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[Evert in turfland. Eerste deel]
Vijfde leerjaar
L.S.
Drente trekt de laatste jaren zeer de aandacht van het Nederlandsche volk. Deze
provincie heeft aller belangstelling en veler medewerking noodig, omdat de
economische omstandigheden er na den oorlog zeer gewijzigd zijn.
Deze mooie provincie met haar nijvere bevolking, welke nog vele oude gebruiken
in eere houdt, met zijn historische documenten van eeuwen-her, komt langzamerhand
uit haar isolement los.
Evert in turfland vertelt van het leven der Drentsche jongens en meisjes van thans,
doet ons Drente zien in het leven van allen dag, en het zal zeker niet nalaten een
goeden en diepen indruk bij de jeugd na te laten.
Het verheugt mij, dat dit moderne kinderboek in de reeks Vrij en blij kon worden
opgenomen; het is een waardige tegenhanger van het werkje van mevr. A.
Norel-Straatsma, Wybo, dat van Texel op zoo ongemeene wijze vertelt. Moge het
even goed ontvangen worden.
Zeist, Mei 1930.
D. Wouters.
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1. Werken en droomen.
Evert was druk aan 't werk.
't Was Zaterdagmiddag en dan harkte hij altijd het erf en de tuinpaadjes op. Dat
was zijn werk en hij deed dat graag.
's Zondags moest alles netjes zijn. Dan had moeder het fornuis ook glad gepoetst
en de straatjes geschrobd. En vader veegde vanavond nog de deel schoon en zette
het gereedschap op zijn plaats.
Zondag was de dag der rust. Dan was alles anders dan door de week, vond Evert.
De baggermachines in 't veen waren anders, want uit hun lange,
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zwarte pijpen steeg geen rook en ze bromden ook niet. En váder was anders, want
hij droeg dan een wit overhemd en was den heelen dag thuis. En moeder ging dan
ook niet naar 't veen natuurlijk. Fijn was dat! Ja, de heele wereld was dan anders. 't
Leek wel, alsof de zon anders scheen en het varken minder luid schreeuwde op dien
dag.
Evert had zijn kiel er bij uitgetrokken, 't Was ook zoo warm! Het zweet stond in
droppeltjes op zijn voorhoofd.
Vóór 't huis, bij den zandweg, was hij begonnen. Dien harkte je natuurlijk niet!
Tòch had hij nog een strookje buiten het hek bewerkt. Dat stond zoo àf! Als vader
dan vanavond thuis kwam, kon hij al dadelijk zien, dat alles weer in de puntjes was.
Nu op zij langs het huis nog. Dat eerste stuk tot de deur was het moeilijkst. De grond
was er zoo vast geloopen! Je moest heel hard drukken, om mooie duidelijke streepjes
te maken.
Eigenlijk hoefde dat niet. Vader lachte er altijd om en zei: ‘Harken is geen
teekenen!’ Hij vond het genoeg als je alle strootjes en blaadjes maar goed meenam.
Maar Evert was dat met vader niet eens. Hij móést streepjes zien. Dan werd het veel
mooier. Dan kon je nog eens zien, dat je wat gedaan had ook. En daarom drukte hij
er stevig op los en trok diepe, rechte lijnen door het harde pad.
Jongen, ja, zóó werd het fijn! Wat veranderde
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zoo'n pad daarvan! 't Was net ja, 't was net, of 't al een beetje Zondag werd, als je
naar dat geharkte stuk keek.
Verder maar weer. De paadjes in het tuintje achter het huis had hij al geschoffeld.
Nu die eerst maar uitgeharkt.
Die werden mooi, hoor! En 't ging gemakkelijk; de grond was zoo los geworden
door dat schoffelen. Nu goed het onkruid meenemen, dat deed vader ook altijd.
Zóó zou hij 't goed vinden. En wat zou ie opkijken vanavond, als hij zag, dat het
lapje grond voor de boerenkool al omgespit was. Dat had hij stilletjes gedaan. Dat
was een verrassing voor vader.
Nu achter 't huis nog. Eerst dien rommel maar even weggebracht in 't varkenshok.
‘Daar jo, vreet maar op. Lekker hoor!’ Met een flinken zwaai wipte hij een hark
vol onkruid voor en op den vuilen dikzak, die stil lag te snurken. Het beest had niet
eens zin, om op te staan. Langzaam rekte het zich wat uit en zocht knorrend en
smakkend een paar groene spruitjes uit.
Nog een poosje en Evert was klaar. Toen stond bij met zijn borst tegen den steel
van de hark geleund, alles nog eens te overzien. Ja, zoo was 't goed. Zóó mocht vader
het zien, alles!
Evert wist al vooruit, wat hij zeggen zou. Hij hoorde 't al: ‘Dat heb je weer netjes
gedaan, mijn
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jongen. Je wordt al een heele kerel.’ Als vader dat zoo zei en zijn zware hand op je
schouder legde, dan werd je er koud van. Hè, dàt was heerlijk! Dan nam je je al voor,
dat je het den volgenden keer nòg mooier zou doen....
Evert trok zijn grooten, rooden zakdoek voor den dag en veegde het zweet van
zijn verhit gezicht. Wacht, daar in den hoek van den tuin, achteraan, had hij werkelijk
nog een paadje vergeten. Goed, dat ie 't nog net zag. Hij liep er al heen, achteruit, en
harkte, al loopende zijn voetstappen weer weg.
Het tuintje grensde hier aan het veen, dat wel een meter hooger lag. 't Werd dan
ook altijd het Hooge genoemd. Voor het huis, langs den zandweg, liep het kanaal.
Het Diep heette dat. En langs dat diep was nog maar een smalle strook veen
afgegraven. Op die strook lag dan eerst de weg en dan de huizenrij. Zoo schoot er
voor tuin niet veel ruimte meer over.
Evert klauterde op het Hooge. Hij zou wel omloopen, dan behoefde hij niet meer
zijn werk te bederven. Maar eerst ging hij in de schaduw van een turfhoop wat
uitrusten.
Hij vlijde zich neer op den zachten veengrond, en leunde met zijn rug tegen de
turven. Toen zat hij stil voor zich uit te staren.
Vóór hem lag het groote, bruine veen te blakeren in den zonnegloed. Zoover men
zien kon, alles bruin!
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En daarboven welfde zich ruim en ver de blauwe, stralende hemel.
Hier en daar stonden, in lange rijen, de turfhoopen nog van 't vorig jaar. De lucht
trilde er boven van de hitte.
Daartusschen waren vlakke, lange stukken, waar de turven naast elkander lagen
te drogen. Op ieder stuk werkte een groepje menschen. De meesten stonden
voorovergebogen en allen hadden ze breedgerande hoeden op tegen de felle
zonnestralen. Die man, met zijn blauwen kiel daar, dat was vader.
Evert zat te droomen....
Stil was 't. Heel stil Alleen een paar baggermachines in de verte hoorde je zwak
puffen en blazen. De witte rookwolkjes uit hun pijpen stegen recht omhoog en werden
al grooter en dunner.
Hoog, heel hoog zweefde een vogel. 't Was een valk, dat zag Evert dadelijk. Hij
deed nu en dan een paar korte, krachtige slagen met zijn spitse vleugels en liet zich
dan weer rustig drijven door het wijde luchtruim. Hij loerde op een onschuldig
leeuwerikje.
Evert volgde den vogel met zijn oogen tot hij weggezweefd was naar het bosch,
dat heel in de verte schemerde, als een groene streep....
‘Vader zal 't nu ook warm hebben’, dacht hij toen. ‘Toch maar goed, dat ik dat
stuk gespit heb. Anders moest hij dat ook nog doen....’
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2. Twee vroolijke vrienden.
Evert droomde....
‘Wat mooi is 't hier nu,’ dacht hij. Die blauwe lucht, die stralende zon en alles zoo
stil.....
Pats!.... Een turfkluitje viel voor zijn voeten neer. Een bruin wolkje stoof op.
Ineens was het droomen voorbij. Waar kwam dat vandaan?
Pats!.... Nog een keer! Ah, wacht es! Haastig sprong Evert op en liep gebukt, met
vlugge stappen naar den volgenden turfhoop.
‘Hij zou hem! 't Was vast Arend, die hem dat gelapt had. En op den anderen kant
van dezen bult, dáár moest hij zitten. Vást!’
Stil sloop hij om den turfhoop heen. Ja hoor! Hij
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zag hem al. Ha-ha, die domoor stond naar 't plekje te kijken, waar hij zoo juist gezeten
had....
Evert schoot vooruit. ‘Wat moet dat, hè!’ schreeuwde hij en meteen sprong hij
zijn vriendje op den nek. Dáár rolden ze samen op den drogen veengrond....

Evert won het. Hij zat hijgend op Arends borst en drukte zijn schouders op den grond.
‘Ziezoo, jongentje, dat was lekker mis, hè?’ zei hij. ‘Zul je 't weer doen?’
Arend moest eerst een paar maal zuchten en slikken om te kunnen antwoorden.
‘Laat me los! Ik heb 't zoo benauwd,’ lachte hij toen.
‘Eerst beloven!’
‘Neen.’
‘Wat neen?’
‘'k Zal 't nooit weer doen.’
‘Dat dacht ik ook.’
‘'k Zal je afkloppen, jo,’ zei de ander. ‘Je lijkt wel een turfkluit!’
Hij borstelde op Arends rug los, dat het stof rondvloog.
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‘'k Heb je toch geen pijn gedaan, hè?’
‘Neen hoor! Ik zei het, omdat het zoo warm is,’ zei Arend. ‘Anders had je 't nog
niet gewonnen.’
‘Ja, dat zeg je nou, hè? Borstel mij ook eens af. En dan gaan we moeder vragen,
of we even naar Jan mogen. Kom maar!’
‘Jo, daar niet loopen!’ riep Evert verschrikt.
Arend was van 't Hooge af, het middenpad van den tuin ingesprongen. Hij kon
zijn vaart niet dadelijk inhouden en liep nog een eindje door. Toen bleef hij staan,
keek verwonderd achterom en zei: ‘Hè?’
‘Daar niet loopen! Daar is 't toch geharkt!’
Arend keek grappig wanhopig in 't rond.
‘Ja, waar dan? 't Is hier overal geharkt. Ik kan mijn beenen toch niet in mijn zak
steken!’
Juist kwam moeder het huis om. Ze lachte, ‘'t Is mooi geworden, hoor jongen,’
zei ze. ‘Maar 'k zou er nu toch maar overloopen. 't Kan toch niet altijd mooi blijven!’
‘Neen,’ zuchtte Evert. ‘Da's waar. Maar 't is toch jammer.’
't Zou zoo leuk zijn, dacht hij, als alles nog goed was, als vader kwam. Hij nam
de hark al weer op, die hij hier nog had laten staan.
‘'k Zal groote stappen doen,’ troostte Arend. En hij nam ze zoo groot, dat hij bijna
overzij in het wortelbed viel Plotseling stonden zijn beenen naast elkaar.
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‘Jongen, jongen! Wat groot zijn die!’ riep hij. ‘Daar zit zeker al flink wat aan, vrouw
Mast. En wat een groot bed, hè?’ Zijn blauwe oogen keken moeder gespannen en
een beetje verlegen aan. Net, alsof hij nog wat anders wou zeggen ook.
‘Of zou er nog niks aanzitten?’ vroeg hij een beetje zachter, toen moeder maar
bleef glimlachen.
‘'k Zou 't maar eens probeeren, hè?’ kwam er toen vroolijk. ‘Je mag ieder twee.’
Daar had Arend eigenlijk op gewacht.
‘Graag, vrouw Mast.’ Meteen had hij er al één. 't Viel tegen, 't Was een dik
knobbeltje met wel zeven staartjes.
‘Een vader, een moeder en vijf kindertjes,’ grapte Arend.
Evert had kalm uitgezocht en een mooien, langen wortel gevonden.
‘Dien met dat dikke loof van onderen,’ zei hij, ‘dien moet je hebben.’
Arend zocht en zocht
‘Weer zoo'n misgroeisel! Dat is nou al twee keer!’
‘Jij neemt er telkens een heeleboel tegelijk, jo,’ plaagde Evert. ‘Zóó moet je doen.
Dat is weer een goeie, hè? Die is voor jou, geef mij dan maar zoo'n huishoudinkje
van je.’
Nu was 't gelijk verdeeld. Arend ging een emmer water putten om ze te wasschen
en Evert bracht de hark in den schuur. Moeder was al weer weg.
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Ze gingen naast elkaar zitten knabbelen, Arend zat op een blok hout, Evert op een
omgekeerde mand.
‘Ik ben een menscheneter,’ zei Arend. ‘Kijk maar!’ En hij beet den vader het hoofd
af.
‘Hoor dat varken es,’ zei de ander.’

‘Hij schreeuwt als een mager varken, hè?’
‘Dat is nog al glad. Maar mager is ie niet hoor! Hoor eens wat een leven. Moeder
voert hem, geloof ik.’
Het schreeuwen hield plotseling op en ging over in een tevreden knorren. Daar
kwam moeder weer aan, een emmer in de hand. Zij had haar mouwen opgestroopt.
Haar armen en handen zaten nog vol meel. De heele kippenfamilie liep achter haar
aan en toen ze bleef staan, drongen ze om haar heen en keken
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met gerekte halzen en de kopjes schuin naar haar op.
‘Evert’, zei moeder, ‘snij jij even een mand vol gras voor de geit. Ja, ja, jullie krijgt
ook wat, hoor!’ Dit laatste was voor de kippen bestemd.
‘Ja,’ zei Evert. Hij hielp moeder graag wat. Ze had het zoo druk. Vanmorgen had
ze ook op 't veen gewerkt. Nu moest ze in een halven dag al het huiswerk doen.
‘Waar is de mand?’ vroeg hij en keek zoekend rond.
‘Neen maar, jij kijkt ook met je neus,’ riep Arend. ‘Je zit er op!’
‘Als 't een hond geweest was, had hij je in je broek gebeten,’ zei moeder.
Meteen liep ze al weer weg. De kippen volgden haar. Toen moeder ze de deur
voor den neus dicht sloeg, bleven, ze nog even staan.
't Was net, of de dieren heel verontwaardigd mopperden, toen ze zich langzaam
weer verspreidden.
‘'k Zal even een mes halen, dan help ik je,’ beloofde Arend.
‘Goed, ik wacht op je, hoor!’
Hij rende al weg naar het naaste huis, waar hij woonde.
Toen hij terug kwam, staken ze de messen tusschen de teenen van de mand, namen
die elk aan een oor en gingen zoo op stap.
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3. Jan gaat niet mee.
‘Gaan we 't Hooge niet op?’ vroeg Arend, toen Evert hem meetrok naar den weg.
‘Neen, jo. Daar groeit toch geen gras?’
‘En òf! Ik weet een plek, daar is het wel zóó groot.’ Arend wees ter hoogte van
zijn knieën. ‘Daar hebben we gauw een mand vol.’
‘O, bedoel je dat veengras!. Neen hoor, dat mag ik niet snijden. Daar geeft onze
sik geen melk van. Dat is veel te hard en te taai. En hij lust het ook niet eens graag.
Ik heb er laatst mijn vinger nog aan gesneden, 't Bloed liep er uit!’
‘Meester zegt, dat ze dat gras in de duinen helm noemen,’ zei Arend. ‘Maar anders
groeit er niets dan mos en heide. Waar moeten we dan heen?’
‘Kom maar, ik weet het wel. We gaan naar nummer 32, bij die slooten, weet je?’
‘O ja, dâ's goed. Dan roepen we Jan meteen aan en vragen of ie meegaat.’
Nu liepen ze samen over den zandweg langs het kanaal en sloegen na een poosje
linksaf een landweggetje in. Daar waren ze op nummer 32. Zoo werd deze lange
akker genoemd. Ieder stuk veen of land tusschen twee dwarswijken had een nummer.
Evert woonde op nummer 35. Arend ook.
De voorste helft van nummer 32 was al ontgonnen. Dat was nog een heel werk
geweest.
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Toen het veen afgegraven werd, was de bovenste laag op het land achtergebleven.
Die laag heette bonkveen en was heel los en licht. Nu moest die laag eerst geslecht
worden. De hooge gedeelten werden afgegraven en in de lagere gebracht, tot alles
mooi gelijk lag. Toen werden slooten gegraven. Daardoor werd de groote akker in
kleinere verdeeld. Als er nu zware regenbuien kwamen zou het water niet op het land
blijven staan, maar door die slooten wegloopen. Het zand uit die slooten en uit de
wijken werd over het bonkveen gekruid en ook weer geslecht Toen was het land
klaar. Nu stond het koren er al zoo hoog, dat de jongens er niet overheen konden
kijken. En wat verder groeiden de aardappels zoo welig, dat ze den bodem geheel
bedekten.
Van de droogte hadden de planten geen last. De veenlaag onder het zand hield als
een spons het water vast en daaruit zogen nu de worteltjes zooveel ze wilden.
‘Ik weet nog wel, dat vader hier turf droogde,’ zei Arend.
‘Ik ook wel. Dat is nog maar twee jaar geleden. Mijn vader heeft hier meegeholpen
met zand kruien. Zeg, hier groeit al gras genoeg.’
‘Maar we zouden Jan halen!’
Nog een korenakker liepen de jongens voorbij en toen zagen ze het huisje van Jan
Braams voor zich.
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Het was heel klein en armoedig, 't Leek wel, alsof het zich schaamde in de rij bij de
andere huizen te staan en daarom hier midden in 't veen een plaatsje gezocht had. En
die andere huizen waren toch ook niet groot.
Hier was alleen de voorgevel van steen. De zijwanden bestonden uit
op-elkaar-gestapelde heideplaggen en ook het dak was er mee bedekt.
In het tuintje voor de kleine ruitjes stonden een paar schrale berken, die alle naar
één zijde gebogen waren door den wind.
Verder was er niets om het bouwvallige hutje, dat schaduw gaf. Nu brandde het
zonnetje op de heiplaggen met volle kracht.
En straks, in den herfst, als de winden kwamen spoken over het vlakke veen,
zouden de muren schudden en kraken.
Maar in den winter.... dan kwam het ergste! Dan hielden de tochtige wanden en
het lekke dak de kou, de vinnige kou niet buiten.
Nú was het zomer. En koud was 't heelemaal niet.
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Jan Braams zat voor 't huis op een paar boomstammen. Hij zat met het hoofd in zijn
handen en steunde de ellebogen op zijn knieën. Hij moest thuisblijven om ‘op 't huis
te passen,’ want Klaasje, zijn zuster, hielp vader op 't veen.
Jans moeder was een jaar geleden gestorven.
Voor hem, in het droge, stoffige zand, liep zijn broertje. Die had een dikken
aardappel gevonden, keek met zijn schitteroogjes zijn grooten broer aan en zei met
een ernstig gezichtje: ‘Zal 'k zal 'k es een gat in de lucht gooien?’ En hij wees met
zijn kleine, vuile vingertje omhoog naar den hoogen, blauwen hemel.
Jan lachte om den dreumes.
‘Ja,’ zei hij, ‘toe maar. Maar hard gooien hoor!’
Broer zou gooien! Hij boog zich schuin achterover, tot zijn hand met den aardappel
den grond raakte. Daar zwaaide hij het ding weg, met al de kracht van zijn kleine
lijfje.
Het suisde vlak langs Jans hoofd heen en patste toen in het zand neer.
Broer was van den schok op den grond gevallen en zat verbaasd zijn aardappel na
te kijken. Hoe kwam die daar nou terecht?
Maar Jan sprong overeind. Hij hield zijn armen beschermend voor zijn gezicht en
riep met een bange stem:
‘Neen, da's gemeen! Jij gooit op mij! Jij wilt een
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gat in mijn hóófd gooien. Ik word bang voor jou, hoor! Zóó ga 'k weg!’
De kleine jongen schaterlachte.
‘Ja, Jan gooien, Jan gooien!’ riep hij en hij liet het zand bij handenvol rondstuiven.
Jan liep met malle sprongen weg, maar, toen hij den hoek van het huis omliep,
stond hij ineens vlak voor Arend en Evert. Hij schrok er haast van.
‘Hè, wat doen jullie hier?’ vroeg hij verwonderd en meteen regende hem een
handvol zand om zijn ooren. Hij had kleine broer heelemaal vergeten.
‘Schei uit, even wachten. Straks ga 'k weer met je spelen, hoor!’
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De jongens lachten. ‘Ga je mee, gras snijden?’ zei Evert.
‘Neen,’ was 't antwoord. ‘'k Moet bij huis blijven. Klaasje is nog niet terug. 'k Ben
alleen met broer.’
Jan wreef in zijn hals. Dat zand jeukte zoo.
‘Och, toe maar,’ zei Arend. ‘Je broertje kan wel mee. Dien zetten we in de mand.’
‘Dan krijg je ook een wortel,’ zei Evert en hij haalde een dikken, rood-zwarten
knoest uit zijn zak. Die Jan kon zoo hard snijden en de mand was zoo groot....
Jan keek eens naar den wortel en toen naar zijn broertje.
‘Neen, 'k doe 't niet,’ zei hij toen. ‘'k Moest thuis blijven, heeft vader gezegd. Maar
dien wortel wil ik wel hebben.’
‘Dan krijg je hem ook niet,’ zei Evert. ‘Kom maar, Arend.’
Hij wou het ding al weer in zijn zak stoppen, maar zag toen ineens, hoe kleine
broer er naar keek.
‘Hebben jullie geen wortels?’ vroeg hij.
‘Neen,’ zei Jan stug, ‘maar 'k hoef hem niet, hoor!’ Hij keek ineens minder blij.
De andere jongens hadden zooveel dingen, die hij niet had.
‘Nou, hier dan,’ zei Evert edelmoedig, ‘half voor je broertje, hoor!’
Hij gooide den wortel voor den kleinen jongen neer, die hem dadelijk opraapte.
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4. Net mis!
Toen ze een eind verder aan een slootkant bezig waren, het gras bij kleine handjes
vol af te snijden, zei Evert: ‘Wat had die Jan weer een ouwe broek aan, hè?’
‘Ja, en hij heeft niet eens een hemd! 'k Heb 't gister zelf gezien. Toen we samen
gingen zwemmen.’
‘'k Heb heelemaal geen spijt van dien wortel. Hij heeft ook geen moeder meer.’
‘Wat heeft hij vanmorgen weer van meester op zijn kop gehad,’ zei Arend. ‘En
hij geeft er niks om, zeg!’
't Was waar. Jan, die zoo aardig met zijn broertje speelde, was in school een eerste
deugniet.
Hij was wel een hoofd grooter en drie jaar ouder dan de twee andere jongens en
hij zat toch nog maar in hun klas. Dat kwam ook, omdat hij zoo vaak moest
verzuimen, om op het veen te helpen.
‘'k Wou toch, dat ik al zoo oud was als hij en zoo groot,’ zei Evert onder 't snijden
door.
‘Waarom?’
‘Nou, hij wordt al een heele kerel! Hij is al dertien en wij zijn nog maar tien. En
hij kan haast al het
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veenwerk al. 'k Wil zoo graag een kerel zijn, net als vader, jo! Die is zoo sterk en
die kan àlles! Als ik maar eerst eens twintig ben, dan zal 't wel fijn zijn!’
‘Sla een paar jaar over,’ grapte Arend.
‘Nee, dâ's onzin. Zou jij dan niet graag al groot zijn?’
‘Ik niet hoor! Dan moet je iederen morgen vroeg opstaan en den heelen dag hard
werken....
‘Nou, da's net fijn!’
‘En dan moet je tabak pruimen....’
‘Ah-bah, neen hoor! Dat doe 'k nooit, dat hóéft ook niet.’
‘En dan mag je niet meer naar school’
‘Neen, dat is jammer. Maar dan verdien je ook geld, heel veel!’
Ja, dàt vond Arend ook leuk.
‘Dan ging 'k dadelijk knikkers koopen, voor een gulden,’ zei hij.
‘Als je twintig jaar was?’
‘Neen, dat kan niet. Of een fiets dan. Ja, een fiets! Dat zou fijn zijn, jo! En dan
den heelen dag rijden, jij en ik samen hè? Naar Emmer-Compascuum, naar mijn
tante, of naar Emmen, of....’
‘Och man, dan moest je immers werken! Dan had je daar geen tijd voor,’ zei Evert.
Met dien Arend kon je niet praten. Die wou altijd alleen maar pret maken.
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‘Ja, dat is waar ook, dat was ik vergeten. Dan heb ik het maar liever zoo.’
Toen sneden ze een poos zwijgend door.
‘De nieuwe meester komt al gauw,’ zei Evert even later. Maar hij kreeg geen
antwoord en toen hij omkeek, lag Arend languit op zijn rug tegen de helling van den
slootkant en keek naar de kleine vederwolkjes, hoog in de lucht.
‘Toe, schiet op! De mand is nog lang niet vol!’
‘Even rusten, baas! 'k Ben veel te moe.’
‘Och, moe! Zullen we nog eens telefoneeren?’
‘Ja, da 's goed!’ Arend was ineens niet moe meer en rende naar het einde van de
sloot.
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Die sloot waterde hier door een steenen pijp onder den grond af op een dwarssloot,
die weer op één van de vele veenwijken uitliep.
Nu was er geen droppel water in de slooten te vinden.
Arend was den dam al overgeloopen en viel plat op zijn buik voor de pijp neer.
Evert deed hetzelfde aan den anderen kant.
‘Hallo!’ riep hij. ‘Hallo, met wie spreek ik? Zie je me wel?’
‘Neen,’ klonk het. ‘'k Zie niks. 't Is alles donker! Doe je hoofd eens weg! Ja, nou
komt er wat licht. Maar nog niet veel. Daar zit wat in, geloof ik. Nee, doe je hoofd
eens weg!’
Arend glúúrde in de pijp.... Wat zat daar toch? ‘Het beweegt, geloof ik,’ riep hij.
En opeens schreeuwde hij, zoo hard hij kon: ‘Hé, Een konijn! Een konijn zit er
in! Gauw dan, stop je klomp er in! Toe dan toch!’
't Was al gebeurd. Evert stopte zijn voet in de buis en stond nu rechtop naar Arend
te kijken.
Die kwam met een rood gezicht en een paar groote oogen boven den dam uitkijken.
Hij zag er uit, of hij hevig geschrokken was. Hij zwaaide met zijn armen en riep:
‘Houd hem! Houd hem hoor! Niet weghalen je voet! Die moeten we hebben, hoor!
Ik zal...., ik kan....’
Evert moest er om lachen. Zijn hart klopte ook

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

26

hoorbaar, maar hij maakte zich nooit zoo druk als die Arend. Hij nam alles veel
kalmer op.
‘Schreeuw niet zoo hard. Moet iedereen het nu hooren?’ zei hij.
‘Ja, maar, wat moeten we dan, wat....?’
‘Ja, wat moeten we zeker! Hij zit er in; hoe krijgen we hem er uit, hè?’
Nadenkend keken de jongens elkaar aan. Ze zagen niets van elkaar dan de hoofden,
die boven den wal uitstaken.
‘Hoor eens,’ zei Evert. ‘Jij loopt hard naar huis en je haalt een zak en een langen
stok. Maar vlug,
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hè? Dan houdt één van ons den zak voor de pijp en de ander stoot hem er in. Dan
kan best, nou?’
Ja, dàt kon! Arends gezicht klaarde op van dat mooie plan. Toen riep hij weer,
half wanhopig:
‘Maar ik kan hier niet weg! Ik moet dit gat toch dichthouden!’
Maar dadelijk daarop vervolgde hij: ‘O, wacht zeg, ik weet het! Ik laat mijn klomp
er in zitten en stop er een paar graspollen bij. Dan haal ik een paar turven om dezen
kant dicht te stoppen!’
Het achterste deel van nummer 32 was nog niet afgegraven. Hier waren ze weer
vlak bij de turfhoopen.
‘Toe maar,’ zei Evert. ‘Vlug, hoor!’
En die drukke Arend rende op een klomp en een kous over 't veen, zoo hard hij
kon. Toen hij terugkwam, struikelde hij over zijn eigen beenen en viel languit op
den grond. De turven stoven voor hem uit.
‘Hij.... hij is er toch nog niet uit, hè?’ hijgde hij.
‘Neen! Stop maar gauw dicht. Maar goed, hoor!’
't Was gauw voor elkaar.
‘Nou, 'k ga hoor!’ kwam Arend weer boven den wal. ‘Tot straks! Goed er om
denken, hè?’
‘Zal ik gaan,’ vroeg Evert. Die Arend had zich al zoo druk gemaakt.
Maar Arend was al weg; met zijn klompen in de handen rende hij, wat hij kon.
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Evert stopte in zijn eind ook een paar turven, die vlak bij hem gerold waren.

