met die dikke bleker met z'n schort voor
van vaal baalzakkengoed. Een blijmoedige vent die van cordaat besluiten wist. Alleen
vroeg hij haar genadig, of ze't spulletje nog vier weken bewaren wou, dan pas kwam
z'n zoon van een brabantse kostschool en die wou hij verrassen. Maar daar was Aagje
juist mee ingenomen, want tegen die tijd was ook bij haar broer weer een wagentje
klaar en ook kon ze dan zowat weer aan een Tiroler komen. Het zong binnenin haar,
toen ze die avond laat door Montfoort klaterde en naar 't Bloklandse rijpad koerste.
Wát een dag vol heerlijkheid: ze leek wel klinkklaar voor 't geluk geschapen.
Toen het daarna winter werd, moeder had al vele malen met haar nieuwe jurk
gepronkt, moest Aagje lange tijd achter elkaar thuis blijven. En dat viel haar vreemd.
Verleden winter had ze tenminste nog dag aan dag haar fietstochtje naar de naaiwinkel,
nu zat ze ijverig gebogen over stof en garnering thuis, want aan werk had ze geen
gebrek. Maar 't verveelde Aagje die winter, er zat zo weinig afwisseling in dat jurken
maken. En haar gedachten maalden... hoe kom ik er hier uit? Ze kon hartje-winter
niet verwachten een bokkenwagentje ergens te slijten, wel had haar broer alreeds
weer een zeer sierlijk karretje voor haar klaar staan en 't hoefde nu alleen nog maar
naar de schilder om blank gevernist te worden. Dit keer had ze weer eens een
brikmodel laten timmeren, altijd hetzelfde verveelde haar. En brikken kwamen ook
't voordeligst uit. Als het nu maar gauw wat milderen wou met het weer, reed ze eens
naar de Oudenrijn om daar opnieuw een bok te bestellen; ze is benieuwd wat voor
exemplaar ze ditkeer voor 't karretje zal krijgen. Als 't kan niet zo'n dood mirakel,
maar liever een waar nog wat kuren in zitten. Dan heb je onderwege naar Utrecht
tenminste wat te doen. En dat mag best, als de weg je zó eentonig is geworden, dat
je de toer eentonig gaat vinden.
Alzo mierend op de naaste toekomst dacht Aagje ineens: die lappenwinkel en dat
miserabel jurkengepeuter voor lastige vrouwen verveelt me zó ontaard, daar moet
ik in goed fatsoen voorgoed van af zien te komen. De handel in bokken en in karretjes
levert een veel te ongewis bestaan, al is 't een aardige voldoening, ha... daar wist ze
het. Naar de boeren zal ze gaan, zilveren doosjes opkopen, daar is vraag naar. En
wat is het toch suf van haar dat ze daar niet dadelijk aan gedacht heeft, toen ze
moeders oud zilver zo kostelijk verkocht. Ze zit te trappelen van pleizier over dat
plan, kan bekant niet wachten tot ze door al haar naaistersafspraken heen zal zijn.
Maar tenleste is het zo ver en nu neemt ze voorlopig geen nieuw werk meer aan.
Eerst eens afkijken of in dat nieuwe plan nu ook al winst zit. Ze begint bij 't begin,
vlak bij huis, achter in Blokland. Vandaar tot moeders huis staan maar zestien
woningen en om die af te stropen heeft ze toch waarlijk een
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hele ochtend nodig. Wild komt ze achterom gefietst. ‘Geld, moeder!’ roept ze, ‘geef
me nog wat geld, ik kom noú al te kort! 'k Had veel te weinig meegenomen vanmorgen
uit de linnenkast!’
‘Maar wat is er dan gebeurd, keind?’
Uit haar rokzak haalt ze doosjes, uit haar bloese komen doosjes, neen schande, uit
de pijpen van haar onderbroek graait ze doosjes van zilver. ‘En nóg zijn er meer in
Blokland! Maar ik had geen geld meer!’
‘Keind nog aan toe. En heb je daar zomaar weer een koper voor?’
‘Tien! En er zit winst aan ook! Geloof me maar goed, want het is zo!’
Ja, er zat winst aan. Ze vroeg ditkeer bij de handelaar grof wat meer, dan ze voor
moeders zilverwerk gekregen had. Maar 't bleek te veel gevraagd te zijn. Toch kwam
ze, aldus doende, achter de ware gangbare prijs. En daarmee eenmaal bekend, stroopte
Aagje al de omliggende buurten af, maar niet overal bleek ze de eerste te zijn geweest.
Zodra merkte ze, dat ze ergens doelloos neergestreken was, of ze keerde om. Want
wild was ze er op, ál haar dagen zo nuttig mogelijk te besteden. En toen het voluit
lente was geworden dat jaar, ja bijkans zomer, had ze in wijde omtrek al 't oude
gegraveerde zilver (voor zover de mensen er geen bijzondere waarde aan hechtten)
weggekocht.
Aagje stond op zekere dag op 't kruispunt van Reierskop en Heikop, waar je zo
diep naar alle hemelstreken heen kan zien. Ginds achter haar wist ze de Meern naar
Utrecht en Harmelen, vóór haar lag Montfoort, Linschoten, Heeswijk, Mastwijk en
Kattebroek, terzijde de polders Beileveld en Reierskop, aan de andere kant Oudenrijn,
Heikop, IJsselstein, IJsselveld, Geerdijk en de Lekdijken. Overal ben ik nou geweest,
dacht Aagje, overal waar men er maar afstand wilde doen zijn de zilveren sierdoosjes
losgepeuterd, de laatste zes die te koop waren in deze contreien heb ik hier bij me
en ga ik meteen met goeie winst van de hand doen... nu zijn die buurten leeg. Het
gaf haar een zeker weemoedsgevoelen, net of ze uit de buurten rond Blokland eigenlijk
weggejaagd was geworden.
Moeder is tevreden over haar, want er is nú toch ineens een bar stuk geld binnen
gekomen. Maar Aagje is niet tevree, ze hunkert naar weer wat anders. Als ze niet
gauw iets nieuws uitvindt, moet ze haar kopje weer buigen over jurken voor temende
vrouwen van het land. En dáár stond haar verlangen helemaal niet meer naar. Want
deze vier maanden zijn voor haar zo ongewoon spannend verlopen. Telkens als ze
een boerenwerf opfietste, had ze tevoren het huis al getaxeerd. Ga ik hier verdienen?
En hoeveel? Of zullen 't weer vasthoudende trotse gekken zijn, die, om een reden
waar ze niets van vatten kan, geen afstand zouden willen doen van die onnozele
zilveren doosjes. Of zullen ze haar weer, gelijk onderlest in Haanwijk, er een dwaas
stuk geld voor vragen, als waren die luttelwaardige dingen van vroeger uit puur goud
geslagen? Al die vragen overwoog ze iedere keer weer tevoren.
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Soms kwam haar verwachting uit en dat gaf een warm geluksgevoelen, andere keren
stond ze beschaamd te kijken, omdat het helegaar anders verlopen was dan ze zich
had voorgesteld. Maar telkens bleef het avontuurlijk.
Op een keer was ze op haar dagelijkse tocht in de Achtersloot, het somber
buurtschap tussen IJsselstein en Montfoort, argeloos de werf opgefietst van de erven
de kinderen Maarten Rijneveld. ‘Of er hier zilveren doosjes te koop zijn,’ aldus
dreunde ze haar lesje op tegen de oude halfblinde huishoudster en tegelijk was ze de
deel al over en stond ze in de weidse boerenwoonkamer van het zwaar Franshuis.
Iets van die aard deed ze altijd handig en vlug, want eenmaal daar, ben je dicht bij
het kabinet met de doosjes. Een prachtige kamer hier, met verzonken ramen. ‘Jullie
woning heeft dikke muren,’ zei ze kleintjes, want ze stond daar ineens tegenover
vier mannen met zwart borstelig haar, net beren. ‘Zeker een danig oud huis.’
‘Wie ben jij?’ vroeg er een. ‘Wat wil jij van ons?’ vroeg met zuiver dezelfde stem
een ander. ‘Wie heit jou hierheen gestuurd?’ dreunde nommertje drie op. En toen
week plots al haar bevangenheid om dit vreemde en schoot ze in een grote lach. Nog
voor de vierde iets navenants had kunnen zeggen gooide ze er uit: ‘Jullie lijken wel
vierlingen.’
Toen lachten ook die zwarte kerels en een van de vier eeraderen schoof haar een
stoel bij. ‘Ga zitten duifje, kom toch even bij ons zitten.’
Natuurlijk, dat deed ze. Maar ze zaten haar allevier aan te kijken, of ze geen
doodgewone jonge meid was van vlees en bloed, maar een hier neergeplofte
hemelsteen. En ze keken niet alleen verwonderd, ook welbehagelijk naar dit
plotselinge bezoek, vroegen heel niet meer wat ze hier doen kwam, maar hadden aan
haar aanwezigheid alleen blijkbaar reeds genoeg. Maar toen Aagje vond, dat die
dwaasdoende oude jongens haar lang genoeg aandachtig bekeken hadden, zei ze, en
nu heel kalm-nadrukkelijk: ‘Mannen, roept maar eens gauw de vrouw; met beur wil
ik een woordje wisselen.’
‘De vrouw? We hebben allenig maar een ouwe huishoudster.’
‘Die heb ik al gezien; ze kan geloof ik niet erg goed meer kijken.’
‘Nee. En horen helegaar niet. Amper kan ze nog lopen. Die mag weinig naam van
vrouw meer hebben.’ De andere drie beaamden dat, door lijzig met hun lange hoofden
te knikken. Boe, wat een saaie eensgezindheid.
‘Jullie zijn ongetrouwd? En allegaar?’
Ze knikten opnieuw nadrukkelijk, als op afspraak.
‘Akelig lijkt me dat,’ flapte ze er brutaal uit, ‘zo met z'n vieren bij elkaar.’
‘Niet als jij er bij bent, duifje, je moet maar dukkels buurten kommen.’
'k Verhang me liever, dacht ze in schrik. 't Leek wel een kerkhof van levenden,
hier tussen die zwarte jongens zonder vrouw. Maar ze was hierheen gekomen om
ouwe zilveren doosjes op te kopen en al waren het vier kerels geweest met
hondenkoppen en koeienstaarten, haar doel zou daar geen aasje door veranderd zijn.
En ze vroeg naar ouwe zilveren doosjes.
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't Duurde lang eer ze begrepen werd. Vrouwen zijn in dat opzicht makkelijker. Die
hoeven maar 't woord loderein-doosje te horen, of vatten al wat er bedoeld wordt.
Want van moeder, of van moeders moeder kennen ze nog schemerig iets van 't gebruik
dier doosjes; dus is ook de naam meestal wel in 't geheugen blijven hangen. Maar
deze oude lege levens begrepen haar niet. Eindelijk was er één toch zo ver. Hij opende
het kabinet, kon 't geheime laatje niet vinden, zodat het ervaren Aagje 't hem maar
wijzen kwam - 't geheime laatje zit bij een boerenkabinet in de knie - en ja, die mensen
hadden zowaar de begeerde spullen nog.
‘En wat gaat die reut me kosten?’ vroeg ze begerig en hield de doosjes al vast,
met het doel ze niet meer af te geven ook.
‘Kosten? Wat kan dat nou waard wezen? Mijn een zoen, lief duifje, en je bent
koopvrouw.’
‘Nee, mijn ook!’ En ze stonden gevieren op en schoven rond haar stoel.
Nu kalm blijven, dacht Aagje. En niet kwaad worden ook. Ze woú de doosjes
hebben, ze zoú de doosjes hebben.
‘Ongeschoren venten zoen ik niet,’ zei ze zuur lachend.
‘Nou, nou...’
‘Ik zal betalen wat die dingen waard zijn.’
‘Nee, hoor, allegaar een flapzoen.’
‘Mannen,’ zei ze toen, ‘wat moet ik van avond tegen mijn eigen man zeggen?’
‘Wat? Ben jij getrouwd? Noú al getrouwd? Schand!’
‘En jullie niet getrouwd? Noú nog niet getrouwd? Schand!’ echode ze weerom.
En rap ontliep ze 't brutale viertal. In de deur staand, met de doosjes in haar hand,
vroeg ze, hoeveel geld ze er nu in alle ernst voor vroegen. Maar toen kwam een van
de rare gasten naar haar toe en keek haar diep in de ogen. ‘Meidje,’ zei hij, ‘jij liegt,
jij bent net zomin getrouwd als wij. Maar 't geeft geen pas dat wij jou hier tussen ons
in vangen willen. Wie nog aan je raken durft, slaan ik neer! Vertrouw mijn, kom de
kamer weer in.
En Aagje liet zich aan zijn hand opnieuw willig onder de lamp voeren. Daar zat
ze weer tussen de oude jongens. Ze erkende nu ook maar, dat ze gelogen had toen
ze zei getrouwd te zijn en de broers zaten goedmoedig te knikken als kalveren. Toen
smeekten ze haar, dat ze toch eens wat vertellen zou. Vanwaar ze stamde, hoe ze
genaamd was en dat soort dingen meer. Lang is ze tussen die vier rare jongens
gebleven; een enkele keer vlamde er nog wel eens een onbetamelijk woord op, maar
dan grauwde haar zwarte beschermer wat en die had er blijkbaar de wind onder.
‘Hoe heet jij eigentlijk van je roeper?’ vroeg ze de ontaard-lelijke vent.
‘Ikke hiet Engel.’
‘Oei!’ lachte ze, ‘dát is pas een mooie naam.’
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En toen noemden ook de andere drie broers Rijneveld haar hun namen. Maar telkens
als ze weer over het zilver begon, vonden ze er gevieren wat op om 't gesprek op wat
anders over te brengen. ‘Maar op dees wijs zit ik ten avond hier nóg,’ klaagde ze op
't lest.
‘Dat was nog heel zo kwaad niet,’ zei een van de vier. ‘En je bent ons hier niks te
veel.’ Toen mocht ze heel de woning van de vier jongens bekijken. Wát een prachtig
deftig oud boerenhuis. Al de donkere zolderbalkjes werden door gebeeldhouwde
consoles geschraagd. En de vloeren waren louter van eiken planken. En prachtige
antieke meubelen die jongens bezaten, schrikkelijk. Twee glazenkasten (zeker bij
elkaar georven) vol met antieke borden en drinkgerij, penantkastjes, luchters en een
machtige kamferhouten dekenkist; Aagje zag zoveel edel oud spul daar staan, 't leek
wel de winkel waar ze haar zilveren doosjes sleet. Ze zei, dat ze alles danig mooi
vond en deswege waren de jongens zeer trots. En tenleste kocht ze de nietige en
nuttige doosjes voor een koest prijsje. Hè, hè... ze mocht nu toch eindelijk weg bij
de erven de kinderen Rijneveld. En of ze nog eens terug kwam, werd haar bekant
smekende gevraagd. Aagje heeft het maar zo-zo beloofd, ze grilde nogal van die vier
rijke doenieten. Maar Engel bracht haar naar de deur, ook de deel over, ja helegaar
de werf af. Net zo beleefd als een burger, die een voorname gast uitgelei doet. En
op de werf, toen ze uit het gehoor waren van de anderen, zei die zwarte jongen: ‘Ik
wou, da'k op een wolk zat, meidje, dát wou ik.’
Toen schrok Aagje, die arme jongen was dus eigenlijk gek. En met bevende stem
gaf ze weerom: ‘Dan kon je mooi over heel de wereld kijken.’
‘Jaat, je vat me goed... alle buurten door. En dan wist ik al z'n leven waar ik jou
kon zien ingaan en uitgaan, meidje. En Aagje hier je, ikke onthou dat. Ik wou, da'k
op een wolk zat. We hebben alles, maar dát kom ik nog net te kort.’
Ze gaf de verhanselde oude jongen een hand. Hij neep er in, wou eerst niet loslaten
en toen zei hij nog: ‘Zal je langzaam wegfietsen en aan de draai nog wat wachten?
En omkijken ook?’
Hier staat dus Aagje op het kruispunt van wegen. Veel gedachten dwarrelen door
haar kopje. Ze is als een mens, die met een schuimspaan al 't oud zilver van de buurten
heeft afgeschept, de buurten zo wijd je hier zien kunt en dan nóg wijder. In veel van
de hofsteden waar ze geweest is, zou ze nog wel eens weerom willen komen; het is
goed te zijn in heldere koele kaaskamers, ze heeft het zo aardig gevonden als
boerenmoedertjes haar heur kindje in de houtere wieg lieten zien, of ja... zelfs enkele
malen de uitzet met de kleine kleertjes die op voorhand al waren gekocht en ook de
luiermand. Maar bij die vier rare goeie jongens van Rijneveld zou ze nooit meer
terug willen komen. Voor geld toe nog niet. Ja, al riepen ze haar en zeiden: Meidje,
je
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hebt toch ál ons antiek goed gezien? Dat mag jij nou allemaal weghalen komen, voor
niks of voor wat kopergeld en alles wat je geeft is ons goed... nóg zou ze niet weerom
komen willen bij die jongens. Maar als die Engel, die jonge oude man er nu eens
alleen was, dan zou ze naar hem toe willen gaan en hem een mooi verhaaltje vertellen
aan zijn oor: Engel, ik heb op een wolk gezeten en weet jij, Engel, wat ik toen gezien
heb? En als hij zijn oor dan naar haar toeboog, om dat grote geheim toch maar goed
te mogen horen, zou ze de gek om z'n hals zijn gevallen. En al is 't maar een
ongeschoren koeiboer, ze zou hem gezoend hebben op z'n stoppelen baard en
gekoesterd, en wakker gemaakt. Daarachter zou de verschrikte jongen dan wel een
hem passende boerendochter gezocht en gevonden hebben, arme Engel Rijneveld.
Maar Aagje is geen droomster van onnuttigheden alleen. Wat heeft ze zich daar
voorgesteld? Dat ze ál het antiek ooit zou mogen wegslepen uit het huis van die vier
gekken? Daar zit wat in! 't Zilver hier in al die buurten is nu uitgeput. En in rokken
naaien, dat weet moeder nu ook al goed, heeft Aagje zoveel zin als in hangen. Ze
heeft weer wat meer van de vrijheid geproefd, hurt met de passementen en gitten en
belegsels, sousbras, borstjes voor en borstjes achter voor vrouwen die haar denken
te kunnen commanderen voor wat luttel geld... ze gaat nog eens praten bij de Utrechtse
antiquair over andere dure dingen die ze bij de boeren nog wegslepen kan.
Onuitputtelijk zijn eigenlijk die hoeven, want ze zitten nog bomvol met dat soort
waardevolle spullen. Moeder zal 't wel niet aangenaam vinden, dat Aagje weer wat
anders gaat verzinnen om van huis weg te kunnen zijn overdag, maar toe nou, toe
nou... moeder moet daar nu maar aan wennen op den duur. 't Is toch ook voor háár
welzijn; er wordt geld mee verdiend en heel wat meer dan met rokken en jurken
naaien.
En inderdaad heeft Aagje nog een keer de buurten afgefietst. Ditkeer kwam ze
kandelaars kopen. Koperen kandelaars, blakers met snuiters en patentolielampen,
die hier blinde moeders zijn geheten, ze weet echt niet waarom. Ze zag heel goed
nog andere antieke dingen bij de boeren staan, maar daar taalde ze niet naar. Want
ze ging te werk met stijfkoppig overleg waar ik nog geen verstand van heb, daar
waag ik me niet aan. Ook wou ze de Utrechtse opkoper niet meenemen naar haar
boeren, hoé de man er ook op aandrong. ‘Zoek ze zelf maar, de goeie adressen,’ was
haar afwerend antwoord, ‘ik heb ook de weg gevonden. Allenig, ik waarschuw je op
voorhand, dat volk bij ons is bunzig van vreemde meneertjes uit de stad. Je moet
heurlui taal met ze praten kunnen.’
Maar ze ervoer al dadelijk, dat het niet gemakkelijk is, een boerenvrouw afstand
te laten doen van haar koperwerk. Die achterafse vrouwen poetsen nu eenmaal graag,
of minstens toch laten ze 't haar stoepmeiden doen. En als de koeien in de lente van
stal af zijn, wordt al het koperwerk en 't oud
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tin van zolder gehaald, gepoetst dat je jezelf er in spiegelen kunt en uitgestald op de
tilrand boven de rietmatten die de deel van de veestalling afsluiten. Maar niet alleen
die dure antieke spullen staan daar uitgestald, ook lege blikken busjes waar speenzalf
en geelpoeier voor de boter in heeft gezeten, wagensmeer en schoenpoets. Al die
busjes zijn door de stoepmeid aan de slootkant eerst met fijn zand en klompenkalk
glanzend geschuurd, 't mooiste is nog als er daarna met de duim fijne kringen in zijn
getrokken met het poetsmiddel, kringen gelijk wel voorkomen op de bodem van een
blankstalen geldkistje. En Aagje moest maar al te dikwijls vernemen, dat het
koperwerk voor 't gewicht aan goud nog niet te koop was. ‘Kom niet aan mijn pronk!’
zei zo'n boerin dan verschrikt. Ze heeft diezelfde pronk gepoetst zien staan bij moeder
op de til, en bij nóg een vroeger geslacht soms. En daar zou nu ineens een eind aan
komen? Vaak schrokken die vrouwen van 't vooruitzicht. Neen, Aagje mocht er zelfs
soms niet eens aankomen, zó bang waren ze dan dat ze toch nog bezwijken zouden
voor het aanbod van een paar guldens goed geld.
En heel wat eerder dan op haar zilverstrooptocht was ze al die omliggende buurten
door geweest hoewel ze 't meestal met de bokkenwagen had moeten doen, om de
vracht telkens te kunnen laden. Als ze alles met de fiets had kunnen afdoen, was ze
nog rapper al die buurten door geweest.
Graag stond Aagje aan dat kruispunt van wegen daar op de weg van Montfoort
naar de Meern. Want aldaar staande, had ze de aldermeeste keuzen om een buurtschap
in te stuiven, overzag ze dus haar jachtgebied omtrent compleet. En misschien daarom
wel kreeg ze altijd de beste invallen, als ze daar op 't verhoogde Meerndijkje klom
en nadenkend uitzag over haar buurten. Ik moet dat lomp vrouwenvolk wat in ruil
weerom geven, dacht ze, starende naar de verten. Ik moet wat verzinnen waar nóg
meer aan te poetsen valt en dat nog meer blinkt. Dan pas zullen ze compleet tevree
zijn met de ruil. Toen reed Aagje naar Utrecht en ze zocht daar lang in alderhande
winkels. In de grote bazar eindelijk vroeg ze: ‘Wat kost me zo'n klein blik emmertje?’
Ze kreeg de prijs te horen en wou toen weten, wat ze zou moeten betalen voor honderd
of voor een gros. Die juffrouw heeft een zonnesteek gehad - moet de winkeldochter
gedacht hebben, maar toch ging ze het maar eens navragen op het kantoortje, want
dat rare schepsel voor haar toonbank hield ernstig vol dat ze het weten wou. En
daarom werd Aagje op het kantoor gevraagd te komen.
‘Aardig speelgoed wel,’ zei de meneer achter zijn lessenaar, ‘en hebt u daar echt
een gros van nodig?’
‘Ja,’ zei ze, ‘maar er mogen ook lampspiegeltjes bij zijn in nikkelrand. En toen de
juffrouw weg was, heb ik ook nog van die verkoperde wandplaatjes gezien met
teksten er op. Van die drie dingen, vijftig, maakt honderd en vijftig stuks tegaar. En
wat gaat me dat dan kosten?’
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Hoe die verwonderde meneer er ook naar viste, Aagje liet haar geheim niet los. Maar
er werd wel tot de koop besloten en een uurtje nadien reed ze met haar brikje naar
Blokland, waar achterin een zware kist blinkende spullen stond. ‘En nou zullen we
eens zien, wie of het wint!’ riep ze overmoedig hardop, toen ze op 't lege stuk van
de Meerndijk nabij de Hoge Boom gekomen was. Een haas schrok er van en totelde
weg, de bieten in.
Natuurlijk won Aagje het. Aagje won altijd op 't lest, want ze gaf nooit toe. Ze
moest zelfs nog wel driekeer weerom naar de grote bazar, eer ze toen klaar was met
haar jacht op oud koper en tin, die eigenste buurten, waar ze eerst zo'n kaal resultaat
had besomd. Maar daarna waren er toch werkelijk niet veel koperen en tinnen
kandelaars meer voorhanden bij de ingeborenen van IJsselland. En Geitemie had
omtrent die tijd toen best een koei kunnen kopen, nog wel twee als het er om ging.
En naar de erven de kinderen Rijneveld in de Achtersloot is Aagje niet gegaan.
Zo'n hekel als moeder aan een koei heeft, heeft zij aan zodanig vreugdeloze mannen
alleen. Maar wat is dat vreemd; ze heeft een onoverwinnelijke hekel aan de vier,
doch als ze aan de arme Engel afzonderlijk denkt, doorstroomt haar een groot gevoel
van medelijden. En als ze dan verder denkt, dat de drie anderen eigenlijk misschien
wel van eendere aard zullen zijn - ze knikten toch op dezelfde manier met hun lange
vreugdeloze koppen - weet ze niet goed meer of haar afkeer ofwel haar mededogen
het sterkste is in haar. Vreemd is het eigenlijk dat je dus een hekel kan hebben aan
mensen, waar je tevens zo deerlijk mee te doen hebt. Maar toch gaat ze er niet meer
heen, 't is of er een doem ligt over dat huis. En toch is daar geen vrouw voorhanden
verslaafd aan 't poetsen, zodat ze er vast en zeker heel wat minder weerstand te
overwinnen had gekregen, als ze er ook om het antieke koper en tin was gekomen.
Neen, bij deze levende lijken mag een ander koopman 't geluk vinden, dacht ze bitter.

XVI / Een voorproefje van rijkdom
De oude notatis van Montfoort is dood. En z'n opvolger is een piekfijn mager jong
heertje, die door het notarishuis loopt met een glas in het ene oog, dat hij erin geklemd
kan houden, zonder zijn neus te vertrekken. Knap, vinden de boeren dat. Menigeen,
van een notarisbezoek thuiskomend, heeft het ten aanschouwe van z'n huisgenoten
proberen na te doen met een rijksdaalder, maar 't blijkt een gans-aparte kundigheid
te zijn. Naaste jaar gaat die notaris trouwen, gaat hij een hereboerendochter uit
Schalkwijk door dat ene glaasje aankijken. Wel een beetje ijzig - vinden de
landsdochtertjes dat, maar ze hebben er eigenlijk geen bemoeienis aan.
Aagje is al tweemaal voor moeder geld wezen dragen naar de nieuwe
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schatbewaarder. Hij heeft zeer mooie handen, met vingers er aan waar altijd beweging
in zit. En nu zegt die jonge slanke heer ineens tegen haar, dat ze even zal meekomen;
de klerken hoeven 't zeker niet te horen, wat hij het fraaie bokkenmeisje heeft toe te
vertrouwen.
‘Juffrouw,’ begint hij.
‘Zeg maar Aagje, notaris,’ vraagt ze beleefd, ‘dat doen ze allegaar heinde en ver.
‘Aagje dan, ik heb er van vernomen, jij rijdt met een bokkenwagen door de buurten
en jij hebt hier uit wijde omtrek al het antieke koper- en tinwerk opgekocht. Dat is
jammer.’
‘Niet jammer,’ weet ze weerom, ‘want er is goed aan verdiend.’
Ja, denkt de jonge notaris, ga nu eens praten met zo'n meisje. Hij is al verslagen
voor hij goed en wel begonnen is. ‘Heb je er nooit aan gedacht, dat die mooie oude
dingen eigenlijk bij de boeren thuis horen en daar dus moesten blijven?’
‘Heel niet. Want ze gebruiken ze nog niet eens. Kandelaars zonder kaarsen er in,
blinde moeders zonder olie en pit, tinnen koffiekannen waar nooit meer uit gedronken
wordt. En ze hebben veel liever blinkende lampspiegeltjes en busjes en zo. Als er
maar aan gepoetst kan worden.’
‘Ik vind het jammer. Er gaat wat luister weg uit onze buurten.’
Onze buurten - zegt daar dit steedse heertje. Een blauwe maandag is hij in
Montfoort. Als twee boeren onderling 't hunne praten, kan meneer notaris ze nog
niet eens verstaan. Ze zwijgt met wat donkers boven haar ogen.
‘En zo'n aardig fraai meisje als jij bent, hoorde toch niet sjacherend langs de boeren
trekken, Aagje.’