'k Zal de mand maar volsnijden, dacht hij. 't Duurt een heel poosje voor hij terug kan
zijn. Kijk dat jong eens rennen.
Maar 't wou niet erg vlotten. Hij moest ook maar al door aan 't konijn denken en
hij ging een paar maal kijken of de gaten wel goed dicht zaten.
Wat zouden ze er mee doen? In een hokje zetten? Of verkoopen? Dat was 't beste
nog maar, en dan 't geld samen deelen. Zoo'n beest was vast veel waard. En....
Ha, daar kwam Arend al weer aan. Hij liep nu niet zoo hard meer. Geen wonder
ook.
‘'k Heb maar gauw een stok uit de schuur gepakt,’ hijgde Arend. ‘En hier is de
zak. Heb ik dat niet gauw gedaan? Kijk, een mooie groote! Die lag net boven op den
stapel.’
Hij liet den opgevouwen zak zien.
‘Waarom zoo'n groote? Er hoeft geen olifant in!’
‘Nou ja, vooruit maar! Ik zal hem er voor houden. Jij stoot, hè?’
De jongens gleden ieder bij een kant neer. De
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gaten werden voorzichtig losgemaakt. Toen hield Arend den zak met de opening
voor de pijp en drukte de kanten stijf tegen den wal.
‘Klaar!?’
‘Wacht even! Ja!’
‘Stoot op maar! Vooruit!’
Een doffe bons klonk in de pijp. Nog eens. Er kwam niets.
‘Heb je hem al?’
‘Neen. Nog maar eens! Hij is toch niet....’
Daar schoot plotseling met een ruk iets in den zak.
‘'k Heb hem!’ schreeuwde Arend, en hij stond op en kneep den zak van boven met
beide handen dicht.
Wild sprong het konijn in den zak heen en weer, maar Arend hield stevig vast.
‘'k Heb hem,’ zei hij nog eens en hij keek omhoog naar Evert, die haastig over
den dam naar hem toeliep en bij hem neergleed.
‘Hou vast, hoor,’ zei die.
Maar wat was dat? Ineens hield het springen op en de zak werd zoo licht als een
veertje.
Arends mond ging open van verbazing. Hij keek nog naar den zak, maar Evert
riep:
‘Hé, jo, daar gaat ie! Daar gaat ie al!’
Een konijn holde met groote sprongen de uitgedroogde sloot door, vloog met een
geweldigen zwaai den wal op en verdween in de hei.
Stom keken de jongens elkaar een oogenblik aan.
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Arend stotterde: ‘Ik.... ik heb hem toch goed vastgehouden.’
‘Ja, hád je dat maar! Domoor, dan hadden we hem gehad!’
‘Ik heb den zàk góéd vastgehouden,’ verbeterde Arend. Hij bekeek het ding aan
alle kanten.
Toen zagen ze 't allebei. Onderin zat een flink gat. Daar was 't beest
doorgekropen....
Arend keek in de richting, waarin 't konijn verdwenen was.
‘Ja, we krijgen hem niet meer,’ zei hij zuchtend en hij zette zoo'n ongelukkig
gezicht, dat Evert het opeens uitschaterde.
Toen lachten ze alle twee.
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‘Maar 't is toch jammer, jo! Waarom keek je dat ding ook niet eerst na?’
‘Daar heb ik heelemaal niet aan gedacht! Ik heb 't zoo vlug gedaan en....’
‘Evert!’ klonk het zwak uit de verte.
‘Já!’ riep Evert terug. ‘Kom, we moeten naar huis. Moeder roept!’
Haastig sneden ze nog een paar handjes vol gras en zeiden nog wel tien keer, beurt
om beurt, dat het jammer was.
Toen staken ze den stok door de ooren van de mand, legden den zak er overheen
en liepen hard naar huis.
Jan stond met de handen in de zakken bij zijn huis, toen de jongens er langs
kwamen.
Toen ze hem haastig hun avonturen vertelden, keek hij Arend minachtend aan en
zei:
‘Wat ben jij een suffert!’
Maar Evert troostte dadelijk:
‘'t Geeft niks hoor, Arend! Ik had het ook niet gezien.’
Moeder stond al uit te kijken. Ze was ongerust geworden. Er waren zooveel slooten
en vaarten....
Arend werd dadelijk door zijn moeder in huis gehaald. Hij moest eten en dan....,
't was Zaterdag avond!
Everts vader was al thuis en plantte boerenkool in het stukje, dat hìj gespit had.
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‘Kom eens hier, jongen!’ riep hij.
Evert kwam.
‘Dag, vader,’ zei hij blij. Nu zou 't komen!
Toen zette vader zijn schop neer, legde zijn beide groote handen op de schouders
van zijn jongen en keek hem een poos zwijgend aan.
‘Weet je, wat je bent?’ vroeg hij toen zacht.
De kleine jongen zei niets. Hij keek maar stil omhoog naar die goede oogen in
vaders bruin gezicht, die hem vasthielden.
‘Je bent mìjn jongen, mijn gróóte kerel,’ zei
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vader. ‘Je mag vanavond een half uur langer opblijven. Hoe vind je dat?’
Evert kreeg een kleur van blijdschap.
‘Fijn, vader! Fijn!’ juichte hij. 't Was, of hij vaders hand even stijf tegen zijn wang
moest drukken of hem een zoen geven of zoo.... Maar hij deed het niet: Welke jongen
in Turfland deed dàt nou?
‘'k Zal water voor u halen voor de plantjes,’ zei hij ijverig, en hij sprong al weg.
Hij móést springen. Die goeie, lieve, beste vader!
Nu vond hij het van het konijn niets erg meer.
Bij 't eten, 's avonds, lachten allen om wat er gebeurd was. ‘Eigenlijk maar goed,’
zei va, ‘dat je hem niet gevangen hebt. Want het was stroopen.’...
Dien nacht droomde Arend van wel tien konijnen, die alle om hem heen wipten
in een sloot en die hij allemaal in hokjes stoppen wou.
En toen hij wakker werd, waren ook die allemaal weggesprongen....
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5. Waarom Jan zoo ruw was.
Jan was een vreemde jongen. Dat zeiden bijna alle menschen in Turfland. En dat
kwam, doordat bijna niemand hem begreep.
Hij was ook zoo heel anders dan de meeste andere jongens. Als die bij school
vroolijk aan 't spelen waren, stond hij soms heel alleen, met zijn armen op 't hek
geleund, stil voor zich uit te staren. En niemand wist, waaraan hij dan dacht.
Dan weer begon hij soms plotseling mee te doen en dan deed hij zóó wild en
schreeuwde zóó hard, dat de anderen, vooral de kleineren, bang voor hem werden
en maar een beetje uit zijn buurt bleven.
Toch hielden de kleintjes nog het meest van hem. Zìj begrepen dien ruwen Jan
nog het best, want zìj wisten, dat hij toch een goede jongen was.
Toen kleine Grietje, die mank liep, eens haar kruk gebroken had, had hij, Jan, haar
naar huis gedragen. En zij woonde nog wel een heel anderen kant op dan hij. De
andere jongens hadden hem uitgelachen.
‘Jan is kindermeisje geworden!’ hadden ze geroepen. Maar Jan had er niet om
gegeven en was
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stiekem doorgeloopen met den troep jongens achter zich aan.
En toen Harm, Arends broertje, die nog maar in de tweede klas zat, eens liep te
huilen, omdat een groote jongen hem zijn knikkers afgenomen had, was Jan er op
afgetrokken en had zoo boos gekeken en zoo dreigend, dat die ander ze maar gauw
teruggaf.

Ja, de kleintjes begrepen Jan nog het best. Die plaagden hem ook nooit, als hij een
erg kapotte broek droeg, of een jas, die veel te lang was.
Dat deden de grooteren wel, maar altijd achter zijn rug. Want als hij 't merkte,
stoof hij vreeselijk op en vloog den eersten den besten lacher aan.
En eens, toen ze hem echt gesard hadden, had hij zelfs een mes voor den dag
gehaald en had zijn kwelgeesten daarmee gedreigd. Die waren verschrikt weggerend
en hadden hulp bij den meester gezocht. Meester had Jan het mes afgenomen en hem
de heele week schoolgehouden.
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Maar meester begreep dien vreemden jongen ook al niet.
Everts moeder, dìe begreep hem wel. Zij had tegen haar jongen gezegd, dat hij
Jan maar vaak moest meenemen naar huis.
‘Die jongen heeft geen moeder meer; hij krijgt geen liefde genoeg,’ had ze er aan
toegevoegd.
Toen had ze Evert over zijn haar gestreken en gezegd: ‘Zoo wil het de Heere Jezus,
mijn jongen!’
Evert deed het trouw. Hij hield wel van Jan. En Arend ook wel. En Jan kon geen
kwaad van de twee kleinere jongens hooren. Samen maakten ze altijd hun lange
reizen over 't veen.
Ja, dàt was het! Jan had geen moeder meer! Daarom liep hij ook zoo vaak nog
alleen te dwalen, als de andere kinderen al lang thuis waren.
Dan gingen dikwijls zijn gedachten terug naar dien tijd, toen alles nog anders was,
toen moeder nog leefde.
Die goede, lieve moeder!
Als Jan zijn oogen dicht kneep, zag hij haar nòg voor zich. Hij wist nog, hoe
heerlijk het was, als ze hem 's avonds kwam toedekken onder de gelapte deken. Als
't koud was, legde ze nog een oude jas over hem heen van vader en stopte die lekker
achter zijn rug, omdat het soms zoo tochtte door de plaggen.
En soms had ze hem dan nog een zoen gegeven.
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Dat deden de moeders in Turfland niet vaak.
Hij had boodschappen voor moeder gedaan, hij had haar geholpen op 't land....
o,.... hij was moeders lieveling geweest.
Zijn kleeren waren tóén ook oud geweest, maar altijd heel en schoon. .... En toen
was zij ziek geworden.... Jan wist nog van dien avond, waarop 't zoo héél erg was
en de dokter kwam, die deftige dokter met zijn zwarte jas. Jan moest de kamer uit
en hij was buiten tegen de plaggen gaan leunen, dicht bij de deur. In de verte, op den
breeden zandweg had de auto van den dokter gestaan en jongens hadden geblazen
en getoeterd op den hoorn.
Jan had gewacht en het was zoo vreemd zwaar, zoo droevig in hem geweest.
Toen was eerst dokter en toen vader gebukt door de lage deuropening naar buiten
gekomen.
Tóen is dat vreeselijke gekomen, dat Jan nooit meer kwijt kan. Dokter had gezegd:
‘Het zal wel gauw afloopen, Braams. Je hebt te lang gewacht met mij te halen.’
Geen van de twee mannen had in het schemerdonker dien jongen gezien, die eerst
die woorden niet goed begreep, maar naar binnen geslopen was en op een stoof bij
het kacheltje had zitten snikken, snikken....
O, die avond! Hij had telkens naar het bed gewild en telkens naar moeder gekeken
en dan weer gehuild.
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Zij had hem bij zich geroepen en gezegd, met haar lieve, zachte stem, die nu heel
zwak was, dat hij een groote jongen moest zijn en vlug moest gaan slapen. De Heere
zal me nu wel gauw voorgoed beter maken, had ze gezegd.
Hij was dadelijk gegaan. In al zijn droefheid was ineens weer blijdschap gekomen.
Moeder zou gauw beter zijn. O, dan was het vreeselijke dus niet waar. Dan beteekende
dat zeker wat anders!
En zoo was hij ingeslapen....
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En den volgenden morgen, toen hij wakker werd, toen was moeder gestorven....
En na een paar dagen had een groote, groen-geschilderde boerenwagen haar
weggehaald....
Na dien tijd was alles anders geworden.
Vader was nu nog stiller dan vroeger en kon uren lang zitten peinzen.
Die dacht dan ook aan moeder, dat wist Jan wel.
Klaasje, die twee jaar ouder was dan hij, deed nu het huiswerk en ging 's zomers
ook mee naar 't veen.
Nu liep Jan vaak met een kapotte broek.
En het echt-gezellige van vroeger was weg uit huis....
Als Jan zoo stil was, dan dacht hij aan moeder. En als hij er aan dacht, hoe het nú
was, dan was hij ruw.
Wie dàt wist, dìe hield wel van Jan.
Maar wie dat nìet wist, neen, die begreep hem niet.
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6. Twee, die zich eenzaam voelden.
Een paar dagen na de mislukte konijnenvangst ging Jan op een morgen vroeg naar
school.
't Was nog geen acht uur, maar Klaasje was al weggegaan naar 't veen met broer.
Toen was hij ook maar weggeloopen.
Hier, op 't veen, zou hij wel wachten op Arend en Evert.
Jan liep door tot de plek, waar een baggermachine aan 't werk was. 't Was leuk,
daar te staan tusschen al dat geraas en gebrom.
Een paar mannen schepten groote stukken veen in bakken, die door de machine
naar boven werden getrokken uit den veenput. Al die bakken zaten op een rij aan
een paar kettingen vast en ze keerden vanzelf naar de arbeiders terug, als ze 't veen
in den baggermolen hadden laten vallen. De Jacobsladder heette het stuk van de
machine met die bakken.
In den baggermolen werd het veen door groote messen fijn gemalen en met water
vermengd tot een dikke, zwarte modder.
Dan stroomde het door een pijp op het land, dat door schotten omringd was.
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Jan keek naar de mannen in den put, die maar weinig kleeren droegen en het toch
zoo warm hadden.
En naar de anderen, die in lange laarzen door de veenmodder stapten, om die met
schoppen over 't land te verdeelen.
De machinist was een vriendelijke man. Hij kende Jan wel en liet hem soms turven
in de locomobiel gooien, in den grooten vuurmond ervan. En als ze gingen schaften,
mocht hij aan het kettinkje van de fluit trekken. Dan werd het harde snorren van het
monster een zacht zoemen en de beide ballen
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bovenop draaiden al langzamer, tot ze stilstonden. Nu was de machinist er niet. Hij
was ziek. Gisteren ook al. Eén van de arbeiders stookte nu de machine, een groote
jongen nog, en die was niks aardig.
Die had hem gistermorgen met zoo'n viezen poetslap ingewreven, toen hij vroeg,
of hij even mocht fluiten.
Hij had wel geschopt en geschreeuwd, maar 't had niets geholpen. Die groote vent
was zoo sterk, daar begon je niets tegen.
Bij de wijk had hij geprobeerd, zich schoon te wasschen, maar 't vuil ging er lang
niet af. Meester had hem naar de pomp gestuurd.
Dus kwam Jan nu niet bij de locomobiel en bleef kijken naar de Jacobsladder.
Maar toen even later het fluitje gierde, liep hij gauw door. Nu was zijn vijand ook
vrij en als hij hem zag....
Die zag hem ook, toen Jàn al een eind weg was.
Hij gooide hem een stuk van het natte veen na en riep: ‘Jan, kom es hier! Moet je
niet even fluiten?’
Jan zei niets. Hij keek zelfs niet om, maar in zijn hart kwam weer datzelfde gevoel,
dat hem soms zoo ruw en driftig maakte bij 't spelen bij school; dat gekke gevoel:
boos en bedroefd tegelijk.
Een eind verder ging hij zitten, tegen een turfhoop. 'k Zal hier wel wachten, dacht
hij. Hij steunde
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de ellebogen op zijn knieën en het hoofd in zijn handen. In zijn oogen kwam weer
die stille, starende uitdrukking.
Toen zag hij ineens wat vreemds. Dicht hij hem zat een hond, een groote, bruine
hond. Wat deed die gek! Hij krabde met zijn voorpooten in het losse veen en stootte
met zijn snoet tegen een ouden, blikken emmer, die naast hem lag. Dan jankte hij
zacht.
Jan liep er heen. Hij kende alle honden uit de buurt, maar dezen had hij nog nooit
gezien.
Nu zag het beest hem ook. Het sprong op en liep weg, maar.... daar zag Jan dat de
emmer meeging! Die zat met een stuk ijzerdraad aan zijn staart vastgebonden. Het
ding sprong en rommelde achter hem aan.
Even stond de jongen stil te kijken. Hij moest lachen om dat vreemde gezicht.
De hond bleef weer zitten. Hij keek met een bangen, schuwen blik naar Jan. Toen
deed hij een paar haastige likken over de plek, waar de draad aan zijn staart was
bevestigd, blafte, en keek dan weer achterom, gereed om weg te loopen.
Jan lachte niet meer. Daar was iets in de groote, bruine, angstige hondenoogen,
dat hem aantrok. Hij wist, wat het was: geplaagd te worden.
‘Dâ's gemeen,’ zei hij hardop. ‘Dâ's echt gemeen!’
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Hij liep voorovergebogen, met zijn hand uitgestrekt op het dier toe.
En hij noemde alle hondennamen, die hij kende:
‘Sultan, Nimrod.... kom dan maar.... kom maar bij den baas.... och, hebben ze hem
zoo geplaagd... kom maar hoor.... beste hond, hoor!.... Jaaa, zeker,.... Bruno, hè?’
Bruno, ja, zoo heette hij vast! Hij spitste de ooren en blafte.
En 't was, of de hond merkte, dat déze jongen hem geen kwaad zou doen. Hij liet
toe, dat Jan bij hem kwam en bleef zelfs zitten, toen die hem streelde, maar hij dook
toch bang ineen en trilde over zijn heele lijf.
Jan schoof zijn broodtrommeltje, dat aan een band op zijn rug hing, naar voren en
haalde er één van de twee boterhammen uit. Een schok ging door het hondenlijf.
Bruno's kaken gingen op en neer, de
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lange tong likte om zijn snoet en water liep uit zijn bek.
Zijn oogen volgden alle bewegingen van Jans handen. Toen Jan een stuk brood
afbrak, kwam plotseling zijn groote bek naar voren en greep er naar.
Jan liet het gauw vallen. ‘Hei, hei, niet zoo wild, hè! Heb je zoo'n honger? Daar
dan.... hier, nog wat!’ Jan voerde zijn boterham heelemaal op. Wat verdwenen de
stukken gauw!
Toen maakte hij den draad met moeite los. Het ding was bruin van het roest en
had haar en vel van den staart afgeschuurd.
Jan zag die bloedende plek en een heet gevoel kwam in hem op. Ongeveer zoo,
als daar straks met dien machinist, maar nu toch iets anders.
‘Arm beest,’ zei hij.
Hij gaf den emmer met zijn klomp een schop, dat het ding met een zwaai neerpletste
in de veenwijk en daar bleef drijven.
Bruno was verschrikt opgesprongen, maar toen hij merkte, dat hij dat rommelding
kwijt was, sprong hij woest om Jan heen en blafte hard.
Jan klapte in zijn handen en stoeide met hem. Toen hurkte hij weer bij hem neer
en streelde zijn grooten kop. En de roode hondentong likte zijn handen en ineens,
met een vlugge beweging, zijn neus.
Samen liepen ze verder, Bruno vlak achter Jan aan.
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7. Een vechtpartij.
Daar kwamen Arend en Evert aanloopen. Hun broodtrommels slingerden op hun
rug.
‘Mòjje!’ riepen ze.
‘Hé, wat ben jij weer vroeg! Bij de baggermachine zeiden ze, dat je al doorgeloopen
was!’
‘Kijk daar es!’ Arend wees naar Bruno, die een eindje weggeloopen was voor al
dat lawaai.
Meteen gooide hij hem al met een turfbrok. De hond stoof bang weg tusschen de
turfhoopen.
Pats! Jan gaf hem een slag om zijn ooren, dat het kletste.
Arend wist eerst niet zoo gauw, wat er gebeurde, maar meteen stond Jan al voor
hem en riep;
‘Doe dat nou nog es, hè, dierenplager! Toe dan! Doe 't nog eens, als je durft!’ Hij
duwde zijn rechter schouder tegen Arend aan en hield zijn vuisten klaar. Zijn oogen
keken nijdig in het verschrikte gezicht van zijn vriendje.
Die was geschrokken van dien onverwachten slag. Hij wreef zijn wang en keek
Jan verbaasd aan. Toen werd hij ook kwaad:
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‘Wat kan jou dat schelen, leelijkerd! Sla je zelf om je ooren! 't Is jouw hond toch
niet?’
‘'t Is mìjn hond, zei Jan. ‘En as je....’
Evert kwam tusschenbeide.
‘Toe jongens, maak nou geen ruzie! Vooruit, schei uit! Heb je een hond gekregen,
Jan?’
Jan gaf geen antwoord. Hij liep weg en riep: ‘Bruno! Bruno! Kom dan maar, kom
maar bij den baas!’
Even later kwam hij met Bruno voor den dag. Hij hield hem bij zijn nekvel vast.
‘Kom maar, jongens, hij doet niks,’ riep hij.
Ze aaiden hem en de hond wende dadelijk aan de jongens en liep met ze mee
verder.
Jan vertelde, wat er gebeurd was.
‘'t Is vast een zwerver,’ zei Ever. ‘Hij is zoo mager als een latje.’
En Arend zei: ‘Dat heb ik niet geweten! Dan had ik hem niet gegooid. Maar 't is
zoo'n leelijk beest’
‘Hij is heelemaal niet leelijk,’ stoof Jan weer op. 't Is best een mooie hond, maar
hij is zoo mager, zie; en al die kale plekken....’
‘Da 's schurft,’ zei Arend. ‘Da 's vies!’
‘Jìj bent vies,’ riep Jan.
Toen zweeg Arend maar. Met dien Jan was vanmorgen weer niets te beginnen.
Wat scheelde hem toch?
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Toen ze aan den straatweg kwamen, wou Bruno nog verder mee, maar Jan joeg hem
terug.
Hij kwam telkens weer aanloopen, maar eindelijk bleef hij toch staan en keek de
jongens na, tot ze den hoek omsloegen.
Op den straatweg pakte Jan Arend bij zijn arm.

‘Heb ik je erg pijn gedaan?’ vroeg hij wat verlegen.
Arend had tot hier nog een beetje stuursch gekeken, maar nu werd hij vriendelijker.
‘Ben je mal! 'k Voel er niks meer van. Ik had ook niet moeten gooien, hè?’
‘'t Spijt me hoor,’ zei Jan. ‘Maar 'k werd ook zoo nijdig! Ik vind 't een mooie hond.
Hij is vast van niemand en ik wil vragen, of ik hem houden mag. Dan is ie ook een
beetje van jou.’
‘Mooi,’ zei Arend. ‘Dat vind ik fijn!’
't Was al weer in orde tusschen die twee.
Bij school waren ze veel te vroeg.
Met een paar andere jongens deden ze ‘Bok, bok, hoeveel horens?’ Jan deed ook
mee.
Maar juist, toen hij voorover gebogen tegen den
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muur stond, en Arend op zijn rug zat, kwam Bruno het schoolplein oploopen. Hij
wilde bij zijn nieuwen baas zijn.
De jongens merkten er niets van.
‘Hoeveel?’ vroeg Arend. Hij stak vijf vingers omhoog.
‘Tien!’ zei Jan.
‘Mis; nog weer staan!’
Daar hoorden ze achter zich ineens een geschreeuw en gejoel en daar doorheen
het janken van een hond.
Met een ruk keerde Jan zich om. Een troep jongens rende achter Bruno aan, die,
met den staart tusschen de pooten het hek weer uitvloog.
Jan stoof er heen. Midden in den troep stond Geert, een groote boerenjongen. Hij
vertelde met een lachend gezicht en drukke gebaren: ‘O, jongens, wat een mormel!
Gisteravond hebben we zoo'n lol met hem gehad! Hij kwam bij 't varkensvoer op de
deel; nou toen hebben we hem tusschen de deur geknepen en een emmer aan zijn
staart gebonden. O, wat liep dat beest! Ha-ha-ha!’
Ineens stond Jan vlak voor hem.
‘Dan ben jij een groote flauwerd,’ snauwde hij hem toe en zijn oogen keken recht
in die van den ander.
Geert was één van de weinige jongens op school, die niet bang voor Jan was. Hij
was groot en sterk en zat al in de hoogste klas. ‘De lange’, werd hij genoemd. Al
vaak had hij het met Jan aan den stok
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gehad, want hij was zijn ergste plaaggeest. Meestal won hij het.
Jan vermeed hem dan ook maar liefst.

Geert schrok in 't geheel niet.
‘Wacht even,’ zei hij, ‘daar komt die ook nog. Ook zoo'n schooier! Ben jij daar
kwaad om, jongentje? Haha, jongens, die is goed. Soort bij soort!’
Jan hield zich nog in.
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‘Ja,’ zei hij, ‘een flauwerd, dat ben je! Een hond plagen, dien je eerst tusschen de
deur klemt, dat durf je, hè? Plaag hem dan nog eens, als ik er bij ben!’
Zijn stem klonk heesch.
‘Da 's goed!’ zei de lange. ‘'k Ben niet bang voor je! Niks hoor!’
Hij raapte een steen van het plein op en keek rond naar Bruno.
Hij gooide niet. Jan vloog ineens op hem aan en dezen keer won hij het.
Hij lag boven op zijn ouden vijand en zijn vuisten sloegen, waar ze raken konden.
Juist kwam meester het huis uit, om naar school te gaan. Hij zag de vechtende
jongens en de lange pijp trilde in zijn hand van verstoordheid.
Met kleine trippelpasjes kwam de oude onderwijzer aanloopen. Nu vochten die
ondeugende jongens al weer en hij had ze het toch zoo vaak verboden.
Hij vroeg niet, wat er gebeurd was.
Hij trok Jan bij zijn kraag omhoog en joeg hem de school in. En hij mopperde:
‘Zoo, ben jij 't weer? Marsch! Naar binnen, jij! En vanavond honderd maal
opschrijven: Ik mag niet vechten. Schaam jij je niet? Vooruit!’
Jan kreeg nog een draai om zijn ooren en liep stil voor meester uit.
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Hij klemde zijn lippen stijf op elkaar. Zijn oogen glinsterden nog. Hij zei niets.
Bij de deur keek hij nog even achterom.
Bruno stond in de verte op de straat met opgeheven kop naar de school te kijken.
‘De lange’ stond met zijn zakdoek tegen zijn neus gedrukt, huilend na te mopperen
tegen de andere jongens.
Meester joeg Jan op zijn plaats. Hij moest netjes zitten, zijn armen over elkaar.
Hij deed het dadelijk, maar zijn oogen keken stil-voldaan voor zich uit. Hij dacht
aan Bruno.
Meester was oud en doof. Hij begreep dien vreemden jongen niet; dien ruwen
jongen, die door bijna alle kinderen gemeden werd. Hij dacht, dat Jan een gemééne
jongen was.
Om negen uur kwam meester bij Jan terug.
Die zat nog net als daar straks. Toen meester hem vroeg, of hij al berouw had, zei
hij: ‘Neen, 't is Geert zijn eigen schuld.’
‘Tweehonderd strafregels,’ zei de meester.
‘Ja, meester!’ riep Arend. ‘'t Is Geert zijn schuld, want hij is een dierenplager.’
‘Dan had Jan maar bij mij moeten komen,’ zei meester. ‘Vechten mag niet en
daarmee uit!’
Dien dag ging 't weer heelemaal verkeerd met Jan.
's Namiddags werd hij zelfs op de gang gestuurd
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en toen meester na tien minuten hem terug wou halen, was hij spoorloos verdwenen.
Arend en Evert vonden hem om vier uur op 't veen zitten. Hij plonste nadenkend
met een stok in 't water. Bruno zat bij hem.
‘Wat zul jij morgen krijgen!’ riepen ze. ‘Wat was meester boos!’
‘'k Ga niet meer deze week,’ zei Jan. ‘Morgen moet ik vader helpen en overmorgen
ook. En Maandag komt de nieuwe meester. Dan is deze weg. Dan zie 'k hem nooit
meer terug.’
't Was, of er een brok in zijn keel zat.
‘Maar je mag niet thuis blijven,’ zei Arend. ‘Dan komt de politie je halen, zeg!’
‘Vader zegt, dat 't moet. Anders komt het werk
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niet klaar en dan lijden we van den winter armoe. En dat is ook niet alles!’
‘Je hebt den lange flink op zijn huid gegeven,’ zei Evert. ‘Hij had een bloedneus!’
‘Hij moest nog veel meer gehad hebben,’ zei Jan. ‘Die flauwerd!’
Jan kwam die week werkelijk niet meer op school. Hij keerde iederen dag turfjes
om, die in de zon moesten drogen.
Maar Bruno vond hem daar ook. Ze bléven vrienden. Jan had hem willen houden,
maar vader had hem weggejaagd.
‘Geen eters er bij,’ had hij gezegd.
Trouw wachtte Bruno toen de meeste morgens Jan op. En die bewaarde altijd wat
voor hem.
Soms was hij dagen lang weg. Altijd kwam hij weer terug.
Ze hadden alle twee, Jan en Bruno, een kameraad gevonden.
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8. Die grootmoe!
Het huis van Evert was grooter dan de meeste andere in de buurt. Het had zelfs een
zijkamertje en daarin woonde grootmoe.
't Was weer Zaterdagavond. Grootmoe zat in haar ouden, gemakkelijken leunstoel
voor 't raam. Een vriendelijke glimlach lag op haar oude rimpelgezicht.
Grootmoe was al heel oud. Wel tachtig jaar. Ze liep voorovergebogen van 't harde
werken in de turf, en de haartjes die onder haar witte, gesteven muts uitkwamen,
waren grijs. Als 't zonnetje er op scheen, leken ze wel van zilver te zijn.
Evert hield veel van haar en grootmoe hield veel van Evert.
Als hij een boodschap voor haar gedaan had, of houtjes gehakt, of haar tuintje
geharkt, waar allerlei bloemen door elkaar groeiden, kwam er altijd wat lekkers voor
den dag: een pepermunt, een zuigbal, en sòms.... een stukje worst.
En weet je, wat 't mooiste was? Grootmoe was altijd vroolijk en ze maakte vaak
een grapje. Grootmoe zei, dat alle menschen, die God lief hadden, vroolijk moesten
zijn.
Nu zat ze voor 't raam te breien. Poes zat op de vensterbank bij haar. Die spon van
stil genoegen. 't Was zoo lekker in 't zonnetje!

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

56

Poesen houden ook van zonnewarmte, net als oude menschen.
En de kanarie, die in zijn kooitje ook voor 't raam zat, zong. Die was ook altijd
vroolijk!
Grootmoe dacht aan Evert en ze glimlachte. Haar oogen achter de brilleglazen
lachten mee. Ze zou dien deugniet vandaag eens beetnemen. 't Werd tijd. Hij had het
haar nu al drie keer gedaan.
Gisteravond ook weer. Grootmoe had zitten lezen in haar grooten Staten-Bijbel.
Dat was zoo'n mooi boek! Als je dien opensloeg, róók je al, dat hij heel oud was. De
bladen waren geel van ouderdom. En
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er stonden zulke mooie platen in. Van Adam en Eva toen ze vluchtten uit het paradijs
en van Abraham en David en van den Heere Jezus heel veel.
En achterin was iets geschreven. Sommige letters waren heel bleek geworden,
maar toch nog wel te lezen.
Daar stond ook: ‘5 Januari 1848: Heden geboren onze dogter Janna tot Borger.’
Dat was grootmoe zelf en dat had haar vader nog geschreven. Dat ‘tot’ beteekende
‘te’ zei grootmoe. Zoo spraken de menschen vroeger.
Grootmoeder had zitten lezen en toen 't zonnetje zoo lekker scheen, was haar hoofd
met de witte muts gaan knikkebollen en was ze zachtjes ingedommeld. Poes had ook
geslapen.
Toen was Evert voor 't raam gekomen. Hij moest haar eten brengen in een witte
schaal. Dat kookte moeder meteen mee, omdat grootmoe maar alleen was. Hij ging
altijd buiten om.
Hij had die slaapster al gezien. Heel zacht was hij naar binnen geslopen, had de
schaal op tafel gezet en was even zacht weer weggegaan.
Grootmoe had niets gemerkt. Alleen poes had even één oog open gedaan en Pietje
had ook gekeken, met zijn kopje schuin.
Toen was Evert buiten weer voor 't raam gekomen en plotseling had hij zoo hard
op de ruit ge-
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bonsd, dat poes verschrikt met een grooten sprong eerst op grootmoe's schoot en
toen onder de tafel was gewipt. Daar bleef ze zitten brommen van kwaadheid. En
Piet, die vroolijke Piet, had heen en weer gefladderd in zijn kooitje.
Toen was grootmoe ook wakker geworden en had Evert gezien. Hij wees met een
lachend gezicht naar de tafel. Daar zag grootmoe de schaal. Ze had haar vuist geschud
en een heel boos gezicht getrokken en geroepen: ‘Jou deugniet! Heb je 't oude mensch
al weer beetgenomen? Pas op, ik zal je, hoor!’

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

59
Maar haar oogen, die goede, oude oogen, hadden gelachen achter de brilleglazen.
Nu zou Evert weer gauw komen. Het liep tegen zes uur en 's Zaterdags kwam het
eten altijd vroeg.
Nu zou ze hèm eens beetnemen.
Ze had den bezem klaar gezet bij de deur en ze zou goed opletten.
Als ze hem het raam voorbij zag gaan, zou ze achter de deur gaan staan en als die
openging, zou ze ineens een stap naar voren doen en met den bezem vooruit stooten.
‘Boeh!’ zou ze roepen. Dan zou die deugniet ook eens schrikken, zie je!
Niet hard zou ze roepen! En met den bezem zou ze heel hóóg stooten; ze mocht
hem eens raken....
Grootmoe's oogen lachten ondeugend. Ze praatte hardop: ‘Ja, ja, dat zullen wij nu
eens winnen, hè, poes? Jij bent ook zoo geschrokken, hè? Maar nu zùllen we hem,
hoor! Maar goed uitkijken, of je hem ziet!’
Grootmoe keek nog eens naar de klok, die groote klok met de zware koperen
gewichten.
Zes uur al! Nu moest hij.... wacht, daar ging wat voor 't raam langs.
Haastig stond ze op en legde haar breiwerk in den stoel. Vlug trippelde ze naar de
deur, nam den bezem en nu stond ze klaar voor den uitval.
Opgepast nu! Ze had zich toch niet vergist? Op 't zelfde oogenblik werd er geklopt,
maar grootmoe, die een beetje doof was, hoorde dat niet.
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Toen ging de deur zachtjes open....
‘Boeh!’ riep grootmoe en ze sprong vooruit. Met haar bezem stootte ze in het
donkere portaaltje. Tegelijk voelde ze, dat ze iets raakte ook.
Er klonk een benauwde schreeuw, een gestommel .... en toen kwam uit het donker
een groote man
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naar voren wankelen, met een bakje op zijn rug. Hij hield zich vast aan de deurpost,
hij was bleek en zijn oogen keken wild het kamertje rond. Zoo was hij geschrokken!
Hij kon eerst niets zeggen. Verbaasd keek hij naar het oude vrouwtje, met dien
bezem in de hand en grootmoe keek met groote oogen naar den man.
Zoo stonden ze een poosje, zonder te praten.
Toen stotterde hij:
‘O, pardon! Ik wou,.... ik dacht....’
Daar kreeg grootmoeder ook haar spraak terug. Ze was zelf nog erger geschrokken
dan de man.
Ze pakte hem bij den arm en trok hem mee naar haar ouden kraakstoel. ‘Och, mijn
stumper,’ riep ze, dàt wist ik ook niet, dat jíj daar was. Mijn arme stumper, dat wist
ik niet, werkelijk waar niet, maar....,’ en haar gezicht werd heel ernstig, ‘niet vloeken
hoor! Dat mag niet, dat weet je toch wel? Och, och, och, hier...., drink dat maar gauw
leeg, hoor!’ Ze gaf den man een groot glas melk.
‘Och, och, dat ik jou nou zoo moest laten schrikken, hè? Hè, hè, de schrik zit me
zelf ook in de beenen, ik tril er nog van.’
‘Ik heb niet gevloekt, vrouw Mast!’ zei de man.
Maar grootmoe hoorde 't niet eens. In haar verbijstering trapte ze poes op haar
staart en ze merkte 't niet eerder, dan toen het beest haar in het been krabde.
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Toen sprong ze op.
‘Och, och, trap ik jou nou ook nog? Arme Mies....’
Poes vluchtte onder de kachel. Haar staart slingerde boos heen en weer.
‘'t Was voor Evert zie je,’ zei grootmoe. ‘Die jongen....’
Toen moest ze ineens lachen om 't gekke van 't geval.
De man slurpte van zijn melk en lachte ook, maar niet zoo hartelijk.
Grootmoe keerde zich om en.... daar stond Evert op den drempel.
Hij was vlak achter den man aangekomen. Die liep met negotie en kwam wel eens
vaker bij grootmoe.
Evert had alles gehoord en gezien. Eerst was hij ook geschrokken, maar nu
schaterde hij 't uit.
‘Daar is de deugniet,’ zei grootmoe. ‘Voor dien was 't bestemd!’
Ze kocht vijf vellen schuurpapier en een potlood van den man en toen hij wegging,
kreeg hij nog een dikke boterham mee op reis.
Grootmoe bleef met Evert alleen. Ze lachten nog eens samen. Grootmoe trok Evert
aan zijn ooren en zei: ‘Hier, deugniet! Dat is je straf!’
Ze gaf hem het potlood. Maar nu niet weer iemand laten schrikken, hoor! Dat is
te gevaarlijk. Dat zie
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je nou. Wat was die man kwaad! Hij vloekte!’
‘Wel neen, grootmoe,’ riep Evert. ‘Hij vloekte niet! Hij zei: Pardon!’
Grootmoe keek hem aan, zonder te begrijpen.
‘Nou, dat is toch vloeken,’ zei ze.
‘Wel neen, grootmoe! Dat beteekent: Neem me niet kwalijk,’ riep Evert. ‘Dat
hebben we pas op school gehad.’
‘Zoo, zoo....,’ zei grootmoe nadenkend, ‘ja ja...., die vreemde woorden
tegenwoordig! Daar weet zoo'n oud mensch niets van. Maar 'k ben toch blij, dat hij
niet gevloekt heeft. Hij leert die rare woorden zeker in de stad.’
‘En dit is voor 't potlood,’ zei Evert. Hij zoende 't oude vrouwtje op haar rimpelige
wang.
‘Malle jongen,’ zei ze. ‘Nu maar gauw naar huis.’
Evert rende weg.
Thuis vertelde hij het dadelijk en ze lachten allemaal.
Vader was juist thuisgekomen. Hij liet zich zwaar in zijn stoel neervallen. Hij had
een moeilijken dag gehad.
Na 't danken ruimde moeder de tafel af. Zus mocht nog even paardjerijden op
vaders knie, want daar was vader nooit te moe voor. Evert ging zitten teekenen voor
't raam met zijn nieuwe potlood.
Zus werd al gauw slaperig. Ze vlijde zich lekker tegen vader aan; haar oogjes
vielen toe.
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‘Moeder,’ riep va. ‘Zus gaat in bed paardje-rijden.’

Ineens zat zus rechtop. Ze stak haar vingertje omhoog. ‘Sst,’ zei ze, ‘Sst!’
‘Wat is er?’ vroeg va. ‘Hoor je wat?’
‘We krijgen slecht weer,’ zei zus met een ernstig gezichtje.
‘Waarom zus?’
‘Mijn been doet pijn,’ zei zus.
Vader en moeder keken verwonderd, maar Evert schaterde: ‘O, va, dat zegt ze wel
eens vaker! Dat heeft ze van grootmoe afgeluisterd. Die zegt het ook altijd, als ze
rheumatiek in haar been heeft.’
Toen lachten ze weer allemaal. Maar zus zei half huilend: ‘En mijn been doet tòch
pijn!’
‘Dat is de slaap,’ zei moeder. ‘Kom maar, zus!’
‘Dat is de tweede keer vandaag, dat grootmoe ons laat lachen,’ zei Evert.
‘Ja, die grootmoe,’ zei va. En aan den toon van zijn stem kon je hooren, hoeveel
hij van haar hield.
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9. Een groot plan.
De avond daalde reeds.
Als een groote, gouden kogel stond de zon nog een handbreedte boven den horizon.
Nu brandden haar stralen niet meer; nu koesterden ze.
‘Kom, moeder,’ zei va. ‘We gaan er buiten nog eens van genieten. Morgen kunnen
we uitslapen. Dan is het Zondag.’
Wat klonk dat mooi, vond Evert: Zondag.... Zoo rustig, zoo blij! 't Was een heel
ander woord dan Maandag of Woensdag. Het maakte je vroolijk, dat woord.
Hij droeg stoelen naar buiten. Voor vader en moeder elk een. En voor grootmoe
sjouwde hij haar kraakstoel voor 't huis, want die kwam er ook bij. Toen ging hij zelf
weer naar binnen en zat voor 't open
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raam ijverig te teekenen met zijn nieuwe potlood.
Wat was 't toch stil nu. Regelmatig tikten moeders breipennen.
Daar hoorde hij vader zeggen: ‘Ik geloof, dat we nu al dieven bij de turf gehad
hebben. Eén van de laatste drie hoopen op no. 32 was heelemaal ingevallen.’
En toen moeder: ‘Dat kan toch haast niet; wel? Zoo midden in den zomer? Nu is
er nog geen armoede.’
‘'t Is mogelijk,’ kwam vaders stem weer. ‘Maar de andere hoopen staan nog
allemaal goed.... Nou, we zullen 't beste maar gelooven.’
Evert schrok op. Dat was valsch, vond hij. Hùn turf, waar vader zoo hard voor
gewerkt had! En die zóó maar weghalen? Die leelijke dieven!
Hij keek nadenkend naar buiten, naar de blauwe rookwolkjes, die uit vaders pijp
voorbij het raam dreven.
Vader praatte al weer over wat anders. Die deed er maar niets aan. Die was altijd
zoo goedig!
Evert twijfelde al niet meer: Er waren dieven geweest! Dat stond vast. Stil zat hij
te peinzen, een diepe rimpel in zijn voorhoofd.
Er rijpte een groot plan in hem.
Hij liet zich van zijn stoel glijden, klapte zijn teekenschrift dicht en legde het met
het potlood op zijn plaats. Toen liep hij de deur uit, naar Arend.
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Die was aan 't stoeien met een paar van zijn broertjes. Hij had er vier, maar de
kleinsten sliepen al.
‘Arend, kom eens mee. Ik weet wat,’ zei Evert.
Hij keek heel ernstig.
Hij sloeg zijn arm om Arends hals en samen liepen ze achter 't huis. Daar vertelde
Evert, wat hij gehoord had.
‘En dat doen ze vast 's Zondagsmorgens,’ zei hij. ‘Dan durven ze, jo! Die
gemeenerds! Als er niemand op 't veen is.’
‘Natuurlijk,’ knikte Arend. ‘Wis en zeker!’
‘En nou gaan wij morgen vroeg opstaan, om te kijken, wie 't zijn. Jij en ik. Zoo
vroeg als 't maar kan. We kunnen toch maar zoo onze turf niet laten stelen, hè?’
Arend vond het dadelijk goed.
‘Misschien is 't wilde Toon wel,’ zei hij, ‘de bezembinder. Dat is zoo'n slechte.
Die stroopt ook! Maar.... zeg, moet je eerst je vader niet vragen, of 't mag?’
Even werd Evert minder zeker. Vader! Ja, die zou het zeker niét goedvinden.
Maar was het dan wat verkeerds, wat ze wilden?
En als ze nou eens terugkwamen morgen en ze konden zeggen: ‘Vader, die en die
heeft de turf gestolen!’ Dan zou vader toch blij zijn?
‘Neen, dat doen we niet,’ zei hij beslist. ‘Dat doen
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we niet. 't Moet een verrassing blijven, hè? Zooiets, daar praat je niet over.’

‘Dus.... ik mag ook niks zeggen?’
‘Bèn je nou....? Natúúrlijk niet!
‘Maar hoe moeten we dan wakker worden.’
‘Ik zal wel wacht houden,’ was 't antwoord. ‘En dan roep ik jou.’
‘Dan roep je ze allemaal wakker. Dat gaat niet....’
‘O, wacht...., ik weet het!’ Even keek Arend om zich heen. Er was niemand in de
buurt. Toen vervolgde hij zacht:
‘Ik bind een touw aan mijn arm en hang dat uit het dakraampje. Boven ligt net
zoo'n mooi stuk! Ja, dat doe ik!’
Arend sprong in 't rond van pret.
‘Dat kan mooi, hè? riep hij. Dat heb ik nou eens uitgevonden!’
‘Stil, zacht nou! Bind er een steen aan, anders zakt het niet. En dan trek ik
morgenvroeg aan die schel. Maar.... niks zeggen, hoor!’
‘Natuurlijk niet,’ kwam Arend verontwaardigd. ‘O, wat een reuzenplan. Flink hard
trekken, hoor! Ik ben zoo'n slaapkop!’
‘Ik trek je door 't dakraampje naar buiten. Kom,
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nou gaan we nog eventjes bij de anderen zitten. En dan vroeg naar bed.’
't Was zoo heerlijk buiten. De zon was nog niet ondergegaan en ze blonk in de
ruiten van de verre huisjes op 't veen, alsof ze in brand stonden.
Frisch geurden de bloemen in het tuintje. Een late hommel snorde zoemend voorbij.
Grijze nevels kwamen over de velden aankruipen.
Een groote rust was neergedaald over Turfland. De rust van den Zondag.
Verlaten lag nu het grauwe veen. Het rustte ook. Tot Maandagmorgen. Dan, nog
voor de zon opkwam, zouden weer vlugge, nijvere handen de veenkluiten bewerken.
Maar nu was er rust. De koele avond bracht verademing voor de moede werkers,
die zes lange dagen de hitte hadden moeten verdragen.
Overal zaten de menschen in groepjes voor de huizen. Hun lachen en praten klonk
vroolijk op in de klare avondlucht.
In de verte, op den straatweg, ronkte een motor. En van den anderen kant, uit het
veen, kwamen zacht de tonen van een fluit.
‘Dat doet Toon, de bezembinder,’ zei Arends vader.
Evert kon niet begrijpen, dat zoo'n slechte man zoo mooi spelen kon.
Nog een poosje zaten ze. Toen ging Evert naar huis. ‘Tot morgen,’ zei hij tegen
Arend.

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

70
‘Tot morgen,’ zei ook die. In zijn hart kwam een heerlijk, gewichtig gevoel. Morgen!
Dan gingen ze dieven vangen....