‘Nee,’ zegt ze. ‘M'n ogen bederven op donkere jurken van boerenwijven, dat was
veel beter.’ En ze kijkt de deftige man zó kwaadaardig fel aan, dat hem meteen alle
lust vergaat, haar ooit nog eens een aardig fraai meisje te noemen. Weg daarmee!
Ineens krijgt ze een ingeving. ‘De ouwe notaris,’ zegt ze, ‘had een hoop antieke
spullen, die had hij. Hoe kwam hij daaraan? Gekocht van de boeren, hoor. En die
beddepan daar?’ vraagt ze. ‘En die kandelaars op uwes schoorsteen, notaris? Ze zijn
van de boeren afkomstig.’
‘Je bent een ondeugend duveltje. Zo bezien heb je gelijk. Wij notarissen zijn
gepatenteerde plunderaars van boers antiek. Maar we villen de paling niet zo helemaal
als jij het doet, Aagje. We laten nog wat achter bij de boeren.’
‘Ja,’ zegt ze, ‘dan duurt het wat langer eer het op is. Maar op raakt het toch. En
als Aagje een keer langs komt gereden, is 't meeste ineens weg. En dan zijn achteraf
de spullen voor de notarissen wat duurder geworden. De oude notaris betaalde twee
kwartjes voor een stel kastanje-kandelaars bij Manke Maaien, 't is me voor waarheid
verzegd. Ik gaf altijd twee pond, dat is rechtschapen betaald. En dan zit er nog goed
wat winst aan ook.’
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‘Hou maar op met je verdediging, Aagje. Jij bent niet op je mondje gevallen.’
‘Gelukkig niet,’ zegt ze vol parmans. ‘En waarmee kan ik u dienen, notaris?’
‘O, je hebt het ook al begrepen, dat ik je ergens voor nodig had?’
‘Al lang.’
‘Hoor dan. Ik heb, toen ik candidaat was in Oudewater, bij een zekere Lekkerkerker
in de Waard eens een tinnen bierpul gekocht.’
‘Omdat de mooiigheid bij de boeren moet blijven...’ lacht ze.
‘Zwijg daar nu eindelijk over. 't Is een pul met zinnebeeldige versierselen er op,
ken je die dingen?’
‘Een gildebeker?’ is haar vakmanschappelijke vraag.
‘Je bent er wél dicht bij. Maar die komen bij boeren niet voor. 't Is een
waterschapsbeker van de Ambachtsheerlijkheid Woerden.’
‘En?’
‘Daar mis ik het lid van.’
‘O. En nou moet Aagje die 't andere niet bij de boeren wegslepen mag...’
‘Hè, meisje, wat ben je toch snibbig. Zou jij er enig idee van hebben, waar dat lid
wellicht is te vinden? Heb je ooit soms ergens zo'n gegraveerde puldeksel gezien?’
‘Nee. Maar toch moet het hier uit de buurten kunnen komen als het nog bestaat.
U hebt die pul gekocht bij een zekere Lekkerkerker? Nou, koper en tin gaat over van
moeder op dochter, da's oud gebruik. En ik ken de Lekkerkerkers.’
‘Maar dan moet je juist bij de Lekkerkerkers dus niet zijn, maar bij de zijlinie, ik
meen de vrouwskant.’
‘Dát geeft niks. Ik ken de Lekkerkerkers aan hun koppen. Mannen zowel als
vrouwen. Als u hier lang notaris bent, kent u ze ook. En ik zal zoeken.’
‘Ik heb er twee rijksdaalders voor over.’
‘Dat is grof betaald,’ zei ze openhartig. ‘Vandaag begin ik er nog aan. Laat mij
nu eerst die pul maar eens zien.’
En een week daarna had de notaris het ontbrekende lid. Aagje had het gevonden
bij de weduwvrouw de Bruin in Portengen, en die heette van haar eigen nog niet eens
Lekkerkerker. Maar wel was dat de meisjesnaam geweest van haar moeder, die al
veertig jaren dood was. 't Was een heel gezoek geweest, dat wel, maar 't leverde goed
op en dat gaf haar achteraf een blij gevoelen. Want en passant had ze ook nog een
paar blakers met snuiters gekocht bij een andere vrouw Lekkerkerker en een handvol
tinnen peperbussen met siervoetjes tevens. Wat hadden de mensen toch vroeger veel
geduld om de dingen voor het dagelijkse gebruik mooi te versieren. Toen de notaris
haar betaalde, had hij haar vluchtig even langs haar wang gestreken met zijn
herenhand. Wel had ze haar hoofd schiclijk afgewend, maar
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een kwaad woord dat al naar haar lippen sprong, wist ze toch nog binnen te houden.
Iets van die aard overkwant haar te dikwijls, om er nog telkens verstoord over te
worden.
‘Je bent een wonderlijk meisje,’ zei de lange jonge heer, ‘net of je per abuis daar
in Blokland terecht bent gekomen.’ En hij naderde haar.
Maar ze slipte weg en ging bij de deur staan. ‘Notaris,’ ze ze weerom, ‘mensen in
deze contreie wonen allegaar in glazen huizen. Nooit te schielijk drinken, notaris, of
je krijgt het lid op je neus.’
Toen lachten ze alletwee. En hij wou nóg wat zeggen, wilde wéér naar haar
toekomen, maar ze wierp de deur voor z'n neus dicht en was al op de gang, eer hij
haar had kunnen vangen. Zeer kalm kwam Aagje langs de klerken, groette beleefd
en vertrok.
Van de notaris uit fietste ze ineens maar weer naar Utrecht door. In een mandje,
achterop gebonden, had ze tussen kranten de stukjes antiek bij zich. Maar zonder af
te stappen wilde ze het kruispunt niet passeren. Dat was haar tol van dankbaarheid;
hier toch heeft ze 't gevonden, hoe ze bij de boerinnen aan het koperwerk kon komen.
En nu wroette er wéér een stoute gedachte door haar koppie. Heden voor het eerst
heeft ze antiek aan een particulier verkocht. En de particulieren moeten anders bij
de Utrechtse handelaar terecht. Wie zal zeggen, wat die man aan haar spullen niet
verdient? Maar dan valt er voor haar dus nóg meer aan te verdienen. Had ze al haar
kandelaars en luchters en koffiepotten nog maar. Neen, dat is flauw kinderachtig
denken; wat verkocht is, is verkocht en wat voorbij is, is voorbij. Maar er zijn nog
andere spullen voorradig onder die honderden rietdakken daar in de vier windstreken.
De gedachte wil haar maar niet los laten. De waarmoezeniers rijden door Utrecht in
de brik met een paardje ervoor. Achter die brik bungelt een soortement uitbouw en
daar zit moeder de vrouw in met haar boerenmuts op en 't schort stijf gespannen over
haar buik. Alle waren zijn mooi uitgestald, ieder kan het zijne er uit kiezen, verse
groenten zo van het land. Als de brik leegverkocht is, klatert het karretje naar Vleuten
of Maarsen of Bunnik weerom en dan zit moeder weltevree wat te breien in haar
erkertje achter aan die wagen. Maar iets van die aard kan Aagje ook. Ze kan een
bokkenwagen vol mooi koper- en tinwerk opladen, alles kan ze verkopen aan de
mensen die kopen willen, alles tot het gespan toe. Heeft ze de Utrechtse antiquair
dan wel nodig?
Maar deze winter niet meer. Als 't koud en nattig weer is, komen koopgrage mensen
niet ree om een wagentje staan. Ook wil ze eerst een flinke voorraad fraaie spullen
ingekocht hebben.
En moeder ziet die voorraad groeien en vraagt haar wel eens, waarom ze nog niet
naar de stad gaat om het antiek weer te slijten. 't Is al zo lang geleden, dat ze daar
geweest is. Maar Aagje lacht dan heel geheimzinnig; moeder moet maar geen bang
hebben, ze weet wat ze doet. Toen vond moeder het
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allang goed, want zelf had ze van de handel heel geen verstand. Maar toen ze op een
mooie dag in April zag, dat Aagje de blinkende waren allemaal mooi uitstallen ging
in 't bokkenwagentje, begreep ze direct wat het kind doen ging. Zowaar, haar grote
dochter ging haar waren uitventen. Neen, dáár had moeder 't niet op. En hoe Aagje
ook probeerde haar op andere gedachten te brengen, moeder hield vol dat het niet
paste. Een jonge meid mag dat niet doen, er moet geen straatsleurster uit haar groeien.
Lang bleef Aagje met moeder praten er over. 't Stond bij haar vast, dat ze het tóch
doen zou, maar 't allerliefst vertrok ze met moeders toestemming. Tenleste zei
Geitemie bijkans schreiende: ‘Ik hoor 't allang, je gaat er tóch op uit, de straten af
met je rommel.’
‘Of ik nou bokkewagens verkoop of antiek, moeder.’
Even moest Geitemie naar een antwoord zoeken. ‘Nee,’ zei ze toen, ‘dat is niet
eenderhand, bij lange niet. Want morgen zeg je: of ik nou antiek verkoop of garen
en band. En later zal 't zijn, of ik nou garen en band verkoop, of lorren en benen
opkoop. Nee, keind, zó zie ik je nooi den huis uit gaan. Je gaat voor schanel lopen,
Aagje. En dat nou juist jij dat zijn moet...’
Hierop is Aagje kwaad geworden. ‘Schande?!’ schreeuwde ze, ‘doe ik jou scharad
aan? Nietis! Maar jij eet van mijn handel. Al die anderen in ons huis zijn stom
huftervolk geweest, ik, ik heb 't welvaren in huis gebracht! En zeg nou maar niks
meer!’
Met een rooie kwaaie kop sprong ze op haar wagentje. De mooie spullen had ze
toegedekt met een oliezeil, dat met ringetjes vastzat in de pinnen terzijde, net als een
boer, die kaas gaat markten. Er liep een wild gevoel door Aagje. Van moeder hield
ze; heel veel hield ze van het tamme wijfje dat altijd alles goed vond, wat zij in haar
kopje beliefde te halen. Nooit hoefde ze tegenwoordig bij moeder nog toestemming
te vragen voor 't een of ander. Wou ze een nacht in Veldhoven blijven, slapen ten
huize van de bokkenboer omdat ze dan mooi dichtbij de klanten bleef als ze juist in
de omgeving daar op jacht was... ze kondigde 't alleen maar aan, moeder pakte
gedienstig een schone nachtpon in, een kam en een stukje zeep en Aagje kwam haar
voornemen na. Zag ze ergens een mooi lapje stof uitgestald en ze kreeg zin daarin,
zo kocht ze het. Achteraf vond moeder het altijd wel goed. Vooral als 't iets voor
Aagje zelf was, moeder zag haar graag mooi aangekleed. En ze herinnert zich, zo is
het van heel vroeger al geweest.
Nu ineens wordt dat goed-gedresseerde moedertje koppig, wederstrevend... ze zou
niet mogen venten met haar antiek. En ze handelt toch wel zo graag en ze vindt het
zo heerlijk, te komen in de huizen van de rijken en voornamen... waarom mag dát
nu juist niet? Ze kan niet inzien wat voor schand er steken zou in eerlijke handel. Ze
heeft de spullen gekocht en betaald, ze gaat ze verkopen aan liefhebbers. Ieder krijgt
het zijne, de boerenvrouwen hebben haar geld of haar blikwaren gekregen, de liefheb-
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bers krijgen 't oud antiek waar ze zo fel op zijn. En Aagje krijgt de winste.
Toch hindert het haar, dat moeder er zo gram op doet. Altijd, waar ze ook
rondzwierf, heeft ze thuis altijd een wijfje weten zitten, dat in louter hartelijkheid
aan haar dacht: Aagje, die álles kan, gelijk moeder het benaamt. Het gaf altijd een
veilig rustgevoel, dat moeder op haar zat te wachten in weltevredenheid. Als 't rauw
of koud weer was, als ze amper tegen de storm in fietsen kon, of als ze kleddernat
regende zodat ze haar kleer tegen 't naakte lijf koud voelde plekken, zat toch ginder
in Blokland moeder voor haar klaar met warmte en met droge kleer als dat nodig
was. Moeder is oud en heel oud eigenlijk. Zij echter is jong, het volle leven ligt voor
haar. Vaak heeft Aagje er aan gedacht: mijn leven zal gans anders verlopen dan dat
van moeder en van haar andere kinderen, ik ga geen armoeibestaan tegemoet, verre
daarvan. Maar toch is het geitenvrouwtje van Blokland haar enige heul en rustpunt
van 't denken, dáár hoort ze thuis, dáár is heel haar hart. Bij moeder Geitemie. Moeder
is dom. Moeder kijkt niet wijder dan Blokland, ja wacht even, ook nog naar
Linschoten, welk buurtschap (naar ze zegt) vol wonderen moet steken. Aagje kent
nu de Linschoten en 't is een aardige buurt, dat wel, maar enig wonder is ze aldaar
niet tegen gekomen. Maar moeder is daar jonge meid geweest en al 't blije en kleurige
dat ze in die tijd ervaren heeft, van vóór ze de armoe met vader in ging, is in haar
herinnering tot wonder uitgegroeid. Want moeder is zo dom. Natuurlijk ziet moeder
ook de wegen niet om grof geld te verdienen. Ze zit maar domweg te ploeteren aan
soldatententen, lomp werk waar de hersenen niet aan mee hoeven te doen en iets
vernuftigere komt nog niet bij haar op. Maar tóch houdt Aagje van dat gewillig
vrouwtje onzegbaar veel, want ze is er van heel vroeger af tot op heden altijd
compagnon mee geweest, dwars tegen de broers en zusters in die doorgaans anders
wilden als moeders en als Aagje. En zie nu eens, wat ze allegaar geworden zijn:
tobbers, die aan moeder geen kwartje per week meer afgeven kunnen, ja menigmaal
nog komen schooien om wat geld. Wat is het toch jammer, dat moeder nu ineens
dwars wil; was dit niet het geval, dan zouden ze samen ooit nog eens echt rijk worden.
En Aagje kent moeder zo goed. Moeder mag dan dom zijn, vasthoudend is ze tevens.
Wat er eenmaal in haar kopje steekt, krijgt een mens er zomaar niet uit geredeneerd.
't Begin van haar nieuw soort koopmanschap is er echt door vergald. Maar eenmaal
in Utrecht helpt de furie van 't handelen haar over de zware gedachten heen. Ze heeft
het dekzeiltje opgerold en mooi weggeborgen, zie, daar koerst Aagje door de deftige
straten en langs de stille grachten van de stad met haar wagentje vol antieke
sierspullen. Maar ze doet al gauw een teleurstellende ervaring op, de kopers komen
zich niet rond haar wagentje verdringen. En ze kan toch maar kwalijk ergens in 't
wilde weg gaan aanbellen en in de gang roepen: hebben jullie hier soms kandelaars,
koffiepotten, blakers nodig, alles oud antiek bij de boeren vandaan?!
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Ik moet het van de recommandatie hebben, denkt ze, net als met de wagentjes. En
ze gaat de dokter eens opzoeken, een van haar eerste klanten van dat ze met wagentjes
naar Utrecht trok. De dokter treft ze thuis. Hij vertelt haar echter in de corridor, dat
hij geen laars voelt voor antiek. Maar hij houdt van de mooie dingen uit zijn eigen
tijd, zegt hij. Vol bewondering laat hij haar ook weten, dat hij vindt, dat ze stevig
gegroeid is in die paar jaren en een leuke meid geworden is. Maar antiek, brr, daar
voelt hij niets voor. Van al die ouwe dingen, die thans onnutig zijn geworden, wil
hij niets weten in zijn huis; 't zijn stofnesten en lastposten. Weg ermee!
‘Goed,’ zegt Aagje ontmoedigd weerom, ‘dan ga ik maar op een ander. Misschien
weet u wel iemand, die er heel anders over denkt.’
En zowaar, ze krijgt een adres van de dokter. Een collega, woonachtig aan de
Nieuwe Gracht. En hij geeft Aagje zelfs zijn kaartje mee met wat krabbels erop. Ja,
de bok leeft nog en maakt het perfect. ‘Dag lief kind, ik ben blij, dat ik je nog eens
gezien heb...’ ze krijgt een strelinkje onder haar kin, laat het zowaar toe van deze
vriendelijke dokter en staat weer op de steentjes. Maar die andere dokter was een
oud, zeurig en zuinig man. Die liet haar eerst haar halve inventaris naar binnen dragen,
aan de deur wou hij heel niet komen, en toen zat hij haar mooie spullen gemeen af
te kammen. Alles had hij zelfveel mooier, zei die man met z'n hondenkop. Ba, wat
een nijdas. En toen 't voor de heren kwam, koos hij een onnozel tin peperbusje uit
met engelenvoet, meer niet. En daar bood hij dan nog minder voor, dan ze krijgen
kon bij de antiquair.
Aagje had die ouwe dokter in zijn veel te wijde vieze kleer wel in zijn gezicht
kunnen spuwen, zó vernederd voelde zij zich. Maar het koopvrouwtje in haar deed
haar kalm blijven. Rustig pakte ze haar moois weer op en eerst op 't allerlaatst kocht
en betaalde die dokter toch maar de peperbus, zowaar nog tegen een schappelijke
prijs. Waarop ze hem poeslief vroeg, of hij geen adressen van andere liefhebbers
voor haar wist. Door die dokter werd ze naar een kwiek oud dametje gezonden met
grote wijdopen ogen en melkwit haar. Och, wat een grappig goed mensje. Haar dotje
haar stond als een torentje recht op 't eironde kopje en ze droeg daar een paars lintje
om heen. Bij dat dametje sleet ze een tinnen koffiepot, en vernam meteen, dat zo'n
pot eigenlijk samowar heet. Goed onthouden. En ze moest een glaasje thee met
citroen drinken en van haar tochten vertellen bij de boeren.
Toen Aagje zeer gelukkig weg ging bij dat lief mevrouwtje aan 't Lucas Bolwerk,
had ze weer een adres in handen. Maar dat bewaarde ze, daar ging ze morgen wel
eens heen. Ze reed naar Blokland terug en daar was moeder nog even zo somber en
narrig. Maar Aagje had op de terugweg een handig woord zitten verzinnen op haar
wagentje. ‘Moeder,’ zei ze, ‘ik zal doen wat je zegt; ik ga niet met de spullen open
en bloot door de stad heen leuren. Je hebt gelijk, daar zit geen goeds in.’
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‘Ga je de reut dan weer gewoon wegbrengen naar de opkoper, Aagje?’
‘Nee, dat ook niet. Maar ik hou 't dekzeil er over en ik heb al wat klanten; nou laat
ik me sturen van de een op de ander. Dat is ook veel beter en niemand heeft er erg
in op straat.’
‘Nou... in hemelsnaam dan maar,’ zei Geitemie bevend. ‘Want je wil het tóch niet
laten.’
‘Moeder, wat ben je ontdaan.’
‘Ik ben er ineenze zo bang van geworden, keind. Heel de dag ben je uit m'n
gedachte niet geweest.’
‘Wees maar gerust hoor, 't gaat eerlijk en rechtschapen toe.’
‘Nee! nee!’ gierde Geitemie, ‘toch zeg ik niet dat ik er vree mee heb! Want dat
heb ik heel niet! Doe jij maar naar je gelusten, zeg nooit dat het naar mijn wille was!’
Toen heeft Aagje het opgegeven nog met moeder te praten daarover. Er trok wat
kouds door haar heen. Ze ging vroeg slapen, om lang alleen na te kunnen denken.
Ze dacht aan al de bekende rijke huizen, waar ze nog ontvangen worden zou. Voor
't eerst in haar leven had ze met een rijk oud dametje thee gedronken met citroen er
in. En wat was dat aangenaam ongewoon, dat de thee voorgeschonken werd in
kristallen glaasjes met sierlijke dansfiguurtjes er in gegraveerd. Zeker ook wel antiek,
al had ze daar nog geen wetenschap van. En 't adres dat ze nu nog had, het
aanknopingspunt voor morgen? Dat adres was de band naar het
aantrekkelijk-onbekende bij de rijken, het nieuwe waar ze nu van proeven ging.

XVII / Op verre droomreis
Van de een op de ander was Aagjes levensregel geworden, sedert ze 't boers antiek
zelf aan de man bracht. Maar dat lukte niet altijd, soms moest ze uit het niets een
nieuwe klant zien op te vissen. En ook moest ze haar tocht door Utrecht wel eens
voor een tijdje onderbreken, omdat haar voorraad te zeer dunde. En rijke mensen
zoeken graag uit rijke voorraad, dát had ze al spoedig ervaren. Toen ze na een
onderbreking van een maand (en 't was hartje zomer geworden) weer door Utrecht
trok met haar wagentje, kreeg ze een adres in Breukelen. En 't bleek een goed adres
te zijn ook. Twee statige norse oude dames, die haar zwijgend betaalden precies wat
ze vroeg. Ze sleet aldaar een roosjen-tinnen antiek kinderserviesje, en met wat
weemoed deed ze er afstand van, want het was toch zo koddig. En wat hebben twee
van die rijke uitgeleefde rijke vrouwen daar nu aan? Aagje ziet die oude
rimpelvingertjes al doende met dat popperig fraai tinwerk, waar dikbillige engeltjes
in gedreven staan. Maar misschien denken die rijke vrouwen in 't kasteelachtige huis
aan de Vecht daarbij wel, dat ze weer kinderen zijn.
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Zó ongenaakbaar statig waren deze twee, Aagje was onthutst vertrokken nog eer ze
om een adres ter recommandatie had kunnen vragen. En daar stond ze aan het
weelderig begroeide en omzoomde water, ledig, zonder naast doel. Net of ze van
een kale hoogte in een ruimte zonder bodem was gevallen.
Ze nam voor de terugtocht de stille zijde van de Vecht, want aan de overkant had
ze alle prachtige buitenplaatsen en siertuinen reeds bekeken. Ze stuurde haar wagentje
langs Huize Oudaén en van daar naar 't Krayenest. Voor de kleine schutsluis lag een
woonschip, prachtig uitgedost en met een liggend leeuwtje van glanzend koper op
de helmstok. En op de luiken zag ze zowaar een gepoetst antiek akertje staan. Tjoep,
ze sprong van haar wagentje af en haastig rolde ze 't oliezeil op, want ze snoof dat
er whist in de lucht hing. Om langszij dat rijke scheepje te komen, moest ze eerst het
hoge bruggetje over en dan een soort jaagpad op. Maar haar bokkenwagentje heeft
aan smal pad al genoeg en ze kwam waar ze wezen wilde. Brutaal liep ze de
zwiepende loopplank over en 't geluid daarvan was zeker de voordeurbel van deze
waterwoning. Want zie toch, daar komt zowaar een mensenhoofd tussen de deurtjes
van 't achteronder piepen. Aagje neemt haar rokken bij elkaar, daar aan haar voeten
ziet ze de blijmoedige kop van een slordigaangedane jonge heer. Een boord en een
das draagt hij niet, maar een openhangend blank hemd, dat een stuk van zijn borst
brutaal bloot laat. En hij heeft zeker met zijn vingers door zijn haren zitten woelen.
Rond de middag komt een krachtig jong mens toch zeker niet pas uit bed, toch is z'n
pruik wild en ongekamd.
‘Hallo! Wat kom je hier voor een boodschap brengen?’ vraagt haar deze vreemde
schipper. En al had hij uit een oud en vuil lek scheepje haar die ene vraag gesteld,
dan nóg had ze er door waargenomen: dit is een mens van deftige familie.
‘Kom er maar eens uit, dan zult u het zien.’
‘Kom er maar eens in en weet het me te vertellen.’
‘Dat doe ik,’ zei Aagje zelfbewust en blij. Want ze was er ineens diep verlangend
naar te weten, wat ze daarbinnen allemaal wel te zien zou krijgen. En ze wist nog
niet eens, hoe die man er in z'n geheel uitzag, van welk postuur hij wel mocht zijn.
Tot nog toe had ze alleen die ongekamde kop maar gezien.
‘Ach, wat is het hier mooi!’ kreet ze, toen ze in het wiebelende kajuitje stond. En
meteen was ze weer weg, het trapje op, de loopplank over, want door de raampjes
had ze gezien, dat haar bok het wagentje van de dijk af zou hebben gegraasd.
Misschien heeft die slanke jonge heer in zijn losse kledingdracht echt wel gedacht,
dat dit onverwachte meisje stapelgek geworden was. Maar áls hij dit gedacht heeft,
't kon Aagje dan niets schelen; de zorg voor gespan en spulletjes gaat haar voor alles.
Na weinig tellen stond
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ze weer naast hem. Ze had neiging om te bukken in deze enge ruimte, hoewel die
jonge heer de zoldering nog niet eens raakte en toch stak hij een fiks stuk boven haar
uit.
‘Je bok ging er vandoor, hè kleintje?’
‘Kleintje?’
‘Hè jongedame dan. Ook al goed. Maar ik vind je nu eenmaal een kleintje.’
‘U bent ook zo lang van stuk.’
‘Ik mag er, wat dát betreft, tenminste zijn. Maar dat is zo ongeveer m'n enige
belangrijkheid. Je bent dus een koopvrouwtje, als ik 't goed begrepen heb.’
‘Precies.’
‘En van welke blikslagerij komt die rommel?’
‘Poeh!’ riep ze verontwaardigd, ‘alweer iemand die meent, dat ik me met bedriegerij
ophoud. Zie ik daar naar uit?’
‘Laat eens kijken.’ En de jonge gast beziet haar van voren, draait haar frank een
slag om en vangt haar weer op in z'n armen. ‘Neen, kind... dat niet. Je ziet er heel
anders uit, schattig meen ik.’
‘Nou, nou.’
‘Mag ik dát nog niet eens zeggen? Ik weiger je voor een ouwe tang te verslijten,
kleintje. Zeg, hoe heet jij?’
‘Agatha,’ zegt ze met beverige stem.
‘Kolossaal! Dát is tenminste een fraaie naam. Past helemaal bij je. Hoe kom je zo
in de koophandel verzeild, kindje?’
‘O, dat is een heel verhaal. Houdt u van antiek?’
‘Dat is te zeggen, van jong ook. Zeg, ik wou precies gaan lunchen, zal ik snaar
een eitje voor je mee bakken. Met wat ham er bij?’
‘Gunst, meneer, ik ken u niet eens.’
‘Dat is nu juist het aardige ervan. Een minuut of wat geleden wist oak ik van je
bestaan nog niet af. Waarom ben je eigenlijk het plankje over gekomen? Daar heb
je wel goed aan gedaan, maar vertel 't me eens.’
‘Er staat een messing akertje op het dek.’
‘O, slim vogeltje, nu snap ik jou. Goed, ik koop straks ook wel wat. Maar dan blijf
je hier eerst een hapje mee-eten.’
‘Mag ik dat wel doen, meneer?’
‘Deze meneer heet Henk, simpelweg Henk.’
‘Ach, net als m'n broer, die is wagenmaker.’
‘En ik schilder. Geen huisschilder hoor...’
‘Neen, ik begrijp u wel, kunstschilder, bedoelt u.’
‘Zet je muts nu maar af, Agatha; ik hoor het al, jij weet van wanten.’ En omdat ze
't in haar besluiteloosheid zelf niet dadelijk deed, zorgde die jonge schilder er maar
voor. Willoos liet Aagje het toe; ze was nog helemaal niet klaar met het verwerken
van dit vreemdnieuwe. Ze zag hoe die man een
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primus-stel aanstak, heel omslachtig gehurkt wat kledderen ging en het rook goed,
verwezen zat ze dat aan te zien. Maar toen lij naar het wandkastje liep om daar
eetgerei te halen, stond ze toch beschaamd op. ‘Maar laat mij dat doen,’ zei ze
kleintjes.
‘Goed, dek jij m'n tafeltje eens een keer. Mag ik je alles aanwijzen?’ En hij kwam
naast haar staan; of ze een kind was dat nog van alles te leren heeft, legde hij haar
hand op de dingen die bij het tafeldekken te pas komen. ‘Nou ben je ineens in een
schuit; aardig, vind je niet?’
Ja, Aagje vond dat héél wonderlijk. Enkele minuten geleden nog zat ze tegenover
twee stokoude rijke vrouwtjes, nu was ze onverwachts 't hulpje geworden van een
jonge schilder in een schuit. En het vreemdste was wel, ze vond het héél niet vreemd.