Moeder keek wel wat vreemd, dat Evert nu al naar bed wou. Andere avonden was
hij er met geen stok heen te krijgen.
‘Je bent toch niet ziek?’ vroeg ze bezorgd.
‘Neen, moeder, maar 'k ga tòch maar,’ zei Evert. Meteen liep hij al weg. Moeder
moest maar niet verder vragen. Dat vond hij niets prettig.
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‘Laat hem maar,’ zei vader. ‘Wij gaan ook dadelijk. Dag, mijn jongen.’
‘Dáàg! Wel te rusten!’ zei Evert. Een poosje later lag hij al in de groote bedstee.
Maar 't duurde nog een poosje voor hij sliep.
't Was zoo warm en ook was hij bang, dat hij zich verslapen zou.
Arend wachtte, tot zijn oudere broer ook naar boven ging. Die sliep naast hem.
Dat duurde niet lang meer. 't Werd donker buiten en allen gingen naar binnen.
Willem sliep al gauw. Het werken had hem moe gemaakt.
Toen haalde Arend het touw onder zijn kussen vandaan. Hij had het al klaar gelegd
en een steen aan 't eind gebonden. Anders bleef het haken achter de uitstekende
rietpunten.
Hij bond het eene eind aan zijn arm en liet toen het andere door 't raampje zakken.
Hij voelde, dat de steen op den grond kwam.
Toen ging hij liggen, maar even later bedacht hij zich, maakte het touw van zijn
arm los en bond het aan zijn grooten teen.
‘'k Ben toch zoo'n slaapkop,’ fluisterde hij.
Na een paar minuten sliep hij ook.
En over het veen daalde de stille, zoele zomernacht.
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10. Dieven?
Een vale schemer drong door de ruiten, toen Evert den volgenden morgen wakker
werd.
Hij ging overeind zitten en keek half wezenloos de kamer in. Wat was 't nog
donker! Wat was er ook weer....?
O, ja! Ineens wist hij 't. 't Was nu Zondagmorgen en hij ging met Arend op dieven
loeren. Vreemd was dat!
Gisteravond had hij 't zelf zoo'n reuzenplan gevonden; nu leek 't heel anders! 't
Was nu veel gewoner, veel werkelijker.
Dat had je wel eens vaker: 's Morgens leek een ding heel anders dan 's avonds.
Wat nu? Weer gaan slapen? 't Was toch zoo lekker....
Neen, vooruit, nu doorzetten! Flink zijn!
Zacht klom hij overeind. Zus sliep nog vast, den duim in haar mondje.
Nu eerst over die hooge bedsteeplank, dan op den stoel. Mooi! En nu vlug
aankleeden.
Maar alles heel zacht, want vader en moeder
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sliepen in dezelfde kamer in de andere bedstee. Hij hoorde ze ademen.
Evert was spoedig klaar. Wacht, hij zou zijn bibliotheekboek meenemen. Waar
lag het ook weer? In zijn hoekje bij de kast. Vlug maar!
Boem! Daar liep hij tegen een stoel aan. Wat een lawaai! Evert kromp ineen en
hield zijn adem in. De bedstee kraakte, iemand keerde zich om.... Vader hoestte....
Wat een vreemd, bang gevoel kwam daar in hem? Was 't verkeerd, wat hij deed?
Maar 't was toch een goed werk....
Vooruit maar! Evert stak het boek tusschen zijn jasje en sloop behoedzaam naar
buiten....
Wat licht was het al! En wat rook alles frisch! Hè, 't was net, of die koude
morgenlucht dwars door je heen ging.
Daar was hij al bij Arends huis. Als hij die nu maar wakker kreeg.... Als hij het
touw maar niet vergeten had....
Neen, hoor, daar hing het. Hard trekken, zei hij gisteravond, hè?
Evert deed een paar krachtige rukken.
‘Au, au! Schei uit! Hou op!’ klonk het ineens duidelijk, vlak boven hem op den
lagen zolder.
Evert schrok.
‘Ssst’, zei hij al vanzelf. Die suffert! Daar schreeuwde hij den heelen boel bij
mekaar.
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Maar 't bleef stil.
En na een poosje ging het touw met den steen zachtjes aan omhoog.
Ha! Toch wakker! Grappig ging dat met dat touw. Nu zou hij gauw komen.
Nog geen vijf minuten later werd zacht een grendel van de deur geschoven en
Arend stapte met een slaperig gezicht naar buiten.
‘Mòjje,’ zei hij zacht. Hij lachte een beetje. ‘Jo, wat is 't koud, hè?’
‘Frisch,’ verbeterde Evert. ‘Maar zeg, wat scheelde jou toch? Eerst zeg je, dat je
zoo'n slaapkop bent en als ik eventjes goed trek, schreeuw je als een mager varken!’
‘Och, je trok zoo hard!’
‘Nou, dat moest toch!’
‘Je hebt mijn teen haast afgetrokken,’ fluisterde Arend met een pijnlijk gezicht.
‘'k Had het touw aan mijn teen gebonden. 'k Was bang, dat ik niet wakker zou
worden!’
Erg overdreven hinkte hij naar den put.
‘Wat wil je?’ lachte Evert.
‘Beetje drinken. O neen, dat kan niet, hè? Dan hooren ze 't!’
‘Kom maar mee! Neem een paar wortels mee!’
‘Ja! Wacht even dan.’
Met een heel bosje kwam hij terug. Bij de wijk waschten zij ze schoon en stopten
ze in de broek-
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zakken. Toen waschten ze ook hun gezichten een beetje.
‘'t Water is warm’, zei Evert. ‘'k Zou al best willen zwemmen.’
Arend slurpte wat van het bruine veenwater uit zijn handen.
‘Bah! Vies!’ zei hij.
Toen stapten ze vlug voort. Alles was nog stil. Een hond blafte en achter Arends
huis kraaide een haan. Al de hanen uit de buurt antwoordden, beurt om beurt.
Grijze dampen trokken over 't veen. De lucht was donker. Alleen achter de jongens
waren gele strepen.
‘Hoe laat is 't?’
‘Nog geen half vier vast,’ zei Arend. ‘Vader gaat altijd naar 't werk, als 't licht
wordt. Dat is soms om drie uur al.’
Ze stapten Jans huis voorbij. Daar was ook alles
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nog stil. Bruno zagen ze voor de deur liggen. Hij wou niet mee.
Eventjes later waren ze op no. 32. Zoo heette het stuk veen, waar vader van sprak.
Dáár waren de drie turfhoopen al.
‘Dáár komt wilde Toon vandaan, hè?’ zei Evert.
‘Dan gaan we hièr zitten, net aan den anderen kant. Kijk, daar is die ingevallen
hoop!’
Ze zaten nu juist aan den kant, waar de zon moest opkomen.
Arend keerde zich op zijn zij, legde de hand onder zijn hoofd en.... sliep.
Evert bleef wakker. Hij zat met den rug tegen de turven en het boek op zijn
opgetrokken knieën.
Maar hij las niet veel. Hij moest telkens weer kijken naar die mooi gekleurde lucht
vóór hem, die hoe langer hoe helderder werd.
Allemaal prachtig gekleurde kringen. En de middenste kringen waren 't mooist.
Je wist precies het plekje, waar straks de zon zou komen.
Nu leek het wel vuur! Kwam ze nu nòg al niet?
Daar schoot een leeuwerik uit de hei. Met korte rukjes vloog hij schuin omhoog,
zijn kopje naar dien schoonen hemel gericht.
En hij zong en jubelde zijn heerlijk lied! Hij vloog de zon tegemoet!
Nog één! Nog al meer! Vier, vijf leeuweriken zweefden hoog in de lucht en
kwinkeleerden door
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elkaar. Nog was de zon er niet! Maar de grijze dampen waren veel dunner geworden.
Daar was zij! Ineens schoten haar stralen over het lage veenland.
De heele wereld werd er anders van: mooier, blinkender!
Evert zat stil te kijken. Wat was dàt heerlijk!
En toen dacht hij er aan, dat God al deze heerlijkheid gemaakt had. Dat God
machtig was en groot, dat wist hij wel. Nu wist hij 't nog beter, nu vóélde hij het!
Arend werd wakker. De zon scheen hem vlak in 't gezicht.
‘Hè, fijn!’ zei hij. ‘'t Kacheltje is aan.’
't Was Evert net, of dat nu spotten was. Maar zoo bedoelde Arend het niet, dat
wist hij wel.
‘Mooi, hè?’ zei hij.
‘Lekker!’ zei Arend.
De heidetakjes hingen vol met dauwdroppels. Nu de zon er op scheen, leken het
net lichtjes. Allerlei kleuren: rood, geel, groen, blauw....
‘Koekoek! Koekoek!’ klonk het zwak in de verte.
‘Een koekoek,’ zei Arend. ‘Dat beteekent regen.’
‘Och, regen! De lucht is helder!’
‘'k Zal eens kijken, of ik hem zien kan!’ Arend kroop om den turfhoop heen.
Opeens kwam hij terug.
‘Daar komen ze!’ riep hij.
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Evert sprong op.
‘Waar? Wilde Toon?’
‘Neen, de koekoeken. Twee! Ze vliegen hierheen. Ha-ha-ha, schrik je? Kom hier!
Ga zitten. Misschien vliegen ze over ons heen. 't Zijn zeker een mannetje en een
wijfje, want twee mannetjes zijn nooit bij elkaar.’
Ze hurkten neer.
‘'k Wou graag een koekoek zien van dichtbij,’ zei Evert.
‘Stil nou!’
Al nader kwam het geroep! Plotseling - een klapwieken van vleugels.... Daar
streken twee
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grijze vogels, iets kleiner dan een duif, op den turfhoop naast ze neer.
Ze waren laag over den grond komen aanvliegen en bemerkten de jongens niet.
Die hielden zich doodstil. Ze zagen duidelijk de fijne kopjes en de breede staarten.
Arend deed, alsof hij een geweer aanlegde. Meteen waren ze ontdekt.
Schreeuwend en krijschend fladderden de vogels doodelijk verschrikt weg.
Pas een heel eind verder riepen ze weer: ‘Koeskoek!’
‘Nu schelden ze ons uit,’ lachte Arend. ‘Wat schrokken ze! Zouden dat nou de
turfdieven zijn?’
‘Dat denk ik niet,’ zei Evert en keek ze na. ‘Ze gaan naar 't bosch rupsen eten.
Weet je wel, van die dikke, behaarde.’
‘Zìj liever dan ik,’ was 't antwoord. ‘Maar een boterham zou 'k wèl lusten. Ah, de
wortels!’
Knabbelend zaten ze weer bij elkaar, nu aan den anderen kant van den hoop. Daar
scheen de zon ook al.
‘Als we iemand zien aankomen, kruipen we er weer achter,’ zei Evert, ‘voorloopig
kunnen we hier wel blijven zitten.’
‘Kwam hij nu maar, hè?’
Ja, Evert wou het ook. Er was wel iets griezeligs in de gedachte, dat nu plotseling
de dief voor ze
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kon opduiken, maar toch ook veel moois. 't Was zoo buitengewoon! Hij zuchtte ook
al: ‘Ja, kwam hij nu maar!’
Maar er kwam niemand.
Slechts zagen ze een wezeltje, dat zoetjes kwam aansluipen over den bruinen
bodem. Ze bemerkten het diertje eerst, toen het al in de nabijheid was. Maar toen
zagen zijn scherpe kraaloogjes hen ook. Vlug sprong het weg en lenig dook zijn dun,
bruin lijfje in een holte tusschen een paar turven.
‘Wat zien we toch veel moois vanmorgen, hé?’ zei Evert. ‘'t Is toch leuk zoo vroeg
op te staan.’
De zon begon wat meer kracht te krijgen. De morgennevels waren al verdwenen.
't Was nu ook niet zoo kil meer.
‘Lekker is ie, hè?’
‘Die wortel?’
‘Ja, en de zon ook. Dat is nou dezelfde zon, als die van gisteravond. Zou je niet
zeggen, hè?’
‘Die heeft een reisje naar Amerika gemaakt,’ zei Arend.
‘'k Zou best mee willen.’
‘Met de zon?’
‘Nou ja! Dat kan niet, hè? Maar gewoon. Eerst loopen naar Emmen en dan....’
‘Daar heb je den toren van Emmen,’ zei Evert.
Arend zag hem ook.
‘Ben je daar wel eens geweest?’
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‘Eén keer met vader; naar de markt.’
‘Ik ook één keer. Weet je.... ik zou best eens naar Amsterdam willen of.... naar
Den Haag, waar de koningin woont!’
‘'t Zal wel nooit gebeuren,’ zei Evert. Hij keek nog eens naar den toren. Daar en
verder lag de groote, vreemde wereld....
‘'t Zal wel nooit gebeuren,’ zuchtte hij nog eens. ‘Misschien later, als we soldaat
moeten worden. Nu zijn deze turven nog beter af dan wij.’
‘Hoe bedoel je dat?’
‘Nou, die komen er wel! Die gaan straks met een schip de wereld in!’
‘'t Is waar ook,’ verwonderde Arend zich. Hij nam een turf in de hand en keek er
naar, of hij iets nieuws zag.
‘Wat kijk je? Dat is nou een turf! Heb je nooit eerder een turf gezien?’
‘Stil,’ zei Arend. ‘Stil! Ik heb een plan. Luister!’ Hij klopte bij ieder woord op den
turf. ‘Weet je wat? Ik snij mijn naam er in: Arend. Dan komt dié toch in Amsterdam!
Wat zeg je daar van?’
‘Dan wordt je naam in Amsterdam in de kachel gestopt,’ zei Evert. ‘Dan brandt
een juffrouw jou daar op.’
‘Dat geeft niks! Daar voel ik niks van! Wat zal ze kijken: Arend!’
Hij was al bezig. Evert begon ook.
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‘Zet er op, dat wij zoo graag eens een dagje bij haar komen logeeren.’ zei hij.
‘Bij wie?’
‘Nou, bij die juffrouw. Moet ze eerst reisgeld oversturen!’
Maar door den naam alleen was de turf al vol.
Met een stukje krijt, dat Arend in den zak had, gingen ze de letters kleuren. Helder
wit stonden nu hun namen in de bruine baggers.
Zij wierpen ze bij den hoop en stopten ze onder de andere turven weg.
Toen sneden ze ook nog in een paar andere turven hun naam.
De zon stond nu al heel wat hooger en haar stralen begonnen warm te worden.
Dieven kwamen maar niet.
Evert las voor uit zijn boek, maar 't verveelde dien drukken Arend gauw.
‘Weet je wat?’ zei hij opeens. ‘We gaan nog een eind wandelen. Naar 't bosch!
Dieven komen hier toch niet. Je vader heeft zich vergist.’
Hij wees naar het groene dennenbosch in de verte.
Evert keek bedenkelijk.
‘'t Is zoo ver!’ zei hij.
‘Niks ver, vooruit, luilak! Zal ik je er heen trekken?’
Hij sjorde zijn vriendje bij de schouders omhoog.
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‘Toe, 't is nog geen vijf uur, en wie weet wat voor moois we dáár nog zien!’
Dat gaf den doorslag.
Evert keek nog eens alle richtingen uit, maar toen hij nog niemand zag komen,
zei hij:
‘Vooruit dan maar!’
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11. Een wilde jacht.
Ze dwaalden langzaam de hei over, die zich uitstrekte tusschen het veen en het
donkere bosch.
Smalle paadjes slingerden zich naar alle kanten. 't Waren de weggetjes, die
uitgeloopen waren door de hazen en konijnen op hun nachtelijke tochten. In den
maneschijn, als geen gevaar dreigde, verlieten ze hun schuilplaatsen in 't bosch, om
een bezoek te brengen aan de korenvelden op de dalgronden.
De struikhei begon reeds roode puntjes te vertoonen. 't Was ook bijna Augustus.
Nog. een maand en het veld zou daar liggen als één groot, rose kleed. Dan zouden
de imkers hier hun korven brengen en zwermen bijen rondzoemen van bloem tot
bloem.
Maar de dopheide bloeide reeds. De lage heestertjes stonden verpreid tusschen de
struikhei en aan ieder wiegelend takje zat een tros zachtrose bloempjes. Onder 't
voorbijloopen rook je ze al.
De bremstruiken waren al uitgebloeid. De gele vlinderbloemen hadden plaats
gemaakt voor groene en bruine peultjes.
‘Zouden de heidebessen al rijp zijn?’ vroeg Evert. ‘Kijk, daar groeien ze.’
Hij wees naar een lichtgroene plek van plantjes, die plat langs den bodem groeiden.
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Ze zochten en zochten, maar vonden niets dan een paar groenachtige besjes. Die
hadden een wrangen smaak.
‘Da's nog niks hoor,’ zei Arend met een vertrokken gezicht. ‘Hé, wat is dat?’
Er ritselde iets weg tusschen de lage struikjes. Een paar takjes bewogen zich.

Arend liet zich al vallen en sloeg beide handen op die plaats neer.
‘Wat het is, weet ik niet,’ grinnikte hij, ‘maar hier moet het zitten.’
‘Pas maar op! Misschien wel een adder. As die je bijt, dat is leelijk hoor! Berend
Hulshof....’
‘Och wat! Een adder! Die is wel zoo lang als mijn arm, maar dit.... Ja, kijk! Daar
gaat ie!.... Pak hem!.... Ha, ziezoo, jou heb ik!’
Arend had het hagedisje bij zijn staart gegrepen. Het diertje was ruim een vinger
lang. Het trok, wierp zich heen en weer en deed wanhopige pogingen, om weg te
komen.
Toen bleef het stil zitten, maar zijn kopje draaide
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naar links en rechts en zijn oogjes gluurden schichtig naar de jongens.
Rustig konden ze het bekijken.
‘Precies die krokodil van de schoolplaat, hè? Maar veel kleiner natuurlijk. En ook
groenachtiggrijs. Kijk es, zijn buik is wit, met zwarte stippen!’
‘Laat nou maar loopen, Arend! Kijk hem eens bang zijn!’
‘Eventjes nog! Zie je die leuke pootjes en dat....’
‘Wel verbazend!’ schreeuwde hij opeens. ‘Daar trek ik hem zijn heelen staart af!’
't Beestje had nog eens een flinke poging gedaan, om te ontvluchten, 't Gelukte.
Het schoot los en verdween.
Maar Arend hield het grijze, ronde staartje tusschen zijn vingers. Het wipte op en
neer op zijn hand.
‘Het leeft nog, het leeft nog,’ gilde Arend, met een verschrikt gezicht. ‘Hoe is 't
mogelijk! Een staart, die leeft!’
‘Wat doe je nou weer! Wat zal dat beest een pijn hebben!’
‘'k Heb toch heel niet getrokken of geknepen of zoo,’ verdedigde Arend zich. ‘'t
Ging zoo maar los. Net of ie er aan gelijmd zat. Maar dat heb je wel eens vaker bij
die dieren, hè? Ze gaan er niet aan dood! De staart groeit er vanzelf weer aan. Daar
leeft ie best om.’
‘Toch is 't jammer! Hij zal zoo'n pijn hebben.’
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‘Dat weet ik niet. Misschien niet! Als ze hun kop nog maar hebben, dan gaan ze
nooit dood! Dan groeit er vanzelf weer een lijf en pooten en alles aan!’
‘Dat kan niet!’ lachte Evert. ‘Maar van den staart is 't wel waar. Dat zegt vader
ook. Toch is 't jammer.’
‘'k Zal 't ding hier neerleggen,’ zei Arend. ‘Dan zoekt ie hem wel weer op. Kom,
we gaan verder. Wat wou jij zeggen van Berend Hulshof?’
‘Nou, die is ook eens door een adder gebeten. Hij vertelde 't zelf. En toen heeft ie
een heeleboel brandewijn gedronken en toen....’
‘Toen was ie dronken natuurlijk!’
‘Neen, beter! Hij zei 't zelf. Maar je kon de wond ook uitzuigen, zei hij. Of flink
er in snijden, dat het gif wegloopt.’
‘Hè, bah! Zou dat waar zijn?’
‘'k Zal 't vader eens vragen. Maar een adder is bang’, zei Hulshof. ‘Als je hem niet
plaagt, doet ie je niks!’
Nu kwam het bosch. Vooraan stonden lage dennen met breede takken. Ze groeiden
verspreid en wisselden af met stukken hei en laag struikgewas. Verderop waren de
hooge sparren.
De jongens haastten zich niet 't Was zoo fijn hier! Ze zagen allerlei moois:
Spinnewebben met groote spinnen er in, mooie vuursteenen, die bij de over-
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gebleven wortels in den zak werden gestopt en zelfs een paar konijntjes, die vlak
voor hun voeten opwipten.

Daar kwamen ze aan 't sparrenbosch. Er liep een boschwalletje langs, met kreupelhout
begroeid.
Een scheefgezakte paal stond er op, met een blauw bordje.
‘Verboden toegang,’ stond dáár op. En daaronder: ‘Art. 461 Wetb. van strafr.’
Arend las het hardop.
‘Art.’, wat is dat?’ zei hij.
‘Dat laatste is: Wetboek van strafrecht.’ antwoordde Evert. ‘'t Beteekent in ieder
geval, dat je daar niet komen mag.’
‘Wat dikke woorden! Maar 'k durf er wel heen!’
‘'k Zou 't niet doen! Als ze je pakken, ben je er bij!’
Ze liepen een eind het walletje langs. Toen werd de verleiding Arend te sterk. 't
Was net, of dat bosch met die hooge boomen nu nog veel mooier en geheimzinniger
was.
‘'k Wil toch even kijken,’ zei hij.
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Hij kroop op handen en voeten door 't eikenhout. Evert volgde. Nu stonden ze onder
de hooge boomen.
Ze ruischten in den morgenwind. Een paar vogeltjes zongen.... Anders was alles
stil. ‘Zie je wel, hier is niks,’ zei Arend.
Ze volgden weer het walletje.
Opeens bleven ze tegelijk staan.
Voor hen was in den boschwal een lager gedeelte. 't Leek wel een paadje. En op
dat paadje, bij 't walletje neer lag.... een haas, een groote, bruine haas. De pooten
uitgestrekt lag hij daar zoo maar. Zijn kop was vreemd achterovergebogen en de
oogen puilden uit.
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Nu zagen ze 't. Om den hals kneep een koperen strik, die aan een boompje was
vastgebonden.
Een vreemde, blijde schrik schokte door ze heen.
‘Een haas,’ zeiden ze tegelijk.
‘Niet aankomen, hoor,’ riep Evert. Maar Arend had zich al gebukt en sjorde het
beest aan een achterpoot omhoog.
Op 't zelfde oogenblik was het of hun hart stilstond.
‘Halt!’ klonk plots een zware mannenstem achter hen. ‘Blijf staan, stroopers!’
Een groote man in een groen pak wrong zich door de struiken op ze af.
‘Staan blijven!’ bulderde hij weer.
Ja, dat moest er nog bij komen!
Ze vlogen het kreupelhout in, het walletje over, ze ploften neer in de hei op de
andere zij.
‘Vooruit! Vooruit! Hij komt er aan!’
Ze renden tusschen de dennen door. Even bleven ze staan om hun klompen, uit te
trekken. Daar ging het weer.
‘Vooruit! Vooruit!’
De man kraakte door de takken achter ze aan.
‘Staan blijven, kwajongens!’ riep hij nog eens.
Ze deden 't niet! Ze renden maar, Arend voorop. En altijd maar hoorden ze achter
zich de zware, booze stem en het takkengekraak; telkens weer
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zagen ze, bij 't zwenken om de boschjes heen, dien vreeselijken man in zijn groene
pak.

Ze liepen niet recht door. Als vanzelf gingen ze nu in deze, dan in die richting.
Misschien raakten ze hem zoo kwijt. 't Gevaar maakt slim!
Klets! Everts boek gleed onder zijn jasje uit. Het sloeg eerst tegen zijn beenen,
kletterde toen neer op den grond.
Laat liggen maar! Vooruit.
Evert kòn niet meer. In een greppel liet hij zich

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

92
vallen, dook weg onder de overhangende takken van een grooten den.
Arend rende door....
Evert hijgde, of zijn borst zou breken. Ssst!
De man kwam aanhollen, struikelde haast over de greppel! De jongen in zijn
schuilhoek kromp nog dieper ineen. Gelukkig.... hij rende door en verdween uit het
gezicht.
De wilde angst in Everts hart bedaarde wat. O, wat was hij moe!
Zijn borst ging zwaar op en neer, zijn keel brandde, zijn hoofd hamerde...., hij kon
niet denken....
Een heele poos zat hij zoo. Een beetje kwam hij tot bedaren.
‘O, waren we maar nooit gegaan,’ zuchtte hij. ‘En als ie Arend nou eens krijgt!’
Daar hoorde hij wat. Voorzichtig loerde hij uit zijn schuilhoek, maar dook meteen
snel terug. Daar was ie weer, alleen! Hij liep nu langzaam en hij bladerde in een
boek! Zijn bibliotheekboek! Weer ging hij voorbij, zonder hem te zien.
Evert sprong op en rende weer voort.
Nu was hij 't bosch uit. In de verte, op de hei, liep een jongen voor hem uit, zoo
hard hij kon: 't was Arend! Zijn klompen droeg hij nog in de handen.
Nog een eind liep Evert door. Toen gilde hij: ‘Arend!!!’
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De jongen bleef staan en zwaaide met zijn klomp. Spoedig waren ze weer bij elkaar.
Arend lag languit in de hei en hijgde. Zijn gezicht gloeide; zweet liep langs zijn
hals neer.
Evert rolde bij hem neer op den grond.
‘Heeft.... hij.... jou gepakt?’ hijgde Arend er uit.
‘Neen; jou?’
‘Ook niet!’
Een poos zeiden ze niets. Toen vertelde Evert, wat hij wist. Arend keek nog telkens
naar 't bosch. Maar er kwam niets.
‘Ik ben maar doorgeloopen,’ zei hij. ‘Achter een boschje heb ik even gerust. Ik
was zoo moe! O, wat een grap! Wij gaan uit om dieven te vangen en wij worden zelf
haast gesnapt! Ha-ha-ha!’
Evert lachte niet.
‘Ja maar, mijn boek,’ zei hij bedrukt. ‘Lach jij maar!’
‘Wanneer moet je 't inleveren?’
‘Vrijdag!’
‘Och, dat duurt nog een heelen tijd. Dan heb je 't misschien al lang terug,’ zei
Arend. Maar hij geloofde zelf niet, wat hij zei.
‘Als de politie ons maar niet uit huis komt halen,’ zei Evert, toen ze weer samen
voortliepen.
Arend stond met een schok stil.
‘Maar we hebben niks gedaan!’ riep hij angstig.
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‘We hebben op verboden grond geloopen en jij hebt een gestroopten haas aangeraakt.
Nou denken ze, dat wij dien strik gezet hebben.’
Arend keek nu nog bedrukter dan Evert.
‘Onze schoorsteen rookt al,’ zei hij. En die van jullie ook. 't Is al zes uur!’
‘Wat moeten we zeggen?’ vroeg Arend.
‘Eerlijk vertellen,’ zei de ander. ‘Maar 't laatste, van den haas en 't boek, niet!’