Net, of ze het van heel vroeger geweten had, dat ze hier ooit eens op een zomernoen
in dit rijke scheepje zitten zou en knapperend vers brood eten met deze goedgezinde
heer; Henk is hij genaamd, simpelweg noemt hij het, Henk. Maar ze kon amper eten,
zó blij maakte het haar, dat ze dit pad gevonden heeft. En telkens als Henk opstond
en weer een laatje opentrok of achter een deurtje iets zocht, vond hij weer wat lekkers.
Ze kreeg heerlijke kaas van hem, blokjes in zilverpapier, die in een doosje zaten;
nog nooit had ze zulke kaas geproefd, heel uitheems, heel vreemd. En hij gaf er kleine
rechthoekige beschuitjes bij, 't leek wel speelgoed. Daar kon ze wel een hele middag
van knabbelen blijven. En toen ineens dacht Henk na. Ik heb nóg wat voor je, maar
ik weet niet of je't wel believen zult. Wat mocht dázt dan wel zijn? In een blank
pitrieten mandje lagen vreemde paarse vruchten in peervorm.
‘Wat hebt u daar?’ vroeg ze, gans verslagen vanwege al dat nieuwe.
‘Dát zijn nu verse vijgen en ze zijn heerlijk rijp. Die heeft mama van de week voor
me meegebracht uit Zuid-Frankrijk.’
‘Zó ver?’
‘Ja, zo ver. En misschien komen ze wel van verder, uit Tunis of Algiers.’
‘O,’ zei ze, alsof ze op een haar na wist, waar ergens Tunis liggen mag en waar
Algiers. En ze nam zo'n vrucht, ze wist er weinig blijf mee, en wat smaakte het wee
en flauw. Maar vreemd tevens. Daarom nam ze er nóg een; Aagje en de schilder
muisden 't hele mandje leeg. De laatste smaakten beter dan de eerste, was Aagjes
bevinding, ze smaakten naar verre landen.
‘Dat is de eerste maal,’ zei hij bewonderend, ‘dat ik iemand verse vijgen zo
smakelijk heb zien eten, die ze te voren nooit geproefd had. Want aan verse vijgen
moet je wennen in het land zelf.’
‘Ik zou best heel ver weg willen,’ zei ze, alsof dat paste bij hetgeen hij daar zeide.
‘Je bent mooi, Agatha, een heel bijzonder meisje ben je.’ En toen is er in die kajuit
iets gebeurd, waardoor Aagje haar bok vergat en haar wagentje, haar antiek en zélfs
haar goede kans, hier wat te verkopen. Ze vergat Blok-
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land en moeder Geitemie, de armoe van haar zusters met de vele kinderen. Ja, Aagje
vergat haar verlangen om ooit nog eens naar Tirol te reizen. Want die jongen, wiens
moeder van verre reis vijgen had meegebracht, had haar naast zich op de zijbank van
de kajuit genomen, dwingend en toch zonder geweld. En hij nam haar handen, vertelde
haar van zijn eigen reizen. Hij was in Portugal geweest en in Spanje. Frans Marokko
had hij doorkruist, Italië en de Balkan; mensen-gerechtigheid, hoe kan één mens dat
allemaal beleefd hebben. En zij van dat alles niets. O ja, toch bereisde zij wel wat;
de buurten die allemaal monden op het kruispunt aan de Meerndijk.
Deze mens wist van de bergen waarop de sneeuw nooit geheel smelt en van de
zee die donkerblauw is, met purpere en hemelsblauwe zonnebanen erdoor. Van
palmen wist hij en oleander in alle denkbare halftinten, heerlijk geurend. Ach, Aagje
had er nog niet eens vermoeden van, hoe oleanders er uit zien, maar de naam klonk
zo mild. Henk heeft haar toch verteld, dat ze heerlijk bedwelmend geuren, natuurlijk
moet dat wel zo zijn... oleanders, welk een naam. En de Fransen zeggen laurier rose,
vertelde hij, ze wist niet wat zangeriger klonk, wat geuriger. Hij heeft in de nawinter
mandarijntjes geplukt in Cassis aan de wonder-blauwe Middellandse Zee, dan bloeien
daar de mimosabomen met geweld, waaiers van ragfijn groen met gouden hangers
er tussen. En op een tijdstip dat bij ons de natte kleddersneeuw door de schoenzolen
sijpt. Aagje hield haar adem in. O, wat zijn rijke mensen gelukkig. Haar bok buiten
klaagde, ze had hem ook zo kort vastgebonden en 't bermgras is maar mager.
‘Vertel verder, meer,’ smeekte Aagje en ze keek naar deze wondermens op, of hij
haar bevrijden kwam uit harde slavernij, middels zijn woorden. Hoe is tot heden toe
haar leventje geweest? Ach, net als met die bok; kort vastgebonden en 't bermgras
maar mager. En de wereld is zo groot, zo rijk aan pracht.
En hij zei haar, dat hij ook op de hoge bergen was geweest in de winter, temidden
van de ontzaggelijke eenzaamheid van de sneeuw. Daar, waar de droge koude heerlijk
is, puur de lucht, jong- en blijmakend de winterzon die deze immense witheid
toverachtig siert. Van skitochten vertelde hij, van ijsfeesten op de bergmeren, van 't
eenzaam-levende bergvolk, dat zijn voornaam levensgeluk in deze verlatenheid weet
te vinden. Geharde mannen en vrouwen met durf, die de bergen kennen en daarom
niet meer vrezen. Hij vertelde van 't heroïeke bestaan der gidsen, jonge kerels die de
klimmers voorgaan en met hun piolets de gletschers weerstreven.
‘We missen hier veel,’ hijgde Aagje. En toen vond ze 't echt jammer, dat ze wat
gezegd had. Want zolang ze alleen maar luisterde, zag ze de dingen die hij vertelde.
Nu was dat over; de onwezenlijkheid lag gebroken door haar eigen hijgend woord
van verlangen. En ze heeft zowaar de blauwe zee gezien, de heerlijke bergkoude
voelen prikkelen op haar huid, de ijle klare
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berglucht gesmaakt en de geur van oleanders en van gouden mimosa in vedergroen.
‘Wil je m'n bergschoenen eens zien en m'n ski's?’ vroeg Henk aan het zo
zeldzaam-aandachtige mooie koopvrouwtje.
‘Nee, maar dat je verder vertelt.’ En toen reisden ze samen nog heel Noord-Afrika
door. Hij, niet lui, trok met haar van Tanger langs de kust van de Atlantis naar Rabat
en Casablanca, waar het een wonder mag heten, dat de ongenadige zon de bomen
niet verkolen doet. Ze reisde met hem dwars door het Rif naar Fez; van oase tot oase
trok ze stoutmoedig met hem voort over de barbaars slechte wegen. Bij Oran zag ze
de purperblauwe Middellandse Zee, daar hebben ze gebaad en zorgeloos gespeeld
in de zon. Ze zag de maanblauwe Algerijnse kuststeden, dronk de roze landwijn en
hij stopte haar spelend onderweg versgeplukte dadels in haar mondje. Ergens tussen
Algiers en Tunis moet het geweest zijn, daar hoorde zij een Tiroler bok kwaad en
klagelijk mekkeren, idioot gehoor. Ze dwaalden door de heuveltuinen van Sfax,
tussen de immense dadelbossen, afgewisseld door palmen en cacteeën zo hoog als
scheepsmasten, en nadat ze Sfax ook nog hadden bezocht, gingen ze naar Europa
terug. En Aagje ontwaakte, terwijl ze voer op een paketbootje dat naar Sicilië koerste.
Ze lag rustig ademend tegen de flanellen borst van die bereisde schilder aan, tranen
van machtig geluk in de ogen. En die tranen werden weggekust, maar dat mocht hij
nu toch wel doen na haar zúlk een reis door wonderenland bereid te hebben. Aagje
heeft koninklijke Rifkabylen gezien in sierlijk-wapperende mantels, ze draafden
parade voor haar op hun schichtige arabers die de zon niet vrezen. Schoner beeld
kán voor haar ogen nimmer meer verschijnen; met dit koninklijk beeld voor ogen
zou ze willen inslapen voorgoed. Ze heeft de weemoedige muziek der Tunesiërs
gehoord, lokkende fluittonen, begeleid door dof houtgeklep. Dat klinkt nóg
geheimzinniger dan de melodie met basbegeleiding van een traag kerkorgel over het
weteringwater in zomeravond, een oud lied waarbij knechten en meiden met de ogen
halfdicht, neuriënd zingen, en die harmonicamuziek had ze al zo prachtig gevonden.
Nu wil Aagje niet heel en al meer ontwaken. Maar tegen deze jongemannenborst
rustend, wil ze geduldig toeven blijven. Wellicht komen deze beelden van het
ongewoon-schone weerom, beelden van een gelukkiger wereld stammend. Roekeloze
sterke handen omknellen haar, ze geeft zich aan die handen gewonnen, ze kunnen
haar uitheffen boven het zijnde van heden, boven Blokland uit, haar voeren naar de
witte toversteden van het zonneland. Nu heeft haar goede reisgezel niets meer te
zeggen, zijn koesterende handen mogen nu rustig worden, als ze haar alleen maar
omvamen blijven, opdat ze niet terugglijde naar de dingen die zij tot heden heeft
geweten, gekend en gezien: Blokland, moeder, geiten, bok-met-wagen, oud antiek
en, als enig element voor grote bewogenheid, die rare oude jongen
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bij Rijneveld op een wolk. Weinig zomer, weinig zon en verder bijna altij vochtigheid
en koude.
Hier is het goed, mild en koel in dit scheepje. Waar vaart het nu? Zijn ze al bij
Sicilië, wat land zou dát nu toch zijn, of varen ze naar een eiland ganselijk overdekt
met zwoel-geurende bloemen en zonnekleuren? Neen, ze varen langs Tirol, Aagje
hoort dat en ze hoort het nu goed.
Hierdoor wordt zij zich haar geurige werkelijkheid bewust, ze strengelt zich zonder
bruuskheid los en staat wankelend recht. En ze ziet zichzelve in het kajuitspiegeltje,
een verward wezen met grote ogen en slordig kapsel, nog slordiger dan Henk zijn
wilde haren!
‘'t Is erg,’ zegt ze verschrikt, ‘wat we bestoken hebben.’
‘Neen,’ weet hij, met zacht overredende stem, ‘maar 't was heerlijk.’
‘Ja, dat wel.’ Maar ze is zo beschaamd. En waarom moet dit anders zo manhaftig
vrouwtje nu zowaar vechten met tranendrang naar haar ogen? In de koophandel wist
ze altijd een weerwoord te vinden dat positief klonk, en waardoor ze elke situatie de
baas bleef. Hedenmiddag weet ze maar wat vaags te zeggen. En ze moet hier nu
vandaan, de werkelijkheid weer in.
Maar als je met een mens zúlke reizen gemaakt hebt, is hij je niet vreemd meer.
‘Henk,’ zegt ze, met neergeslagen ogen, ‘ik ga heen.’ Het was de eerste maal, dat ze
zijn naam noemde.
‘Blijf nog wat,’ vleide hij en warrelde nog wat door Aagjes rijke haar, ‘de dag is
nog zo lang.’
‘Ik woon heel ver hier vandaan,’ was haar mager verweer. ‘En m'n gerij gaat niet
snel.’
‘Ik zou toch nog wat van je kopen ook.’
‘Dat hoeft niet; doe het toch niet, Henk.’
‘Ach,’ zei hij en trok zittend op de wandbank het staande meisje tegen zijn knieën
aan. ‘Wil je me dan helemaal niets verkopen? Dat lijkt wel de handelsreiziger die
geen handel drijft.’
‘Je hebt zo mooi verteld,’ zei ze afwerend. ‘Net of ik alles voor me zag.’
‘Ja, je hebt trouw geluisterd. Ik heb nóg eens aan een meisje van m'n reizen zitten
vertellen. Ik zat hier, zij dáár; kaarsrecht hoorde ze toe. En toen ik klaar was - 't ging
natuurlijk niet zo uitvoerig, dat begrijp je wel - zei dat mormel: En regende het nooit
onderweg? Zo-een zou ik rattenkruid onder 't eten kunnen mengen.’
‘O ja, nu je 't zegt... 't regent daar zeker wel eens, dat moet wel zo zijn.’
‘En daar heb jij niet aan gedacht toen ik vertelde?’
‘Heel niet.’
‘Wát een vrouw! God, meisje, wat ben jij van prachtige natuur. Jij staat volkomen
open voor schone indrukken, zo zijn er misschien vijf in heel ons land. Wil je m'n
schilderijen zien? Ga mee, naar m'n atelier!’
‘Ga dan even weg, ik moet m'n haar over maken.’
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‘Och, gek kind, mag ik dát nog niet eens zien?’
‘Ga nu even.’ En gehoorzaam slungelde hij overeind.
‘Jij bent toch wel het vreemdste vogeltje, dat ik ooit heb zien fladderen. Waarom
mag ik nog niet eens zien, dat je je haar kapt?’ Maar werkelijk, hij liet haar alleen.
Door een deur trok hij naar de holle scheepsruimte, waar ze éven maar een glimp
van waarnemen kon. Het was er zeer vreemd, dacht haar. Rap fatsoeneerde zij haar
kapsel en met de armen geheven boven het hoofd, de haarspelden tussen de tanden,
groette zij haar vochtige ogen die haar nieuw aankeken. Antwoord op zijn vraag had
ze niet gegeven, ook niet geweten eigenlijk. Het was haar door 't gebruik thuis
bijgebracht: een man mag je niet zien als je haren los hingen. Maar Aagje begreep
nu wel, dat het in deze omstandigheid hier de schilder heel vreemd was voorgekomen.
Hij is nu in zijn atelier, achter de deur. En ze werd haast gezogen naar die deur,
waarachter hij haar wachtte. Schande!
En zowaar, ze klopte aan, gelijk een boni met neepje op dat in een deftig huis moet
doen. ‘Zeg, ben jij betoeterd, je hoeft niet bij me aan te kloppen. Jongens onder
mekare, Agatha. Jij jong en ik jong. En we zijn elkaar toch zeker goedgezind.’
Dat was Aagje stellig, want heel haar figuurtje trilde van geluk, toen hij haar
parmantig om de ledenen vatte en zijn atelier in beurde. Hij droeg haar door een soort
alcoofje met smalle bedden terzijde. ‘Niet opzij kijken, hef kind, want dan moet je
natuurlijk helemaal blozen,’ plaagde hij. En dat alcoofje mondde uit in het ruim van
de woonschuit, was er door afgescheiden met een donkerrood vetouren gordijn, dat
de schilder voor de doorgang schoof, toen hij haar binnen had geloodst. ‘En hier ben
je er nu,’ zei de sterke jonge gast, zette haar luchtig neer en ried haar aan, dat ze alles
maar eens op haar gemak bekijken zou. ‘Zelden mag hier iemand binnen komen,
weet je.’
Ja zeker, mooi gezegd. Kijk alles maar eens op je gemak af. Dat moet je dan kunnen
nakomen. Maar Aagje uit Blokland liep hier door een ruimte van louter wonderen.
Ze zag sierpullen, zó voornaam en vreemdvormig, daar had ze het bestaan nog niet
eens van vermoed. Het antiek bij haar boeren is stoer en van rechtschapen makelij;
je kunt er goed aan zien dat het gemaakt is voor zwaar en degelijk landsvolk
hiervandaan. Maar de vreemde mooie dingen die ze hier zag, ze snoven naar de verre
warme landen. En haar aandacht kon ze op één ding niet bepalen, het ging niet. Al
die snuisterijen van fijn geciseleerd koper en van matglanzend ivoor zag ze in een
schemering van totaliteit, warrelend tot één voorstelling van uitheemsheid.
Maar hij bracht haar bij zijn schilderijen, die omgekeerd en zonder lijst tegen de
gebogen scheepswand stonden. Telkens zette hij een ander doek op een ezel, nooit
lang. Naar haar mooibevinding peilde hij niet; met één oogopslag had hij al gezien,
dat dit landse dochtertje diep teleurgesteld was, want ze zag veenplassen en die kende
ze al. Ze zag koppen van oude boeren
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en afgesleten daggeldersvrouwen, soms een lomp boers kind er tussen met
onwezenlijk-paarse armoewangen, wéér weiland en plassen, en rundvee, en slootjes
met gebrekkige huisjes der armen er bij, maar Aagje zag zijn verre reizen niet.
Gedachteloos greep hij naar de doeken, amper zelf ziende wat hij telkens
tentoonstelde. Zie, Aagje moet echt schrikken, daar staat nu op de ezel een naakte
jonge vrouw te kijk, een felle brutale stadsmeid zo te zien. En zonder schaamte
hoegenaamd, de vingers geklemd om de volle borsten. En eer Aagje 't verhoeden
kan, heeft ze een kleine schreeuw gelaten. Henk moet daar toch werkelijk om lachen;
hij zet het doek weer omgekeerd weg en komt op haar toe. ‘Ben je geschrokken?’
‘Heeft die meid zich daar zó aan je gepresenteerd?’
‘Maar meisje, dat is een doodgewoon model, onder ons gezegd... een kledder van
een meid, brutaal en hebberig.’
‘Maar zo... toch niet zo helegaar uitgekleed.’
‘Dat is toch haar vak.’
‘O.’ Aagje kan het niet omvamen, hoe het iemands vak kan zijn, zich aldus aan
een man te vertonen. En dan nog aan een man, die geen eerbied hoegenaamd voor
je voelt en die later van je gewagen moet als een kledder van een meid. Ze rilt in
haar schouders, alsof dat haar pijn doet. En deemoedig vraagt ze hem, of hij ook
plaatjes heeft van zijn reizen zo ver.
‘Ik had het moeten begrijpen,’ zegt hij spijtig. ‘Om deze doeken geef jij natuurlijk
helemaal niets.’
‘Dat zie ik toch alderdagen,’ verklaart ze om hem wat op te beuren. Want nu vindt
Aagje 't ineens verdrietig, dat hij al opgemerkt heeft, hoe weinig al die plassen en
koeien haar schelen kunnen. En toch zijn óók die schilderijen zijn werk, voortgekomen
uit Henk zijn vernuft. En ze vindt, dat hij het echt kundig verstaat, alle dingen staan
er levendig op.
‘Jij wilt m'n reisschetsen zien?’ vraagt hij.
‘O!’
‘Je zúlt ze zien.’
‘Nu, meteen al?!’
‘Dat gaat niet, m'n kindje. Ik heb ze niet hier. Maar je komt toch terug?’
Ineens staat ze voor een gloednieuw begrip. Zal ze hier ooit nog terugkomen?
Hoeft dit dan wezenlijk niet het einde te zijn van dit dronkenmakend wonder? ‘Ja,
ik kom!’ jubelt ze onbeheerst, alsof ze een slet was, die zich zonder fierheid overgeeft.
En Henk kijkt haar onderzoekend aan.
‘Hier blijf ik niet liggen,’ zegt hij. ‘Vanavond verhaal ik de schuit weer naar de
plassen. Wanneer wil je komen? Maar je moet me tijd laten, dat ik m'n schetsboeken
van thuis laat komen. Morgen dus niet, overmorgen is krap. Maar wat zeg je van
Zondag?’
‘Zondag ben ik altijd bij moeder.’
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‘O, heb jij een moeder ook al. Zo'n vreemd vogeltje als jij bent, ik dacht: dat was op
een keer uit een wolk komen regenen.’
Aagje moet lachen om dat malle woord. En ze vertelt hem, dat ze een héél zorgzaam
geitenmoedertje heeft. ‘Want we zijn arm, hoor. Ik zal wel nooit op reis kunnen
gaan.’
‘Een mooie jonge vrouw kan alles verwerven wat ze wil,’ zegt die treiteraar. En
met dat verrukkelijke woord jaagt hij de onrust in haar wezen, zonder er goed weet
van te hebben.
‘Je bent zeker erg rijk?’ zegt ze dromerig.
‘Ja, we zijn wel rijk. En wat zou dat? Waarom vraag je dat?’
‘Jullie begrijpen niet wat arm-zijn is. Moeder heeft twintig jaren lang soldatententen
gestikt, haar vingers zijn er gekorven van. Hoe zou ik ooit moeten reizen.’
‘Schrikkelijk,’ zegt haar nieuwe vriend, ‘ik kan er liet aan denken als ik jou zie.
Je lijkt wel een zomerbloem. En je moeder gekorven vingers? Wanneer kom je bij
me terug?’
‘Mag ik Maandag komen?’ vraagt ze deemoedig.
‘Natuurlijk. Ik zal op je wachten aan 't Muidergat achter Tienhoven, weet je dat
te vinden?’
Aagje weet niet, waar dat precies is, want het is buiten haar jachtgebied. Maar ze
laat het zich geduldig uitleggen. ‘En dan varen we de plassen op, daar is het prachtig!’
Ik wou dat je dan naar Afrika voer - denkt Aagje warrelig en ze dankt hem met
bei haar handen, smeekt die Henk, dat hij niet nóg eens heur haar in de war maken
zal en omdat hij doet wat ze van hem vraagt, krijgt ze op haar manier groot vertrouwen
in zijn rechtschapenheid.
Hierop is Aagje naar moeder gereden. Moeder, ouwe bange, kleine, gekke, lieve
Geitemie, o frutje van een verloren vrouwspersoontje, wreed weggestopt achter in
het Bloklandse niets, o, moeder, moedertje, gek oud wijfie... áls je het toch eens wist.
Als je nu door me heen kon zien, in m'n denken kon kijken, m'n willen aflezen, m'n
verlangen weten... wat zou je gelukkig zijn, want ik, Aagje, Agatha, je aparte,
zeldzame, mooie, lieve dochter, ik ben zo gelukkig. Maar o, moeder, moedertje,
Geitemie, jij met je malle zorgen voor melkgevende geiten die tóch na vijf jaar
afgedankt worden, wat ben je dom, wat ben je bár dom; je weet nog niet eens dat er
dadels groeien in de tuinen van Sfax, dat er cactussen zijn met bloeistengels, zeven
meter hoog. Maar cactussen... wát zijn dat? Zwijg stil, ik weet het zélf nog niet eens;
maar Maandag zal ik dat alles zien: bloemen zo hoog als huizen, hoge huizen. Niks
weet jij van die dingen. En toch hou ik van je, geitenmoedertje, ik heb nog nooit
zoveel van je gehouden als nu. Wat duurt het nog lang van Vrijdag tot Maandag; ik
zou je wel plat willen zoenen, werkwijfie. Maar waarom ben je zo stil, moeder,
Geitemie?
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XVIII / De geleerde man en het geluk
De armmeester van de gemeente Willeskop heeft met zijn wijs boerenhoofd geschud
en tot zijn bedachtzame medeleden gezegd: ‘Dat hebben we toch maar allemaal voor
jaren her al zien aankomen; 't geld kón daar niet op bij die locht-levende weduwvrouw.
Nou zitten wij voor de lasten. En verhaal op de getrouwde keinderen geeft natuurlijk
ook geen spaan. Die hebben het sparen niet voor zich gezien en eten natuurlijk alles
op wat ze winnen.’
Ja, daar zijn ze 't allemaal mee eens; 't is zuur geld voor de gemeente, vooral wijl
't waarlijk niet nodig was geweest, dat die weeuw ooit kloppen kwam aan 't deurtje.
Maar ze kunnen er nu niet van buiten, ze mogen een mens toch niet doodhongeren
laten. Veel onderzoek hebben ze in het voorliggend geval van Geitemie niet van
doen; een halfblind oud wijfje gans alleen, sterft van de armoei weg als de gemeente
niet bijspringt. Er is niet gespaard, dus kwam de nood snel, toen 't maar even haperde.
Hier moét dus geholpen worden, doch de Willeskopse armenkas weet te geven met
mate. Breed zal ze 't wel niet hebben van het geld dat de bedeling haar toewijst, schat
zélfs de armmeester.
Neen, breed had Geitemie het niet in het einde van haar leven. Breed niet en
vreugdig nog te nun. Nóg twee van haar kinderen - haar beide nakomertjes - heeft
ze op haar oude dag afgeven moeten. Een bleef in de stuipen en kort daarop kwam
ter vervanging een andere. Maar die andere, zwijg erover, die heeft ze moeten
uitspuigen. O, grote gerechtigheid, daar bestaan geen tranen voor. En welk klagen
zou daartegen baat geven? Geitemie is als een uitgemulmde holle knotwilg geworden,
nog maar een krakje bij een late herfstwind en ze waait om. Ze weet geen kracht
meer in zich aanwezig, om nóg meer ellende te doorstaan. Van de armen krijgt ze
wat mager geld, 't reikt amper toe voor de huur en een brood en nu en dan. En eigens
bakken gaat ook al niet meer; ze is zo moe, zo uitgeleefd moe.
En alles wat ze nog had kunnen verkopen, eer ze deemoedig en beschaamd kwam
vragen om onderstand, het is al verkocht. Van haar drie geiten twee. En dat is goed
zo; heeft nog maar melk nodig van een, ja 't is zelfs nog te veel in haar allenigheid.
Neen, tóch niet alles is verkocht. Er staat in 't schuurtje een geel bokkenwagentje te
verouderen; Geitemie heeft de moed gemist dat ook nog te verkopen. Want dan had
het door heel de buurt vervoerd moeten worden en alles wordt hier van de buren
gezien. Hoe lang had dat weer de kwapraat gevestigd op haar geslagen huis? Dees
winter, toen het zo barmenselijk koud was, heeft ze voor het karretje gestaan met de
bijl in haar oudevrouwenknuisten, maar ze heeft de eerste slag nog niet durven geven.
Het is zo'n wezenlijk mooi wagentje. En toen 't nog dienst deed, was het haar toch
rechte ogenlust.
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Maar nu wéér een jaar van ijzig alleen zijn gevolgd is op het vorige, zal ze niet langer
meer aarzelen, als het wederom zo koud wordt. En om zichzelf zekerheid ervan te
geven, dat ze straks zo moedig wél zal zijn, vernielt ze alles wat er nog aan domme
prulletjes uit Aagjes kindertijd in huis is. En ze vindt het getekend portret van heel
vroeger, het papiertje is een beetje vergeeld in haar vochtig huisje. Vandaag nog niet,
heden zal ze 't nog niet verscheuren en de snippers gooien in het vuur. Morgen
misschien. Maar zal ze morgen niet bedenken, dat het kind toentertijd nog maar een
onschuldig wezentje was? Misschien wel. Misschien zal ze dan ook wel weer dat
zeerdoend zelfverwijt voor ogen krijgen; heeft ze eigens dat mooi jong ding niet aan
de weelde gewend, de weelde waaraan ze te gronde is gegaan? Alles wat het
huppelend nakomertje maar gewenst heeft, ja vóór ze het kon wensen, moeder gaf
het haar; mooie kleer en aardige sier, ja een bokkenwagentje met een bok. En is
Aagje, toen ze naar de volwassenheid groeide, niet het verderf tegemoet gereden op
dat eigenste karretje? Waarom? Waarom deed Aagje moeder dat erge aan? Omdat
ze zoveel hield van dure kleer en dure dingen. En ook die vrijmoedigheid, om te
durven handelen met jan-en-alleman, dat is toch niet eigen aan arme kinderen van
de lande. Maar Aagje wás ook niet grootgebracht als arm kind, neen een luxe-diertje
heeft moeder er uit gekweekt. En naar de weelde heeft zij zich toen gericht. Kón het
ook wel anders?
Het verwijt zit zeerdoend in moeder te wroeten. De andere kinderen hebben er
wel voor gezorgd, dat het zich vastzette bij moeder. En deswege kan Geitemie het
in geen van die huishoudens harden; vreemder dan vreemden zijn haar oppassende
kinderen haar geworden. Harde slagen zijn haar dat geweest, maar geen zo hard als
het knagend besef, dat haar zeldzaam en zo vernuftig dochtertje tot slet verworden
is.
En zie toch, nu hebben de kinderen tezaam voor moeder zelfs geen handje
kopergeld per week, niets, niets, niets. Aagje, die is rijk, zeggen ze. Zoek maar uit
waar ze ieverans haar slecht bestaan heeft. Vroeger was alles voor Aagje, laat nu de
zorg voor Aagje zijn, voor 't lieve troeteldiertje, dat toch zo slim aan haar duur kostje
komen kan. Waarom vraag je heur ook niets? Hoe 't fijn in elkaar zit, weten we nog
geeneens, hebben we niet mogen weten van je. Maar ze moet je gebeden en gesmeekt
hebben, dat je onderstand van haar aannemen zou. Daar ben je te groots voor geweest,
dat is toch onze schuld niet. En nou is ze wijd uit je ogen weg. Wij, je oppassende
kinderen hebben zelf kinderen en die eigen kinderen gaan op gescheurde klompen
naar de school, blikbandjes over de scheuren. Armer kán het toch al niet. Maar één
van ons allegaar is rijk. Wie moet dan bijstaan? Dat is toch geen vraag, moeder!