Everts vader stond achter 't huis. Hij had een wit overhemd aan. Daaraan kon je altijd
zien, dat het Zondag was. Hij keek erg verwonderd, toen hij de jongens zag. Ze waren
nog niet vermist. Alleen had hij 't vreemd gevonden, dat de deur open was.
‘Waar komen jullie vandaan?’ vroeg hij.
Evert vertelde, dat ze de turfdieven hadden willen vangen.
Vader verbaasde zich....
‘Wat had je gedaan, als er dieven gekomen waren?’ vroeg hij wat vriendelijker.
Dat wisten ze niet.
‘Wilde Toon zal 't wel gedaan hebben,’ zei Evert. ‘Dat is zoo'n slechte!’
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‘Toon is heelemaal niet slecht,’ zei vader. ‘Hij heeft deze week nog turf van me
gekocht. Die had hij ook kunnen stelen.’
‘Maar hij stroopt toch?’ vroeg Arend.
‘'k Geloof er niks van,’ zei vader. ‘Menschenpraatjes.’
‘Maar,’ vervolgde hij, ‘'k vind het toch niet goed hoor, dat je op Zondagmorgen
al zoo vroeg door 't veld zwerft. En dat in je oude plunje. Gauw naar binnen! De
Zondag is de dag des Heeren, dat weet je toch?’
Hij bleef ze nakijken en mompelde: ‘Daar zit meer achter. Die gezichten bevallen
me niet. Maar we zullen afwachten, dan vertellen ze 't vanzelf wel.’
De jongens gingen in huis.
Maar dien heelen dag, in de kerk, in de Zondagschool, thuis, overal, was Evert
niet gerust.
Hij had vader maar een halve waarheid gezegd en dat is toch ook een leugen. En
dan kun je niet gelukkig zijn.
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12. De nieuwe meester.
De nieuwe meester was gekomen en hij was alle kinderen meegevallen.

Hij was wel streng! Zijn oogen zagen àlles! Zelfs, toen hij eens, met den rug naar de
klas gekeerd, op 't bord schreef, had hij ineens gezegd:
‘Die jongen op de derde bank moet doorwerken.’
Sommige kinderen hadden zich toen afgevraagd, of meester ook oogen in zijn rug
had.
En praten? Afgeloopen was 't! Hij hoorde 't dadelijk, zelfs als je fluisterde. En hij
behoefde de grootste deugnieten maar aan te kijken, dan was 't uit.
Maar vriéndelijk was hij ook. Strèng en tòch vriendelijk! Hij kon lachen, dat de
heele klas meeschaterde. En hij maakte vaak een grapje. Soms nam hij je er tusschen
met zoo'n droog gezicht, dat je er in liep, voor je 't wist.
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Eens zei hij: ‘Arend, wat moet ik zeggen: zes en zeven zijn vijftien, of zes en zeven
is vijftien?’
Arend, die nooit nadacht, had dadelijk geantwoord: ‘Zes en zeven is vijftien,
meester.’
‘Mis, Arend,’ zei meester, ‘zes en zeven is dèrtien.’
Alle kinderen lachten en Arend zelf ook.
Evert had hij al dadelijk blij gemaakt. Toen ze hun namen moesten noemen, had
de meester gezegd:
‘Evert? Dàt is een mooie naam. Weet je, wat dat beteekent?’
‘Neen, meester.’
‘Luister eens. Een ever, dat is een wild varken; je weet wel, dat die hier vroeger
leefden, hè? In den tijd van jullie voorouders, de oude Saksen. En als nu zoo'n.
Germaan eens heel dapper geweest was, of een heel sterk stukje uitgehaald had, dan
werd hij Ever genoemd. De sterke beteekent het.’
Een paar jongens hadden spottend achterom gekeken. ‘Een wild varken,’ hadden
ze gefluisterd. Maar Evert had ze recht in de oogen gekeken en hij was trotsch
geweest. Trotsch op zijn naam en trotsch op zijn meester, dat die wist, wat zìjn naam
beteekende. Dàt zou hij thuis eens vertellen!
En toen de beurt aan Arend was, had meester gezegd:
‘Ik zou haast bang worden! Nog al zoo'n Simson! Weet jij, wat jouw naam
beteekent? Ook niet? Een
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arend of een adelaar, dat is zoo'n groote roofvogel in de bergen, die zoo scherp ziet!
Ben jij zoo sterk en heb je zulke goede oogen?’
Dat wist Arend niet.
‘Nou,’ had meester gezegd tegen de anderen, ‘jullie moet me helpen tegen die
twee, hoor! Of maken jullie geen ruzie met me? Neen? Nou, daar ben 'k blij om,
want ik heet maar gewoon: Jan.’
‘Wij zijn vrienden, meester,’ zei Arend.
‘Daar heb je 't al,’ zei meester. ‘Maar dat wist ik.’
Ze keken hem verwonderd, vragend aan.
‘Ja, ik zag jullie vanmorgen loopen, zooals alleen vrienden doen.’
‘Zóó,’ en hij sloeg een jongen, die vooraan zat, de arm om den hals.
‘Au!’ zei die jongen.
Meester had hem in zijn oor geknepen.
‘Wat is 't?’ vroeg meester met een leuk gezicht.
‘Wil je niet zoo met me loopen?’
‘Jawel, meester.’
De klas lachte al weer. En Evert dacht: ‘Nou, dìe ziet scherp, hoor! Die lijkt zelf
wel een arend.’
Arend had 's avonds dadelijk ruzie gemaakt met Geert Hummel, om te zien, of hij
werkelijk zoo sterk was, maar hij had er leelijk van langs gehad.
's Morgens, bij de Bijbelsche geschiedenis, was het doodstil. Meester behoefde
nooit te verbieden.
Je zàg het alles gebeuren! Je zag dien armen
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reiziger liggen aan den kant van den woestijnweg. Je zag dien priester loopen, met
zijn trotsche gezicht en dien Leviet. Je zàg ook den barmhartigen Samaritaan van
zijn ezel stijgen en dien armen man helpen. Je zàg ze ook gaan, de arme gewonde
op den ezel, hij zelf er naast....
Jan was de eerste dagen niet op school geweest. Hij moest weer op 't veen helpen.
De jongens hadden hem op een avond gezien.
‘O,’ hadden ze geroepen, ‘wat hebben we nou een reuzemeester! En hij heet Jan,
net als jij!’
Jan haalde de schouders op.
‘Ik kom morgen ook,’ zei hij. ‘Maar ik ging veel liever naar 't veen.’
Een beetje teleurgesteld om die houding hadden ze gezegd: ‘Nou, als je komt, zul
je zien, dat we gelijk hebben.’
Jan kwam.
Hij zag er haveloozer uit dan ooit. Stil ging hij op zijn plaats zitten tusschen de
anderen.
‘Kom, dat is een nieuw gezicht,’ zei meester. ‘Kom eens hier man en geef me eens
een hand.’
Een beetje verlegen en onhandig kwam Jan naar voren en zwijgend legde hij zijn
vuile hand in de blanke van den meester.
Meester keek schijnbaar heelemaal niet naar die vuile hand en kapotte kleeren.
Hij zei: ‘Jij lijkt een flinke kerel te zijn. Hoe heet je?’
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‘Jan’, zei Jan.
‘Zoo heet ik ook,’ zei meester. ‘De twee Jannen zullen wel goede vrienden worden,
hè, Jan?’
Jan zei niets. Toen meester zijn hand losliet, maakte hij dadelijk rechtsomkeert
naar zijn plaats en zwaaide er zich onverschillig in neer.
Maar even keek hij meester schuw aan.
Meester deed, of alles gewoon ging.
Jan zat toch even verwonderd. Deze meester had niet gezegd: ‘Naar de pomp met
die handen?’ en niet: ‘Blijf hier tot ik uitgepraat ben?’
Hij begreep het niet en voelde zich niet rustig.
Maar bij de Bijbelsche geschiedenis zat hij ook stil te luisteren.
En verder was hij den heelen morgen rustig.
's Middags, toen hij in de school zijn boterham had gegeten, ging hij weer alleen
dwalen. En toen vond hij een broche.
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't Ding lag zoo maar aan den kant van den weg, half onder 't zand. De zon schitterde
er zoo op en toen zag Jan het.
Hij poetste het op op zijn mouw, tot het blonk als een spiegel. Hij keek er lang
naar, maar toen er menschen aankwamen stak hij het gauw in den zak.
‘Dat kon wel eens zilver zijn,’ dacht hij. 't Schitterde zoo. Twee handen in elkaar
en daaromheen allemaal slingertjes en takjes.
Wat zou zoo'n ding veel waard zijn!
En opeens kwam de blijde gedachte: ‘Nu kun je een nieuwe broek krijgen en heele
klompen. 't Is eerlijk gevonden,’ redeneerde hij stil verder. ‘'t Lag zoo maar bij den
weg. Als iemand het daar wil laten liggen, moet hìj dat weten.’
‘Ja maar, wat je vond, moest je op school brengen of bij den ouden veldwachter.
Zelf houden was stelen.’
‘Ja? Was 't stelen?’
Zie je, daarover kon Jan het niet met zich zelf eens worden. Daar zat hij 's middags
op school nog over te piekeren en hij was niet bij de les.
Twee maal haalde hij het ding stil voor den dag en bekeek het en twee maal had
meester het gezien en hem gewaarschuwd.
‘Jongen,’ dacht Jan, ‘dat is een kwaje! Nu maar stil laten zitten.’
Toen ging 't onweeren. Donkere wolken waren
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komen aandrijven door de lucht en 't werd zoo donker in school.... zoo donker.... 't
Ging donderen ook.
De meeste kinderen hadden hun gedachten niet meer bij hun taalwerk. Ze keken
bang door de ramen naar buiten, naar dien zwarten hemel. Als er weer een
bliksemstraal kwam, zeiden ze: ‘Ooo!’
Een meisje huilde.
Meester zei: ‘Berg maar op, jongens! Vlug en zacht! Ik ga vertellen.’
Ze riepen niet zoo hard: ‘ha!’ als anders. Toch zaten ze stil meester aan te kijken.
‘Hoor eens,’ zei meester, ‘voor onweer behoef je
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nooit bang te zijn. Dat donker, en dien bliksem en dien donder maakt God.
En die zorgt zóó goed voor ons! Bij Hem zijn we altijd veilig. Hij ziet ons hier
ook, nu!
Ik zal je een geschiedenis vertellen en dan begrijp je 't nog beter.’
Toen begon hij.
Hij vertelde van den storm op het meer van Tiberias. Hoe de wind huilde over het
schip.... als nu om de school.... en hoe zwarte, dreigende wolken kwamen.... net als
nu.... en hoe toen de bliksem neerschoot en de donder rolde.... net als nu.... en hoe
de golven het scheepje voortzweepten....
Hij vertelde van de angst van de discipelen. Hoe ze werkten! Hoe ze zwoegden!
Hij vertelde ook van den Heere Jezus, die rustig in 't schip lag te slapen.
Hoe de discipelen tot hem kwamen en hem wekten: ‘Heere, behoed ons! Wij
vergaan!’
Toen kwam de Heere Jezus tot ze. Onbevreesd stond hij in den gierenden
stormwind, òm hem waren de kokende golven.
En met een enkel machtwoord: ‘Zwijg! Wees stil!’ kalmeerde hij den storm en de
zee. 't Werd rustig en stil....
Buiten brak de zon weer door. Het onweer dreef af....
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Toen bestrafte de Heere Jezus zijn discipelen: ‘Gij kleingeloovigen, waarom hebt
gij gewankeld?’....
....En een jongen keek achterom naar het huilende meisje. Ze huilde nu niet meer!
Ze zat met open mond te luisteren....
't Was uit! Hè.... dàt was mooi!
‘Begrijp je nu, waarom we nooit bang zijn?’ vroeg meester.
De kinderen knikten stil.
‘Dan gaan we nu nog zingen.’
Ze keken verwonderd, 't Was geen zangles.
Meester deed, alsof hij niets merkte.
‘Dan gaan we nu nog zingen: Scheepken onder Jezus hoede.’
Ze zongen het, alle drie versjes, zacht en eerbiedig. 't Ging vanzelf goed. En anders
schreeuwden die jongens soms zoo hard. En bij de laatste regels: ‘Wij hebben 's
Vaders zoon aan boord, En veilig strand voor 't oog,’ daar dacht je haast, dat je zelf
één van de discipelen was en zèlf in 't schip stond, moedig vooruit ziend naar 't strand.
Jan had ook meegezongen; net als de anderen.
Meester keek op zijn horloge.
‘Nog een kwartier,’ zei hij: ‘nu nog éven ons taalwerk, jongens!’
Vlug zaten ze weer allen te werken. Jan ook. Hij had zijn broche heelemaal
vergeten.
Een poosje later dacht hij er aan en kon het niet
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laten, nog even te kijken naar dat mooie geblink.
Maar meester zag het wéér! Hij kwam vlak voor Jan staan, zag hem vast in de
oogen en zei:
‘Jan, laat dat ding nu morgen bij je moeder, hè?’
Jans oogen schenen grooter te worden. Even keek hij wezenloos den meester aan.
Toen viel zijn hoofd op de armen neer en daar làg Jan, de ruwe, sterke Jan op de
bank te snikken, dat zijn lichaam schokte....
Meester schrok er van. Hij stond stil te kijken, begreep niet.
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't Werd doodstil in de klas. Alle oogen keken angstig-verbaasd naar dat vreemde.
Jan huilde!
En in die doodsche stilte ging achter in de klas een klein vingertje omhoog.
Een meisje zei langzaam en duidelijk:
‘Jan hééft geen moeder meer, meester.’
't Was net, of meesters gezicht vertrok, vond Evert.
Hij haalde haastig zijn zakdoek voor den dag en snoot zijn neus.
Toen ging hij naar Jan, legde een hand op zijn hoofd en zei:
‘Dat wist ik niet, Jan. Heusch niet. Wees niet boos op mij!’
Zijn stem trilde.
Jan bleef doorsnikken.
Geert stak ook zijn vinger op, maar toen meester hem aankeek, zag hij wel, dat
hij niets zeggen moest.
En hij keek hem zóó aan, dat Geert zijn oogen neersloeg en zweeg.
De kinderen werkten weer door. Telkens keken ze naar Jan, die stil bleef liggen.
Meester liet hem.
Vier uur.
‘Opbergen,’ zei meester.
‘Eerbiedig! Jan blijft straks nog even zitten.’
‘Hij loopt toch weg,’ fluisterde Arend zijn buurman in.
Maar Jan liep niet weg. Toen de kinderen vertrok-
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ken waren en meester terug kwam van de gang, zat hij rechtop, met een strak gezicht
voor zich uit te kijken.
‘Hij was flauw geweest,’ vond hij. ‘Te grienen als een kleine jongen! Nù zou hij
flinker zijn. Wat dacht die meester wel!’
De broche had hij voor zich op de bank gelegd.
Meester kwam op de bank vóór hem zitten. Hij zag dat strakke gezicht.
‘Ben je boos op me, Jan?’ vroeg hij zacht en zag hem vriendelijk aan.
Even trilden Jans lippen; hij sloeg de oogen neer, maar bleef even stuursch zitten.
Hij antwoordde niet.
Meester vroeg niet verder. Hij dwong hem niet tot antwoorden.
Hij steunde het hoofd in zijn hand en zijn oogen zwierven het raam uit naar de nu
weer blauwe lucht.
Toen zei hij, en 't was of zijn woorden niet in de eerste plaats voor Jan waren:
‘Mijn moeder is ook gestorven.... Ik hield zoo veel, zoo héél veel van haar.... 'k
Zie haar nog voor me. Ze was zoo lief, zoo goed.... Ze keek altijd vriendelijk...., ze
bromde haast nooit.... En als ik wat kwaads gedaan had, was ze zoo bedroefd.... Eens
huilde ze....’
Jans donkere oogen waren niet meer op de bank gericht, ze keken in meesters
vriendelijk gezicht, naar zijn droomerige oogen, die in de verte zagen.
‘'s Avonds als 't donker was,’ ging de meester
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verder, ‘zat ik op een stoof bij haar en leunde lekker tegen haar schoot. Dan vertelde
ze zoo mooi....
En als ik naar bed ging, kwam ze me altijd nog even toedekken....’
‘Dat deed mijn moeder ook,’ kwam Jan opeens, voor hij 't zelf wist....
Meester keek hem even aan, maar antwoordde niet.
Hij ging door:
‘En toen is ze ziek geworden; ze lag daar zoo bleek en mager.... en,’ zijn stem
werd nu heel zacht.... ‘den laatsten dag mocht ik nog even bij haar komen.... en
toen....’
‘Ik ook!’ barstte Jan uit. En opeens kwam hij los.
En hìj vertelde.... van zijn moeder.... van de boodschappen.... van vader.... van den
dokter.... àlles, àlles!
Alles op een hartstochtelijken toon, alsof 't lang gevangen had gezeten en nu vrij
kwam....
Meester luisterde en knikte. Zijn gezicht bleef hetzelfde, nu en dan keek hij Jan
aan, stil....
Jan zweeg. Hij was uitgepraat.
Stil keek hij voor zich uit....
Toen viel zwaar meesters hand op zijn schouder. Toen kwam zijn stem, die mooie,
vaste stem, die nu trilde:
‘En zullen wìj nu vrienden zijn?
De woorden trìlden door Jan heen, een groote blijdschap stortte neer in zijn eenzaam
hart.
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Tranen schoten in zijn oogen, zijn lippen beefden.
‘Graag, meester.’
‘Best jongen! Je moeder is nu in den hemel, maar bij mij mag je komen, altijd,
met àlles, wat je hebt!’
‘Ja, meester,’ zei Jan vast.
‘Goed. Wij kunnen nog veel aan mekaar hebben. Maar.... die broche!’
‘Die heb ik gevonden, meester!’
‘O! Ja, dan zullen we hem maar eerst hier houden, hè? 'k Zal 't probeeren uit te
zoeken.
‘Ja, meester.’
‘Nou, dan hoor je er nog wel van. Dag, Jan! Eh.... - nog wat! 'k Wil graag, dat je
handen morgen wat schoon zijn; dan gebruiken we die mooie netschriften! Daar zorg
je wel voor hè?’
‘Ja, meester.’
‘Goed, hoor! Dag, Jan! Tot morgen.’
‘Dag, meester.’
Jan liep naar de deur. Hij zou graag gehold hebben, maar dat mocht immers niet!
Een troep jongens stoof op zij, toen Jan de deur opende.
Hij lette er niet op. Hij stormde de gang af, het schoolplein over - het veen op.
't Was zoo licht in hem, zoo heerlijk....
Voor den lessenaar in het leege schoollokaal stond meester, met gevouwen handen
en gesloten oogen....
Arend en Evert wachtten op 't veen.
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Ze keken verwonderd naar Jans blijde gezicht.
‘Wat heeft meester gezegd?’
‘Niks bijzonders,’ zei Jan ‘maar 't is een beste hoor, dat is 't!’
Hij sprong Evert zóó woest op zijn nek, dat ze samen in 't veen rolden.
‘Heb je geen straf gehad?’ vroegen ze weer.
‘Niks hoor! Zullen we doen, wie 't eerste bij dien hoop is?’
Hij rende al weg. De jongens holden hem na. Omdat het Jan was, vroegen ze niet
meer. Maar zij verbaasden zich den heelen weg....
Den volgenden morgen kwam Jan op school. Met een bos groote, gele
goudsbloemen voor den meester; en met schoone handen.
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13. Bange zorgen.
't Was Vrijdag.
Evert had dien dag met angst en vrees zien naderen. Zijn bibliotheekboek was nog
niet terug. Niets hadden de jongens na Zondag nog van de geschiedenis gehoord.
Ze hadden het Jan verteld en lang en breed er samen over gesproken, maar die
wist ook geen raad.
Thuis wisten ze nog niets. Maar soms, als Evert bij tafel zoo stil voor zich uit had
zitten staren en weer opkeek, zag hij vaders vriendelijke oogen onderzoekend op
zich gevestigd.
Dan had hij maar gauw doorgegeten en rustig was hij niet geweest.
't Was ook, voor zoo ver Evert zich kon herinneren, de eerste keer, dat hij iets
belangrijks thuis niet verteld had. Hoe dichter de Vrijdag kwam, hoe banger hij werd,
als hij aan meester dacht. Maar ook, hoe zwaarder het hem drukte, dat hij iets
verzweeg voor vader en moeder.
Een paar keer was hij er bijna over begonnen. Dan had hij haast gevraagd: ‘Vader,
wat moet ik nu toch?’ Hij was niet gewoon, iets te verbergen.
En hoe langer het duurde, hoe moeilijker het werd, het nú nog te zeggen.
Moeder had hem eens gevraagd, wat hem toch scheelde.
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‘Je bent zoo stil,’ had ze gezegd. ‘Je bent toch niet ziek?’
‘O, neen moes,’ had hij geantwoord en hij ging heel druk met zus spelen.
Even later zat hij al weer te peinzen.
‘Daar zit je nou al weer! Ga eens wat in je boek lezen van school,’ zei ze.
Toen wist Evert niet meer, waar hij 't zoeken moest. Hij mompelde zoo wat van:
‘Neen, dat doe 'k maar niet. Liever buiten,’ en liep gauw de deur uit, naar Arend.
Bij hèm was hij nog het liefst. Dàn kon hij zijn hart eens uitstorten, maar 't hielp
niet veel.
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Hij was heelemaal niet gelukkig geweest. 't Was, of er een pak op zijn hart lag, dat
hoe langer hoe zwaarder werd.
En nu was 't Vrijdag.
Vanmorgen, had hij Arend weer om raad gevraagd.
‘Zeg, dat je 't vergeten hebt,’ zei die eindelijk.
Evert had toen verontwaardigd zijn hoofd geschud.
‘Vader zegt altijd: Lieg niet, al moet je hoofd er ook af,’ zei hij. ‘Dat doe 'k niet.’
Arend was deze week bijna net zoo vroolijk geweest als anders. Alleen als Evert
er met hem over sprak, keek hij ook even bedrukt. Maar verder leefde hij er weer
gauw overheen. Hij wist niet wat piekeren was.
‘Nou, dan moet je 't natuurlijk zeggen,’ zei hij. ‘Maar dan lap je mij er ook in. En
dat is gemeen!’
Voor 't eerst waren ze 't niet eens geweest. Evert had nog lang nagedacht en op
school wist hij 't nog niet.
‘Lieg niet, al gaat je hoofd er ook af.’ Ja, maar: ‘Je vriend verraden is ook gemeen.’
Als hij meester aankeek, dien vriendelijken, goeden meester, stelde hij zich al
voor, hoe teleurgesteld die kijken zou. Dat was nog haast het ergste!
Niet aan zich zelf, aan meester dacht hij.
Neen, hij durfde 't hem niet vertellen!
Straks, na de rekenles, moesten de boeken ingeleverd worden. Evert begon heen
en weer te schui-
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ven op zijn bank. Wàt moest hij nu toch zeggen? Was hij maar met meester alleen.
Hij kon toch in ieder geval niet alles vertellen, waar al die kinderen bij zaten.
‘En nu de boeken,’ zei meester opeens. ‘Evert haal jij ze eens op. Leg ze maar
voor aan de bank, jongens! Deze week krijgen jullie geen nieuw boek mee. Eerst
moet de bibliotheek nieuw genummerd worden. Zijn ze er allemaal?’
Evert zat meester maar aan te staren. Hij hoorde de helft niet. Bij 't noemen van
zijn naam was hij heelemaal in de war geraakt. Maar dit begreep hij plotseling: hij
draaide er nog tusschen uit misschien. Hij behoefde nog niets te zeggen!’
‘Toe, schiet op,’ zei meester. ‘Of doe je 't niet graag?’
‘Jawel, meester.’
En Evert stapte uit zijn bank en haalde de boeken op, die netjes twee aan twee
voor aan de banken lagen.
‘Waar is jouw boek?’ vroeg zijn buurman, toen hij aan zijn eigen plaats kwam,
maar Evert antwoordde niet. Toen vroeg de jongen ook niet verder.
Niemand merkte iets.
Arend knipoogde. Evert zette den stapel boeken voor 't bord.
‘Mooi hoor,’ prees meester. ‘Je bent toch maar een flinke vent!’
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Maar dit pluimpje vond Evert heelemaal niet aardig. Hij kleurde nog erger, en was
blij, toen hij weer op zijn plaats zat.
De onrust in hem werd nog grooter. Nu had hij eigenlijk tòch gelogen, want meester
dacht, dat zijn boek er ook bij was. En hij had nog wel gezegd, dat hij flink was! Hij
moest het maar eens weten, dacht Evert.
Dien heelen dag was hij niet bij zijn werk. Soms dacht hij even niet meer aan zijn
boek, maar als hij opkeek en meester aanzag, schokte 't ineens weer door hem heen:
‘Ik heb gelogen, gelogen!’
Hij was blij, toen het vier uur was, blij, dat hij niet langer bij dien meester behoefde
te zijn, bij dien goeden, vriendelijken meester!
Jan moest weer even blijven; meester had hem nog iets te zeggen. De meeste
kinderen vroegen zich nieuwsgierig af, wat er toch zou zijn. Ze begrepen dien Jan
heelemaal niet meer!
Wat had hij zijn best gedaan vandaag! En wat was meester vriendelijk tegen hem.
Dat was de oude meester nooit geweest. Maar toen was Jan ook heel anders. Wat
was er toch gebeurd?
Vanmiddag was meester even de klas uitgegaan. Hij had gezegd: ‘Jullie werkt stil
door, hè? Ik vertrouw er op.’
Toen hij weg was, gingen een paar jongens tòch praten. Toen had Jan zich
omgekeerd en gesnauwd:
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‘Zul je stil zijn? Heb je niet gehoord, wat meester zei? Of zal ik je vanavond eens
eventjes? Hè?’
En hij had zoo nijdig gekeken, dat ze uit angst voor dien grooten, sterken Jan gauw
hun mond gehouden hadden.
Ze begrepen er niets van. Vroeger haalde hij zelf allerlei streken uit, als meester
weg was....
Daar kwam Jan al aan. ‘Wat moest je, Jan? Wat was er? Moet je een boodschap
doen? Heb je straf gehad?’ bestormden ze hem.
‘Gaat je niks aan!’ schreeuwde Jan en hij rende zijn vrienden na, die al een eind
weggeloopen waren.
‘Wie gaat morgen met me mee naar 't dorp?’ riep hij vroolijk, toen hij ze ingehaald
had.
‘Ikke!’ zei Arend dadelijk.
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Evert kon niet. Hij moest met moeder mee een nieuw pak koopen.
‘Wat moet je daar doen?’ vroeg hij.
Jan zei: ‘Weet je wel, die broche?’
‘Wat broche?’
‘O, ja, dat weet je nog niet. Nou, gistermiddag, vlak voor schooltijd, heb ik een
broche gevonden.
‘Daar heb je niets van gezegd,’ verweten ze hem.
‘Nou ja, luister maar. En toen zat ik er in de school mee te spelen en toen.... ja,
toen.... nou ja, dat weet je wel, toen ging ik blèren hè?’
Hij werd verlegen, maar ging voort:
‘En toen is meester bij den veldwachter geweest en gisteravond hoorde hij, dat
juffrouw Lanting, o neen, mevrouw moeten we zeggen van meester, nou ja, toen
hoorde hij, dat die hem verloren had. En nou mag ik hem zelf brengen, zie je! En ik
mag een jongen meenemen ook.’
‘Je vertelt ook niks,’ zei Arend nog eens.
‘En ik heb nou net alles verteld!’
‘Nou ja, nu pas!’
‘Nou, ik weet alles ook pas. Ga je mee of niet?’
‘Graag,’ zei Arend vergenoegd.
‘Jammer, dat ik niet kan,’ zei Evert.
‘'k Mag ook maar één meenemen. Maar als we wat krijgen, zal ik wat voor je
bewaren hoor!’
‘Ik ook, hoor,’ troostte Arend.
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‘Dat is goed, maar ik wou dat ik mijn boek maar terug had.’
‘Dat krijg je niet terug,’ zei Jan beslist.
‘En.... de volgende week komt het vast uit, als we nieuwe boeken krijgen. En 'k
weet niet, wat ik zeggen moet!’
‘Vertel maar alles,’ raadde Jan. ‘Bij dezen meester, verzwijg daar maar niets! Die
merkt het toch!’
Maar Arend zei weer: ‘Nou, als 't niet noodig is, hou dan je mond maar. Anders
loop ik er ook in.’
‘Moet ik dan liegen?’
‘Misschien merkt hij 't niet.’
Even werd het lichter in Everts hart. Ja, misschien merkt hij 't niet, misschien
merkte hij 't nòòit!
't Was of het zonnetje van blijheid en onbezorgdheid ineens begon te schijnen.
Maar dadelijk daarop was 't ook, of een groote, donkere wolk zich er weer voor
schoof.
‘Dan is 't stelen,’ riep hij ineens. ‘Want een boek leenen en nooit terug brengen,
dat is stelen!’
Ja, dan wist Arend het ook niet.
En weer kwam de gedachte: ‘Eerlijk alles zeggen! Er zit niets anders op!’
Maar daarvoor schrok hij ook weer terug. En weer piekerde hij, om nog een klein
sluipgaatje te vinden, een ander middel, dat hem redding bracht. Hij vond niets en
zocht toch telkens weer van
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voren af aan. Hij had er hoofdpijn van. Hadden we maar dadelijk alles gezegd,
Zondagmorgen, dacht hij. Dan was 't nu niet zoo akelig in huis. Maar nu gaat het
niet meer....
Of had ik vanmiddag maar dadelijk alles aan meester gezegd. Dan was 't nu al
voorbij. Morgen hebben we gelukkig vrij van school. Dan is 't Zaterdag. Maar
Maandag! En Vrijdag! O, wat moet ik toch!
Daar kwam Bruno aanspringen. Jan zat dadelijk op zijn hurken en liet zich
liefkozen. Toen kregen Arend en Evert een beurt. Daarna begon een stoeipartij
tusschen de turfhoopen, dat het stof opvloog.