Ja, moeder moet het zelf erkennen, ze kunnen haar niets afgeven, armoei is zo
hinderlijk vasthoudend. En ze mag de kinderen die haar géén schand
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hebben aangedaan, nu ook geen verwijten doen. Al haar verwijt moet op haar zijn
gericht, die - moeders vele goeds niet meer achtende dan geitendrek - haar levensgeluk
gestolen heeft, haar ouwerdom vergoord.
Malende zou je er van worden, ouwe moeder zijnde, elf malen gebaard hebbende,
nu van de armen hard brood te moeten eten. ‘Ouwe sik,’ zegt ze snikkend, ‘naaste
maand kom jij ook al guist te staan, waar. Ik voel het aan de straaltjes van je melk
tussen m'n vingers, 't raakt op z'n eindje. En je bent nog heel niet aan je tel toe; wat
duren twee en twintig weken lang als je er op wacht. Als ik geen zog meer had
vroeger, ouwe sik, dan kreeg ik bang van mijn goeie vent in bed, want dan was er
weer gauw wat besteld. Net zo zeker als een huis, 't ene kraambed volgde op het
andere. Maar jij hebt al mooi voor de bok geknield, jij wou wel graag naar de
geitenman, met z'n stank en z'n forse baard, waar ouwe sik. Zo is 't je natuur. Je staat
hier maar ijzig alleen te kijken tegenwoordig. Maar zie het te verdragen, ikke ben
net zo allenig hoor.’
En ze neemt het emmertje op, komt langs het wagentje, gelijk ze er tweemaal per
dag langs komt en ze vraagt aan haar tevreden, want goed uitgemolken geit: ‘Wil jij
nou eens lachen? Moet je zien hoe een oud vel op een stuk keinderspeulgoed klimt.
Hup!’
Maar 't ging niet van hup, 't ging Geitemie heel bezwaarlijk af. Wat is haar dat
klimmen ook al lastig geworden. Ze had het vooruit wel kunnen weten en toch telkens
vergeet ze haar stijfheidskwaal. Maar tenleste zit ze toch waar ze wezen wilde, op
de bok van Aagjes wagentje als een echte koetsier. ‘Als jij, ouwe sik,’ zegt ze,
toonloos of ze een lesje opdreunt, ‘als jij nou een bok waar - en 't is zonde maar het
hoort er bij, dan was je nou gesneden - en dan mocht ik iedere keer als ik er zinnigheid
in had het tuig nemen, dan zette ik je mooi voor 't karretje en liet ik je heelderwereld
zien. Dan gongen we samen toeren als echt rijk volk, wij samen, wijd wijd weg,
voorbij de Lange Linschoten, voorbij de armoei. Dan kreeg jij je buikje vol te eten
met gele wortel en loof van meitak en zoete melk en jonge riettoppen... en ikke? Och,
ik heb niet veel meer nodig; met wat geitenkaas, mik met uitgebraaien spek en een
tas koffie, ben ik tegenwoordig best tevree. Korstjes kan ik niet meer bijten, ouwe
sik, die zal ik onderweg óók mooi voor jou bewaren, daar knabbel je graag op met
je voorste tanden, ikke weet het wel. Suikerklontjes lust je ook graag. En als we dan
't slechte meidje tegen kwamen en ze zag ons - jou en haar wagentje en mijn persoon,
óók al d'r bij - nee, dán bleef ze in de slechtigheid niet volharden, waar ouwe sik?
Zó slecht is ze toch niet geworden. Dat kán toch ook niet waar zijn? En als ik dan
hurt! riep, om gauw van haar weg te zijn, maar mooi omkijkend of ze ons niet achter
kwam, dan bleef jij wel stilstaan, bok zijnde, waar ouwe sik? Maar als ik het was die
ho riep en jij wou dan dravelings van heur weg, om wat ze jou en mij heit aangedaan
(hoelang staat ons wa-
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gentje daar al te vermulmen) dan zou 'k het nog wel van je winnen, al ben ik niet erg
sterk meer. En dan kwamen we gedrieën thuis, hoé het ook ging. Maar als we haar
nou eens niet vonden? - zal je vragen. De wereld is zo ontaard groot, een mens is
maar een pluisje er op. Dan reden we samen door, naar 't end van de wereld en naar
het eind van 's mensen bestaan. Ieverans moet toch de wereld ophouden, het weten
ophouden van je bestaan en van alles wat geweest is? En je zou naar 't einde wel met
me meegaan, waar ouwe sik? Jij en ik, we zijn alletwee tóch zowat uitgediend en we
hebben niks anders meer dan mekare. Jij een ouwe geit alleen, ik een ouwe vrouw
alleen.’
Maar nu moest Geitemie toch ook weer van het wagentje af en dat was nóg
moeilijker. 't Leek wel een berg. Toen ze er eindelijk hijgend naast stond en ze met
een slip van haar schort een plekje van 't glanzend-gepolitoerde hout had
schoongewist, kreeg ze weer neiging om het onnutte sarding dat haar dag aan dag
herinnerde aan haar vreugden van vroeger, kapot te slaan. Maar misschien kan ik
daar dees winter de lijfelijke kracht niet eens meer voor opbrengen, troostte Geitemie
zichzelve.
En toen ze met haar magere portie melk weerom kwam in de keuken van haar
klein, doch veel te grote huis, zat daar een oud mannetje in zwarte boerse kleer. ‘Ken
jij me nog, Geitemie?’
‘Ja goed,’ zei ze zachtmoedig, ‘jou heb ik tenleste ter deuce gewezen, jij met je
lootjes. Maar dat is lang gelee.’
‘Ja, heel lang. Mooi was dat niet van jou, Geitemie. Dat mag ik nou best zeggen,
want de jaren zijn er overheen gegaan en het is allang vergeten. Maar overwegende,
a1 't geen ondergetekende voor uedele had verricht, heb ik de eer te zeggen, nee,
mooi was dat niet. Bij 't polderbestuur was je er zo genadig niet afgekomen, Geitemie.
Daar wisten ze een wederspannig mens altijd nog wel te poenaliseren, gelet op de
keuren.’
‘Bekeuren? Maar 'k was toch vrij om lootjes te kopen en 't weer na te laten ook.
Dat was toch m'n goed recht.’
‘Mensen die van 't recht helegaar geen verstand niet en hebben, hoor je al z'n leven
't hoogste woord uitslaan over rechten.’
‘Ja,’ erkent ze, ‘erg kundig ben ik niet. En het moet gezegd worden, dat jij je weetje
weet. Zoveel heb ik er wel van onthouwen. En dat je tóch nog terug bent gekommen!
Mag het een bakje koffie zijn?’
‘Hou jij nog altijd geiten, vrouw?’
‘Maar natuurlijk; ene heb ik nog. Hoe, kwam ik anders aan melk?’
‘Mag ik voor dees keer dan refuseren?’
‘Je lijkent veel een stadsman.’ En Geitemie ging hem eens haarfijn uitleggen, hoe
gezond geitenmelk eigenlijk is voor een mens. Haar bezoeker zat wijs en wel te
knikken, maar toen ze op 't eind van haar pleitrede vroeg, of hij tóch maar niet een
tas koffie meedrinken zou, was zijn antwoord: ‘Net
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als jij in je tijd, Geitemie, tegen beter weten in zeg ik... neeë, ik mot niet! En daarvan
acte.’ Toen sloeg hij zich op zijn knieën en zweeg verder.
‘Wat kom je eigendijk doen?’ vroeg ze met de koffiemolen tussen haar knieën.
‘Dat is vragen naar de bekende weg.’ Hij klopte op het zeildoeken tasje, waarin
hij z'n lootjes bewaarde.
‘O. Ga 't dan maar weer gauw verderop zoeken. Bij mijn persoon is zogezegd niks
meer te halen.’
‘Ik wou, ik kon je nog eens een bonk geld komen brengen,’ zei 't ventje met
bestudeerd dromerig gebaar, alsof hij de zakken goudgeld al in de lucht zweven zag
voor haar.
‘Wat zou ik er nog mee aanvangen?’
‘Goed er van leven!’
‘Dát kan ik al niet eens meer verlangen,’ klaagde ze.
‘Mens nog aan toe!’
‘Ik heb nog maar ene zorg en dat is: hoe kom ik mettertijd aan een kist en een
rechtschapen begrafenis.’
‘Zó mag een mens niet praten,’ wist haar bezoeker. ‘Oud zijnde, en het leven zat,
moet je tóch nog denken aan je kinderen, moeder.’
‘Kinderen? Hoor jij eens. Kinderen van arm volk sterven arm. Daar kan de loterij
toch niks aan verhelpen, dat left zo in de natuur. De armoei heit lange armen.’
‘'t Lijkent hier wel een sterfhuis, of erger. Zit je nou zo helegaar alleen, vrouw?’
‘Jaat.’
‘Tjonge. Vreugdig is dat niet, hè. Ik heb het eigens ondervonden, weet wat dat
zeggen wil. Je kinderen hebben 't ook zeker niet breed.’
‘Heel niet, man.’
‘Dat heb ik ook wel eens horen verluien. En nou geven ze moeder zeker niet veel.
Ach ja, zo loopt dat al z'n leven. Ga d'r maar niet om rechten, Geitemie. Want je kan
wel gelijk bekommen bij de heren, maar van kale kikkers is 't achterna maar kwalijk
veren plukken.’
‘Ik wou tegen m'n keinderen helegaar niet rechten,’ zei ze verschrikt om zo'n barre
gedachte. ‘Wie sleept z'n eigen bloed nou voor 't gerecht.’
‘Zijn ze allegaar zo arm?’
‘Dat wel,’ zei ze aarzelend.
‘Je wil 't ware zeker maar ongezegd laten, is 't niet, moeder?’
‘Man, waarom ben je gekommen? Om me nog te kwellen ook.’
‘Jij bent nog net als voor jaren her, vrouw. Zonder vertrouwen in mijn persoon.’
‘Nee,’ zei ze gelaten, ‘ik heb jou altijd een rechtschapen manspersoon geweten.
Eerlijk genoegt.’
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‘Maar...’
‘Wat is er dan toch man? Wat kom je naar ware willen doen?’
‘Van je erge armoei had ik gehoord, Geitemie. En toen zee ik tegen mezelf: dat
is nog een ouwe kalant van je, daar moet jij eens op af gaan.’
‘Ik vraag geen onderstand.’ Smekend weert ze hem af.
‘Weet ik wel. Begrijp ik goed genoeg. Iets van dien aard zou ik eigens ook niet
aanvaarden in jouw stee. Maar ik docht: misschien wil Geitemie wel eens praten met
me, ze zit zo verloren alleen rechtevoort.’
‘Wat kennen we elkaar eigentlijk.’
‘Ja, we kennen elkaar maar amper. Maar toen ik van al jouw misère hoorde,
Geitemie...’
‘Wat weet je?’ vraagt ze bevend.
‘Zogezegd alles, moeder. Schrik je daar zo van? Maar heel de wereld weet er toch
van.’
‘Ook van Aagje?’
‘Meen je dat mooi keindje met haar lieve lokogen?’
‘O, mens toch... zeg wat je van heur weet.’
‘Hoor je dan eigens niks meer van heur?’
‘Nooit!’
‘Dát is grof. En je bent er toch zo ampert goed voor geweest, dat heb ik eigens
nog wel vastgelegd volgens bevinding in loco.’
‘Schend nou maar niet van m'n keinderen, 't zijn m'n keinderen, man.’
‘Ja, dat wel. Maar als ze jou toch in de armoei allenig achterlaat.’
‘Ze weet nog niet eens hoe 't hier nijpt!’
‘Dát kan best zijn. Want een kwaad keind heb ik er ook nooit in gezien.’
‘Wil ik bierneven een snufje koeimelk voor je halen, dan kan je tenminste wat
koffie bij me drinken.’
‘Mens, doe toch geen moeite. Zet nou die koffiemolen eens neer en vertel me, hoe
het zo met heur vergaan kon. Wat de mensen er van zeggen, is altijd zo anders.’
‘Wat zeggen ze dan?’
‘Ik ben hier niet gekommen, om je nóg meer 't putje in te douwen, Geitemie. En
laat ik 't daarom maar voor me houden. Ik reserveer alles. Hoe is 't eigenlijk gegaan?’
‘Gaat het de buurt niet door, als ik m'n mond open doe?’
‘Geitemie, ik heb een mensenleven lang voor het Waterschap zwaar onder ede
geleefd. En daarna, in de lootjes moet een mens óók het zwijgen verstaan over zijn
klanten. Hoé hard dat soms valt. Ik ben horende doof, zo past het een man van mijn
levensmanier, ten respecte van mijn kalanten hogergenoemd. Je kan evenzogoed
tegen een lijk praten als tegen mijn.’
‘Ze heit liefde opgevat, 't is onverstaanbaar, maar toch is het zo, voor een hele
rijke doeniet.’
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‘Ze zeggen een schilder.’
‘Jaat. Maar een rijke, geen beroemde, vat je? En die heit het arme kind omtrent
razend gemaakt met z'n weelde. Zó is 't gegaan.’
‘En is 't waar, dat ze soms hele nachten bij hem bleef?’
‘Je weet het,’ zucht ze.
‘En jij, die docht, dat ze ieverans eerbaar sliep onder Veldhoven bij burgermensen
jou bekend.’
‘Alles weet je, hoe is het onder de mensen mogelijk.’
‘En dat ze moedernaakt voor hem is kommen staan en hij heit haar in die presentie
uitgeschilderd?’
‘Spaar me toch, spaar me toch, man!’
‘'t Is niet rechtschapen van heur,’ weet het loterijventje, ‘ik mag niet zeggen dat
het rechtschapen is. Maar als een meidje verliefd is, hè moeder? Dan is dat sterker
dan water en wind. Al heur willen is er dan van doortrokken. Naar je vermaan heit
ze niet willen luisteren?’
‘Ze was toen ook al zo gekluisterd aan de liefde.’
‘Meugelijk. Iets van dien aard kunnen wij, ouwe mensen, maar kwalijk begrijpen
in de jonkheid.’
‘Ik soms wel,’ zegt ze met neergeslagen ogen.
‘Maar je keurt het daarmee toch niet goed van 't keind, Geitemie?’
‘Heel niet. Ze had dat niet maggen doen. Nooit en nooit!’
‘Toen heb je heur dus den huis uitgewezen?!’
‘Neeë ik. Want dát zal een moeder nog minder doen.’
‘En ze is je dus ontvlucht.’
‘Ze kon m'n verdriet toch niet aanzien, man. Toen week ze van me af. Verjaagd
heb ik heur niet.’
‘En dat heb ik met mijn jong indertijd wél gedaan.’
‘Ik weet het nog,’ zegt ze.
‘Waarom vraag je nou niet, hoe 't met dát keind afgelopen is? Denk jij allenig
maar aan je eigen verdriet?’
‘Zo is een mens nou eenmaal. Maar vroeger heb ik vaak aan je jongen gedocht.
Is hij nog weerom gekomen?’
‘Een beste jongen is 't geworden. Getrouwd, een standbeeld van een vrouw, lief
en oppassend, vier kindertjes, een eerlijk stuk brood... mens, wat wil je nog meer!’
juicht het loterijmannetje. ‘Helegaar is hij uitgekuurd. En jij bent 't geweest, Geitemie,
die me altijd geraaien heeft: laat die slampamper niet los, je bent toch zijn vader...’
‘'t Is waar,’ zegt ze met blije ogen. ‘En dat je dat nog weet!’
‘Zou ik dat ooit vergeten? Nee, vast niet! En deswege ben ik eigentlijk hier. Toen
'k hoorde van je tegenbeden zei ik tegen mezelven: dáárheen, want nou zit Geitemie
zelf in zo'n soort wak vastgevroren.’
‘De mensen zijn veel beter dan ze soms lijken,’ zei 't oud wijfke met een
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zucht. ‘Ik docht aan jou als aan een, die allenig maar uit was op lootjes verkopen,
geld binnen halen.’
‘Je hebt heur dus heel niet verjaagd, Maar 't keind is op avontuur zomaar
meegegaann met een rijke vreemde. En getrouwd is ze er toch niet mee.’
‘Dat niet,’ zei ze kleintjes. ‘Maar zeg dat toch aan niemand.’
De loterijman kijkt Geitemie eens aan. Nee, ze speult geen comediestuk, ze meent
dat. Ze weet dus echt niet, dat ieder mens uit alle buurten hieromtrent het van de
daken afroept: Geitemies mooi jong is hoer van een rijke leegloper geworden!
‘En daar heb ik zo ontaard van moeten huilen,’ zegt ze met een barst in haar stem,
‘'t goeie keind kon dát niet langer aanzien. En toen is ze maar weggegaan. Vat je 't?’
‘Helegaar! Wou je heur soms terughebben, moeder?’
‘Alstamblieft! Wees me genadig, gij zo geleerd. Weet jij hoe het lukken kan...
haal heur weerom!’
‘Luister dan eens. Is ze al mondig?’
‘Nog niet eens.’
‘A zo. Nou, dan is 't een kunstje van niks. Ik schrijf voor jou een brief naar de
heren van 't gerecht en dan wordt ze weerom gehaald en hier weer neergepoot bij
jou.’
‘Met de politie?’
‘Máár fijn, of ze wil of niet!’
‘Nee, doe 't dan maar niet.’
‘Ik kan verstaan, dat je dat erg vindt. En nou schiet me ineens nóg wat te binnen.
We schrijven heur een brief. En daarin zetten we, dat het moederhart vordert, dat ze
goedschiks weerom komt en ánders... anders dreigen we met het gerecht. Dan hoeven
we nog niet eens de politie er in te laten roeren, maas van eigens zal ze dan wel
kommen. Van bangigheid, vat je?’
‘Echtig?’
‘Laat dat nou aan mij maar eens over. Heb je papier?’
‘Mag 't een grauwe puntzak zijn?’
‘Alles is goed, want later schrijf ik 't wel over op wit papier.’
‘Toch niet met een zegel?’
‘Heel niet.’
‘O, dán is 't mij helemaal goed!’ En Geitemie schudde een pond zout in het houten
zouttrogje en gaf haar redder bevende het papier, dat middel worden zou tot het
verlossende wonder: Aagje ging weerom komen, weg van de slechtigheid!
Lang en met tussenpozen van duister zwijgen, zat haar helper te zwoegen aan het
stuk. Vreet hij z'n héle potlood daarbij op? - dacht Geitemie. Hij kan, hoe arm ik ook
ben, er zes van me weerom krijgen. En wat duurde het ontaard lang, wat zuchtte en
kreunde de geleerde man erbij, zoiets is
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zeker heel erg vermoeiend, al leek spaaiwerk haar altijd toch nog zwaarder.
Eindelijk hief hij 't witharig kopje omhoog. ‘Moeder,’ zei hij fier, ‘ik ben zogezegd
tevree over me zelvers. Want het staat er op. En 't staat er zó op, 't jonkie kan nou
niet meer links, niet meer rechts, niet meer staan blijven, niet meer achteruit, edoch
alleenlijk...’
‘Hierheen!’
‘Hoe raai je 't zo? Alleenlijk naar jou weerom, in rechte en feite. En hier hoort
zo'n onmondig keindje toch ook thuis. Niet bij de weelde, die heur toch maar afdankt
als er genoeg van is afgesloopt. Zo'n arm bedrogen kind toch ook, en nog zo pril, zo
onbekwaam jong...’
‘Zeg dat wel. Naaste maand, vandaag over drie weken, wordt ze pas mondig.’
‘Hè? Wordt ze mondig over drie weken? Ja? Maar onnozele Geitemie, wat baat
dan al mijn vernuft? Heel m'n brief hangt nou aan een draadje dat nieverans aan vast
zit, zomaar in de lucht te bengelen. Versta je 't? Dan gaat het niet.’
‘'t Is me duister, man...’ O, wat kwam die nieuwe slag zwaar op haar neer.
‘Dat komt, omdat jullie van het beloop recht niks niet vatten hoegenaamd.
En toch geef ik het nou niet meer op!’
Geitemie kreeg weer hoop. ‘Kan het na drie weken dan nóg?’
‘Alles kan. Maar... met nóg meer vernuft en overleg. Laat me allenig tijd om er
over na te denken.’
En toen wou die hooggeleerde man zomaar het werkstuk van zijn geest, de
beschreven zoutzak, verscheuren. Maar daartoe kwam hij niet. Geitemie legde haar
handen op de zijne en smeekte hem, háár dit papier te geven. ‘Ik heb nóg 't een en
ander bewaard,’ verklaarde ze, ‘en wegens dat stuk pampier heb ik zo'n hope gehad,
al was 't maar kort.’
‘Goed. Hou 't dan maar, bewaar het zuinig. Waar woont dat vrolijke Fransje van
jou tegenswoordig eigentlijk, moeder?’
‘Ik mag 't je niet zeggen,’ zei ze beschaamd, ‘vanwege dat ik het eigens niet weet.’
‘Nou nóg al mooier! En waar had m'n brief dan heen gemoeten?’
‘Dat is waar ook. Maar ik docht, hij is zo geleerd, hij weet dat wel, of vindt het
wel uit. En gaat het nou helegaar niet? Ben je nou onbekwaam wijders?’
‘Nooit geef ik het op! Ik zal heur vinden! Al zat ze hoger dan de Pool! Of bij de
mensenvreters! Een loterijbriefje koop je zeker niet in deze presentie, Geitemie.’
‘Hoef ik het niet, alstamblieft?’
‘Nee, 't hoeft niet.’
‘Ik zou er ook geen centjes voor gehad hebben.’
‘Bij mijn persoon had jij nog pof gehad; jij wel, veel anderen niet. Pof
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op het aanstaande geluk, het grote lot. Want jij hebt nou eenmaal de gezegende hand,
èn... ik zie jou voor bar eerlijk aan.’
Maar toen zei Geitemie ineens: ‘Als ze nou weerom komt, dan heit moeder heur
niet veel te presenteren. 't Is kaal in de schoorsteen, en in de hoekkast ook. Wil jij
me een barre grote dienst doen?’
‘Altijd. Moet je wat geld hebben, als ze terug komt? Ik heb zelf niet veel te missen,
maar toch zal ik 't je dan lenen. Hoeveel? Tien gulden? Zeg maar op! Want als dat
rappe keind weer in de verdienste komt, is moeder binnenkort weer goed voor
honderd.’
‘Nee,’ zegt Geitemie. ‘zo is het niet gemeend. Maar ik heb wat in bezit en dat wou
ik nou verkopen. 't Moet er niet meer zijn als Aagje weerom komt. Ik heb een
wagentje, waarmee ze uit mijn ogen wegreed.’
‘Ja, die bokkekar; die ken ik!’
‘Verkoop dat wagentje voor me. Wil je dat doen?’
‘Stuur 't maar direct naar me toe.’
‘O, nee. Niet overdag de buurt door. Wil je 't niet halen als 't donker is?’
‘Verstaan! Hedenavond al wordt het gehaald.’
‘De helft van wat het opbrengt mag je dan houwen.’
‘Geen cent wil ik daarvan genieten. En duur zal ik 't verkopen. En ver weg in de
vreemde!’
‘Jou had ik nooit van de werf maggen jagen,’ zegt Geitemie beschaamd.
‘Mensen zijn maar mensen, moeder. Dit staat vast, zijnde geapprobeerd en
gearresteerd door ondergetekende.’
Toen vertrok hij. Geitemie ging voorzichtig aan de wetering een emmer water
scheppen, want ze had geen rust meer achter de koffie in haar kotje te zitten. Het
wagentje moest subiet schoon. 't Moest blinken van de poets. Zó zou ze 't afleveren;
het wagentje van het keind althans zou haar geen scharad nageven, als 't uit haar
gescharde woning kwam. Die eigenste avond werd het gehaald door een knecht met
een brief. Ze vatte niet veel van dat stuk, maar ze pakte het aan. Er zat geen zegel
op.
En toen hoorde Geitemie er heel lang niets meer van. Helegaar niets. En ze dierf
de dagen niet terug te tellen, van dat de witkop bij haar geweest was, doodsbenauwd
dat het haar blijken zou, dat het alreeds té lang had geduurd om nog succes te kunnen
hebben... ze wachtte maar, zich amper nog verwerende in de geest. Ze wachtte op
de manier van een jonge meid, die haar bruidsdag naderen weet, soms zat ze echt
haar asem in te houden. En ieder gerucht op de dijk en in het huis en bij de geit en
in de schoorsteen, maakte Geitemie actief en schichtig. Maar er beurde niets.
Alleen kwam er geld voor haar, zomaar over de post. Geld van het wagentje en
heel niet gering. Meteen zat ze in grote zwarigheid. Nu moet ik naar de armmeester
zei ze tot zichzelve, want ik heb weer wat geld en dat mag ik niet onder me houden.
Maar als ik dat doe, en Aagje komt en er is
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niks meer voorhanden, dan weet ik nóg niet hoe ik straks een lapje koeivlees in de
pan kan leggen. Neen, ze besloot anders. Ze ging dit verzwijgen en er heel niet
aankomen. En als Aagje weer eenmaal bij haar was, kreeg de armenkas alles weerom,
wat baar gegeven is. Zó is het eerlijk. Als nou toch, zolang Aagje er nog niet was,
maar niemand er ooit achter kwam. Ze zou de muren wel met plaggen dichtgeplakt
willen hebben, de ramen bedekt met dekens. Ze heeft geld in huis en dat moet een
geheim zijn en blijven, tót Aagje komt. En hier, waar de wind dwars door de
armoekotten heen blaast en 't nieuws dat uit de huizen waait verder voortblaast naar
weer andere buurtschappen, blijft een geheim zo zwaar bewaard. Heel zeker het
geheim der armen. En achter alles wat Geitemie dacht en overlei in die weken, kwam
dan als vaste dreun: wat zou die witkop nou toch in 't verweren, doen voor Aagje en
mijn... hij, zo geleerd? En zo goed, naar gebleken is achteraf?...

XIX / Moeders zijn niet standvastig
Geluk en ellende komen doorgaans schielijk. Wekenlang heeft Geitemie uitgezien
naar de witkop, hij kwam niet. Zelfs heeft ze al gedacht: de man is dood. Een oud
man kan zomaar, boem! sterven. En dan neemt hij ál zijn geleerdheid mee in het graf
en dan kan hij een moeder in nood niet meer helpen ook. Ja, hij is dood. Want anders
stond hij al lang voor haar, Aagje beleefd aan zijn arm, wat een oud mens best doen
mag zonder in opspraak te geraken. En hij zou bovendien wel in donker gekomen
zijn ook. Hoewel de witkop dus dood was, toch bleef ze nog hopen. Want wie weet
wat zo'n man tevoren nog in werking heeft gezet, hij zo geleerd. En toen 't lang, heel
lang duurde, melkgift was er niet meer, ja haar geit tekende al, ze was aan de laatste
telling toe, restte haar nog slechts wat povere hoop.
Toen kwam de dag van haar verwachting. In de nacht was ze al uit haar slaap
geroepen, bè, bè en nogereens bè. ‘O, ouwe sik, daar ben ik al, wat sta je toch
dwazelijk te dansen, wat ben je toch onrustig. Je zou je stal nog afbreken en het helpt
tóch niet, het vrachtje moet er uit. Kan je nou zo duldend als een kat niet zijn in haar
uur, of als een paard, ja zelfs als een koei. Waarom toch al dat heen en weer gespring.’
En ze aaide haarr oude sik, daar sleet die benarring wat van, ze nam een kapot schort
en bond er de zware melkuier mee op (dat is zo goed in 't zware uur tegen het schrijnen
en kwetsen) en eerst toen ging Geitemie trouw zitten wachten op het houtblok. Groot
leeg was haar schuur, nu 't wagentje er niet meer stond.
En ze wachtte tot het ochtend werd en al dag aan de hemel, ze knabbelde wat
brood op, gelijk ze daar zat op het blok. De ouwe sik stond zonder ophouden te
dansen en te kwijlen, zodat het leek of ze echt tranen schreide
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en zowaar, ze lustte de broodkorstjes nog niet eens van de vrouw. En dán is het
kwalijk gesteld met een geit. Maar och arm, wat ziet Geitemie daar. Achterpootjes,
kwaad werk. En ze is niet heel en al uitgerust deze halve nacht, ze zit al zovele uren
hier op het blok; zal ze dat moeilijk karwei alleen wel klaren? Dat haar dit nu ook
nog gebeuren moet, een verkeerde worp. En van een geit, die altijd afgeworpen heeft
naar de eis. Zal ze naar de buurman gaan? Zij, Geitemie, de kundigste van alle
geitenmoeders, al zoek je honderd uur in het rond? Neen, kracht hebben of niet,
kracht zal ze vinden. En rustig overleg ook. Ze stroopt haar mouwen op en vangt
haar arbeid aan, om de zware arbeid van de ouwe sik te verlichten. Twee uren heeft
Geitemie moeten vechten, toen hield ze een dood geitje in haar bebloede handen,
gestikt in de zware geboorte. Voor de ouwe sik was dat nog maar de eerste misdracht,
ze mag het goed melkbeestje er niet kwaad op aankijken, al had ze o zo graag een
levend nakomertje gezien van deze brave melkgeefster. Maar er komt nóg, weet ze
stellig. Geen twee, dat ware te veel, maar er zit nog één ongeboren bloedje op z'n
ogenblik te wachten. En dat gaat nu komen, misschien wel over een minuut of wat,
als 't niet zwaar geleden heeft van al dat tramalant. Maar de oude sik ligt bekaf te
asemen, geeft heel geen teken meer. ‘Werk nou,’ raadt Geitemie haar ouwe sik aan,
‘nijp nou nog een keer of wat goed, al ben je zo moei. Anders kruipt het weer terug,
ouwe sik, ik weet er toch meer van dan jij; werken, nijpen!’ Als een pias staat ze
voor haar halfdood geitebeest, doet het voor, krampt met haar lijf en wezentrekken,
ze beurt het moei moedertje bij 't lusteloos kwispelstaartje overeind en ze zweet erbij
als een zat mens in de zomer. ‘De vlag omhoog, nijpen, nijpen!’
En toén stond de ouwe man voor haar neus. ‘Ben jij niet dood,’ riep ze, ‘kijk toch,
m'n ouwe sik is het omtrent. Er zit nóg een worp in, en ze heit echtig geen macht
meer om te werken!’
‘Luister!’ zei de loterijman.
‘Gaat heen, gaat den huis in! Zie daar, man, m'n ouwe sik werkt ineenze! Zie het
toch hoe mooi, kijk, ze werkt, het gaat kommen! Gaat den huis in! Maak heur niet
bang! Geen vreemden hier!’
Toen Geitemie eindelijk, bevend en ten dode moei in haar keuken kwam, bloed aan
handen en armen, zat daar de witkop en las blaadjes van haar scheurkalender met
studie.
‘Is het daar in de stal goed gegaan?’ vroeg hij.
‘Ja. Afgewerkt!’
‘Gelukkig voor je, Geitemie.’
‘Heb jij ook goed bericht?’
‘Dat heb ik.’
En toen viel Geitemie als een blok tegen de rode plavuizen van haar keu-
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ken aan. Al dit geluk bij elkaar, het was haar te veel, En toen werd ze in haar zorgstoel
gebeurd, een beetje wakker gemaakt met water aan haar slapen en nóg beter wakker
omdat de witkop (heel niet dood) haar in het oor riep: ‘De complimenten van Aagje,
jouw eigen Aagje, ik heb haar gezien en gesproken...’
‘Wees toch geen oud wijf!’ commandeerde Geitemie zichzelve en ze probeerde
overeind te spartelen in haar zorg. Maar alles was slap aan haar rug en lendenen,
alleen haar ogen stonden wijd open. Daarom keek ze dwazelijk naar de zoldering,
toen ze hijgend van ontdaanheid meer bescheid vroeg naar haar kind in de verte. De
witkop schoof zijn stoel bij de hare en nam haar handen. ‘Gezond is ze en een hele
vrouw, wat zeg ik - een dame - is 't geworden.’
‘Waar heb je heur aangetroffen? Waar woont ze?’
‘Haar woonadres kadastraal heb ik niet en kan ik je dus nog niet geven. 't Is in den
Haag, maar ik heb heur in Utrecht gesproken op het station. Daarheen was ze
gekomen, toen ik haar schreef. Alleen 't adres van de familie van die schilder had ik
uitgevonden na bar veel moeite. En die familie heeft ervoor gezorgd, dat ze in Utrecht
kwam. Maar 'k had de moeite voor je over, Geitemie.’
‘Wat heeft ze gezeid? Komt ze weerom?’
‘Luister nou goed, moeder. En schrik niet. Want wat ik nou ga zeggen is helegaar
niet erg.’
‘Is er wat met heur; ziek?’ vroeg Geitemie dof.
‘Niks van dat al. Maar ze wil niet naar Blokland komen.’
‘Mensen!’ schreeuwde Geitemie, ‘nou is het hele spul ineenze verloren!’
‘Neen, dat is het niet. Maar ze wil je wel bijstaan.’
‘Met geld soms?’
‘Ja, met geld. Ze heeft gezegd: moeder hoeft geen armoei te lijden. En ze gaf me
geld voor je mee.’
Daar zwiepte een grote kwaadheid door 't onmachtig vrouwtje. En met een
schreeuw zat ze overeind. ‘Nee, nee, nee! Nooit neem ik dat soort geld aan! Versta
je?! Gooi dat maar in de molentocht of hou 't voor mijn part. Ba, nee! Nooit!’
‘Geitemie, dát heb ik van jou verwacht. En ik heb het heur gezegd ook. Maar...’
‘Wat had ze daarop te commanderen?’
‘Jullie zijn getweeën van 't zelfde hout. Jij koppig, zij ook. Ze komt niet hierheen!
En jij houdt van je keind, zij houdt van jou.’
‘Is dat waar? Houdt Aagje nog van 't ouwe wijf?’
‘Vast. Maar ze komt toch niet weerom. zegt ze. Ze kan niet meer in haar ouwe
doen terug. En waarom? 't Is me niet helegaar klaar geworden, maar ik schat wel,
dat ik het vat.’
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‘Heeft ze soms een keind?’
‘Weet ik niet.’
‘Ze zal heur eigen schamen voor de mensen hier.’
‘Misschien, maar zeker is dat niet eens.’
‘Wat is er dan?’
‘Ik denk, 't is de andere levensmanier die heur trekt. Daarom wil ze niet meer
weerom, schat ik.’
‘Bar, man. Wat moet ik noú doen?’
‘Neem je heur onderstand niet aan?’
‘Dat mag ik toch niet doen. Zeg haar dat maar, ze zal moeder deswege verstaan.’
‘Schrijf haar dan een brief, Geitemie.’
‘Nee,’ zegt ze nadenkend weerom, ‘Ik ben altijd goed voor 't keind geweest. Ik
heb heur niks te smeken. Ze mag bij mijn kommen, bij dag en bij nacht. En in welke
presentie ze komt, arm of rijk, ze mag kommen. Met of zonder een kind, al was het
met een hele trossel. Niks zal ik heur nageven, niks verwijten. Meer heb ik m'n keind
niet te brieven, en dat het zó gesteld is, weet ze wel. Ik schrijf niet, ik smeek niet.’
‘Toch kan ik verstaan, dat ze niet weerom wil komen.’
‘Wat?’ zegt Geitemie wild. ‘Jij ook al! Sta jij me nou óók af. Alle mensen hebben
de schuld over mijnen kop getrokken en op 't lest jij nog.’
‘Nee Geitemie, ik praat niet over schuld. Hoewel niet op het arrest vooruitlopende,
zei de Watergraaf altijd, maar dan wees hij toch altijd al een schuldige aan. Ikke niet.
Die vrouwenzaken zijn me te duister. Maar beide partijen gehoord hebbende, heb ik
de eer te concluderen, zal ik dan maar zeggen... voor jouw dochter ware 't een
pestilentie, zo ze terugkeren moest naar Blokland, waar iedereen haar gaat zitten
bekijken van achter de ruiten. Zou jou dat smaken, als je jong waart en wat op rit
was geweest?’
‘Ach ja,’ zegt ze, ‘dat was wél hard veur 't keind. Maar ik kan gaan verhuizen,
jaar, ik ga verhuizen! En naaste maand al, morgen als het moet! Zeg het heur toch!
Ga 't aan Aagje overbrengen, zeg haar... moeder wil overal heengaan, wáár je maar
met haar wonen wilt. Al ware 't in een koeistal.’
‘Ze zal haar trotse mooie kop schudden en zeggen: waar ik ben is het goed, daar
blijf ik.’
‘Dat weet je toch op voorhand niet. Ga d'r toch nog éne keer heen, ik betaal je
álles, alles. Driekeer. Ja, al het geld van 't wagentje is voor jou, als je dát maar doet!’
‘Ik weet op voorhand heel zeker, dat ze wederom refuseren zal. Want ik heb het
haar al gevraagd. Ik zei: als moeder zich ergens anders vestigen wil, ver weg, waar
niemand jullie kent, kom je dan wél bij heur inwonen? En daarop zegde ze: nooit...
want dat zou ik niet meer kunnen! Ik ben dat bestaan ontgroeid.’
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‘Verloren,’ hijgt Geitemie. ‘Nou is alles geprobeerd en 't is verloren.’
‘Geef jij het op, ouwe moeder? Maar ikke nog lang niet. Zolang jij asemt en je
dochter leeft, is 't nog niet verloren. Dat heb je toch ook van mijn eigen jongen gezien.
‘O ja,’ zegt ze, met een klank van hoop in haar stem. ‘'t Voorbeeld geeft hoop.
Maar heb ik nog wel genoeg levensasem, om 't zovele jaren uit te houwen? 't Zijn er
nou al drie en ze wegen me als vijftig.’
Toen zei de loterijman nog: ‘Geitemie, hier moet kloek raad geschaft worden. Ik
loop met geld op zak dat het mijne niet is, jij wil het niet tot je nemen, dus zij moet
het weerom hebben. Ik ga 't heur brengen. Ik weet alvast, ze woont in den Haag. Ik
ga uitvinden wáár ze woont. En in haar huis zijnde, in haar eigen huis ga 'k restitutie
doen, dat heet heur het geld weerom brengen. Allenig m'n kosten, zie je, die hou ik
er mooi van af. Zal ik er ook een loterijbriefje van afhouden voor jou, misschien
wordt het je fortuin? Een vijfde?’
‘Nog een honderdste van een twintigje daaruit! Ba met dat geld, weg er mee! Een
briefje koop ik tóch wel van je, geef meteen maar op, je hebt het echtig wel verdiend!’
En ze deed het, betaalde liet uit haar heimelijk bezit, dat in de chiffonnière op Aagjes
komst had liggen wachten. ‘Nou heb ik het tóch weer eens gedaan,’ zei ze
kopschuddend, ‘maar vandaag zijn er geen blagen meer bij om me er nijdig op aan
te kijken. Als je allenig bent, hoef je niemand naar de ogen te zien. Da's van het
kwaaie de goeie kant.’
‘En tóch wil je niet allenig blijven, waar moeder?’
‘Nee,’ zei ze huilend, ‘al komt ze terug om op me te spuigen en te trappen, áls ze
maar weerom komt. Alles zal ik voor heur doen; laat Aagje toch kommen, man.’
‘Ik zal heur vinden. Daarvan acte!’
‘En zeg heur dan... overal waar ze me wil laten heengaan - al is 't heel wijd weg
- ik zal gaan. Als ze maar bij me wonen komt. Al was 't ieverans, waar de wereld zó
papierdroog is, dat een geit er nog niet het leven houwen kan, ik ga er heen.’
Het werd haar beloofd; toen moest Geitemie wéé een tijdlang wachten. Zó lang,
dat ze alweer een niet had op haar briefje, voor ze nieuws hoorde van het ontrouwe
keind.
Wat waren dat vreemdsoortige weken. In de jaren, voordat het oud ventje weerom
gekomen was, dacht Geitemie altijd aan 't weggelopen kind als aan een wezen,
gestorven, nog niet begraven. 't Was haar toentertijd, of Aagje in de wijdte zweefde
tussen hemel en aarde. En daar was toch geen zoeken aan. Aagje heeft als kind altijd
willen reizen en heel ver weg. Geitemie weet dat nog goed. Moeder heeft bang genoeg
gehad voor dat schrikkelijke voornemen. Wie weet is Aagje nu wel reizende, dacht
ze al die jaren, reizende diep de verre landen in. Hoe zou je haar dan kunnen zoeken,
hoe vinden?
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Maar nu is er, door die geleerde man, ineens een brug geslagen. Het weggelopen
keind dat zich vergooid heeft aan een rijk man - wat is dat toch bar en bar - dat keind
is gevonden. Ze houdt zich nog wel schuil, maar... hij vindt haar... heeft hij gezegd
met een nijdig-vaste trek op zijn wezen. En hij mag er dan uitzien als een boertje,
vernuftig als een notaris, dát is hij; je moet hem maar eens horen praten: daarvan
acte. Geitemie kan aan de groei van het geitje (dat ze van haar ouwe sik aangehouden
heeft) afmeten, hoé lang het al geleden is, dat het loterijventje van haar is weggegaan
met het gerefuseerde geld. En nu heeft Geitemie zowaar het gekke springertje, dat
over de bleek dartelt en soms ineens omhoog valt, alreeds wat onhandig zien grazen.
't Is nog maar halvelings spelen, net of de grasjes per ongeluk tussen de geitentandjes
zijn gekomen, maar ja, ja... er volgt al herkauwen ook op; haar nieuw geitje gaat daar
eventjes ernstig voor stilstaan, knielen en liggen op de gevouwen pootjes. 't Duurt
natuurlijk niet lang, geitjes van enkele weken kunnen niet lang ernstig zijn, die lachen
heelderdagen met hun gekke lobbespoten, maar er is toch al een begin gemaakt met
het dienende ernstleven. Want uit het gras moet voor de toekomst voor dat
beestenleven alles komen. De zomer draait. En nóg geen nader bericht van dat Aagje,
waarvan moeder nu toch weet, ze woont helegaar in den Haag. Daar woont de
Koningin ook!
Hoe zou dat lieve slechte kind het er toch stellen? Misschien verkeert ze daar wel
in nood. Maar neen, dát is niet te geloven; het oud ventje droeg toch geld bij zich,
dat Aagje hem voor moeder meegegeven had. Natuurlijk zit ze goed bij kas, en dat
is háár toevertrouwd; Aagje heeft zoveel vernuft. En met een zeer gevoel in haar oud
koppie bedenkt ze nu ook: ze zal wel niet arm zijn, want ze is zo mooi, dartel, willig.
Wat is het bar, dat een moeder op zúlk een wijze van haar afwezig kind moet
denken. Zelf is Geitemie toch ook een fleurig jong ding geweest, heel niet vies van
een jonkman. Maar ze heeft er zich nimmer aan versmeten. Aagje, ondeugend keind...
wat heb je toch gedaan. Moeder kan niet helegaar in liefde meer aan je denken. Toen
ze nog niet wist, waar je ieverans rondzwierf, dacht moeder alleen maar in meelij
aan het bedrogen goed en ijverig kind. Maar nu ze weet waar ergens Aagje zit en nu
ze ook weet... het ondeugend jonkie is halsstarrig, ze wil naar moeder niet weerom,
is het haar, of ze met Aagje van uur tot uur een zwijgend gevecht voert. Het goede
kind, dat vroeger - moeder ter wille - zo hard gewerkt heeft en zo veel vernuft betoond,
is nu een tegenstreefster geworden. Misschien draait ze haar mooi trots koppie wel
om, als ze 't gans-verarmde moedertje uit Blokland nog eens weerom ziet.
Voordat die witkop met haar heeft gepraat, kon Geitemie nog denken, dat Aagje
niet weerom dierf komen, wijl ze bang was dat moeder haar koud verjagen zou. Maar
nú weet ze, dat moeder wacht, en dat ze wacht zonder
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verwijt, misschien nog wel zonder tranen. Zomaar, gewoon, alsof ze alleen maar een
nachtje weg is geweest om antieke spullen te kopen, mag 't geschonden kind bij
moeder weerom komen. Maar dat doet ze niet, ze wil niet, ze heeft van 't rijke leven
geproefd.
Eenmaal, denkt Geitemie, moet ze tóch weerom komen tot het volk uit de stand,
waaruit ze is voortgekomen. Nu dansen de rijke heertjes nog om haar heen, Geitemie
verstaat dat... het kind is jong en fleurig... maar wat gaat er straks gebeuren, als het
een uitgebloeid blommetje zal zijn geworden? Aagje hoort toch niet van hun stam;
eens zal ze gans verlaten staan in een lege kamer, waar al 't rijke zich uit
teruggetrokken heeft. En als moeder dan nog maar leefde. Doch Geitemie kan niet
aannemen, dat ze zó lang haar zeerdoend oud hart kloppende kan houden. Wakende
en wachtende zal ze wegsterven, nog vóór Aagje, oud en verflenst, weerom gekomen
zal zijn, naar haar eigen stand en volk weerom. Dom meidje - zucht moeder, dom
slecht keind, ik moest eigenlijk een barre hekel aan je hebben. En als ik er goed over
denk, dan ben ik ook zo gezind.
Zó'n grote hekel had Geitemie verworven voor het slechte keind, dat haar
lieflijkheden zonder schaamte aan een rijke heer verkocht, dat ze elke keer als ze een
zwart manspersoon in de verte naderen zag over de dijk, met ingenepen asem zat te
bibberen. En zo het dan telkens weer een ander dan de verwachte was, soms een boer
die bij de notaris was geweest of in zijn trouwpak een kind had aangegeven (misschien
wel een meidje, dat hem over achttien jaar soortgelijke rouw aandoen zou) stootte
ze haar ingehouden adem zuchtend uit: hoe lang, Aagje, moet ik zo nog martelen in
haat en verlangen?
Was ik maar een man, was ik heur vader maar, docht ze vaak. Een vader leeft
eenvoudiger van binnen. Die zegt een keer bars: dat het slet naar de verdoemenis
lope! en verder is het bij een vader uit. En dan mag het diertje later voor zijn voeten
komen kruipen, zijn knieën vastgrijpen, haar zondig lijfje tegen hem aankronkelen
als een pier... het is uit. Een vader kan dat; die snijdt eenvoudig de heugenis uit zijn
kop, dat hij ooit een mooie dochter heeft gehad. Maar Geitemie is geen man, weet
ook niet wezenlijk hoe mannen van binnen bestaan en of dat uitsnijden van de lieve
herinnering erg zeer doet. Ook weet ze niet, of die pijn blijft, ofwel slijt bij de
rechtvaardige mannen die op hun stuk staan.. Maar wel weet ze, dat haar zwalken
tussen haat en deerlijke liefde, een oud mens murw maakt. Ze voelt tenleste amper
de grond nog waar ze op loopt.
En tóch ga ik er niet aan sterven - weet ze vast en zeker. Want de hoop houdt haar
wakker. En sterven is slapen gaan voorgoed. De drie grauwe jaren dat ze van Aagje
heel niets vernomen heeft, hebben haar krachten deerlijk verminderd. Tegen het
nijdige zwijgen al die jaren is ze maar kwalijk bestand geweest, maar dit brandende
opgejaagde leven van haat en ver-
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langen tevens, pompt weer bloed door haar hartklep. Verleden jaar kon ze op Aagjes
wagentje nog maar amper klimmen, vandaag ware ze in staat over de wetering te
springen zonder polsstok, als aan de overkant Aagje stond en klagelijk naar haar
riep.
Ja, ze blijft leven! Want zeker komt de geleerde man weerom. Al was het maar,
om de wachtende Geitemie nog eens, en dán voor het laatst, een loterijbriefje te
verkopen. Hoe noemt hij dat ook weer zo aardig? Kruip nog een keertje door het
achterdeurtje tot het maken van fortuin. En als Geitemie zich op dat woord nog niet
gewonnen geeft, gaat hij verder, zegt hij nóg kunstiger dingen. Wie door de inrijpoort
de rijkdom niet binnentreden kan - heet het dan - hij springe door 't sleutelgaatje ad
drie gulden vijftig; 't is eigenlijk te geef voor wat je ermee bereiken kan; rijkdom dat
je er van stinkt. Maar wie dán nog niet gewonnen is, hoort het vloekwoord der armen
op zich nederdalen.
Wie nooit wat loot,
Wie nooit wat erft...
Die blijft een tobberd
Tot hij sterft.

En ze is me immers weer begonnen met de lootjes. Eer de nieuwe trekking begint
moet hij dus zeker bij haar zijn; dat vordert zijn leurdersvak. En hij kwam ook, maar
zelfs nog vóór de nieuwe briefjes in zijn bezit waren. Helemaal apart voor haar kwam
hij naar Blokland. En zie, nu hij er was, beefde ze niet eens. Maar ze zat ijzig rechtop
de uitspraak af te wachten; hoe zou haar vonnis zijn? 't Leek wel, of een vrieswind
haar botten verstijfd had, of 't haar nu helegaar niet meer aanging en 't een meidje
van de buren, ja van verre buren betrof.
Plechtig keek de geleerde man haar aan. ‘Uitgevonden heb ik, waar jouw dochter
woont, Geitemie. Op de Princessegracht in den Haag; een huis zó deftig, daar heeft
een mens uit de polder gene voorstelling van.’
‘Woont ze in zó'n deftig huis?’ piepte moeder.
‘Dat doet ze. Zuiver een paleis. En daarbinnen nóg weelderiger dan aan de
buitenkant.’
‘Mijn Aagje?’
‘Jouw Aagje.’
Ja... dáár moest moeder toch even aan wennen. Dat was toch wel een boodschap
van belang: Aagje woont in een paleis, van binnen nóg weelderiger dan van buiten.
Een kind, grootgebracht bij geit en bok, woont in een paleis. Wat heeft ze 't dán toch
ver gebracht. En Geitemie is ineens zo kwaad niet meer op Aagje. Want je kan toch
maar kwalijk vergen van een levendig mens, dat hij zomaar uit een paleis stapt en
een daggelderskotje in. En er spookte een oud rijmpje door moeders hoofd:

Herman de Man, Omnibus

439
Lelijk in het kinderbed,
Een juweeltje in 't salet.

't Is dus uitgekomen...
‘Luister, wat ze gezegd heeft, moeder,’ ging de witkop verder. ‘Wéér hetzelfde
lied... naar Blokland kom ik niet.’
Ja, ja, Geitemie knikt aandachtig, ze kan dat nu wat beter verstaan.
‘En naar een andere stee kom ik óók niet, heeft ze gezeid. Waar ik ben, daar blijf
ik. Want daar is het me goed.’
‘O toch... En wat doet ze eigenlijk in dat paleis, man? Zit ze daar met de schilder
toch niet?’
‘Ik mag het niet zeggen, overmits ik er 't fijne omtrent niet aan de weet ben
gekomen,’ zegt de geleerde boer, na goed nagedacht te hebben op de woorden die
hij loslaten zou. ‘Ik stond ineens voor heur, nog eer ze me refuseren kon. Maar ze
had riks voor me te verbergen, zo te zien. Wijders heit jouw dochter gezeid: Moeder
wil toch samen met me wonen, wáár het ook is? - Daarop gaf ik weerom: overal! Goed, zei ze toen, jij komt over twee uur hier weerom, dan zal ik nader bescheid
weten.’
‘En ben je weerom gegaan?’
‘Máár Geitemie. Bij jou ben ik dertien loterijen langs blijven komen, dat is vier
jaar en maanden, al had je dertien malen nee, nee, nogereens nee! gezeid. En dat
alles, om een briefje van zeventig stuivers aan je te slijten. Natuurlijk ben ik ook daar
in den Haag weerom gekomen, daar gong het om je hoger belang. En toen zei ze
me... en luister nou goed, Geitemie... ze zei: Moeder kan hier bij me komen en subiet,
zorg hoeft ze niet meer te hebben.’
‘Hè,?’
‘Maar 't is toch zeker verstaan?’
‘De woorden wel. Maar wat wil ze?’
‘Dat je bij haar inwonen komt!’ schreeuwt het ventje. ‘En dat is toch heel gewoon,
een oude moeder gaat haar levensavond doorbrengen bij haar grote dochter.’
‘Als alles in 't behoorlijke is, dán wel. Waarom kon ze jou ineenze niet zeggen,
of ik bij heur mocht kommen? Wie heeft ze permissie moeten vragen? Zeg jij eens
op? Jij weet méér dan je zegt, man.’
‘Van wie? Ik schat, ja, hoe zal dat zijn...’
‘Zie je wel, ik word opgegrepen.’
‘Ik denk, dat zij heeft moeten vragen en verwerven een goedgunstige beschikking,
gehoord en overwogen alle de...’
‘Man, 't is me weeral te geleerd., zeg het toch voor éne keer niet op z'n Frans.’
‘Jij wantrouwt me, Geitemie, omdat je zo akelig dom bent. Maar mág
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je dat wel doen? Ben ik dan zó slecht voor jou geweest, door al die jaren?’
‘Verexcuseer,’ zegt ze met beschaamde ogen. ‘Dat had ik niet maggen doen. Maar
ik verstaan jou niet, je bent zo ijzig geleerd.’
‘Hoor dan, ik schat dat ze 't aan heur huisheer is gaan vragen. In de stad mag je
zomaar niet familie in een huurhuis binnenhalen.’
‘O. En wat zei heur huisbaas?’
‘De baas zal gezegd hebben en 't is of ik hem dat eigens hoor afdraaien, laat
Geitemie uit Blokland maar gerustig afkommen, een best oud endje mens vind ik
Geitemie, niks heb ik tegen heur.’
‘Zal 't zo zijn, witkop?’
‘Ik schat van wel.’
‘Is Aagje vandaag rijk?’
‘Dat moet toch, anders kan een mens zo deftig niet wonen.’
‘De een of andere man heb je niet bij heur gezien?’
‘Nog geen lid van een pink.’
‘Ik vat er niks van.’
‘Maar je doet het toch, Geitemie?’
‘Nee.’
‘Maar, mens nog aan toe... 't is toch akelig mooi aangeboden van je keind. En ik
moet jou één ding zeggen, Geitemie... spreek van heur geen kwaad meer, een slet is
't heel niet. Ik neem het, van nou af, voor haar op! Ik heb van jouw bloedje 't een of
andere borreltje gehad, dat brandde zó fijn in je slokdarm en in je ingewanden na;
nee, die mooie dame is geen slet. En een fijne sigaar achterna. En toen! Ja, wat denk
je toen? Wat gaf dat goeie keind dat jij ter wereld heit gebracht me voor ik heenging?’
‘Zeg 't eens gauw?’
‘Nóg zo'n slokkie. Ik ben veel gewend, ga om met arm volk dat meer luizen heit
dan koeien en met rijke bulkers die meer koeien hebben dan deugden, maar zó iets
fijns heb ik nog van mijn leven niet geproefd.’
‘En ze heit zo te horen zeker een lootje van je gekocht ook?’
‘Er waren er nog geen. Maar een heel lot heit ze zomaar bij me besteld en op
voorhand betaald ook. Noem je dát een slet? Van heur geen kwaad woord meer,
moeder.’
Geitemie, die nog nooit tot een sterfelijk mens één kwaad woord van haar zeldzaam
meidje heeft gesproken, belooft het onder tranen. Maar tevens zegt ze, gewisselijk,
dat ze er niet heengaan zal. Nooit en nooit, al was Aagje nog honderd keer zo rijk
en zo deftig.
Maar toén heeft de geleerde man een woordje gezegd, dat haar vastheid van besluit
gans en al ondergroef. Hij zei haar: ‘Geen ene mens is helegaar goed. 't Zou wat
moois worden in de maatschappij, als de moeders van tegenswoordig heur dochters
niet meer kennen wilden, omdat er bij al het goeie toch nog een kleinigheid aan
hapert. En ben jij soms helegaar goed,
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Geitemie? Jij moet je eigenlijk schamen, moeder. Laat dat je gezegd zijn, sans
préjudice.’
En dat laatste was zeker een vloek op 't arme hoofd van zodanige ontaarde moeder.
Nazeggen kon ze 't niet, maar het klonk schrikkelijk, een soort godsgericht. Ze ijsde
ervan. En om niet ál te schielijk van haar vast besluit af te vallen, schreeuwde ze
weerom: ‘Nee, nee en nee! Ikke gaan er niet heen! 't Is rijkdom die stinkt!’