Maar Evert deed niet mee. Ja, Jan kon vroolijk zijn! Die was goede vrienden met
meester! En die mocht op visite.
En die Arend, die had ook maar geen verdriet!
't Was zijn boek ook niet.
Evert voelde zich alleen.
‘Toe, gaan jullie nou mee?’ vroeg hij. ‘Wat heb je daar nou aan!’
En terwijl ze voortliepen, tobde hij maar door.
‘Wat moet ik toch....’
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14. Ouwe Derk.
Er waren veel menschen op 't veen aan 't werk. 't Was in den druksten tijd nu. Overal
waren ze in groepjes bezig.

Mannen hadden plankjes onder de voeten gebonden, om de modder, die uit de machine
was gekomen en nu al wat gedroogd was, effen te trappen.
Anderen schoven een soort karretje voor zich uit: twee wieltjes met een groot mes
er tusschen. Dat sneed door de half gedroogde modder heen en maakte er turven van.

Dat was zwaar werk! Als vader een heelen dag getrapt of gesneden had, kwam hij
's avonds haast zijn stoel niet uit en ging héél vroeg naar bed.
Vrouwen en kinderen waren bezig met het lichtere
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werk. De natte turven werden op elkaar gezet in lange rijen. Als de bovenste in de
zon waren gedroogd, moest de heele rij worden omgekeerd: de droge onder, de natte
er boven op. Dan werden die door wind en zon hard en droog gemaakt.
Hier en daar stond een kinderwagen of speelden kleine kindertjes tusschen de
turven. Die moesten mee naar 't veen met moeder. Ze konden toch niet alleen thuis
blijven! Hun gezichtjes waren bruin van de zon en het stof: net negertjes leken het
soms.
‘Daar is ouwe Derk ook. Die is altijd alleen, hè?’ zei Arend.
‘Zijn vrouw, is ook al zoo oud.’ zei Jan.
‘Vader zegt, dat hij veel te hard moet werken voor zoo'n ouden man,’ merkte Evert
op. ‘Hij is 's morgens altijd de eerste en 's avonds de laatste.’
Ze keken naar 't oude mannetje. Hij stond in gebogen houding turfjes te keeren:
droog onder, nat boven, altijd maar door. Regelmatig gingen zijn handen heen en
weer.
‘Dag, Derk!’ riep Jan.
De oude man richtte zich langzaam op.
‘Hèèh,’ zei hij toen met een langen zucht. ‘Dag, jongens!’
Hij steunde de handen in zijn rug.
‘Heb je 't druk, Derk?’ vroeg Jan.
‘Doet je rug pijn, Derk?’ vroeg Arend.
‘Van beides,’ zei Derk. ‘Dit alles moet nog ge-
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keerd worden vandaag.’ Hij wees met zijn vinger rond. ‘Maar ik kom niet klaar...’

Hij bukte zich al weer en werkte verder: Eén, twee; één, twéé; droog onder, nat boven.
Hij scheen de jongens niet meer te zien.
Ze keken elkaar even glimlachend aan. Die Derk deed altijd zoo vreemd!
Arend fluisterde: ‘Weet je, wat we doen? We helpen hem stilletjes! Achter hem
aan, dan merkt hij niets. Dan kan hij vanavond wat vroeger naar huis. Doen?
‘Ik vind 't goed,’ zei Evert. Jan had niet veel zin.
‘Dan kan ik thuis ook wel gaan werken,’ zei hij.
‘Och, een poosje maar, vooruit! Je vader is toch nog niet thuis.’
Ze namen ieder een rij voor hun rekening en begonnen.
‘Ieder drie rijen, hoor,’ ijverde Arend, ‘anders helpt het niets.’
Stil werkten ze door. Ze kenden het werk wel. Ze hadden het thuis ook wel moeten
doen.
Ineens keek Derk achterom.
‘Wat doen jullie daar?’ vroeg hij een beetje strak.
‘Wij gaan je wat helpen Derk,’ zei Arend, ‘dan
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kun je wat vroeger naar huis. Je bent altijd zoo laat!’
‘Neen, neen,’ zei Derk. ‘Dat mag niet. Jullie bent nog jong. Je moet spelen of
zwemmen of zoo. Werken komt later wel, wacht maar!’
‘Maar wij doen 't goed,’ zeiden ze. ‘Wij hebben 't wel vaker gedaan. En wij willen
je graag helpen.’
‘Nou, toe dan maar,’ zei Derk. ‘Maar als 't je verveelt, wegloopen hoor!’
Ze werkten zwijgend door.
‘Goeie jongens,’ hoorden ze Derk mompelen.
Er kwam wat prettigs in ze. Goed-doen maakt gelukkig. Evert vergat er zijn boek
door....
't Verveelde Arend gauw. Telkens rekte hij zich uit en voelde aan zijn rug.
‘Mijn rug doet pijn,’ zuchtte hij en keek den weg op naar huis.
‘Muggen hebben geen ruggen,’ zei Jan. ‘Werk door, jo!’
Een poosje ging 't goed.
Twee rijen hadden ze gedaan. Even rustten ze.
‘'k Schei er nou toch maar mee uit, geloof ik,’ begon Arend aarzelend en hij keek
naar de anderen, wat dìe er van zeiden.
‘Werk door, zeg ik je,’ snauwde Jan. ‘Als je wegloopt, ...., nou, pas op! Je hebt
zèlf gezegd: drie rijen.’
‘Jullie moet nu maar weggaan,’ zei Derk.
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‘Nog één rij!’ antwoordde Jan. ‘Vooruit jongens!’
Ze waren al gauw klaar.
‘Nou gaan we weg,’ zeiden ze. Arend keek erg vroolijk en Evert was ook blij.
‘Mooi hoor,’ zei Derk. ‘Hebben jullie ook dorst?’
‘Nou en òf!’
‘Kom, dan krijg je koffie van me. Je hebt me zoo flink geholpen. Beste jongens
zijn jullie.’
Ze zeiden niets, maar gingen bij Derk zitten in de schaduw van een turfhoop.
‘Lust je wel kouwe koffie?’ vroeg de oude man. ‘Ik kan geen vuur aanleggen op
't veen. 't Is alles zoo droog!’
Derk haalde een groote, zwart-gerookte ketel onder de turven uit en een vuil
kommetje. Dat spoelde hij eerst met wat koffie om.
Toen vulde hij het beurt om beurt voor ze.
Ze dronken het zwarte vocht en trokken alle drie een leelijk gezicht. 't Was zoo
bitter!
‘Lekker, hè?’ glimlachte Derk. ‘Maar 't helpt goed voor den dorst, hoor!’
Hij dronk zelf ook, met lange teugen. Drie komnietjes achter elkaar. De jongens
veegden het zweet van hun voorhoofden.
‘Jullie hebt een nieuwen meester, hè?’ zei Derk.
‘Ja,’ zeiden ze, ‘een besten meester.’
‘En hij kan mooi vertellen,’ voegde Arend er aan toe.
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‘Waarvan vertelt hij dan?’ vroeg Derk weer.
‘Vanmorgen van den rijken man en den armen Lazarus,’ zei Arend.
‘Ja, dat was mooi,’ knikten de anderen.
‘Ja, ja,’ zei Derk. ‘Dat is mooi. Die moesten beiden voor God verschijnen hè? Ja,
ja, dat is mooi!’
Toen keek hij zijn helpers eens onderzoekend aan en vroeg: ‘Zouden jullie niet
bàng zijn, om voor God te komen?’
‘Neen,’ zei Evert dadelijk. Jan en Arend keken een beetje verlegen den ouden man
aan. Die ouwe Derk, die was toch heel anders dan andere menschen. Die deed soms
zulke rare vragen!
‘En waarom niet?’ vroeg Derk.
Evert dacht even na.
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‘Dan.... dan ging ik achter Jezus staan,’ zei hij toen zacht, maar beslist. ‘Want....’
Maar opeens dacht hij aan zijn boek en.... zweeg.
‘Dat is goed,’ zei ouwe Derk. ‘Dat is goed, jongen! Ga jij maar achter Jezus staan.
Daar is 't goed, hoor! Daar alléén is 't goed!’
Er kwam een lach op zijn gezicht en meteen kwam er een traan uit zijn oog rollen.
‘Gek,’ dacht Arend, ‘dat je daar nou om huilen moest! En wat leek dat raar bij
zoo'n ouwen man.... Je kon precies zien, waar de traan langs geloopen was.’
Derk veegde met den rug van zijn hand over zijn wang.
‘En nu naar huis,’ zei hij. ‘Dag, jongens. Jullie zijn beste jongens, hoor! Welbedankt
hoor, dubbel bedankt!’
Hij strompelde weer naar zijn werk.
‘Dáár alleen is 't goed,’ mompelde hij nog eens.
Hij werkte al weer: droog onder; nat boven; één, twéé, al maar door.
De jongens liepen verder. Ze zeiden niet veel meer en stapten flink aan. 't Was al
laat geworden.
En Evert dacht maar, dacht maar....
't Was ineens nog véél erger met hem geworden. De Heere Jezus, díe wist alle
dingen. Die wist het ook van 't boek. O, dat was 't ergste, 't ergste van alles! Daar
dacht hij nu pas aan.... En toen hij
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's avonds voor zijn bed stond, leek het hem net, of hij nu al een heelen tijd, weken
wel, zoo ongelukkig was.
Hij knielde neer om zijn avondgebed te doen. ‘O Heere Jezus,’ bad hij, ‘U weet
alles, U weet het ook van 't boek. En ik weet niet, wat ik doen moet, neen, ik wéét
het niet. Vergeef het mij Heere en leer mij, wat ik doen moet. Amen.’
Toen kroop hij gauw onder de dekens en lag op zijn rug te staren naar 't dakraampje
en den helderen hemel.
't Gebed had hem geen rust gegeven.
‘Alles eerlijk zeggen,’ zei die stem weer, maar nu veel harder dan vandaag.
‘Neen,’ dacht Evert, ‘dàt durf ik niet, dat wil ik niet. Dan komt er nog meer
verdriet!’
‘Maar de Heere Jezus wil het,’ zei die stem weer.
‘O, neen, neen, dat niet, nù niet meer!’ En Evert woelde heen en weer in zijn bed,
om die stem niet meer te hooren.
Domme Evert! Hij begreep nog niet, dat het doen van wat Jezus wil, àltíjd gelukkig
maakt, al lijkt het eerst ook anders. Altijd!
Hij zocht allerlei andere middeltjes....
Arme Evert! Moe van 't denken viel hij eindelijk in slaap.
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[Evert in turfland. Tweede deel]
1. Op visite.
Den volgenden middag gingen Jan en Arend al vroeg op weg.
Den heelen morgen waren ze op het veen geweest en hadden flink meegeholpen.
Arend had zijn schoenen mogen aantrekken. Jan had ze niet. Hij had aan vader en
Klaasje alleen maar verteld, wat noodig was. Van zijn vriendschap, die hij op dien
onweersmiddag met meester gesloten had, niets.
Jan vertelde thuis lang niet alles. Vader hoorde toch de helft niet. Die bromde maar
wat en rookte dan weer stil zijn pijp en Klaasje, nou, dat was Klaasje maar: Wel een
goeie meid, maar ze begreep hem toch niet.
Gisteravond had ze hem toch zoo kwaad gemaakt! Meester had de broche in een
enveloppe gedaan en die dichtgeplakt.
Toen Jan verteld had, liet hij de enveloppe zien en zei: ‘Hier zit ie in. 'k Zal hem
maar op den schoorsteenmantel zetten tot morgen.’
En even later had Klaasje er mee voor 't raam gestaan. Ze had stil de enveloppe
opengemaakt. Hij had hem zelf weer zoowat dichtgevouwen en maar
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veilig in zijn broekzak gestopt. Daar zat ie nu nog.
‘Mooi weer is 't, hè?’ zei Arend.
‘Nou, warm! Zeg, zou 'k mijn klompen ook uit moeten trekken?’
‘Misschien wel.’
‘'k Hoop van niet,’ bromde Jan. ‘'k Heb zoo'n gat in mijn kous. Thuis hoeft het
ook nooit.’
Thuis was de vloer in de kamer van steen, 's Zaterdags werd die geschrobd en wit
zand werd er over gestrooid. Natuurlijk hield je daar je klompen aan.
‘Als ze uit moeten, zullen ze 't wel zeggen,’ meende Arend.
‘Denk er nou om, dat je mevrouw zegt, hoor,’ zei Jan. ‘Meester zei 't.’
‘Goed, 'k zal er den heelen tijd aan denken.’
Ze waren den zandweg nu afgeloopen en kwamen op de straat. Linksaf volgden
ze die. Rechts ging je naar de veenstreek. 't Dorp lag op 't zand, op de helling van
den Hondsrug.
Ze liepen tusschen de boomenrijen door en kwamen spoedig bij het bruggetje, dat
over de beek
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lag, die zich hier door de weilanden slingerde. ‘'t Diepje,’ zeiden de jongens.
Ze hingen over de ijzeren leuning en keken in het heldere water, dat haastig onder
ze door vloeide. Aan den kant stond een snoekje.

‘'k Wil hier toch nog eens visschen,’ zei Arend. ‘Hé, kijk dáár!’
Midden in 't weiland stond een ooievaar. Hij had zijn langen hals gebogen, zoodat
de roode snavel bijna den grond raakte. Zoo stond hij stil te turen.
‘Wat doet die daar?’ vroeg Jan.
Op 't zelfde oogenblik ging de kop omlaag. Snel pikte de vogel een paar maal in
den grond, toen haalde zijn snavel er iets uit.
Met een paar onhandige sprongen wierp hij zich dan in de lucht en zweefde weg
naar 't dorp.
‘Mooi hè?’ zei Jan. ‘Wat had ie daar?’
‘Een muis, denk ik.’
‘Meester vertellen,’ zei Jan, ‘Maandag, met kennis der natuur.’
Verder gingen ze weer. ‘Wij gaan nou op visite,’ peinsde Arend.
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‘Ja...., voorname visite.’
‘Moeten we eigenlijk niet wat meenemen? Als meu-Dina komt, brengt ze ook
altijd wat mee: koek of....’
‘Jouw tante is een groot mensch,’ zei Jan, ‘en wij hebben de broche toch al!’
‘'k Wou toch wel wat meenemen,’ zei Arend weer.
‘Als we nou eens wat bloemen plukten, hè? Daar in die sloot staan van die groote
gele.’
Dat vond Jan goed.
‘Ik zal je wel vasthouden, dan kun jij plukken.’ Hij pakte Arend bij den pols en
zette zich schrap.
't Was een gevaarlijk werkje! Arend hing met zijn lichaam boven het bruine water
en brak één voor één de vette stengels door. Als hij weer een bloem buit gemaakt
had, gooide hij haar op den wal.
‘Flinke, lange stelen hoor,’ zei Jan. ‘Dat hebben die groote lui graag. Toe maar,
ik hou je wel!’
‘Deze nog,’ steunde Arend.
‘Hè, hè! Gelukkig!’
Hij stond weer veilig aan den kant. Ze raapten de plompen bij elkaar, deden er een
paar groene bladen bij en hadden toen een aardig bouquet.
De stengels waren wel wat glibberig, maar dat hinderde niet, vonden ze.
Toen stapten ze flink door.
Bij het dorp begon de weg omhoog te loopen. Een oude boer, die op zijn fiets de
jongens inhaalde, moest flink trappen, om vooruit te komen.
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‘Dat is nou allemaal de schuld van dien Hondsrug,’ zei Arend, ‘dat wij zoo moeten
klimmen. Wat een gekke naam, hè? Zeg, waarom heb je Bruno niet meegenomen?’
‘Hij is al weer een heele poos weg. Laat eens kijken,.... drie dagen al. Maar hij
komt wel weer terug, hoor! Hij weet wel, dat ik eigenlijk toch zijn baas ben. Wat
staan die huizen hier gek door mekaar, hè?’
‘Anders dan bij ons! Daar staan ze allemaal mooi op een rijtje. Ja, jong, als je een
eindje de wereld in komt, dan zie je vreemde dingen.’
Arend zei het met een ernstig gezicht. Hij was nog maar een enkelen keer hier
geweest. 's Zondags ging hij ook in het veen naar de kerk. Hij vond hun tochtje van
een uur al een geweldig eind.
De huizen lagen ook eigenaardig dooreen. Sommige stonden gewoon, met de
ramen naar den weg. Andere waren dwars langs de straat gebouwd en nog weer
andere keerden juist hun achterkant er heen, met de groote schuurdeuren. 't Was,
alsof ze er zoo maar neergeworpen waren.
Midden in 't dorp was de Brink. Dat was een open, onbebouwde ruimte, een soort
plein. Oude, machtige, groote eiken stonden er, nog hooger waren ze dan het
kerktorentje. 't Kerkje was van groote, verweerde steenen, groen bemost.
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Om dezen Brink waren voor honderden jaren de eerste huizen van het dorp gebouwd.
‘Daar woont meneer Lanting,’ zei Jan. Hij wees op een mooi, wit huis, dicht bij
de kerk. Meester had het hem al uitgelegd.
Arend zag het huis ook.
't Was groot en prachtig. Mooi aangelegde bloemperken waren er voor en het pad
van het hek naar de deur was netjes geharkt.
‘Ga jij maar voorop,’ fluisterde Arend.
Jan draaide het hek open en stapte den tuin in. Hij durfde niet over het pad loopen:
Er stond nog geen voetstapje. Daarom liep hij maar over het geschoren grasperk,
Arend achter hem aan.
Naast het huis stond een garage. Een man in een rood-wit gestreept jasje was bezig
een auto schoon te spuiten.
‘Niet op 't gras loopen,’ riep hij de jongens toe.
Ze bleven staan. Waar moesten ze dàn loopen?
‘Daar is toch een pad, niet?’ riep de man weer. Nu liepen ze daarover naar de deur,
Arend in Jans voetstappen.
Langzaam klommen ze de groote stoep op. Ze voelden zich niets prettig nu, vooral
niet, nu die man zoo naar ze keek.
Jan schelde aan.
‘Zou dat meneer zijn?’ fluisterde Arend.
‘Wat komen jullie doen?’ riep de man.

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

11
Ze keerden zich naar hem toe, maar meteen ging de deur open en een stem zei: ‘Zoo,
zijn jullie daar? Kom maar binnen.’
‘Dag, mevrouw,’ zeiden ze en namen de petten af.
't Was de. meid.
‘'k Zal mevrouw wel roepen hoor,’ zei ze met een glimlach. ‘Maar.... je klompen
uit! Laat die maar op de stoep staan. En jij je voeten vegen. Dat doe je thuis toch
ook!’
Jan wou zeggen, dat hij thuis zijn klompen mocht aanhouden, maar hij durfde niet.
Hij stapte terug, zette zijn klompen netjes naast elkaar en ging binnen naast Arend
staan, die nog veegde....
Even keek hij nog naar beneden, naar zijn kous.
Al de teenen staken er door. Hij zette gauw zijn rechtervoet op den linker en hield
zich aan Arend vast.
De meid sloot de deur en liep weg.
‘Ik dacht, dat het mevrouw was, fluisterde Arend. Ze had zoo'n mooi wit schort
voor.’
‘'k Vind ze hier niks aardig,’ zei Jan.
Stil stonden ze toen te wachten. Wat mooi was 't hier! Wat een deftige, groote
klok!
‘Fijn, hè? begon Arend weer. ‘Ssst,’ zei Jan.
Ze hoorden een deur gaan en voetstappen, die nader kwamen, daar was zeker
mevrouw.
En die was wèl aardig.
‘Wel, jongens,’ zei ze vriendelijk, ‘zijn jullie daar
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al? Mooi hoor! Meester is hier gisteravond geweest en zei dat je komen zou. Dat is
Jan zeker en jij bent....? Zoo,.... Arend. Is dat je vriend, Jan? Ja? Kom maar binnen
hoor!’
Ze deed een deur open. De jongens stapten de kamer in.