Waarop de witkop haar zei: ‘Die beste kalant van mij, gedomicilieerd daar helegaar
in den Haag, zal nog voortijdig sterven, van verdriet, schat ik. Zonde van
't-welgeschapen vrouwspersoontje, om van dat edel karakter nog te zwijgen. Wanneer
moet ik je halen kommen, Geitemie, zeg het eens gauw?’
Ze boog beschaamd haar moedwillig koppie. Mag een mens trappen op zijn geluk?
‘Morgen,’ duisterde ze. ‘Maar 'k ga er allenig heen, om beur een keer te zien. Ik
wil beur nog één keer zoenen eer ik beaard word van de armen.’
‘Goed,’ zei de witkop, ‘en naderhand keer je hier weer terug. De eigenste avond
nog als je daar genie in hebt.’ En voor de rest mompelde hij nog wat.
‘Wat zeg je nog?’ vroeg ze.
‘Dat je vast en zeker weerom komt in Blokland. Want jullie, vrouwvolk, jullie
zijn in alles zo standvastig. Voornamelijk als jullie moeders zijn.’ En hij maakte een
afspraak om haar in Montfoort te ontmoeten in haar zondagse kleer. ‘Niet morgen,
natuurlijk,’ zei hij, ‘maar naaste Vrijdag. Want het goeie keind moet eerst verwittigd
worden. Je komt bij een deftige dame zomaar niet binnenvallen, Geitemie.’
‘O,’ zei ze, ‘dank je voor de goeie raad.’

XX / Een moeder wordt mama
Buiten de Willeskopper Poort in Montfoort staat Geitemie leunende op haar groene
baleinen parapluie. Uit Blokland komende is ze de Singel overgegaan, om in de stad
maar niet gezien te worden. Niemand mag weten van haar voornemen, ze gaat naar
het schandelijk kind; dwars tegen haar eigen wil en overtuiging in, gaat ze er een
daagje heen. De geit en zelfs het dartel jonkie heeft ze ervoor op stal gezet en een
stoepmeid uit de geburen laten toezeggen, dat die er op tijd henen zal gaan om te
melken en om te voeren. Over het huis heeft ze geen zorgen, dat is gesloten. En van
waarde zit er trouwens geen asemtochtje in. Want het wagentjesgeld draagt ze voor
de securiteit maar in haar rokzak bij zich. Daar nadert een koets, het paard gaat over
in stap, ja, de witkop zit er in, net een geleerd advocaat. Hij helpt Geitemie naar
binnen en het gespan draait, ze draven Willeskop door, op Oudewater aan.
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‘In welke richting ieverans leit nou wel den Haag?’ is 't eerste wat ze vraagt.
‘We rijden goed, heb maar geen bang.’
‘Heel niet, want jij weet je weetje best, ik ben er goed gerust op... wij kommen in
den Haag. Als jij er maar bij bent. Hoe lang mag dat rijen zijn met zo'n koets?’
‘Met een koets misschien twee dagen. Maar jij bent heel wat eerder over, Geitemie.
We rijen naar Oudewater-station en wijders met de spoortrein.’
‘Hè. Moet ik de spoortrein in op m'n ouwe dag? Dat zal ik niet durven, man,’
klaagt ze.
‘Dat durf jij wél, moeder. Al zette ik je in een luchtballon net als die haan van
Montgolfier, die boven Frankrijk hong te kraaien, weet je 't nog?’
Ja, Geitemie vergeet dat nooit, want ze heeft er toch zo van geijsd, toen ze daarvan
vernam. En later is er een vent uit de lucht komen vallen ook. Met open ogen van de
angst zit ze de witkop aan te staren. Moet ze écht haar leven gaan wagen?
‘Alles zou je durven,’ zegt hij, ‘want je gaat naar je dochter. En daar hou je tóch
nog wel een aasje van.’
‘O!’
‘Maar in een luchtballon hoef je niet, gekke ouwe Geitemie. En in een spoortrein
zit een mens heel aangenaam.’
Omdat dus het allerergste niet van haar gevorderd wordt, neemt ze 't ergste dan
maar bevende aan; ze moét de spoortrein in.
‘Nou heb ik jou,’ zegt de geleerde man, ‘nóg een goeie raad te geven. Laat aan
niemand merken dat je er bang van bent, anders lachen ze nog maar om je, moeder.
De spoortrein is een koets die wat harder rijdt dan een koets over de dijk, anders
niks. Gevaar zit er geen spiertje aan; 't is allenig maar wat vreemd in 't eerst. Maar
denk nou eens aan die dochter van je. Uit Blokland is ze geboortig en toch vast niet
in een paleis.’
‘Heel niet.’
‘En je had eens moeten zien, Geitemie... hoe ze daar toch rustig en wel door dat
deftige huis huppelt, of ze van kindsbeen af nooit anders voor ogen heeft. Zó moet
je je ook gedragen, nooit doen als een stomme boer, die zich de kaken uit het lid
gaapt voor de vreemdigheden die hij ziet.’
Vurig belooft ze het. Aagje ter ere. En een vast voornemen zit daar achter; ze zal
al die buitengewone dingen zo gewillig ondergaan, als een stuk slachtvee. Aan mij
is toch niet veel verloren meer, denkt ze berustend, ik heb m'n jaren gehad. Laat dan
die schrikkelijke spoortrein maar met haar doen wat hij wil, Geitemie heeft zich
totaal gewonnen gegeven, ze heeft geen eigen willen meer, ze gaat haar Aagje weerom
zien.
En ze klateren alreeds Oudewater door. Geitemie laat de witkop zien waar haar
vernuftig kind fijn het rokkennaaien heeft geleerd, o, ze babbelt
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er van alles uit; het is zo'n warrelig-gelukkige dag vandaag. Vlak bij 't station durft
de witkop haar eindelijk te zeggen, dat hij niet met haar meereist. Daar wordt ze
ijselijk bang van en hij ziet dat goed, want al het bloed is meteen van haar wangen
weg. En hij wil alweer een mooi vernuftig woord verzinnen om haar gerust te stellen,
maar Geitemie is hem voor. ‘Als jij me nou maar mooi in de spoortrein zet, wijders
heb ik er jou eigentlijk niet bij van doen, man.’
‘Zuiver!’ zegt haar raadsman. ‘En noú pas zie ik in, dat jij de moeder bent van
zó'n zeldzame dochter. Resoluut volk zijn jullie. Een heel lot kocht die dame, zomaar
in eens van me. Ik hou van resoluut vrouwvolk.’
Verder heeft hij van alles nog voor haar bedisseld. Hij kocht een spoorkaartje, ze
mocht van Aagje zitten in de kussens, vertelde hij en hij bracht haar naar 't perron.
Even deed Geitemie haar ogen dicht, toen dat razende ding aan kwam draven en vóór
ze er goed weet van had, wat er toch met haar gebeuren ging, werd ze in een coupé
gehesen. ‘Hier hoef je niet meer uit, tot den Haag.’
‘Maar hoe weet ik nou, dat ik daar ben?’ hijgde ze en stak met haar parapluie een
meneer tegen z'n voorhoofd. O, wat brutaal eigenlijk van een wijfke, dat in de
Bloklandse buurt hier heel wijd achter, thuis hoort.
‘Verder gaat deze trein niet. Je kunt dus niet missen, wees maar gerustig! En je
dochter staat aan de trein. Nou, wij zijn hier afgehandeld,’ zei de witkop en dook
naar beneden, het perron weer op. ‘De spoortrein mag vertrekken!’
En om de meneer in de coupé een goede dunk te geven van haar bereisdheid, en
dat ze 't in deze brede kussens eigentlijk heel gewoon vond, riep ze de witkop na:
‘Dan zeg ik maar... hurt sik! Rijen!!’ En zowaar, ze kreeg er een douw van in haar
rug, het hielp, ze reden. Maar toen het heel hard begon te gaan, week toch een stuk
van haar vastberadenheid; misschien was die spoortrein wel op hol geslagen. En ze
zette doodsbenauwd haar parapluie voor zich neer en steunde er op; dat gaf tenminste
nog wát vastigheid. Neen, haar spoortrein was niet op hol geslagen, want met een
knarsende ruk stonden ze weer stil, maar niet lang. Want direct daarop begon het
leven als een oordeel overnieuw. Maar toen dat een keer of wat zo eenderhand
geschied was, had Geitemie al gauw mooi door; er gebeurde niks waar je angst voor
moest hebben. Alleen avanceerde ze woest snel met die spoortrein. De wereld schoof
op een bezeten manier aan haar voorbij. De meneer keek er nog niet eens naar, die
zat zó kalm te lezen in een boek, dat Geitemie er maar geen praatje mee ging beginnen,
al had ze er nu - voorbij haar angst om 't onstuimige en nieuwe - echt zin in. Want
ze zat vol. En al had ze hem het naaste zeker niet verteld, toch had ze best iemand
willen vinden, om deelgenoot te maken van haar wijdreikend geluk. Ze reisde naar
Aagje.
Denken kon Geitemie niet. Wat op deze reis met de spoortrein gaat vol-
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gen, is zó aangrijpend, daar kon ze geen orde en fatsoen in haar koppie nog aan
breien. Maar gelijk ze zelf door elkaar gehusseld werd, zo dansten haar gedachten
ook rond. Er bleef één onbepaald gevoelen van keelafsnoerende blijdschap: aan het
einde van de reis wacht een deftige dame en in die deftige dame steekt Aagje. En
dat die deftige dame háár Aagje is, dat weet zij, dat weet die lezende meneer niet,
en buiten de geleerde witkop weet dat niemand dan zij. Nu bestaan er mensen, die
aard en natuur van de ene geit buiten de andere nog niet onderscheiden kunnen; ook
mensen die 't niet verstaan, in het wezen van hun medemensen door te dringen. Deze
meneer zit maar tegenover een oude moeder, zó feestelijk volgepropt met geluk...
en hij leest uit z'n boek alsof het dagelijkse kost ware dat een mens zo in de brand
staat van binnen. Dom mensenvolk, besluit Geitemie.
Van wat ze allemaal door de raampjes gezien heeft, kan ze niets navertellen,
daarvoor zwiepte het te woest langs haar ogen. En of 't nog lang duren zou of kort,
ze weet het niet... ze wil er al zijn, om die deftige dame te zien en te zoenen op haar
wangen, tevens wil ze dat het nog lange duurt, want de verwachting maakt haar zo
aangenaam warm van binnen. Overnieuw staat de spoortrein stil; o... het regent. Als
Aagje nu toch maar een parapluie heeft meegenomen, zonde anders van haar fijne
kleren. En 't was daar zo kaal in Oudewater aan 't station, gans en al zonder
beschutting. Maar opeens reed ze een heel grote zaal binnen en 't werd wat donkerder
en er werd geroepen: den Haag, den Haag! Gerechtigheid, ze is in den Haag en nu
gaat het gebeuren. Hoe komt ze er uit? De meneer springt als een dartele bok het
kokkie uit, haast zonder z'n eigen vast te houden... hoe durft zo'n man dat. Ik moet
nou wat doen! besluit ze, met bang zweet op haar kaken. Ik weet het al, wat ik doe,
ik blijf zitten tot ze me er uit halen. Ik blijf roerloos zitten. Er zal best wat met me
gebeuren, als ik maar wacht.
En ze werd ook gehaald. En meteen na dit besluit, dat haar zó lam en daadloos
maakte, alsof ze tussen twee trage weeën in het kinderbed lag, zo'n ogenblik dat je
niet eens meer hopen kan op de verlossing. En al was Aagje op dat ogenblik
verschenen, omstuwd door een hele stoeterij mannen waar ze in schande bij geslapen
had, Geitemie had zich door 't sterke kind, haar kind, tóch uit deze spoorwagen laten
beuren. Maar Aagje was alleen; pakte moeder resoluut onder de oksels en zette haar
neer op de planken vloer.
Geitemie was in den Haag, duizelend keek ze een wondermooie vrouw aan, breed
en in volle wasdom was ze geworden: Aagje. Ze had haar wel in de wangen willen
bijten, ze gaf haar groot mooi kind kleintjes en beleefd een hand. Zonder vijven en
zessen liep ze toen meteen maar naast Aagje voort naar de uitgang.
‘Het regent, moeder. We zullen een rijtuig nemen.’
‘Is het ver?’
‘Neen moeder, vlakbij eigenlijk.’
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‘Laten we dan lopen, keind, 't is zonde,’ zei ze en wankelde tegen haar aan van de
schrikkelijke beving. Maar Aagje deed tóch weer haar eigen zin, ze nam een rijtuig.
Eer ze goed zat, waren ze er al. Een paar treedjes op, een glanzende deur met snijwerk,
prachtig! Geitemie zag een brede statiegang louter van marmer, deuren, veel deuren,
crème-witte deuren met gouden biesjes, dat zijn de kleuren van de arretikker op 't
Linschoter kasteel... hier staat Geitemie midden in een hoge kamer, een zaal, met
heel lange ramen, ze staat in een waar paleis. De geleerde witkop heeft haar niet
bedrogen. En er komt een handig kittig meisje, dat je nog niet naderen hoort, zó dik
en zacht is hier het vloerkleed, die neemt beleefd het tokje-met-de-boerse linten van
Geitemie's hoofd, die pelt haar uit haar dunne lakense mantel en pakt de groene
besteedster beet, 't olijk hoofdje een beetje schuin. Zo een oudmodische maltentige
parapluie heeft het meisje van haar leven nog niet gezien.
En er komt ook nog even een meneer met een boordje aan binnen, hij heeft een
rood-wit gestreept jasje aan, net als de meisjes dragen van de Montfoortse tuchtschool.
Rare mode, denkt Geitemie. Ze klemt nijdig haar kaken op elkaar; geen woord wil
ze wisselen met die heer. Maar ze duizelt van de ene verbazing in de andere, die heer
met bakkebaardjes is een knecht en hij draagt gerief aan en fijn eten. Brood, uitheemse
liflafjes, rarigheid. Ja, hij schenkt zelfs zwijgend thee in, van haar leven heeft Geitemie
nog geen thee gedronken. En in heel haar bestaan heeft ze zúlke papierdunne kopjes
nog niet gezien. Gelukkig dat hier geen spaafwerker thuis ligt; die zou ze fijn nijpen,
al was 't met z'n pinken.
Maar Geitemie kán in deze deftigheid niet eten, amper durft ze te asemen. ‘Aagje,’
vraagt zé, ‘luister eens naar me.’
‘Goed, moeder. Maar doe me dan één pleizier, wil je me van nu af Agatha noemen?’
‘Goed.’
‘Dank je, moeder. En dan zeg ik mama tegen je. Zo hoort het hier.’
‘O, dank je. Ik wist het niet, Aagje.’
‘Agatha, mama.’
‘Ja ja, Agatha, zo heet jij. Dag Agatha.’
‘Dag mama.’
‘Net een verhaal,’ zegt Geitemie en ze trilt van rare vreugde. Haar meidje, dat met
geitjes gedarteld heeft in een perenbomenkampje, is deftig als een prinses geworden.
Nu pas begrijpt Geitemie, waarom Blokland, Montfoort en omstreken, ál de omstreken
waar Het Nieuws gelezen wordt, zo kwaad is op Aagje; nee op Agatha, op háár
dochter Agatha. Er is maar één zo'n deftig vrouwspersoon uit al die lompe buurten
omhoog gekomen. Een juweeltje in 't salet. En dat is haar dochter: geheten Agatha.
Net muziek klinkt het, Agatha. 't Kasteel van Linschoten is welbezien maar een
boerenschuur met
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een ijzeren hek er voor, waar ze 't bladgoud op vergeten hebben. Neen, hier is de
ware deftigheid, bij Agatha.
‘Mama, nu hebben wij samen even ernstig te spreken.’
‘Ja, Agatha.’
‘U hebt haast niets gegeten, mama, u moet aan uw gezondheid denken, zult u?’
U heeft Aagje tegen haar moeder gezegd, zomaar, tegen Geitemie. En natuurlijk,
u. De rijke kroonluchter met z'n zeshonderd duzend kaarsjes die hier hangt, zou aan
diggelen op de vloer vallen, als een mens hier je dierf zeggen.
‘Ik zal goed eten, Agatha, laat u 't maar voor me neerzetten door die meneer.’
‘Die meneer is geen meneer mama, dat is Luuk, m'n huisknecht.’
‘Dank u, Agatha. Luuk zal ik dan ook maar zeggen. Mèt of zonder u?’
‘Zonder u, mama. Zo is hij het gewoon.’
‘Ik zal het doen, Agatha. Mag ik u wat vragen?’
‘Maar natuurlijk, mama.’
‘Hoe komt u eigenlijk aan de kost, Agatha?’
‘Mama, dáár praten we nooit nicer over, is dat afgesproken?’
‘Goed, Agatha,’ zegt ze bevende.
‘Hebt u een kind, Aagje?’
‘Mama, u zou Agatha zeggen.’
‘Hebt u een kind, Agatha?’
‘Gehad mama, en vraag nu liever niets meer van dat soort dingen. Dat geeft geen
pas.’
‘Goed, Agatha. Maar ikke zag het aan u, Agatha. U is zo breed en zo mooi. Jammer
van 't arme keind. Maar ik hoef tegen de schilder toch zeker niet u te zeggen, waar
Aagje?’
‘Neen mama, de schilder, dat is voorbij.’
‘Hè?’
‘Die ken ik niet meer. En dat is nu het laatste woord geweest over de dingen van
vroeger. Spreken we dat eindelijk af?’
‘Goed, Agatha.’
‘U bent een lieve, lieve mama van me.’ En toén eerst kreeg Geitelnie haar kus. Ze
dacht, daar sterf ik in. Maar achter die hartelijke zoen (en toen ze haar Aagje, haar
eigen diertje, haar rijk en vernuftig dochtertje zowat moegezoend had) begon het
deftige spelletje van u en mama overnieuw.
‘Mama!’
‘Ja, Aagje, Agatha...’
‘Ik zal u uw kamer wijzen, maar nu moet u eerst eens rustig luisteren.’
Geitemie ging opnieuw zitten luisteren. O, ze had nog veel te leren, aleer ze zich
wist te gedragen in een paleis, ervoer ze. Ze kreeg er zúlk een ontzag
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voor, dat ze nog alleen maar dierf te luisteren. Maar ineens veerde ze overeind.
‘Aagje!’ kreet ze. ‘Mama, vergeet nu niet, wat we hebben afgesproken.’
‘Morgen gaan ik toch weer naar den huis, Agatha.’
‘Nee, mama. Thuis zit u in de eenzaamheid en de armoe. U blijft hier. En zolang
u 't leven houden mag, blijft u nu bij me.’
‘Dat kan niet, beste keind, Agatha.’
‘Zo is het besteld.’
‘O. Maar dan verhongeren m'n twee geiten, Agatha.’
‘Daar wordt voor gezorgd. Luister, ik geef dat gekke mannetje dat hier geweest
is, opdracht heel de boel daar in Blokland weg te doen, helemaal weg. Niets mag er
van over blijven.’
‘Ik heb ze nog niet eens gendag gezegd, Agatha. En uit de buurt ben ik dan
weggeslopen als een dievemeid.’
‘Waar is uw liefde, mama? Bij uw dochter of bij twee onnozele geiten?’
‘Bij u, Agatha. Maar 't was toch zo'n beste ouwe sik en een aardig geitekalfje dat
al wat herkauwt ook. Zó mag ik toch niet wegblijven?’
‘Altijd dat tegenspreken! Het is zo besteld, mama en dus gebeurt het zo. En dat
ouwe ventje heeft me beloofd, die regelt daar ginder alles; de huur, de meubeltjes,
álles.’
‘En komen de bullen hier naar toe?’
‘Welnee, mama, laat dat uitgewoonde boeltje nu maar schieten voorgoed, daar
hebt u lang genoeg tegen aan gekeken.’
‘Mag ik dan eerst niet weten, keind, wat je eigenlijk doet voor de kost?’
‘We hebben eerlijk afgesproken, daar praten we niet meer over.’
‘O ja. Maar de schilder, daar hoef ik toch niet u tegen te zeggen?’
‘Mama, er is geen schilder, in 't hele huis niet.’
‘Heb je dan geen man, keind, zeg het je moeder toch?’
‘Mama, u hebt zeven kinderen in leven.’
‘Zes. Onze Rika is hemelen.’
‘Ach, en ik heb het niet geweten. U hebt dus nog zes kinderen. Eén ervan wil voor
u zorgen. En wat doen de anderen? Die laten hun moeder, die ze eerst 't laatste
spaarcentje afgetroggeld hebben, koudweg verkommeren. Maar wat doet nu die
moeder? Inplaats dat ze daaruit erkent: één kind is er, dat zich wat aan me gelegen
liggen laat... gaat ze allerlei rare vragen stellen. Want die andere kinderen leven
allemaal eerlijk en braaf, maar aan moeder denken ze niet. En ik, ik ben niet braaf,
is het niet, mama? Ze hebben u zeker heel lelijke dingen van me verteld? Wees maar
heel rustig, mama... U zult hier vredig bij me leven. Zult u dan niets meer vragen?’
‘Nee, Agatha. Maar nog één ding. Kan ik hier aan geitemelk komen?’
‘Máár mama toch... is dát nu een zorg? Alles wat ge wilt, kunt u van me bekomen.
En als wij hier nu melk gewoon van de melkboer betrekken, daar zult u spoedig aan
wennen.’
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‘Ik ben bang, dat ik niet meer wennen zal,’ klaagt ze met bevende stem. ‘'t Is hier
allegaar zo anders. En zo'n stad.’
‘Maar wij zijn toch weer bij elkaar, mama.’
‘Ja, ja, Aagje; o, ik wou zeggen Agatha, ik blijf bij u en niks zal ik meer vragen.
Maar nog één ding.’
‘Toch zeker niet het trapnaaimachien en de tenten?’
‘Ach, neen, daartoe was ik al lang niet meer bekwaam. Maar je portret feit nog in
de linnenkast, van dat je een keindje was. Mag ik dát nog eerst weerom gaan halen?’
‘Dat is niet nodig, mama. 't Zal hier komen. Ik schrijf daarover in m'n brief aan
dat mannetje. Is nu alles goed?’
‘Ja, keind.’
Toen nam Aagje het oud geitenmoedertje, dat dromend deze wonderen ervoer, bij
de hand en voerde haar naar boven. Daar was aan de straatzijde een kamertje voor
haar gereed, alles even piekfijn en voornaam. En daar vernam Geitemie, hoe hier
verder haar levensmanier zou zijn. Mama mocht opstaan, zo vroeg ze maar wilde,
ze zou bediend worden in haar kamer. Ze kon op haar kamer samen met haar dochter
eten, telkens als dat uitkwam, ze zouden elkaar heel vaak zien, dat wel. Maar sommige
keren zou 't kunnen gebeuren, dat Aagje een tijdje weg was. Om negen uur moest
mama gaan slapen, net als thuis. ‘Goed keind,’ zei Geitemie, dat is ook net een mooie
tijd, daar staat mijn natuur naar.’
Het was beter, vernam Geitemie verder, dat ze geen omgang zocht met het
dienstmeisje, en de huisknecht, dat geeft geen pas in de stad. Verder kreeg ze tot
raad, dat ze zomaar stilletjes haar weg zou gaan.
‘Goed, Agatha.’
‘En mij nooit meer wat vragen.’
‘Nee, Agatha.’
‘Morgen gaan we uit, dan koop ik passende kleer voor u.’
‘Alles is goed.’
‘En ik zal u nu en dan wat toestoppen, als u dan in de stad gaat wandelen, hebt u
geld bij zich.’
‘Dank u wel, Agatha.’
‘En u zult zich hier niet vervelen, mama.’
‘Heel niet, Agatha, ik heb me vroeger met u alleen ook nooit verveeld.’
‘Maar als ik soms weg ben en wat lang op me laat wachten, mama?’
‘Ik heb vroeger ook vaak heel lang op u moeten wachten, Agatha,’ zei ze met
neergeslagen ogen. En ineens moest Geitemie toen huilen. Ze waggelde naar haar
Aagje en greep haar om het middel. ‘O, keind, hoeft het allemaal niet, mama niet en
Agatha niet en u niet en koeimelk niet en de geiten niet weg... toe nou Aagje. Ga jij
nou met moeder mee, Aagje! Gewoon naar ons!’
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‘Mama,’ zei ze onthutst over die onverwachte opstand in het gehoorzaam oud wijfje,
‘alles is besteld, het moet zó gebeuren. En alleen op deze wijs kunnen wij dicht bij
elkaar blijven. Zult u er zich in schikken?’
‘Ja Agatha,’ zei Geitemie en 't was of ze de flauwe smakeloze dril van koeiemelk
rond haar tong voelde. Maar tegenover mama, groot en welig, met ogen waar alle
wederstand op breekt, stond haar vernuftig kind. En dat had ze nu weergevonden
voorgoed.
Niks, niks en helegaar niks zal ik vragen! - nam ze zich vurig voor. Zó goed is ze
voor me, ze kan niet slecht zijn, mijn Aagje. Ze keek het raam uit, toen ze alleen
gelaten was. Aan de overkant van het water was een groot omboomd grasveld. Aardig,
want het deed denken aan Linschoten. Dat er toch nog gras ook groeit in de grote
stad. Je zou er wel veertig beste melkgevende geiten op houden kunnen, schatte
Geitemie. Er speelden alleen hier en daar wat kinderen op. Wat is een stad vreemd.

XXI / De kraaien brengen het uit
Heerlijk en wreed is Geitemies leven in de grote stad. Alles is haar deel geworden,
ze heeft Aagje, ze heeft haar Agatha bijna alle dagen bij zich, ze kan steeds haar
buikje vol eten; haar bed is fijn en warm, ze heeft mooie deftige kleer van 't kind
gekregen... neen ze mag niet méér nog verlangen. Ze woont in haar kamertje als een
begijn, ingetogen en in kalme maatgang. De melkkloven gaan haar oude handen uit,
ja, ze worden zacht en week, net alsof Geitemie van geboorte een deftige dame is.
En Agatha, ze zegt die mooie naam nu al heel gemakkelijk, is met mama naar een
ogendokter geweest, op haar neus staat nu zowaar een brilletje in gouden montuur.
Het is zó licht, dat ze 's avonds bij het slapen gaan soms vergeet het af te zetten. Alles
heeft ze thans, maar ze mist toch veel. Ze moet het tot haar schande bekennen, zélfs
aan koeimelk is ze gewend geraakt. Maar dat ze des morgens vroeg op haar nuchtere
maag niet kan gaan melken en wat praten met de ouwe sik, dat is wél een bar gemis.
En dat ze haar beestje niet meer hoeft te voeren, niet hoeft na te lopen met ligstrooi
en bladgroen, o... wat geeft dat een leegte. Maar Blokland mist ze niet, óf ze zou
moeten liegen. Want de stad vindt ze prachtig.
Prachtig en prachtig vindt Geitemie heel den Haag. Aarzelend is ze begonnen, nu
en dan een stapje uit het herenhuis te doen, doodsbenauwd dat ze 't nooit meer terug
vinden zou, al zat het adres diep in haar hersens gedreven uit voorzorg. En toen ze
de brug tenleste zelfs over dierf, kwam ze aan de overkant op dat graskamp terecht,
waar alleen maar kinderen spelen, het Malieveld. Hier stak ze voor het eerst haar
paars parasolletje op, nu speelde ook een oud wijfie uit Blokland op het Malieveld.
En van het Malie-
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veld uit, is Geitemie na wéér een tijdje helemaal naar de Hertekamp durven lopen.
Met een ruk plantte ze haar parasolletje in het gras, want een blije davering trok door
haar oud lijf. Wat is dát hier wonderprachtig. O, mensen gerechtigheid, zo bestaat
er dus geitachtig gedierte op de wereld, dat nóg sierlijker dansen kan dan een dartel
zuiggeitje... hertekalveren ziet ze hier zwevende draven. Kopjes zo teer en fijn, met
ogen er in van engelen, een lijfje rank als van een vis. En als de zon door de oortjes
schijnt, dan vlamt er een roze schijn in, net een wondervertelsel. En de mooiste jonge
meid, gezond van aard en van deftig volk, kan zó sierlijk niet stappen - ook al is ze
van de liefde juist fier - als moeder het hert. En die dragen geen horens op de kop,
maar wél de bokken. Twee aparte soorten ziet ze, bokken met brede vertakte horens
en grotere bokken, die een heel struikgewas van horens op de kop dragen, met
uitspruitsels te veel om op te tellen. O, en hoe ze eens gedacht heeft, dat de getorste
knotshorens van Agatha's Tiroler bokken de schoonste hoofdtooi was, denkbaar op
de kop van een bokkebeest. Geitemie kan er niet genoeg naar kijken. Maar zie toch,
hoe deftig en pront zo'n bok door z'n kamp stapt en hoe hij 't kopje rekt om voorzichtig
wat brood aan te vatten, van iemand die aan de latten omheining is komen staan.