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

13
Mevrouw zette ze elk in een grooten stoel voor 't raam.
‘Wij hebben bloemen meegebracht,’ zei Arend.
‘Voor mij?’ vroeg mevrouw. ‘Prachtig! Ha, plompen, die zijn mooi hoor! Dank
je wel, jongens.’
Voorzichtig nam ze de bloemen aan. De stelen waren nog vuil van 't slijk. Arend
veegde zijn handen aan zijn kousen droog.
‘En Jan heeft de broche,’ praatte Arend al weer.
Jan was al bezig. Hij haalde eerst een stuk touw, toen een zakdoek, die niet schoon
meer was en eindelijk de enveloppe voor den dag.
‘Die zat goed opgeborgen,’ lachte mevrouw.
‘'k Was bang, dat ik hem zou verliezen,’ zei Jan.
‘Goed hoor,’ zei mevrouw. ‘Dank je wel.’
Ze haalde dadelijk de broche uit het verfrommelde papier en bekeek haar.
‘'k Ben er erg blij mee,’ zei ze toen. ‘'k Had al overal gezocht, want hij is nog van
mijn moeder, zie je? En die is al lang geleden gestorven.’
Jans oogen keken medelijdend de vriendelijke dame aan. ‘Dat is al weer één, die
geen moeder meer heeft,’ dacht hij. ‘Ik ben toch lang niet de eenige.’ Ineens leek ze
hem nog veel aardiger en vriendelijker.
‘En nu ga ik eerst de bloemen eens wegbrengen,’ zei mevrouw. ‘En dan zal ik
jullie eens tracteeren. Lusten jullie wel een beschuit met aardbeien?’
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‘Gráág,.... mevrouw,’ zei Arend.
‘Astublieft, mevrouw,’ zei Jan.
De jongens bleven alleen.
‘Wat ruikt het hier lekker, hè?’ begon Jan zacht.
‘Nou,’ zei Arend. ‘Ze is aardig, zeg!’
‘En wat fijne stoelen,’ verwonderde Jan zich.
‘'t Lijkt wel een bed. Je zakt er heelemaal in weg.’
Hij zat stijf rechtop.
‘'k Zou er best in kunnen slapen,’ fluisterde Arend.
Hij leunde lekker achterover.
‘Blijf zitten,’ waarschuwde de ander. ‘Zoo meteen komt ze terug.’
‘En wat is 't hier fijn, hè?’ verwonderde hij zich. ‘Kijk es, drie gordijnen voor de
ramen en nog zoo'n deken....’
‘En wat een spiegel,’ zei Arend.
‘En een kleed op den vloer,’ verbaasde Jan zich nog al meer. ‘'t Is een wonder.’
‘Die groote-lui, daar heb je geen verstand van,’ bevestigde Arend.
‘Koekoek! Koekoek! Koekoek!’ klonk het achter hen.
Verschrikt keken ze achterom, 't Klokje tikte verder.
‘Dat.... dat doet die klok!’ riepen ze tegelijk. ‘Hoe kan 't?’
‘Zeg, zou 't nou bij de koningin nog mooier zijn?’
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‘Vast niet! 't Kan niet! 't Is reusachtig!’ riep Arend, haast te hard.

‘Ssst!’ zei Jan.
De schuifdeuren naar de andere kamer werden voorzichtig een eindje van elkaar
geschoven; een klein meisje gluurde er door.
Toen werden die heelemaal geopend en ze stapte naar voren, op de jongens af.
Ze zag er lief uit.
Een paar helder-blauwe oogen had ze en een frisch gezichtje.
Mooie, lichtblonde krulletjes hingen op haar blauwe jurkje. Ze droeg lichte kousjes
en zwarte glimmende schoentjes.
Voor de jongens bleef ze staan, en stond ze een poosje kalm te bekijken.
‘Net een pop,’ vond Jan.
‘Net een engeltje,’ dacht Arend.
‘Dag,’ zei 't meisje.
‘Dag,’ zeiden de jongens.
‘Ik heet Gerdientje,’ zei ze met een helder, duidelijk stemmetje. ‘Hoe heet jij?’
Haar vingertje prikte op Jans knie.
‘Jan.’
‘Jij hebt een gat in je kous,’ zei 't meisje.
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Jan kleurde. Hij plaatste gauw weer zijn anderen voet er op.
‘En hoe heet jij?’ 't Vingertje wees naar Arend.
‘Arend,’ zei die. ‘En dit mag je van me hebben.’
Hij haalde een reeds afgekloven stuk wortel uit zijn zak. Arend was altijd royaal.
‘Dank je,’ zei Gerdientje. ‘Wat is dat?’
‘Een wortel. Die kan je opeten.’
‘O!’ Het meisje keek verwonderd naar het groezelige ding in haar handje.
Toen liep ze weer naar Jan. Ze schudde haar krulletjes naar achteren en vroeg:
‘Krijg ik van jou ook wat?’
Jan werd wat verlegen.
‘Ik heb niks,’ zei hij. Maar toch begon hij zijn zakken al na te voelen. Hij vond
echter niets, dat hij de moeite waard vond.
Juist kwam mevrouw weer binnen.
‘Maar Gerdientje,’ zei ze. ‘Je mag het de jongens niet zoo lastig maken. Wat heb
je daar?’
‘Van Arend gekregen, moesje! Dat kan je opeten.’
Mevrouw glimlachte.
‘Zoo,’ zei ze. ‘Zijn jullie al zulke goeie vriendjes! Ja, die jongens brengen maar
mee! Maar dien wortel zullen we eerst wat schoonmaken, hè? Breng hem maar naar
Mientje.’
't Meisje holde weg.
Mevrouw zette twee bordjes op tafel. Op elk lag
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een beschuit vol met aardbeien en bestrooid met suiker. Daarnaast kwam een glas
limonade met een rietje.
Mevrouw Lanting dacht: ‘Die jongens krijgen niet vaak een extraatje. 'k Zal ze
maar eens tracteeren.’ En ze keek glimlachend toe, hoe ze smulden. Het mes, dat
naast het bordje lag, gebruikten ze niet. Ze begrepen niet eens, waarvoor dat dienen
moest. Maar zoo, uit het vuistje, smaakte het ze juist goed.
Arend zat onder 't eten door aan iets te denken. Jongen ja, dat was waar ook. Ze
zouden wat voor Evert bewaren! Zou Jan er aan denken? Zeker niet. Dan zal ik het
doen, dacht Arend. Maar wat? Limonade? Neen, dat ging niet. Een stukje beschuit?
Neen, het moest van 't lekkerste zijn! Een aardbei dan maar. Misschien ging 't, als
ie er een boven in zijn zak legde.... Probeeren maar; mevrouw keek net niet.... Vlug
moffelde Arend de dikste aardbei in zijn zak. 't Was gelukt hoor!
Hun verlegenheid was al voorbij, want mevrouw wist ze wel los te krijgen. Ze
babbelden over alles en nog wat: Over den meester en over het werk op 't veen en
over Bruno....
‘Ziezoo,’ zei mevrouw. ‘Nu moeten jullie maar gaan. Kijk es, Jan, dit pak moet
je meenemen. Ik heb twee lusjes aan het touw gemaakt, dan kun je 't samen dragen.
Niet open maken, hoor! Geef het maar aan Klaasje.’
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Meester had haar van Braams gezin verteld, maar daar zei ze niets van.

Jans hart klopte blij. Wat een pak! Wat zou daar wel inzitten! En door het denken
vergat hij zelfs te bedanken.
Ze stonden al in de gang, maar Arend was nog in een echte praatbui.
Toen een kleine takshond uit de keuken kwam loopen, babbelde hij:
‘Die is wel kwispelturig, mevrouw.’
‘Wispelturig, bedoel je?’ vroeg de vriendelijke dame.
‘Neen, dat ie zoo met zijn staart kwispelt,’ legde Arend uit.
‘O,’ lachte mevrouw. ‘Bedoel je dat? Kwispelturig....!’
‘Tingeling!’ zei de schel.
Nog lachend liep mevrouw naar de deur en deed zelf open....
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2. Voor alle drie een verrassing!
Er stond een man op de stoep in een groen pak.

Arend schreeuwde het haast uit, zóó schrok hij.
‘De man van Zondagmorgen!’ flitste het door zijn hoofd.
Ineens was zijn vroolijkheid voorbij. Als vanzelf kroop hij half achter Jan weg....
O, als hij maar niets merkte, als hij....
‘O, Vinke, kom maar binnen,’ hoorde hij mevrouw zeggen. ‘Je moet zeker meneer
hebben? Die komt zóó thuis.’
De man stapte de gang in.
‘Dit zijn twee jongens uit het veen,’ stelde mevrouw voor.
‘Die hebben mijn verloren broche teruggebracht’
Arend durfde niet opzien. Hij voelde, dat de man naar hem keek. Mochten ze nou
nog niet weggaan? Zijn hart klopte hoorbaar.
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‘Ziezoo, nu gaan jullie maar,’ hoorde hij mevrouw zeggen en 't was, of haar stem uit
de verte klonk.
‘Dag, jongens.’
‘Dag, mevrouw,’ zei Jan.
Arend mompelde ook wat en liep gauw achter Jan aan, maar plotseling voelde hij
zich bij zijn arm vastgegrepen en toen hij wit van schrik opkeek, zag hij in de strenge
oogen van den man.
‘Heb ik jou niet eerder gezien?’ vroeg die.
‘J.. ja, meneer,’ stotterde Arend, ‘Zondagmorgen.’
‘'k Dacht het al,’ zei de man met een glimlach.
‘Dan moeten we nog eens even samen praten, jongeman!’
‘Wat is dat?’ vroeg mevrouw verwonderd en ze keek beurtelings van het angstige
gezicht van Arend naar het triomfeerende van Vinke.
Gerdientje kwam ook kijken.
Jan begreep het al. ‘Jongen, jongen,’ dacht hij. ‘Nou ben je er leelijk bij! Arme
Arend, kon ik je maar helpen!’
Maar er viel niet te helpen.
Vinke vertelde kort, wat er Zondagmorgen gebeurd was. Hij was de jachtopziener
van meneer Lanting, die groote bosschen in den omtrek bezat. Iederen dag, omtrent
dezen tijd, kwam hij hier zijn orders halen.
Toen mevrouw hoorde van het loopen op ver-
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boden terrein en van den haas, vroeg ze, lang niet zoo vriendelijk als anders:
‘Heb jìj dat gedaan, Arend?’
‘Ja, mevrouw,’ snikte Arend, ‘maar.... maar ik zal 't nóóit weer doen!’
‘Eén keer is genoeg,’ zei de jachtopziener hard. ‘Maar we zullen 't je afleeren,
hoor! Dat verzeker ik je! Laat dat maar aan mij over!’
Je moet die rekels altijd maar goed bang maken, dacht hij.
Arend begon nog harder te huilen. Dikke tranen rolden over zijn wangen.
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Daar stapte Gerdientje naar voren.
‘Is Arend stout geweest?’ vroeg ze met een fijn stemmetje.
‘Ja, Gerdientje,’ zei mevrouw, ‘Hij is erg stout geweest. Maar als Arend het nooit
weer doet....’
‘Neen, mevrouw, nooit! Nooit weer,’ beloofde Arend vlug.
‘Ja, dan.... Wat zegt Vinke er van?’
‘Hij is nog weggeloopen ook, toen ik riep,’ bromde de man. ‘Maar als u 't zegt....’
‘Vinke vindt het goed,’ viel mevrouw hem in de rede. ‘Dan mag je voor dezen
keer nog weggaan.’
Gerdientje fluisterde haar moeder wat in; die knikte.
Toen rende ze weg.
‘Even wàchten,’ hoorden ze haar achter in de gang schreeuwen.
‘Was jij er ook bij?’ vroeg mevrouw aan Jan.
‘Neen, mevrouw,’ zei Jan gauw.
‘Ik heb nog een boek thuis....,’ klonk de stem van den jachtopziener.
‘Dat is van Evert,’ zei Arend. ‘Die was bij me.’
Hij was al weer de oude. Bij hem ging alles zoo vlug.
‘Dan zal ik even meeloopen, om je dat te geven,’ hernam de man.
‘Even wàchten!’ hoorden ze weer roepen en daar kwam Gerdientje aanhollen met
een groote plak chocola, die van haar zelf was.
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‘Voor jou,’ hijgde ze. ‘Jan ook wat geven.’
‘Dank je wel,’ zei Arend. ‘Dat is goed.’
Toen gingen ze.
Op straat zei Vinke:
‘Maak je wel eens vaker van die vroege wandelingen?’
‘Neen, meneer, nooit!’
‘Hadden jullie dien strik gezet?’
‘Neen, meneer! Eerlijk niet.’
‘Nou, pas op, dat ik je daar niet weer zie,’ dreigde de vreeselijke man. En hij keek
nog zoo boos, dat ze verder tot zijn huis niets durfden zeggen.
Arend kreeg het boek en nog een lesje er bij.
‘En zeg nou maar tegen dien anderen schavuit, dat ie van geluk mag spreken, dat
het zoo afgeloopen is! Als 't aan mij gelegen had, was je er zoo niet afgekomen.
Versta je? Hè?’
‘Ja, meneer.’
Arend dacht aan Evert, hoe blij die zou zijn. Hij pakte het boek aan, maar Vinke
hield het nog vast. Er moest dus nog meer komen.... Daar kwam het al:
‘En als ik jullie er weer snap.... Nou, dàn maak ik proces-verbaal op! Marsch.’
Brrr, wat klonk dat vreeselijk!
‘Dag, meneer,’ mompelde Arend met een bevende stem. Toen stapten ze weg.
‘Hè, hè!’ Arend moest nog eens zuchten. Maar
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toen drong het tot hem door, dat hij nu weer op straat liep, zoo vrij als een vogeltje.
‘Wat zal die Evert blij zijn,’ zeiden ze tegelijk en verder hadden ze den heelen
weg zooveel te praten, dat ze thuis waren, voor ze 't wisten.
Arend had wel een paar keer gezegd:
‘En dat we hém nou net daar moesten treffen, hè? En vóór Zondag had ik hem
nog nooit gezien!’
‘Dat heb je wel meer,’ zei Jan. ‘Pas maar eens op, nù zie je hem nog vaak.’
‘Nou, dat hoop ik niet, hoor! 'k Hoop dat ik hem nóóit weer zie,’ was 't antwoord.
Hè, Arend durfde haast niet aan hem dènken zelfs.

Jan sloeg den zijweg in naar huis. Toen daar het pak werd opengemaakt, bleken er
kleeren in te zitten. Ook heele kousen. Of ze dankbaar waren!
Den volgenden morgen had Jan een heele broek aan. Een van meneer Lanting.
Klaasje had eenvoudig een stuk van de pijpen afgeknipt.
Arend zocht dadelijk zijn vriendje op. Evert zat achter 't huis met de hark te spelen.
Hij had een nieuw pak aan, maar hij keek niets blij.
Vader werkte in den tuin.
‘Mòjje!’ riep Arend. ‘Dáár ben'k weer, en 'k heb heel wat meegebracht!’
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Hij haalde eerst zijn aardbei voor den dag.
't Was een glibberig hoopje geworden.
Zijn zak was er nat van.
‘Dat is jammer,’ zei hij en gooide het ding naar de kippen. ‘Maar 'k heb nog wat
anders.’
Hij gaf Evert de heele plak chocola. Dat had hij met Jan afgesproken.
‘Dank je wel! Fijn!’
‘En dan dit nog!’
Daar kwam het boek....
Een oogenblik zat Evert stom te kijken. Toen sprong hij op en rukte het boek uit
Arends hand.
‘Vader,’ schreeuwde hij, rood van blijdschap.

‘Vader, ik heb....’
O wee! Daar verpraatte hij zich toch....
Vader keek op.
‘Wàt heb je?’ vroeg hij.
‘Ik heb mijn boek terug...’ stamelde Evert verlegen.
‘Ben je dat dan kwijt geweest?’ vroeg vader.
Evert stotterde eerst nog wat, maar toen vertelde hij alles eerlijk.
Arend kwam er ook bij en deed verslag van wat er vanmiddag gebeurd was.
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Toen ze uitgepraat waren, vroeg vader: ‘En waarom heb je me dat niet eerder gezegd?’
‘Ik durfde niet,’ zei Evert.
‘En ben je gelukkig geweest?’
‘Neen, vader, heelemaal niet.’
‘Dat kón ook niet,’ zei vader. ‘Dat was onmogelijk. Je moet zorgen, dat je mij en
moeder en meester óók, àltijd àlles kan vertellen.’
Ze beloofden het.
Evert was weer ècht gelukkig, ofschoon hij wel wat tegen Maandag opzag. Maar
dàn zou hij doorzetten! 't Was moeilijk, maar ook fijn. Fijn, als je er aan dacht, dat
dan alles weer goed was....
's Avonds kon hij ook weer goed bidden. Hij was nu niet bang meer voor God. De
Heere wou hem ook vergeven, dat wist hij.
Bij meester viel het 's Maandags nogal mee.
‘Eigenlijk val je me tegen,’ zei meester. ‘Alle twee! Jullie hebt immers zulke sterke
namen? Wees dan ook sterk in de waarheid,’ zei meester. ‘Sterk als een Arend en
een Ever. Doe moedig, wat God wil! Dat maakt gelukkig.’
Weer kregen ze geen straf. Een dankbaar, blij gevoel doorstroomde hun hart.
‘'k Zal vandaag werken als een wild varken,’ zei Evert in de gang.
‘Dan zul je wel gek doen,’ meende Arend.
‘Maar wat hebben we toch een besten meester!’
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3. De veenbrand.
't Was een paar weken later en in de zomervacantie.
Evert lag op zolder in het groote ledikant, dat vader zelf getimmerd had, maar de
slaap wilde niet komen.
't Was zoo warm in bed! Hij had de dekens van zich afgeschopt en lag nu op zijn
rug, met de handen onder zijn hoofd te kijken naar de lichte vlek van het dakraam,
dat ver openstond.
De zon was al ondergegaan, 't Werd donker buiten.
't Was weer een echt warme dag geweest. Al weken lang stond iederen dag weer,
de zon te branden aan een helder-blauwen hemel. Geen wolkje was er te zien geweest.
Geen droppel regen viel.
De baggermachines waren al vertrokken. Ze hadden hun werk gedaan. De eerste
nieuwe turf stond in groote hoopen te wachten tot ze in schepen, de wijde wereld
zou ingaan.
‘Als dàt maar goed gaat,’ zei vader iederen avond, als hij thuis kwam bezorgd.
‘Het veen lijkt wel kruit! 't Is zóó dróóg! O, wee, als het maar vuur rúikt....!’
‘Als alle menschen maar voorzichtig zijn, op
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't veen, en geen vuur aanmaken,’ zei moeder vanavond.
‘Dat mag al lang niet meer,’ antwoordde vader.
‘Iederen dag gaat de politie rond. Maar ik ben er niet gerust op, want één vonkje
kan 't doen.’
En iederen avond laat nog ging hij met andere mannen kijken of alles veilig was.
Nu was hij er ook weer heen geweest. En iederen avond keken de menschen
verlangend naar de lucht: Zagen ze niet een wolkje? Maar iederen morgen ook was
de wind nog Zuid-Oost en ging de zon weer helder op. En wéér kwam de lange dag
van zonnehitte en brandgevaar.
Evert had eens gedacht: ‘Zóó was 't nu ook in den tijd van Elia, maar toen duurde
't nog veel langer. Of zou het hier ook zoo lang duren....? Neen, dat kon niet, 't was
hier wat anders.’
Nu dacht Evert niet aan brand. Hij dacht eigenlijk aan niets. Hij lag te droomen
met open oogen.
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Stil en warm was 't op zolder onder de dakpannen. Een neefje zoemde.
Stil was 't beneden, want vader en moeder en zusje sliepen al.
Stil was 't buiten. Heel in de verte hoorde hij een trein rollen....
Langzaam kwam de slaap over hem; zijn oogen vielen éven toe....
Maar opeens schrok hij weer wakker. Wat was dat?
Buiten hoorde hij mannenstemmen, die hard en druk praatten. Aan den toon kon
je hooren, dat er iets bijzonders was.
Klos, klos, klos! Haastige voetstappen naderden. Er liep iemand het hekje binnen...
Hij ging naar de deur...
Plotseling zat Evert overeind in bed. Er werd hard op de deur gebonsd!.... Een
stem riep: ‘Er uit, Mast, brand! Het veen staat in brand!’
Evert was ineens klaar wakker. Veenbrand! Dat was erg! Hij dacht aan vaders
woorden: ‘Als er nù brand komt....!’
Beneden kwam geluid. Eerst een bons, toen stoelen, die verschoven werden....
Vader en moeder praatten....
‘Ik kom dadelijk!’ riep vader luid.
De voetstappen verwijderden zich....
Even later hoorde Evert dezelfde stem bij 't volgende huis roepen.
Nog zat hij rechtop in bed. Hij wist niet, wat hij
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doen moest. Blijven liggen of.... opstaan? Als 't maar mòcht!
Hoor! Vader liep de deur al uit. Hij had zeker maar gauw een paar kleedingsstukken
aangeschoten.
Er liepen al meer menschen buiten....
De gedachte kwam bij Evert op, dat het toch wel een beetje mooi was, zoo'n
veenbrand! Iets nieuws, iets vreemds, iets anders dan gewoon....
Zou 't dichtbij zijn? Dan kon 't huis ook wel eens afbranden! Dàt zou wel erg zijn!
Zou hij niet naar beneden mogen?
Hoor, moeder praatte buiten.... En hoorde hij daar Arend niet?....
Nu hield Evert het niet langer uit in bed! Hij stond met één sprong op den zolder.
Gauw! Gauw! Nu moest hij er ook bij zijn! Dat hij eerst nog zoo lang was blijven
liggen ook!
Zijn kousen, waar waren die? O, ja, op den stoel.
Hij trok ze haastig aan.
Toen schoot hij in zijn broek, maar door zijn haast en het donker kwam die net
achterste voor te zitten. ‘Hè! Dat vervelende ding ook,’ bromde hij.
Toch was hij nog vlug klaar en sprong haastig de ladder af.
Moeder was niets verwonderd, toen ze hem zag. Ze scheen het heel gewoon te
vinden. Bedrijvig liep ze heen en weer.
‘Loop eens vlug naar grootmoe,’ zei ze. ‘Haal
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gauw alle emmers, die ze heeft! Neen, niet vragen nu! Opschieten! En vlug hoor!’
Evert rende al weg, buitenom naar het kleine zijkamertje. Toen hij achter 't huis
kwam, rook hij den brand al. En dáár, was de lucht daar niet rood gekleurd? Ja,
werkelijk! Dat was erg, hoor!
Eventjes stond hij te kijken.
Voor 't huis, op den weg, hoorde hij Arend roepen!
Vlug maar, dan kon hij naar hem toe. En weer vond hij, dat er in een veenbrand
toch ook veel moois was.
De buitendeur van grootmoe's kamertje stond open. De kamerdeur ook. 't Was er
donker en stil... Evert riep niet. Zou grootmoe buiten zijn?
Daar meende hij in den hoek bij het raam iets te hooren.
‘Grootmoe!’ riep hij, maar hij kreeg geen antwoord....
't Was, of er iets op zijn borst ging zitten, iets zwaars....
‘Grootmoe,’ zei hij nog eens, nu zachter en tastend langs de tafel liep hij naar haar
gewone plaatsje bij 't raam. Een zwak schijnsel viel naar binnen.... Lag daar iets op
den grond....? Was dat grootmoe's witte muts....?
Meteen stond hij stil en begreep. Grootmoe bad...
Ze lag geknield voor haar stoel, naast het tafeltje waarop haar dikke Bijbel lag....
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Evert was nog jong, maar hij begreep toch wel, dat hij hier niet storen mocht.
Hij liep terug naar de deur en wachtte.... Er kwam een groote eerbied in hem....