Maar ineens ziet Geitemie wat pleizierigs. Er is een deftig oud heertje verschenen,
een kort gespierd kereltje, ondanks zijn jaren. En ál wat dier heet op deze wei maakt
lange benen en draaft daarheen. Ach, wat mooi, al die deinende geiten en bokken op
hun ren. Het oud heertje gooit met armzwaai wat tussen de herten, ze denkt koren.
Astrant gaat ze 't hem vragen, maar het is haver; herten zijn daar verzot op. ‘Net als
geiten,’ zegt ze deskundig en 't oud heertje zegt haar, dat hij dat onmogelijk beamen
kan, hij heeft geen kennis aan geiten. Maar hij wil het toch gaarne aannemen, als
mevrouw dat zo stellig zegt.
Zielsgelukkig is Geitemie. Een deftig oud heer met geleerde ogen achter zijn bril,
heeft haar mevrouw genoemd. En in haar glorie begrijpt ze subiet, dat de mevrouw
nu mooi verzwijgen moet, waarom ze zoveel kijk op geiten heeft. Nee, Geitemie
luistert nu liever. Van dit deftig manspersoon is zo 't een en ander te leren. Hij vertelt
haar van het onderscheid tussen de herten die ze daar wringen ziet, om aan de haver
te geraken, hij leert haar van damhert en edelhert, en hoe die bestaan in het wild,
maar als dan schrikkelijk schuw voor de mensheid. En ze krijgt als een schoolkeind
les over rozenstokken en geweien. Ze kan het allemaal goed onthouden, want ze
hoort dat zo graag. En nu wandelt het oud heertje weer verder, hij heeft zijn hoedje
voor haar gedopt, een bolhoed zoals ook de dokter draagt, maar koffiebruin en niet
zwart. Geitemie vindt dat vreemd en heel luxueus staan, 't oude heertje is er in zijn
verschijning een heel partje joliger door.
Haver! besluit ze, haver moet ik hebben. En dan wordt van nu af mijn eerste
wandeling naar de herten, gelijk ik vroeger ging melken. Toch heeft
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het nog lang geduurd, eer Geitemie gevonden had, waar je ergens haver kopen kunt
in een stad vol huizen. Maar voetje voor voetje zocht ze verder, telkens wat verder
van huis zich wagende, tót ze in het hartje van de stad zelfs haver vond. Maar toen
wist Geitemie al, dat mensen uit de stad blijkbaar meer behoefte hebben aan fijne
schoenen, horloges, goud en zilver, vreemdsoortige etenswaren en zoetigheid, dan
aan de dingen die een landman nodig heeft voor zijn bestaan. Nu heeft ze toch al
maanden lang door de straten gewandeld, overal goed gezocht, maar een
wagenmakerij, een hoefsmid en een zadelmakerij nog nergens gevonden. En er ging
zelfs een hele winter voorbij; Geitemie werd weer wat sterker in haar benen, zeker
omdat ze zoveel geluk verwierf dag aan dag, maar als ze nu toch een doodsimpel
emmerjuk nodig had gehad, ze zou niet weten waar het te bekomen voor goed gereed
geld. Ook heeft ze nu hertenbokken met afgevallen horens gezien, ze heeft de
paardrift, de ritsigheid waargenomen, de bokken met hun pootjes driftig zien stampen
en rennen achter de hinden en 't was toen, of de lucht vol hing van de gespannen
lievelustigheid dezer voorname dieren. Maar om dat waar te nemen, moet je vroeg
uit je warme bedje durven piepen; nu... Geitemie had er het breed voor over. Hoe
aardig het dan is; amper letten de herten in die wilde dagen nog op haar havergave.
En ze kan dat zo goed verstaan, het is haar heel geen teleurstelling. De herten hebben
nu wel wat anders in 't fijne kopje zitten, daar kan een mens tóch niets aan veranderen.
Of je moest (zoals Geitemie eertijds gedaan heeft, alleen maar omdat de mensen zo
weinig verdraagzaam waren) de bokken laten snijden. Zonde, en schande ware dat
voor deze fiere stappers; zie toch hoe ze in hun furie voor de hinden nóg mooier zijn
dan anders. En Geitemie besluit hier, staande aan de hertenkamp, dat zo ze haar leven
nog eens over mocht doen, nooit meer zou ze van een bok een mismaakte sufferd
maken. Geitemie heeft deswege oprecht berouw.
En dag aan dag na haar visite bij de herten, als ze terug is in het weelderig huis
van Agatha, probeert ze het net zolang te rekken tot ze met haar meidje samen
ontbijten mag, en soms zelfs op mama's kamer; dat is veel vertrouwelijker vindt ze.
Dan is 't zeldzame dochtertje nog wel niet op haar mooist, dan draagt ze nog geen
fijne jurk, maar een loshangende wijde jas met tressen en staan haar lieve ogen moei.
Maar 't is en 't blijft toch Agatha. Dát is er niet van af te nemen, al kwam ze ooit nog
eens naar mama's kamertje strompelen met een baalzak om haar lijf geslagen en arm.
Niet prettig is 't voor Geitemie, dat je juist 's morgens soms hele preken aanhoren
moet van het verstandige kind. Moeder komt dan zó met koude wangen en verse
levenslust van haar herten, en met een knap stuk honger voor haar doen. En juist dán
is Agatha nog zo kribbig vanwege de slaap. Mama mag dit niet, mania moet dáárop
letten, o... duzend dingen op een hoop. Ze mag vooral met het meisje niet te veel
babbelen, de streepjes is
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nieuwsgierig. Hem moet ze naar de hel laten lopen. ‘O mama, in die man zit zo'n
nare gluiperige speurhond, wees toch voorzichtig.’
Maar dat weet Geitemie nu al en ze komt het toch trouw na. ‘Is het niet, Agatha?’
‘Ja, mama, 't is waar, u houdt zich de laatste tijd goed, maar als de werkster de
gang dweilt, moet u in 't vervolg zeker binnen zijn, of op wandeling. Precies hoe u
het zelf verkiest. Want die verhalen met de werkster zijn ook al verkeerd.’
‘Goed, Agatha.’
‘Maar nu heb ik u vanmorgen weer zien praten met de schillenman. Waar hadt u
't eigenlijk over?’
‘Keind nog aan toe, denk toch niet altijd kwaad van uw mama. ‘'t Gong over geiten,
maar hij heit heel geen geiten; niks dan zoggen voor de vetmesterij.’
‘Zei hij zelf dat woord... zoggen?’
‘Nee Agatha, hij docht zeker dat ik een stadsdame was, met een pruimemondje
zei hem: varkens. Maar toen ik zoggen zei, verstonden we mekare wél zo goed, al
praat het boerenvolk hier heel anders dan bij ons.’
‘Mama, ook met die man moet u liever niet praten. Met niemand die hier aan de
deur iets te maken heeft.’
‘Goed, Agatha,’ zei ze gedwee. Maar ijzig vond ze het; zo ging ze hier gelijken
op een gevangene in 't spinhuis. Midden tussen de mensen moest ze zich gebaren
stom te zijn.
Maar vergoeding vond Geitemie op haar wandelingen. Ze weet nu waar de
Koningin woont, ze heeft grote en kleine paleizen gezien van schuw rijk volk, waar
Agatha zelfs nog maar een arm daggelderskind bij is - hoe durft ze 't zo te vergelijken
- en heerlijk-rijke winkelstraten. Prachtig, prachtig, prachtig! Boven alles de winkels.
De duurste mooiste dingen liggen zomaar uitgestald, je zou ze bekant kunnen grijpen.
Hoe is het onder de mensen mogelijk, dat er toch volk bestaat, dat zomaar en in grote
haast langs al die opgetaste pracht heen loopt, zonder er ook maar een oogje aan te
gunnen. Neen, zó is Geitemie nou net niet en daar zijn al die fijne spullen ook te
prachtig voor. Als zij zo weer eens haar wandeling kiest door de drukste winkelstraten,
dan weet ze vooruit, dat ze de eerste uren niet thuis zal zijn. Want iedere winkelruit
krijgt van Geitemie de volledig-verdiende bewonderende aandacht. Nooit, al wordt
ze honderd jaar, zal ze dáár ooit haar bekomst van krijgen. En ze vindt de mensen,
die haastig langs lopen zonder te kijken naar die bergen vol pracht, ondankbare
schavuiten, niet waardig in dit land vol uitgestalde heerlijkheden te vertoeven. Dat
soort ondankbaar volk moest naar 't kale Blokland gejaagd worden, dáár kon het
ongehinderd rennen, uren wijd en zonder wat anders te zien dan gras en bolle wolken.
Bang voor de drukte heeft ze al helegaar niet meer, neen ze moet er nu
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om lachen, dat ze daar eerst zo voor heeft gebeefd. Ze moet wel eens een keer schielijk
opzij springen, maar wat geeft dat? En dat het lompe volk hier zomaar voorbij loopt
zonder weerom te groeten, weet ze nu ook al. Maar mooi vindt ze dat niet voor 't
stadse mensdom. Ja, zelfs de stadsman heeft nog wel wat te leren.
Ook is ze graag in het Haagse Bos. En de wandeling daarheen trekt haar des te
meer, omdat ze een keer over een paadje dat de hoofdweg dwarste, zowaar een
bokkenwagen heeft gezien. Welk een fijne stad eigenlijk, niks hoegenaamd is er aan
vergeten, zélfs de bokken en karretjes niet. Jammer, dat ze 't niet riskeren dierf, er
hard naartoe te draven - een oud hart gaat lichtelijk hoog kloppen in een mens z'n
keel - en toen ze aan dat zijpad kwam, was 't wagentje al uit gezicht. Maar
aantrekkelijk bleef dat. Ze heeft het in de verte goed gezien, het was een rijk spulletje.
Misschien wél zo mooi als 't open koetsje met de kap, dat ooit Agatha heeft bezeten,
toen ze nog Aagje heette, zomaar zonder fratsen Aagje. Hier buiten 't huis durft ze
dat te zeggen, ja te herzeggen: Aagje helegaar zonder fratsen. Dat bokkenwagentje
wil ze eens echt ontmoeten, ze bedoelt van dichtbij. En Geitemie heeft geduld genoeg,
daarom wordt haar aanhouden van wekenlang speuren in het Haagse Bos, tenleste
beloond. Want mensen, zie toch, daar komt eindelijk, eindelijk het spulletje recht op
haar af; twee dure kindjes zitten er in, amper kan je zien of't jongetjes zijn ofwel
meisjes, zó fijn zijn ze gekapt. En erneven loopt een pleegzuster in 't bruin, voor 't
eerst in haar leven ziet ze een ziekenzuster in 't bruin. En toch zien die kindjes er
heel niet ziekelijk uit.
‘Dag!’ zegt Geitemie vervoerd, ‘daar hebben jullie een mooi spannetje.’
Zeer verwonderd kijkt de voorname gouvernante het oude vrouwtje aan. Ze kijkt
in de ogen van een volkswijfje, en dat volkswijfje gaat zeer deftig gekleed. Ze begroot
haar op een oude landelijke freule, zó vers uit de klei getrokken en met nog wat
accent van haar gewest. Met haar voornaamste stemmetje beaamt ze, dat ook zij 't
een zeer fraai gespan vindt voor de kinderen.
Maar Geitemie is niet benieuwd naar de mening van dat kale kippie, ze inspecteert
met studie de bok. Het tuig is fraai, daar mag ze niets op afdingen. Duur lakspul,
kundig recht gestikt door een zadelmaker met fijne vingeren en een hoop geduld. Zó
fraai heeft zelfs Agatha zonder de fratsen, toen ze nog Aagje heette, nooit een tuigje
in bezit gehad. Maar de bok! 't Is misschien brutaal gedacht van haar, maar wat steekt
die dikke vadsige bok schrikkelijk af bij dat edel tuig en ook al bij 't zwierig
welgetimmerd wagentje. Bij zulke fijne kindjes paste toch zeker een statige Tiroler,
of toch minstens een Hollander van voornamer postuur.
‘Deze bok,’ zegt ze nadrukkelijk, ‘die krijgt te veel vet voer, die staat te veel en
draaft te weinig of misschien wel nooit. Deze bok is mismaakt zeg ik maar, te vroeg
gelubd naar ik schat.’
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‘Máár!’ weert het bruingerokt floddertje af, ‘wat een taal.’
‘Toch is het zo, juffertje. Ja, spreek nou maar niet tegen en schrik er niet van; 't is
waar zo ik het je zeg. En ik wete er van mee te praten. Ze moesten er eigenlijk straf
op stellen, een bok te lubben. Zelf staan ik er óók schuldig aan, dat wel. Maar spijt
heb ik er genoegt van. O, juffertje, en dan moet je het fijne model er van zien, als je
ze rechtschapen in derluis waarde laat. En zeker als er ieverans een geitje rits loopt.
Ze weten dat toch zo precies. Dán zijn 't pas rekels. Dán zijn ze manhaftig, juffertje.
En loop nou niet weg, hoor nog éven, dan knielt het geitenvrouwtje voor hare heer,
echt eerbiedig...’
‘Schaamt u zich niet?’
‘Heb ik weer wat miszegd?’
‘Kom, kinderen!’ gebiedt het zeer deftige ding. En natuurlijk is 't maar een gewone
loontrekster, Geitemie kent dat soort deftigheid al. Als een pauwin stevent ze het
bospad op en achter haar het karretje met de lompgeworden, luie, vies-dikke bok.
Deze onbegrepen kwaadheid van het floddertje in 't bruin doet Geitemie echt verdriet.
Nu mag ze ook buitenshuis dus al niet meer zeggen wat haar prangt. En ze heeft toch
voorzichtige woorden in haar mond genomen, die de kinderen niet konden verstaan.
In den Haag, aldus besluit ze uit deze ontmoeting, denken de mensen in een andere
taal, maar Hollands is liet niet.
Ha, nu heeft ze weer een bok gezien. En al was 't dan maar een lelijk varken van
een bok, ze heeft haar hand weer eens gelegd op de ruige rugharen van zo'n geitenman.
Ja, dat heeft toch echt weemoed en verlangen bij haar achtergelaten. Het onnozel
ding in 't bruin vergeet ze, maar de bok niet en 't fijn wagentje ook niet. En al liepen
er honderd van die kale kakdametjes rond het spannetje, dag aan dag zou ze 't wel
terug willen zien.
Maar wonen hier dan nergens boeren en daggelders, waar geiten zijn te bekijken?
Ze heeft nu al door deze prachtige stad gekruist in alle denkbare richtingen, ze is in
rijke buurten geweest en onder de armoei, ze heeft dure winkels gezien en winkels
waar arm etensvolk in en uit zwermde, maar nergens zag ze ooit een hooibergkap
met de vier of vijf roeien priemen tegen de lucht in. En die schillenvan heeft haar
gezegd, hij huist aan de Leidse weg, tegenover een buitengoed, waar ze de naam
telkens van kwijt is. Ze weet het al weer en ze vraagt naar 't buitengoed Marmot.
De meneer wie ze de weg heeft gevraagd, moet hartelijk lachen en Geitemie lacht
mee, want ze bedoelt Marlot, hoort ze nu en 't is heel ver. ‘Neemt u liever een rijtuig
aan de Boorlaan,’ wordt haar aangeraden en ze doet het. Statielijk, juist zoals ze dat
de dames van geboorte heeft zien doen, rijdt Geitemie, echt Geitemie uit Blokland,
naar dat buitengoed. Diep genietend zit ze onder haar parasolletje en zowaar, daar
ziet ze de polder weerom. Er komt wat nattigs in haar ogen, een mens zou dan ook
bekant vergeten dat er nog grasland bestaat, waar de melk vandaan moet komen en
bouwland voor ons
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brood en de aarpels. Want huizen en altijd weer huizen, al zijn ze nóg zo deftig, en
winkels naast winkels, al zijn ze altegaar even feestelijk opgesierd, brengen geen
melk en kaas en graan en aarpels voort. Dat doet de grond; het groene grasland zonder
einden, de welbemeste zwarte bouwgrond. En ze ziet zelfs hooibergen en boerderijen.
Gans en al van steen en weelde is de stad dus nog niet. Ze laat doorrijden, tot ze bij
een hofstee komt, waar een kinderspeeltuin naast is gebouwd. Ze vindt dat maar een
raar samengaan. Maar er staat te lezen, dat de wandelaar hier melk, koffie, thee en
chocolade bekomen kan voor z'n geld. En Geitemie wil er hier uit, ze wil weer eens
(natuurlijk niet lang) tussen kippen en melkvee zijn. Dan moet die open koets maar
wachten, commandeert ze. Geld heeft ze genoeg op zak, als de koetsier soms denkt
van niet, zal ze hem eens lelijk afstraffen met wat te laten rinkelen. Maar 't is een
goedgelovige koetsier, hij zet zijn koets op de werf van de theetuin neer en gaat met
de armen gekruist, op zijn bok heel gerust een tukje doen. Dat doet de koetsier van
De Zwaan in Montfoort net zo, heeft ze wel eens gezien. Geitemie dribbelt deftig
naar de glazen waranda van die theeschenkerij en bestelt iets, wat ze lang niet meer
geproefd heeft: een gewoon koppie koffie zonder fratsen, en daarbij een gevulde
koek. Fijn. En zowaar, zowaar, die koffie smaakt lekker gebakken naar huis. En de
vrouw die haar bedient, heeft een baaischort voor. Geitemie zou er een stuiver voor
over hebben gehad, ook nog eens de strierning van schortebanden over haar lendenen
te mogen voelen. En met deze vrouw kan ze pas praten. Die heeft het niet zo dol in
de bol, om te praten met rare woordjes en een vertrokken mondje als een ziek vogeltje.
Hier verneemt Geitemie over de rechtschapen eenvoudige dingen van het land en
het is haar, of ze in grote hitte ijswater slurpt. Het geeft haar lafenis. Neen, geiten
hebben ze hier niet op 't erf. Ze hoort het goed, hun werf noemen ze hier erf, ze kan
waarnemen dat ze in een andere uithoek van de aarde is beland. Ze vraagt bescheid,
waar ze wél geiten vinden kan en moet vernemen, hier in de buurt nergens. Geiten
moet men zoeken aan de andere kant van den Haag, onder Loosduinen. Daar wonen
de moertuinders en die houden er lichtelijk een geitje bij, omdat ze met het afval van
de groente geen blijf weten. Loosduinen! goed onthouden, denkt Geitemie. Zomin
ze 't woord geit ooit vergeten zal, mag Loosduinen niet meer aan haar denken
ontglippen.
En allerhand vertrouwde zaken zag Geitemie hier, alsof ze in Blokland ware. Een
boerenknecht die mest voer in een schouw en kundig met de weegstok van de
slootkant af het puntertje door de molentocht duwde. En ze zei tot de vrouw: ‘Dat
noemen ze bij ons heen wegen.’
‘Hier ook.’
‘Da's dus gelijkheid,’ zei Geitemie verheugd.
‘Je komt hier zeker schrikkelijk wijd vandaan.’
‘O,’ zei ze weerom, ‘da's niet te beamen. Meer dan honderd uren gaans.’
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En toen nam ze ook vissers waar in het land, ze waren doende met schakels. Maar 't
waren geen broodvissers, dat zag ze zó wel. Dat waren heren. En, kijk toch eens op,
één ervan kende ze. Het deftig meneertje van de Hertenkamp, ze zag het nu goed,
hij naderde met zijn polsstok, al droeg hij een pet op zijn witte haren en een ruiten
pak en korte schachtlaarzen. Hoe is het mogelijk, dat je ooit nog een mens terugvindt,
hier in of om die mensenkloet, waar alles driftig doorheen wriemelt. En toen ze vroeg,
wie dat oud heertje toch wel zijn mocht, kreeg Geitemie een verhaal te horen, dat
omtrent toch 't levensvuur er bij haar uitgeknepen had.
‘Die oude deftige heer? Dat is de jonker, zoals wij hier zeggen. 't Is eigenlijk geen
echte jonker, maar hij is zó schuw rijk, wij zeggen maar jonker. En hij heeft dan ook
een dubbele naam: 't is meneer Dorland Waanders en hij stamt, zeggen ze, uit het
Gelderse. Die heeft ons viswater gepacht en de jacht ook al en 't is de landheer van
veel boerenplaatsen in wijde omtrek. Maar vroeger moet hij in de Oost zijn geweest,
daar had hij wat met de suiker van doen, voor zover ik weet. Een door en door goed
mens, dat wel.
‘Wat is daar dan mee?’ vroeg Geitemie. ‘Ik meen ook, dat het een echt goeie heer
is, hij geeft dukkels haver aan de herten en de beestjes kennen hem altegaar.’
‘O, goed is hij genoeg, de jonker. Maar d'r loopt toch een streep door. Moet je
eens horen...’ Wat deed het Geitemie goed, dat iemand weer eens tegoeiertrouw je
tegen haar zei en ze ging echt op haar gemak zitten om 't verhaal aan te horen van
de jonker met de streep. Als er nog wat koffie in haar tas had gezeten, zou ze 't kopje
nu vertrouwelijk in bei haar handen hebben gevat, al was 't heel geen koud weer.
‘De jonker heeft,’ zo vernam ze, ‘van dat hij uit Indië terugkwam, in een prachtig
huis op de Princessegracht gewoond en daar kwam z'n vrouw te sterven.’
‘O,’ zei Geitemie, ‘de Princessegracht, die weet ik goed.’
‘Nou... en toen was hij een mooi poosje weduwman en nu moet hij een stuk neef
hebben, ook danig rijk, maar die werkt niet, die luierde zo'n beetje rond, schilderde
wat voor z'n pleizier, zeggen ze. En verder niks deed die jongen, niks. En dat verwend
rijk jongetje moet toen eens ergens een arm meisje opgescharreld hebben, daar is hij
mee gaan rondzwerven - ja, als je rijk bent mag alles - en toen lij er genoeg van kreeg,
het hij 't schaapje los. Maar toen trad de jonker op z'n pad en greep de mooie neef
bij z'n nekvel. Want die jonker, zo oud als hij is, maar die mag er nog zijn hoor. 't
Neefje ging lopen en toen zat de jonker met dat gevallen engeltje te kijken, als een
soortement erfenis. Weet je wat hij deed? Hij zelf nam kamers in een hotel in
Wassenaar, ontruimde z'n eigen woning en stopte dat boerenmeisje er in. Zo heb ik
't me laten vertellen. Maar ja, hoe gaat dat? Mannen blijven
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mannen hé, hoé oud ze ook zijn en rijke mannen zeker. Die zijn tegenover vrouwen
allemaal met één sop overgoten. Wel moet hij er erg goed voor zijn, maar hij is er
toch nooit mee gaan trouwen. Wat dat betreft, al doet hij er dan rechtschapener mee
dan 't neefje, dat kind van den buiten heeft er geen man aan, waar ze de naam van
mag dragen. Schande is het! Maar heel goed moet de jonker er voor zijn. En dat ding
schijnt nogal wat over hem te zeggen hebben ook. Want ik heb me laten vertellen,
dat hij 't zelfs op den duur goedgevonden heeft, dat ze haar moeder naar z'n huis
haalde. Anders was ze weggelopen, moet ze gedreigd hebben. En dát schijnt de jonker
niet te hebben durven riskeren. Maar stel je zo'n toestand voor: een dochter
gemainteneerd en in het eigenste huis heeft ze haar moeder zitten. Een rare wereld
tegenwoordig. Kan je zóiets verstaan?’
Neen, Geitemie kon het niet verstaan. Ze kon niets meer verstaan. Amper kon ze
nog lopen. En hoe ze weer in de koets beland is, ook hoe ze die dag haar blank
kamertje aan de Princessegracht ooit nog teruggevonden heeft, ze kan 't onmogelijk
navertellen. Agatha heeft het haar niet durven zeggen hoe 't gesteld was met haar
bestaan... een vreemde heeft het haar moeten verraden. Altijd moet de slechtigheid
ook uitkomen, al zijn 't maar de kraaien die het vetramen, of al is 't de wind die er
van pijpt.
Hier zit moeder dus, in de rijkdom, die Aagje gekocht heeft en koopt, door ontucht
te bedrijven met een oud en deftig rijk man uit de Oost. Haar eer verkoopt ze voor
klompen goud, mama krijgt daar genadig de krummeltjes van. Wat is dat schandelijk
en erg, en 't schandelijkste is nog wel dat mama dit aanvaardt. En Geitemie moet
ineens terugdenken aan een voorval van vroeger, heel vroeger. 't Was zomer en warm.
Een goede Zaterdagnamiddag, zij nog alleen thuis met Aagje. Moeder had een kuip
voor Aagje klaar gezet buiten achter het huis, bijna koud water en daar plensde het
kind zo dartel in; niemand kon Aagje in haar prille naaktheid daar zien. Behalve
moeder dan. En toen Geitemie het onvolgroeid lenig diertje onder de oksels uit het
water hief en neerzette op het bleekveld, stond daar naakt en glanzendnat in de schuine
stralen van de zon, een klein vrouwtje, zo mooi als een blom nog niet zijn kan. O,
heeft moeder toen gedacht, als dat lijfje van jou zó doorgroeit, wat zal er dan een
heerlijkheid uit voortkomen voor een jonkman die het begeert. Het bloed joeg toen
naar haar kaken van schaamte om dit denken; maar voorwaar, Geitemie heeft zich
toen de sterke blije bezitname voor later, als ze groot zou zijn, voorgesteld. Haar
prachtig kind tot volle wasdom, een vrouw als een droom voor een man en ja, dáár
komt de jonge sterke man aangestapt, neemt haar en bezit haar, algeheel, eerbaar en
rechtmatig naar 's levens wet. Voor het eerst in haar bestaan (ze was toch maar een
vrouw), heeft Geitemie toen de machtige vreugd van een man begrepen, als hij
verwerft waar hij naar gestreefd en van gedroomd heeft.
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En nu is dit feestelijke lijfje inderdaad tot rijpheid gewassen, maar 't is heden bezit
van een oud schatrijk heertje geworden; wat is dat beschamend. Voor Agatha alreeds,
voor mama is het als een slag in haar nek die verlamt. En nu kruipen allerlei warrelige
dingen door haar arm oud hoofd heen. Wat had moeder dán gedacht? Maar ze wist
toch al, dat Aagje geen heiligenbeeldje geworden was in de grote stad? De mensen
hadden toch al jaren lang in koor schande geroepen over haar eervergeten kind? Haar
eigen broers en zusters hebben haar toch, zo arm ze ook zijn, uitgespogen als ware
Aagje drek? En zúlke barre rijkdom als die hier wordt gepresenteerd, kan toch ook
niet van eigens een arm daggelderskeind op 't lijf komen vallen?
Ach ja, dat alles heeft moeder geweten, of toch kunnen overdenken. Maar 't fijne
was bij haar niet bekend. En Agatha heeft, heel zeker uit deernis met moeder, haar
zo gans en al onkundig gelaten. Ze zei maar: daar praten we nooit over! - en mama
heeft haar oud kopje toen vredig te wiegen gelegd in dat onvaste begrip, hoe het toch
met haar bloedeigen kind in waarheid gesteld mocht zijn. Nu ineens is ze in die
zwarte put gestort: alles weet ze, zekerheid heeft ze. Agatha is de veile meid van een
oud, sterk, lustig heertje; háár Aagje is dat... het welgeschapenste kind dat ooit melk
aan moeders borst ontzogen heeft.
Dit zal moeder niet overleven, mama nog niet eens. Mama mag met een duur
parasolletje boven haar oud kopje drentelen in de ochtend naar de Hertenkamp,
genieten van prachtige winkels in de namiddag, of dwalen door het oneindige bos.
Maar het bloempje dat ze heeft gebaard is niet aan een sterke jonkman toegevallen
die haar rechtmatig en vol trots bezit, maar aan een oud mens aan 't eind van zijn
levensbaan. En hij heeft haar tot zijn oude knoken getrokken, zowaar omdat hij meelij
had met Agatha.
Meelij met Agatha. En Aagje, haar kind, was van vrouwelijke gaven eens zo rijk
bezegend. Wat is haar arm wondermooi meidje dan diep vernederd. O, hoe groot is
moeders deernis met zúlk een val. Neen kind, neen Aagje, wees maar niet bang,
moeder zal nu niet van je weglopen, zoals moeder eerst gedacht heeft dat ze zeker
doen zou, toen ze terugreed in die open koets, hier naar toe, naar 't huis van de grote
schande en de onpeilbare vernedering. Jij hebt zó veel verloren, heel je rijk bezit als
maagdmeisje zo mooi is jou ontroofd, ik mag jou nu niet haten en niet verlaten. En
nooit zal ik meer je denken van u, Agatha; uw mama bloedt leeg van verdriet, maar
u zult het niet merken aan haar, u hebt zoveel troost nodig, mijn wondermooi kind.
Alles wat waarde heeft aan u, hebt u verloren.
Van ons beiden hebt u het zwaarste part, want u moet nog een heel leven leven,
Agatha, en mama mag nu gauw haar ogen dichtdoen voorgoed en dan blijft u over
onder de rijke kroonluchter. Ach, als moeder dood zal zijn. Dan staat Agatha, zo
mooi ze is, op het rijke tapijt en ze is eigenlijk armer dan een lelijk afgeleefd
daggelderswijf, dat jaar op jaar in de weeën krampt
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en voor de rest van haar leven slaags is met de grijpklauwen van de armoei. Van 't
weinige geluk dat haar nog rest in deze schrikkelijke vernedering, mag mama niet
nog wat afnemen.
Geitemie kuste die avond haar hoerenmeidje diep aandachtig, streek wat haren
weg van haar mooi blank voorhoofd vandaan en ze zei, zomaar zonder aanwijsbare
aanleiding; ‘Mama heeft nog nooit zoveel van u gehouden, Agatha.’ En ze bezwijmde
bijkans, toen ze weer alleen was voor de nacht. Een lange nacht, een waaknacht.

XXII / De verre reis
Hoe mateloos arm iemand zijn kan die álles bezit, heeft Geitemie ervaren. En al gaf
ze Agatha al haar liefde, ze kon het kind de weelde niet weerom geven, ongeschonden
jonge vrouw te zijn, mooi en op rechtschapen sterke wijs begeerd door een sterke
jonge man, haars gelijke. Als mama haar weelderig opgetuigd mooi kind 's avonds
ten afscheid een kus gaf, dan liet zij haar over aan de lustigheid van een oud rijk
man. Dit weet mama nu; schrikkelijk weten. Gelukkig kon Geitemie uit haar raam
de stoep en de voordeur niet zien, nimmer heeft ze de man zien komen die zo goed
is voor herten en voor verlaten mooie landsdochtertjes. En nooit was Geitemie zó
alleen, als sinds daar ginder in 't vervloekte theehuis, het weten in haar hersenen
gespoten was. Want toen ze nog op haar weggelopen meidje wachtte achter in
Blokland, is nooit de hoop bij haar teniet gegaan, dat ze eens in groot berouw bij
moeder weerom komen zou. En nu zijn zij samen, maar tussen beiden in is dat
zeerdoende weten, dat bij geen van de twee over de lippen kan komen. Kind en
moeder, verbonden door zóveel onderlinge liefde, zijn daarin algeheel afgesloten
voor elkaar, ja erger nog dan vreemden. Want de vreemden weten het en praten er
over in een theetuin, vrijmoedig en oordelen. Hij is een goed oud man, zeggen de
mensen, maar...
En wat dat maar beduidt weet Geitemie, mama weet het helaas. Ze heeft troost
nodig en waar zal ze die halen? Als ze met Agatha gaat spreken, dan zal dat het goede
kind zo dierlijk doen lijden. O, zucht ze menigmaal, hadde ik toch een geit. Een geit
kan niet praten zoals mensen praten. Bè, zegt de geit, als ze alles van een prangend
mens in nood mooi aangehoord heeft; een geit kan een moeder in nood toch zo goed
verstaan. En omdat stom volk (dat van geiten nog geen verstand heeft), het ene bè
van 't andere niet eens onderscheiden kan, hoeft men ook niet bang te zijn, dat een
geit ooit een geheim verraden zal, aan die 't niet horen mogen.
Loosduinen.
Ja, Geitemie heeft het woord onthouden, het klinkt haar in de oren als de muziek
van een pasgeworpen geit, die zijn kalfje onder 't lekken zingend
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aanspreekt in de stal: bè, bè, bè... In Loosduinen, daar wonen de moestuinders en die
hebben lichtelijk ieder een geit. En op de Boorlaan en aan het Korte Voorhout, staan
altijd rijtuigen; maar waarom gaat mama dan niet tot de geiten?
Maar natuurlijk, ze gaat al, vraag maar niet langer, waarom ze haar pijn heel alleen
zit te eerknauwen. Feestelijk is ze heel niet gestemd, haar parasolletje doet ze op
deze rit niet open, ze denkt aan zoiets koddigs vandaag nog niet eens. Ze laat zich
rijden, tot waar de kwekerijen aanvangen en stuurt daar de koets weerom. Want de
vorige keer heeft ze tot haar schrik ervaren, hoe duur dat slapende wachten van
stadskoetsiers kan zijn. En ze wil Agatha's vreselijke geld niet onnut verdoen.
Ze staat in het open land. En langs een brede vaart zonder plantengroei ziet ze de
moestuinen liggen: de akker van het rijke den Haag, wiens bewoner zelf niet ploegt,
niet zaait, niet oogst. Dat moet daar wel honderd kwekerijen zijn, of meer. Waar
moet ze geiten vinden? Overal, heeft de theetuinvrouw uit Marlot haar gezegd, en
ze gaat door een oude kasteelpoort waar geen kasteel meer achter ligt, doch een
moestuin van geweld, en ze vraagt bevende en klein: ‘Zijn hier soms geiten
voorhanden?’
‘Nee dame,’ zegt een jonkske van amper veertien jaar, ‘want die zouden hier maar
de worteltjes opvreten. Maar bij de baas thuis in Monster, dáár zijn geiten. Veel te
vurige mest geven geiten.’
‘En is dat ver?’
‘Te voet? Twee uur gaans.’
‘En zijn hier dichterbij nieverans geiten voorhanden?’
Hoewel dat sproetenjong 't woord nieverans niet precies begrijpt, wijst hij toch
het gekke oude dametje de weg. Als ze de tuinen precies telt, de zesde tuin ingaat,
daar staat een woning met een wit beeld ervoor, dáár hebben ze geiten. En maar liefst
vier geiten.
‘O,’ zegt Geitemie en ze geeft het lieve jonkske een vierduit van Agatha. En toen
ze al weg was naar de zesde tuin, kreeg ze (zonder dat ze wist waarom) berouw,
keerde terug en gaf dat lieve sproetenjonkske nog een dubbeltje van Agatha ook. 't
Moest er dan in hemelsnaam maar van af.
‘De zesde tuin,’ zei 't kind nog eens tegen die krankzinnige oude dame. Ja, ja, en
nogereens ja, ze weet het nu goed, ze gaat te voet naar de zesde tuin. En aldaar
aangekomen heeft Geitemie na lange tijd weer geiten gezien, waarlijk geiten die 't
bezien waardig waren. Ze is die tuin binnengelopen, recht naar 't bogerdje gekoerst
en daar staat ze nu temidden van de Loosduinse melkkoetjes der armen. ‘Niet koppen,’
heeft ze tegen de oudste van de sikken gezegd en toen ze die driftige baarddraagster
eens vrindelijk over 't kruis had gekrieuweld, kopte ze ook niet meer. En met die
bonte, een guststaand tweejarig likje zonder horens was 't heel niet moeilijk vrindschap
te sluiten. ‘Jij bent nog vier weken naar m'n schatting van de telling af, maar
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veel wilder heb je nog niet, daar moet verandering in gaan komen. Zo had ze voor
alle vier wel een troostende toespraak en ze stond stil te genieten van al dat gezellige
viervoetige leven om haar heen. Toen, tenleste, kwam de tuinder eens toelopen. Wat
moest die vreemde juffrouw daar eigenlijk in zijn bongerdkampje? Nu hij dichterbij
kwam, nam hij pas waar, dat het een rijke dame was; in de verte leek 't een
boerenwijfke.
En hij tikte behoorlijk aan z'n petje, aleer hij zijn woord afstak. Geitemie vond het
eigenlijk heel niet nodig, een doel op te geven van haar bezoek, omreden ze geen
redelijk doel zelf wist. Ze was hier, omdat ze hier zijn wou en anders niks. Maar wel
heeft ze de tuinder alles haarfijn gezegd, wat ze van zijn vier geiten alzo dacht. Die
man hoorde haar trouw aan en zegde toen tot het wijfje in rijke kleer: ‘Negen jaren
melk ik geiten. Maar u horende, mevrouwtje, weet ik van geiten nog niet veel.’
Géén ander woord had Geitemie zó gelukkig kunnen maken. En ze vroeg, of hij
nu een kwartje hebben wou, voor 't mooie gezicht, maar dat was helemaal niet nodig.
Als 't mevrouwtje van geiten houdt, mocht ze gerust eens komen kijken, daar staat
geen tol op. Zelfs mocht ze de jonge geitjes zien. ‘Daar is stadsvolk toch altijd zo
fel op,’ wist die tuinder, ‘maar uedele zijt er niet eentje uit de stad.’
‘Heel niet,’ zei ze weerom en dribbelde mee naar een kampje apart. Heremensen,
dáár werd wat gestoeid en afgedraaid. Vijf gekke geitekalfjes, een witzwart geblokte
was daar onder, dat knipoogjes geven kon en dansen als een circusartiest, vijf wilde
onmondige springertjes zonder overleg. Maar ze kenden hun baas en lekten z'n
vingers, zogen er aan of 't spenen waren. ‘Eén monsterbeste is er onder!’ juichte
Geitemie.
‘Welke mag dat zijn?’
‘Die geblokte. En daar vergis ik me niet in, een monsterbeste.’ Ze lokte het dolle
ding met haar gespreide vingers, knielde er bij neer en tastte over het kruis. ‘Dat
wordt een boom van een melkgeit,’ bevestigde zij.
‘Wilt u het ding cadeau hebben?’ vroeg de tuinder. ‘Ik heb er toch veel te veel om
ze allemaal aan te houden. En handel is er niet in, hier in deze streek.’
‘Hebben? Man, zeg dat niet, zeg me dat niet,’ smeekte ze benard.
Kopschuddend stond die tuinder het rijke dametje aan te staren. Uit welk gesticht
zou die zijn losgebroken? En zie toch, ze staat tussen de geitjes te wenen, als hadde
ze een kind verloren.
‘Ikke zal je geven zuiver de waarde,’ zegt ze nasnikkende, ‘zeven stuivers. En 't
zal goed, ja best verzorgd worden, alle dagen mag je zien komen.’ Daarop gaf ze
een rijksdaalder, kreeg een touwtje in haar hand gedrukt en stoof weg met haar
wonder bezit. Geitemie heeft zowaar, al woont ze in 't hartje van den Haag, al verkeert
ze in 't diepste van haar verdriet, weer een geit. En een monsterbeste heeft ze. Geld
terug van haar rijksdaalder heeft ze niet gevraagd; een mens kan aan alles toch ook
niet denken.
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Met de stoomtram is ze toen naar 't station van de Hollandse IJzeren Spoorweg
gereden, zij en haar nieuw bezit aan een touwtje. Deze gaan ik Aagje noemen, zong
het in haar, niet Agatha natuurlijk, maar Aagje, boers en wel; trouw, rechtaf Aagje.
En met Aagje in haar armen nam ze aan 't station een gesloten koetsje. Ze moest naar
huis, naar huis met Aagje.
En eerst toen ze de koets betaald had en met haar bewegelijke vracht op 't kleine
bordes van Agatha's paleis stond, overviel haar 't besef, dat ze dit feestelijke bezit
wel niet zou mogen binnen brengen van Agatha.
O, wat moest ze toch doen. Ze zette haar Aagje neer op z'n houtere pootjes, bond
haar batisten neusdoekje het gekke ding om de neus en toen pas opende ze voorzichtig
de deur met haar sleutel. In de weidse corridor was niemand. Rap was ze binnen, en
dragende haar geitje in de armen, vluchtte ze de trap op. Gerechtigheid, wat is dát
een slecht werk voor een oud mens. Met zwaarbonzend hart viel ze neer op de chaise
longue.
Dom en vriendelijk staat geitekalfje met dichtgebonden kaken naar haar te kijken;
ze neemt het neusdoekje van 't kopje af en als dankjewel wordt er in de gauwte wat
gekwispeld met het staartje en gekeuteld tegelijk. Ja, zegt ze, om zichzelve te troosten
daarmee... dat ben je toch zeker nog niet vergeten, Geitemie... als ze blij zijn, gaan
ze altijd knikkeren. Ha ha, de geitjes die uit de omgeving van het rijke den Haag
komen, doen al net zo als die uit Blokland, standsverschil of andere levensmanier
zit er helegaar niet in.
Maar nou mag jij van heden af niet meer mekkeren, m'n Aagje, zegt ze belerend.
Bè, zegt Aagje weerom; het domme ding heeft er dus nog niks van begrepen
voorlopig. Want anders, Aagje, komen ze jou bij me weghalen, versta je me? 't Is
niet zeker, of Aagje dit nu al verstond, maar ze kwam wel heel amicaal naar het
vrouwtje toe en legde haar snuit in heur rokplooi. Dát is tenminste een begin, zuchtte
Geitemie voldaan. Maar meteen sprong ze kwaad overeind, zodat haar pleegkind
dwazelijk op de rug rolde, angstig blettende. Je mag m'n kanten jabotje niet
opsnoepen, jou rakkerd. Anders zal ik de Bloklandse knors eens laten halen, die
draait je, zonder met z'n ogen te pinken, tussen de varkensworst door. Maar déze
bedreiging heeft indruk gemaakt. Aagje ging op de gevouwen voorpootjes zitten,
gedwee en schuldbewust. Maar toch met het wijs kopje aandachtig gestrekt en dus
tot wegspringen gereed. En daar heeft Geitemie het niet op; in die houding kan zulk
een donderbus elk ogenblik ontploffen. Maar eer ze 't gekke ding helemaal tot rust
omlaag vleien kon, zwiepte er wat langs haar oren, 't watergauwe ding was aan haar
koestering ontsnapt en wandelde zielsvergenoegd over het smalle houten
ledikantschot, heel hoog, heel behendig, naar geitenmanier. En zonder te vallen kon
ze zelfs keren op dat smalle hout. Doe 't maar eens na, dacht Geitemie in bewondering.
Een hele middag heeft Geitemie, wild van vreugde, achter haar geitje aan
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gejaagd op haar kamer, wel driekeer heeft ze met het stoffertje er achteraan moeten
zitten en foei zeggen, vanwege de knikkertjes. Maar alles moet tijd hebben om
aangeleerd te worden, heeft ze overwogen. Die uitgelaten luidruchtigheid vooral
moet er uit, anders is 't hier in huis subiet verraden, welk geheim ze er in heeft
verstopt. En 't mág juist niet verraden worden, zelfs voor 't naamzeggertje, voor
Agatha niet. Die heeft zelf óók met dat soort kwispelstaartjes gespeeld en nog wel
heel haar jeugd. Maar hoé is dat kind veranderd, sedert ze een dame is, gehuisvest
in een paleis.
Vanavond komt Agatha niet meer boven bij mama. En straks gaat Geitemie ergens
op zolder een stalletje uitzetten voor de nachten, er zijn daar lege wijnkisten genoeg,
heeft ze al eens gezien. En een proper strooilegertje gaat ze maken ook, vann de
bergen wijnfleshulzen, die daar voorhanden zijn. Dat kan al niet mooier. 't Is, of die
zolder er naar geschreeuwd heeft: hier moet een kwispelstaartje komen uit Loosduinen.
Nou goed dan, daar is nu voor gezorgd; 't aardig speulkameraadje voor Geitemie is
al 't huis binnen gesmokkeld.
Maar Agatha kwam wél die avond naar boven. En ze kwam bij mama op haar
kamertje in een zeer voorname wijnrode sleepjapon en ze droeg een ruikertje van
viooltjes op haar borst en een glinsterende speld in de feestelijk gekapte haren. Zó
plaatjesachtig mooi heeft mama haar Agatha nog nóóit van haar leven gezien. Maar
zo bitter verstoord ook nog nooit.
‘Mama, wat hebt u nú toch gedaan. Heel het personeel loopt te gieren door het
huis, u maakt me ten schande. Is me dát een geblèr hierboven.’
‘Alleen maar één geitje,’ zegt Geitemie schuldbewust en bevende. ‘En 't is toch
zo'n lief drolletje, Agatha, zie toch eens, zie het; wit-zwart geblokt en zo krachtig in
het kruis.’
‘Mama, hou daarmee op. Dat geitje moet hier weg, dat begrijpt u toch zeker zelf
ook wel.’
‘Maar goed. Want ik kan niet met het stoffertje er achteraan blijven hollen, m'n
oude rug doet er al zeer van. Maar 'k zal er op de zolder een hokje voor uit zetten.’
‘Geen denken aan. Dat geitje moet weg! Het huis uit!’
‘Agatha,’ zei Geitemie, ineens heel bleek en langzaam pratend, ‘toen ikke geen
melk meer voor u had, toen hadden de geiten het voor u. Dat geitje doen ik niet weg,
nooit en nooit!’
‘Het moét hier het huis uit!’
‘Dan gaan ikke mee. Ik heb het zo'n mooie naam gegeven (maar die hou ik voor
me), dan gaan ik er achterna!’
Dit dreigwoord klonk binnen deze muren als een echo van vroegere dreiging, maar
toen door de dochter geuit in het huisje te Blokland, staande tegenover moeder. Het
deed de feestelijk-versierde dochter ten dode verschrikken.

Herman de Man, Omnibus

464
‘Moeder!’ schreeuwde ze in haar galatoilet.
‘Mama moet u zeggen, Agatha. En mama gaat mee als 't geitje weg gaat. Hier leit
mijn laatste woord!’
‘Dan,’ zei ze bevende ondanks al haar statie, ‘dan moet er in 't schuurtje achter op
het plaatsje maar wat getimmerd worden.’
‘Goed Agatha, dank u. Ik ga 't er dadelijk naartoe dragen en voor vannacht sluiten
we 't zomaar op, zonder stalletje. Zult u het niet laten weglopen, Agatha?’
‘Nee mama, ik beloof het u. Het is toch geen bok? Neen, een geitje zo te bezien.’
‘Goed gezien, Agatha. Een geitje, net zoals we er eens een gehad hebben uit
Benschop, weet u nog?’
‘Niet precies meer, mama, maar dat kan wel zo zijn. Maar zult u wachten met dat
gesjouw, tot u hoort, dat ik het huis uit ben? Ik word daar dadelijk voor een feestje
gehaald, niemand hoeft het te zien. 't Is ook eigenlijk wel heel raar voor hier.’
‘'t Is een gewoon geitje, niks raars,’ wist Geitemie, ‘maar ik wil wel wachten hoor.
Ik kan toch zo goed wachten.’
Alzo heeft in het leven van Geitemie ten tweeden male de geit haar intrede gedaan.
Een vrolijk bestaan kon mama haar kleine troosteres niet bieden; in dat houten
gereedschapsschuurtje was maar een kwalijk geitenhok op te stellen. En in de zomer
moet een geit kunnen grazen. Maar de huisknecht kreeg er pleizier in, die nam het
schoothondje van de oude mevrouw wel eens in de avond mee naar 't Malieveld, aan
mama was dit helaas uitdrukkelijk verboden. Maar wat haar onmogelijk verboden
kon worden, was dat zij moederlijk ging zorgen voor haar wit-zwartgeblokt
vriendinnetje met de geheimgehouden naam. Op een kistje gezeten in dat bruingeteerd
gereedschapshok zat Geitemie er urenlang bij, met wat gras of keukenafval, oud
brood en uit haar mond gespaarde suikerdeklontjes. En Geitemie wachtte geduldig.
Weken, maandenlang wachtte zij, telkens voelend met haar teergewonden vingers
op de hoornstompjes. Waar wachtte ze eigenlijk op?
Ach, dat is toch klaar. Zolang de hoorntjes niet doorgebroken zijn, is de dartelheid
van de kindsheid er niet uit. En wie wat ernstigs zeggen wil tot een geit, moet toch
minstens de dagen van ernst afwachten. Als de zomer nu keert, dan komen bij jou
de stompjes, ik weet het goed. En tussen October en December word jij drie keren
drie dagen rits, maar hoé je dan ook roept en klaagt, naar de bok gaan we nog niet
dees jaar. Dat ware niet goed voor je lijf en beenderen, gek danserig jong ding, eerst
moet je helegaar uitgegroeid zijn. En daar komt nog bij, zo bitter jong weet je ook
niet wat je doet, als je beleefd bent voor de bok. Voor héél jonge mensen is 't óók
niet goed, Aagje. Die halskoppies hebben dan hun hele verstand nog niet op een
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rijtje en naderhand komen er de naweeën van. - Bijkans huilende zei ze het, en Aagje
stond ongemerkt haar zakdoek op te knabbelen, tot er nog maar wat flardjes van over
waren. Daarmee ging ze wat stoeien.
En als ik weer eens een eindje sigaar vind in de salon, Aagje, dat breng ik dan
voor je mee. Ach ja... dan heb jij er toch ook wat wil van, dat ten avond hier
menigmaal gerookt wordt in de salon. Want je houdt van tabak, al weet je dat nog
niet. Ik weet alles van jou en van je soort, hoor gek springertje. Naaste maand komen
jouw horentjes, ikke voel het. Dan zal ik jou eens wat ergs vertellen.
Haar geitje mekkerde luidruchtig, omdat feestelijk vooruitzicht, het vrouwtje zou
een stompje sigaar meebrengen en verhaaltjes vertellen.
Tot Agatha zei Geitemie: ‘De hele hertenkamp kan de wereld van me cadeau
krijgen voor éne eigen geit, hoe gering een geit ook aan de waarde is. Mijn vader zei
daaromtrent vroeger:
‘Een Pool is pas tevree,
Al met zijn eigen vee.
Van eigen luizen houdt hij meer,
Dan van de peerden van zijn heer.’

‘Zo hebt u eigenlijk thans een eigen hertenkamp, daar achter in 't schuurtje,’ lachte
Agatha haar toe, ‘en achteraf ben ik blij, dat u daar uw vertier in vindt. Want er is
een grote kans, mama, dat ik binnenkort voor lange tijd op reis ga.
‘O, mijn keind!’
‘Maar ik kom terug.’
‘Maar waar gaat u heen, Agatha? Toch niet over de zee, niet naar Indië?’
‘Ach, weet u nog, dat ik daarheen wilde indertijd? Neen, zó ver ga ik niet. Maar
ik denk wel, dat het overzee zal zijn.’
‘Waarheen dan, keind... Agatha?’
‘Och, of ik 't u nu vertel of niet. U weet toch niet, waar het ligt. Ik heb er altijd zo
vurig naar verlangd, ooit eens Noord-Afrika te zien. En nu gaat het er van komen
deze winter. Ja, 't is al bijna zeker.’
‘Blijft u lang weg, Agatha? Mama is oud, m'n keind,’ zei ze met trillende lippen.
‘Zo'n reisje duurt maar twee maanden. Vindt u dat te lang, mama?’
‘Ik kan wachten.’ Ze zei het als een automaat, of als een sprekende pop waar je
ergens op drukt. Zó vaak had mama dat woord alleen maar tot zichzelf, of tot haar
melksik gezegd, tijdens die donkere jaren van haar alleenheid. Ja, ze mocht dit zeggen;
Geitemie heeft betoond, dat ze wachten kon.
Maar toen Agatha haar die avond alleen had gelaten, kwam de angst haar kwellen.
Hein de dood zou haar kunnen overvallen, juist als Agatha midden
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op zee was en dus zo ontaard ver van haar af. En omdat mama zo deerlijk bang was,
dierf ze er met geen woord over te reppen, al die komende weken. Alleen bij 't
geblokte Aagje kwam ze vrijelijk klagen. En omdat er nu toch echt al een stompje
priemde boven het haar uit, begreep het malle geitenkalf die menszaken al veel beter.
Er kwam tenminste alreeds wat donkerder en milder bègeluid uit. Aagje groeide naar
de volwassenheid en ook leerde ze het stilstaan reeds een beetje.
Toen begon Geitemie te zorgen, als een vogel voor het nest. Ze ging halen voor
de winter. Ze kocht kalverkoekjes van lijnkoek met cocosmeel en die werden in twee
dozen thuis bezorgd. En zowaar hooi, maar niet uit de buurt van Marlot. Naar die
richting was ze met een stok niet meer te bewegen. En de wijnfleshulzen waren op,
dus moest er een pak stro komen. Het kwam er ook. Alles voor Aagje, alles voor
haar eigen hertenkamp, de vreugd en troost van haar ouderdom. En mangelwortel,
ja haver. Rijk vermocht ze thans te zorgen voor haar eigen vee.
Al menig ernstig woordje had ze met haar Aagje gewisseld en die kende dat nu al
precies. Achter iedere toespraak volgde 't suikerdeklontje, soms zelfs een gegapte
praline met drank er in, meegenomen van het rollend serveertafeltje uit de salon. Dat
is toch zeker geen stelen, een eigen mama kan bij haar eigen kind immers niet echt
stelen?
En toen moest mama vernemen, dat heden over drie weken de boot van Amsterdam
vertrekken zou. Op die boot Agatha. ‘En 't is te vermoeiend voor u, mama,’ zei
Agatha behoedzaam en heel lief-doende, ‘om me daarheen weg te brengen.’
‘Ik begrijp het, Agatha,’ zei Geitemie snikkende en éven keek haar mooi meisje
op. Wát begreep mama?
‘Want ik ben zo gauw moei in deze dagen,’ klaagde ze. ‘Blijf maar niet te lang
weg, Agatha.’
‘Ik beloof het u vast. Ik kan ook niet meer zo lang buiten u, mama.’
‘Ach, m'n kind.’
Toen is Geitemie begonnen, zittende op een kistje waar ooit eens rhum uit Jamaica
in heeft gezeten, haar Aagje 't droef relaas van haar leven te vertellen. Soms lei het
goede menselijk-aandachtige dier haar één kloefje op de rokkenschoot van 't vrouwtje,
andere keren lei ze haar al zeer verstandig kopje koesterend op de harde magere knie
van die zo droevig vertelde uit haar zwaar bestaan. Het was een lang verhaal, 't begon
in Linschoten en daar duurde het maar kort, verder ging 't over Blokland en over wel
honderd geiten of meer... en eenmaal dáártoe gekomen, werd het een traag-gaand
relaas. In één avond was daar geen einde aan te breien, in één week nog niet eens.
En omdat de lust in het dansen nu heel en al haar geitje uit was, had het daarmee de
ware ambitie tot luisteren verkregen. Bè en bè, zei het op de
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gepaste tijden, bè zei Geitemie dan welvoldaan weerom want ze werd begrepen.
Beter dan ooit door een mens werden hier in het schuurtje haar zware geheimen
begrepen door een wildvreemd aangewaaid geitje uit Loosduinen niet eens een eigen
foksel en tóch zo lief en vol van deernis voor Geitemie.
Eindelijk was ze over Blokland uitverteld. Droge ogen kon je er niet bij houden.
En toen begon Geitemie als het ware te hollen met haar verhaal dat al handelde over
den Haag waar de winkels zo mooi zijn, de damherten zo slank en waar het
rampwoord vernomen is in de buurt van Marlot. Bè, bè, bè zei haar wit-zwartgeblokt
Aagje en nóg rapper deed het vrouwtje haar woord, of ze de boot al zwaar blazen
hoorde, klaar voor het vertrek.
En niets heeft mama verzwegen, ook niet toen haar hart er bijkans van scheurde.
Droevig en ernstig keek haar het stevig-gegroeid geitenkalfje aan. En toen dat
levensrelaas van een oude geitenmoeder onduldbaar droevig werd, blèrde ze bijkans
onhoorbaar, zo innig was ze begaan met het vrouwtje. Net of het lief wedergeluid
van heel uit de verte kwam, bè... en toen ver verklinkend nog eens bè...
Coba Meiblom uit de Lange Linschoten vond dat zó edel van haar meepratende
nieuwkoop, ze moest antwoorden, ja, ze wilde echt nog antwoorden, óók een keer
bè zeggen, nog een vriendelijke asemstoot afgeven in de richting van het geitje dat
alles reeds had begrepen... toen gleed ze naast het rhumkistje. Bè, zei ze en sloot
vredig haar ogen voorgoed; haar verdriet was uitgezegd, haar verhaal was ten einde.
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