Daar kraakte de oude stoel, Grootmoe richtte zich moeizaam op.... Haar oude beenen
waren zoo stijf!
‘Grootmoe,’ riep Evert, ‘waar zijn de emmers?’
‘O, ben jij daar, mijn jongen?’ zei ze. ‘Ja, ja, emmers!.... Bid en werk!.... Kom
maar mee!’
Ze scharrelde op den tast het portaaltje door, het schuurtje in.
‘Hier,’ zei ze toen. ‘Twee. Vlug maar! En niet bang zijn hoor! God zorgt wel voor
ons.’
Evert holde weer weg. Grootmoe strompelde hem achterna.
‘Hier zijn ze al!’ riep hij. ‘Zal ik ze naar vader brengen, met Arend?’
‘Geef maar hier,’ zei moeder.
‘Neen, neen, dat mag niet! Jullie moet bij huis blijven.’
Ze liep naar den weg en gaf de emmers aan een paar mannen mee, die juist hard
voorbij liepen naar den brand. Later werd alles wel weer uitgezocht.
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Evert was ook naar den weg geloopen. Daar vond hij Arend.
‘Erg, hè?’ zeiden ze tegelijk. ‘Nou!’
Toen bleven ze in spanning staan luisteren, naar wat een paar vrouwen van den
brand zeiden.
Ze hadden heel andere stemmen dan gewoonlijk, zoo angstig, zoo druk!
Arends moeder schreide.... Toen viel dat zware weer op Evert. Hetzelfde gevoel,
dat je ook had, als een paar groote jongens je opwachtten, met wie je ruzie had.
Maar nu nog zwaarder, omdat je niet meevechten kon, niet meevechten mòcht....
Ouwe Derk strompelde ook nog voorbij, een schop op zijn rug....
Als die nog gaat, zou ik ook best kunnen helpen, dacht Evert. Laatst in de turf
konden we ook net zoo hard als hij.
Arend stootte hem aan.... ‘Ga je mee achter ons huis? Op den bult kan je 't mooi
zien!’
Hij liep al weg; Evert rende achter hem aan.
Ze klauterden in het donker tegen de losse turven op, die telkens weer naar beneden
rolden. Toch bereikten ze den top van den hoop, die zoo hoog was als een huis.
‘Oó,’ zeiden ze toen.
Voor hen lag het veen in den donkeren zomernacht. Geen kwartier van hen af was
de brand. De hemel was rossig gekleurd door de hoogopslaande
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vlammen.... Een heele rij turfhoopen stonden in lichte laaie.
Eén groote, roode vuurgloed was 't!
En daarvoor, voor dat rossige licht bewogen zich donkere schaduwen. Geroep van
stemmen klonk zwak door de stilte, voortgedragen door de koele nachtlucht....
Die schaduwen, dat waren de mannen, die bluschten! Daar was vader ook bij. Ze
haalden het water bij emmers vol uit de veenwijk en stortten ze leeg in de vuurmassa.
Maar dat kon je hier niet zien.... Het scheen wel, dat ze zoo maar door de vlammen
liepen, dat ze er middenin stonden.
‘'t Voornaamste zie je niet,’ legde Arend opgewonden uit. 't Meeste vuur zit onder
den grond. Daar brandt het verder.’
Evert antwoordde niet. Hij stond maar stil te
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staren op den hoogen bult en hoorde niet eens, wat Arend zei.
De koude nachtwind speelde door zijn haren, in zijn hals.... hij voelde 't niet.
‘Net een paaschvuur, hè?’ zei Arend.
‘'t Is, 't is prachtig,’ kwam Everts stem zacht.
‘Prachtig? Prachtig? Noem jij dat maar prachtig! En als je huis nou eens afbrandt
vannacht? Vind je dat dan ook prachtig? Nou? En al die turven, waar je vader zoo
hard voor gewerkt heeft, daar gaan ze nou! Prachtig hè?’
‘Neen, dat is erg,’ zei Evert. ‘Dat is héél erg, Maar ik bedoel, 't is zoo'n mooi
gezicht! Kijk eens, wat vlammen hè? En die vonken! En die rooie gloed! En dat in
't donker!’
‘'t Is maar goed, dat de wind niet hierheen waait,’ bromde Arend, nog
verontwaardigd. ‘Dan zou je wel anders praten!’
‘Je merkt niet veel van den rook, hè? Maar ik ruik toch wel wat.’
‘'k Wou er wel heen,’ zei Arend.
‘Ik ook! Graag! We kunnen best helpen. Vragen?’
Meteen werden ze geroepen. Ze sprongen hun uit kijktoren af.
‘Jullie naar binnen,’ zei moeder. ‘En niet weer er uit. 't Is veel te koud in de
nachtlucht!’
En ze dacht er bij: ‘Je weet nooit, wat die jongens
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in hun hoofd halen! Ze zouden best het veen op kunnen loopen.’
Aan moeders stem hoorden ze wel, dat er niets aan te veranderen viel en daarom
lieten ze hun vraag maar achterwege.
Arend werd door zijn moeder in huis gehaald. Evert ging ook naar binnen.
Hij huiverde nu werkelijk.... Gek, daar had hij buiten niets van gemerkt. Er brandde
een klein lampje op tafel. Grootmoe zat in moeders stoel.
Evert ging stil op een stoof hij haar zitten.
Als hij nu maar niet naar bed moest! Hij kon tóch niet slapen.
Maar moeder scheen hem niet te zien. Ze zette een groote trommel op tafel en
begon die te vullen met alles wat waarde had. Eerst een ijzeren kistje, toen papieren,
haar zilveren hoofdkap en andere dingen.
‘Wat doet u? Kan ik u helpen?’ vroeg Evert.
‘Neen...., neen....,’ zei moeder, peinzend en rondkijkend. ‘Ik pak 't voornaamste
maar in. Als er eens wat gebeurt!’
‘De wind waait van ons af!’
‘Die kan draaien,’ was 't antwoord. En tegen grootmoe vervolgde moeder: ‘Als 't
op 't veen maar goed gaat! 't Is zoo gevaarlijk! Die mannen wagen hun leven!’
Evert schrok op.
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Telkens al, als hij moeder aankeek, was 't mooie van den brand heel klein geworden.
Nu was 't heelemaal weg!
Hij had er al vaak over hooren praten. Bij een veenbrand leek de grond soms heel
gewoon. Maar als je er op liep, zakte je zoo maar weg in den vuurpoel daaronder....!
Vader.... Evert rilde. Hij zag hem al wegzakken in de diepte, hoorde hem roepen
om hulp, die niet kwam. Want hij zat hier thuis veilig op een stoofje! Had hij toch
maar mee mogen gaan!
Vanzelf vouwden zich zijn handen.
‘Heere Jezus! Zorg voor Vader! O, lieve Heere Jezus, doe het toch!’ smeekte hij.
Grootmoe legde haar oude, magere hand op zijn hoofd, vlijde het tegen haar knie
en streelde zijn haren.
‘God zorgt voor ons,’ zei ze zacht.
Daar klonken voetstappen, de deur werd opengeworpen.... Vader!
‘Vader!’ Nog nooit had Evert gevoeld, dat hij zóóveel van hem hield.
Hij zat hem maar aan te kijken.
Vader was zonder jas. Zijn kleeren waren kletsnat en vuil. Zijn gezicht zat vol
zwarte strepen en glom van 't zweet....
‘Hoe is 't?’ vroeg moeder angstig.
‘Wij vechten,’ zei vader rustig. ‘Maar als 't niet
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verandert, moeten we 't verliezen. Het gaat zoo langzaam met die emmertjes...... Als
de spuiten maar komen!
Maar vrouw geef gauw een grooten ketel drinken mee. Daarvoor ben ik gekomen.’

‘'t Staat al klaar,’ antwoordde moeder.
Evert zat maar te kijken naar dien grooten, sterken vader! Wat zou het heerlijk
zijn hem te helpen, naast hem te vechten!
‘Vader, mag ik mee?’ vroeg hij. ‘Ik zal u flink helpen!’
Even glimlachte vader.
‘Jij?’ zei hij toen langzaam. ‘Jij? Je bent mijn flinke vent hoor, maar nu nog niet.
Later! Er moet toch één hier blijven, om voor moeder te zorgen en voor zusje en
voor grootmoe? En dat moet jij doen, hoor! Dat is voorloopig genoeg.’
Hij ging al weer.
‘Trek je jas aan,’ riep moeder nog, maar er kwam geen antwoord meer. Vader was
al weer weg. Om
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te vechten! Te vechten tegen het woeste vuur....
Maar Evert was nu niet angstig meer. Hij had werk! Hij kon niet meer gemist
worden. Dat hij daar ook niet eerder aan gedacht had! Natuurlijk, hij moest op allen
passen hier! ‘En goed ook! Nou, vader, vast,’ mompelde hij.
Hij ging niet weer op de stoof zitten. Eerst liep hij naar de bedstee, maar zus sliep
rustig, den duim in haar mondje. - Moeder liep al weer heen en weer en grootmoe
zat nog op dezelfde plaats. Voorloopig was er niets voor hem te doen.... Hij zou maar
in vaders leunstoel gaan zitten, dáár hoorde hij nu toch!
‘Niet zóó naar buiten loopen, moeder! Dat is te koud! U zweet,’ zei hij.
‘Goed hoor,’ antwoordde moeder. ‘Dan zal ik een doek omslaan.’
Even kwam er een vriendelijk lachje op haar bezorgd gezicht. Zij merkte wel, dat
vaders woorden indruk op hem gemaakt hadden, maar ze zei niets.
Evert zat een heele poos te denken. Neen,.... anders was er dadelijk niets. Maar
àls het noodig was, nou! Als de brand ook hier kwam! Eerst zou hij zusje grijpen en
naar buiten dragen! Dan terug om grootmoe. En als er vlammen waren, hij zou er
niets om geven, hij zou er doorspringen....
En als vader later kwam,.... dan zou die zeggen: ‘Jij bent mijn flinke vent!’ Neen,
hij zou zeggen:
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‘Jij bent een man, jij hebt je zusje gered!’ Dat zou hij zeggen, vast!.... Wat werd dat
lichtje flauw, zou hij 't wat opdraaien?.... Och neen, toe maar! Hij moest aan zijn
werk denken, 't Was zoo'n mooi werk, zoo groot!
Nu was 't lichtje nog zwakker.... Even zeggen?.... Neen, even verder denken, 't
was zoo mooi.
En dan, als meester 't hoorde.... dan zou hij zeggen: ....Jij hebt een.... sterken naam
en.... jij bènt ook sterk.... Jij....
Nu was 't heelemaal donker voor Everts oogen, maar hij merkte het niet meer.
Hij.... sliep!
Moeder kwam zacht naar hem toe.
‘Daar ligt onze beschermer,’ zei ze tegen grootmoe. ‘We zullen hem maar
uitkleeden en in de bedstee brengen. Niet boven, àls er eens wat gebeurt....’
Vijf minuten later lag Evert onder de dekens.
En daar buiten zwoegden de mannen!.... Dorstig waren ze en moe.... Toch vochten
ze. Moedig! Volhardend! Het ging om hun huis, hun have, hun brood!
En in de huizen werkten de moeders en de groote meisjes, en sjouwden het huisraad
naar buiten, op den zandweg, waar het misschien ook niet veilig was.
En in den stillen nacht rolden en ratelden van twee verschillende kanten, heel ver
nog weg, brandspuiten aan.
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4. God zorgt voor ons.
Evert stond weer op den hoogen turfhoop en staarde in den rooden vuurgloed.
Hij was zoo koud als ijs, maar hij bleef staan....
Al nader kwam het vuur, al nader.... Mannen liepen er snel door en verbrandden
niet. Arend holde weg, naar zijn moeder.
Evert wou ook wegloopen, maar hij kon niet.... Hij móest blijven staan en kijken,
naar dat aankruipende vuur....
Ouwe Derk gooide uit een reuzenemmer zwarte,
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bittere koffie in de vlammen. ‘Ik kom nooit klaar!’ schreeuwde hij.

Daar kwam vader aan. ‘Jongen!’ riep hij: ‘Pas dan toch op je zusje!’ Meteen voelde
Evert zich naar beneden gaan. Onder zich zag hij den gloeienden vuurpoel.
‘Vader! Vader!’ schreeuwde hij...
Toen werd hij wakker.
't Was dag. Door de ramen scheen helder de zon naar binnen....
Het duurde een poosje, voor dit goed tot Evert doordrong. Hè, dat verschrikkelijke
was toch niet waar. Hij lag fijn in bed, veilig! Hij geeuwde en rekte zich lekker uit....
Toen voelde hij ineens, dat er iemand naast hem lag.
‘Zus zeker,’ dacht hij en keek opzij. Maar neen, dat was zus niet. Die breede rug,
dat zwarte haar.... Hij richtte zich op en keek.... en keek.... Hij kon zijn oogen niet
gelooven.... Jàn was het! Jan Braams lag bij hèm in bed!
Droomde hij nu misschien nog? Neen, hij was toch wakker, 't was echt zoo!
't Was Jan werkelijk!
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‘Jan! Hei! Word wakker! Wat doe jij hier! Hei!’
Hij probeerde zijn buurman wakker te stompen.
‘Ga weg!’ bromde Jan. ‘Laat me nou slapen....’
Wel, nou nog mooier, dacht Evert. Nou wil ie nog niks zeggen ook! ‘Hoe kom jij
hier? Toe dan toch! Slaapkop!’
Jan rekte zich uit, knipoogde een poos tegen 't licht en was wakker.
Even keek hij Evert verwonderd aan; hij scheen ook niet goed te weten, waar hij
was.
‘Mòjje,’ zei hij toen kalm.
‘Wat doe jij hier? Toe, vertel op!’
‘Slapen,’ zei Jan. ‘Ons huis is vannacht afgebrand. En jouw vader heeft me hier
gebracht. Broer is hier ook en Klaasje.’
Ineens wist Evert weer alles, wat gisteravond gebeurd was.
‘En.... en je vader?’ vroeg hij bang.
‘Die is nog op 't veen,’ zei Jan met zijn oogen dicht. ‘O, wat brandde 't! Wij waren
gelukkig allemaal bijtijds buiten.’
Daar kwam moeder aan. ‘Laat Jan nog maar slapen,’ zei ze. ‘Hij heeft zoo'n rare
nacht gehad, hè, Jan? Kom jij er maar uit, Evert.’
Evert sprong op den vloer.
Moeder stopte Jan nog eens lekker toe en schudde zijn kussen op.
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Jans oogen keken dankbaar op naar de vrouw, die zoo goed voor hem zorgde. Hij
dacht aan zijn moeder....
‘Moeder,’ riep Evert. ‘Waar zijn de stoelen en de tafel en alles. De kamer is haast
heelemaal leeg!’
‘Stil nou,’ zei ze. ‘Kleed je maar gauw aan, dan vertel ik alles.’
Onder 't aankleeden dacht Evert aan gisteravond. Hij was ingeslapen bij zijn werk.
Hij had geslapen en moeder had gewerkt.
Hij was een erg kleine jongen geweest, vond hij.
In den afgeloopen nacht was het vuur al maar verder gegaan. Er viel niet tegen te
blusschen. Vonken waren, overgesprongen op 't plaggenhutje van Braams en in een
oogenblik was het weg geweest. Het beetje huisraad was al voor dien tijd er
uitgedragen.

Toen had Everts vader de kinderen hier gebracht
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en ze zouden, er voorloopig wel moeten blijven ook.
Jans broertje lag in de andere bedstee en sliep rustig. Klaasje hielp buiten.
‘En dat ik daar nou niks van gemerkt heb,’ zei Evert spijtig. ‘En wat heb ik vannacht
slecht op u gepast, hè moeder? 'k Ben een groote sukkel!’
‘Dat ben je niet,’ troostte zij. ‘Je bent flink geweest, maar je was zoo moe! 't Is nu
al negen uur en je hebt van twaalf uur af aan één stuk doorgeslapen. Maar nu mag
je flink meehelpen om 't huisraad in 't schip te brengen!’
Tegen den morgen waren twee brandspuiten aangekomen, maar nog was men het
vuur niet meester. Als het zoo nog één dag doorbrandde, zouden alle huizen gevaar
loopen, want de wind was gedraaid! Dan zou het huisraad in schepen buiten gevaar
worden gebracht en Evert zou op zijn beurt bij vreemde menschen moeten slapen.
Terwijl moeder dit alles vertelde, was Evert klaar gekomen en zat nu op een kist
in het kleine keukentje zijn boterham te eten. Zus stond met de handjes op haar rug
naar moeder te kijken, die nog aan 't inpakken was.
't Was nu buiten haast niet uit te houden. Dikke vuil-witte rookwolken trokken
laag over den grond tusschen de huizen door. Je kon maar een paar huizen ver zien.
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‘Dat is een goed teeken, dat die rook zoo laag hangt,’ zei moeder. ‘Dat belooft regen.’
Ze sjouwde een kist naar buiten, die haar eigenlijk veel te zwaar was. Toen veegde
ze met den rug van haar hand het zweet van haar voorhoofd en kruide de vracht weg
naar het kanaal. Daar werd alles op den kant van het water opgestapeld, tot het schip
zou komen.
Evert liep mee. Voor ieder huis lag al een stapel huisraad en nog altijd kwam er
meer bij. Mannen, vrouwen en kinderen liepen haastig heen en weer. Voor Arends
huis lag een schip, zonder dek en zonder mast, reeds half gevuld. Een praam heette
zoo'n vaartuig.
‘Daar komt dit straks ook in,’ zei moeder. ‘Ga maar vragen, of je daar helpen kan,
dan zijn wij ook eerder klaar. Ik heb dadelijk geen werk voor je.’

Arend was juist wakker. Hij kon niet langer slapen, want het bed moest ook ingeladen
worden.
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Zijn moeder had hem tot het laatste toe laten liggen.
Hij was ook den halven nacht op geweest.
‘Kleed je maar gauw aan,’ zei Evert. ‘Ik kom zóó terug.’
Hij klom weer op den grooten bult en keek. Door den rook zag hij bijna niets van
het vuur. 't Leek nu lang niet zoo verschrikkelijk en ook niet zoo mooi als gisteravond.
Maar Evert wist door die rookwolken, dat nu juist het gevaar groot was.
Hoestend klom hij naar beneden en ging naar Arend terug.
Samen hielpen ze mee, den heelen voormiddag, Ze sjouwden als echte, groote
mannen met strakke gezichten. En als ze elkander iets toeriepen, dan deden ze het
met ernstige, zware stemmen.
Soms moesten ze van moeheid een poosje rusten. Maar als ze dan even naar de
groote menschen keken, dan konden ze niet meer blijven zitten. Dan werkten ze weer
haastig door.
Want in de oogen van die menschen lag de angst. Ze spraken haast niet, ze klemden
hun lippen stijf op elkaar. Ze werkten maar.
De angst joeg ze voort, hen allen. Het vuur kwam náder. Ze voelden hun moeheid
niet na den slapeloozen nacht. Hun oogen zagen rood en deden pijn van den rook.
Hun hoofden hamerden. Ze voelden het niet. Ze gunden zich niet den tijd behoorlijk
te eten. Werken nu! Redden, wat nog te
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redden was. De mannen op het veen zouden dien boozen vijand tegenhouden, zoolang
ze konden. Maar hij kwam nader! Voort dan, eer het te laat was!
Nu naar 't huis van Mast! Ook die inboedel nog ingeladen, 't Is de laatste! Maar
de vonken vliegen zoo ver mee in den wind. Gauw maar, aangepakt!
Grootmoe hielp ook al mee. En Jan ook. Hij sjouwde zooveel, als Arend en Evert
samen. En zijn kleine broer sleepte met zusje samen grootmoe's ouden kraakstoel
naar 't schip.

Tegen, den middag waren ze klaar en trokken ze in een lange rij het volgeladen schip
weg van de
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gevaarlijke plaats. Een eind verder, buiten bereik van het wreede vuur bleef het
voorloopig liggen wachten. Al het huisraad was gelukkig gered. Zou het nog weer
komen binnen de oude muren?
De jongens hadden nu een poosje vrij en liepen het veen op, om naar de spuiten
te kijken. Maar ze zagen niet veel. De rook was te dicht en ze werden bovendien met
andere jongens op een afstand gehouden door den ouden veldwachter. En één van
die anderen, die toch verder liep, kreeg een flinke oorvijg.
Uit de verte keken ze dus naar het kopergeblink op de stoomspuit, naar de lange
slangen, waar hier en daar het water uitspoot en naar de dikke waterstralen, die sissend
neersloegen....
....Toen begon het te regenen. Ze hadden niet eens gemerkt, dat de zon verdwenen
was.
Eerst vielen een paar dikke, vette druppels, toen al meer.
De mannen op het veen riepen het elkander verheugd toe: ‘Het regent! God-dank,
het regent!’
De jongens holden naar huis, maar ze werden nog kletsnat.
Vlak achter hen kwamen hun vaders, druipend, maar met blijde gezichten. Ze
zagen bleek en waren doodmoe.
‘Dat helpt beter dan alle menschenwerk!’ riepen ze blij en ze bleven, tegen den
deurpost geleund,
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nog een poos kijken naar de heerlijke, reddende droppels.
Grootmoe stond er ook bij en keek eveneens, met een gelukkigen glimlach, toe.
‘God zorgt voor ons,’ zei ze dankbaar.
Den heelen middag en avond regende het zonder ophouden. De jongens knikkerden
met hun drieën in de leege huiskamer....
't Gevaar was voorbij, 's Avonds laat nog werd het huisraad weer binnen gehaald.
Jan en Evert sliepen dien nacht samen in het groote ledikant op zolder.
De spuiten bleven nog een paar dagen. Je kon niet weten!

Toen vertrokken ze, en alles ging weer zijn gewone gang in Turfland.
En de aschhoopen op het veen toonden de resten van wat er was overgebleven na
weken-langen, zwaren arbeid.
En eenzaam stond daar nog een stuk van den voorgevel van Braams huisje.
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5. Toen Jan en Evert broers waren.
Nog een paar dagen, dan zou de school weer beginnen. De jongens waren niet uit
geweest. Ze hadden ook niet heele dagen samen pret gemaakt.
Jan had iederen dag op 't veen gewerkt. 's Morgens heel vroeg, als de zon opkwam,
had zijn vader hem al gewekt. Dan sliep Evert nog. En als hij een paar uur later
wakker werd, had Jan al heel wat turfjes door zijn handen zien gaan.
Evert was ook niet lui geweest. De meeste morgens was hij ook al om zes uur
beneden. Dan hielp hij eerst moeder met het varken en de kippen, haalde water uit
den put en rooide aardappels. En als moeder 't erg druk had, schilde hij ze ook nog.
Den heelen dag hielp Evert met het lichtere werk op het veen. En 's avonds tegen
zes uur gingen ze allen samen weer naar huis.
En zooals hij, had ook Arend gedaan.
Soms zagen de jongens elkaar vóór den avond niet. Want 't was nog altijd druk
op 't veen. De brand had zooveel extra-werk gebracht. En voor den winter moest
alles klaar zijn. Dan moest er ook geld over-
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gespaard zijn, om dien kouden tijd, wanneer al het werk stilstond, door te komen.
De jongens waren werkers geweest, flinke, stoere werkers, net als hun vaders.
Maar daardoor juist waren de dagen ook zoo vlug gegaan. En de avonden werden er
wel dubbel zoo mooi door. Dàn waren ze vrij. Dan waren ze ook altijd drie bij elkaar.
Soms gingen ze samen visschen in 't kanaal voor 't huis. Hun hengels waren maar
ruwe boonenstaken, maar Arend had er toch eens een flinken snoek mee gevangen,
wel zoo dik als zijn arm. Hij was haast nog meer geschrokken, dan die snoek zelf,
toen hij den spartelenden roover opsloeg. Meestal vingen zij slechts een paar kleine
voorntjes.

Als 't warm genoeg was, gingen ze zwemmen. Heerlijk was dat! 't Water zag wel
erg bruin, maar 't was frisch genoeg, om al het stof weg te spoelen,
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dat dien dag door je kleeren heen gekropen was.
Evert liet zich het liefst langzaam voortdrijven op zijn rug. Vroeger kon hij dat
niet. Toen was hij te bang, dat zijn hoofd er onder zou gaan. Je moest maar durven,
dan ging 't vanzelf. Je moest maar denken, dat je in bed lag en niet bang zijn voor 't
water. Je leunde maar flink achterover, dat het water in je ooren spoelde en alleen je
gezicht er boven kwam. En dan bewoog je een beetje je handen op en neer, juist als
een snoek zijn vinnen, wanneer hij staat. Nou, dan dreef je.
Dan zag Evert niets, dan de blauwe lucht en de wolken boven hem. Al het andere,
de huizen en 't veen, was weg. Dan kreeg hij een gevoel, alsof hij alleen op de wereld
was, alsof hij zweefde, al hooger, de sneeuwige wolken tegemoet. Hè, dan verlangde
hij, de gezichten van de anderen weer te zien. Waren ze er nog wel?
En als hij zich dan met een forschen ruk omgooide op zijn borst, dan hoorde hij
plotseling Arend schreeuwen. Als die iets fijn vond, schreeuwde hij altijd.
Of hij voelde, als hij zoo voortdreef, wat zachts langs zijn rug strijken en daar
dook Jan juist naast hem op.
Jan zwom het best. Die leek nou net zoo'n waterrat. Eens had hij een heele takkebos
opgedoken van den bodem.
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Evert had altijd de jongens benijd, die een broei hadden, een grooten, sterken broer,
met wien je alles bepraten kon en alles samen deed. Hij had het nooit kunnen
begrijpen, dat de jongens, die zoo gelukkig waren, zoo vaak ruzie maakten en
kibbelden met hun broers.
Nu was het alsof hij ook zoo'n grooten broer had. En ruzie maken deden ze niet.
Den eersten avond, toen ze samen zouden gaan slapen, hadden ze beiden heel raar
gedaan.
Ze waren achter elkaar de ladder opgeklauterd naar boven en hadden zich, al
pratende, vlug uitgekleed.
Toen was 't gekomen.... Het had geschenen, alsof ze geen van beiden nog veel zin
hadden, naar bed te gaan. Onrustig hadden ze om elkaar heen gedrenteld. Evert had
het dakraam eens uitgekeken naar buiten in de schemering, maar niets gezien.
Jan had zijn kleeren nog eens terecht gelegd, die toch wel netjes lagen.
Samen hadden ze gepraat over dingen, die hun niets schelen konden en Evert had
‘ja’ gezegd, toen het ‘neen’ moest zijn.
Toen had Jan verlegen gebromd: ‘Nou, ik kruip er maar in!’ Met één sprong had
hij onder de dekens gelegen en had zich dadelijk omgekeerd, met zijn neus naar de
muur.
‘Wel te rusten!’ bromde hij.
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Evert dook hem dadelijk na.
‘Wel te rusten,’ zei hij ook.
Toen was het stil geworden op zolder, maar Everts hart had onrustig geklopt.
Dat was de eerste maal, sinds langen tijd, dat hij was gaan slapen, zonder zijn
avondgebed op te zeggen. Als hij alleen was, deed hij het trouw. Als vader of moeder
er bij waren, ook. Dat was hetzelfde, of die er bij waren, of dat je alleen was.
Maar als je bij een vreemden jongen was, nou ja, dien je wel kende, maar waar je
anders alleen maar mee stoeide en ravotte en schreeuwde.... dat was wat ànders, zie!
Dat was zoo vreemd, zoo.... ja, je wist niet, hoe je 't zeggen moest. Net of je je er
voor schaamde....
Neen, hij durfde niet! Hij dùrfde niet.... Evert moest ineens denken aan dien
Zaterdagavond, toen zijn boek zoo plotseling uit de lucht kwam vallen. Wat had hij
vader toen ook beloofd? Altijd alleen te doen, wat Jezus wil. En 's Maandags, bij
meester? Sterk te zijn, zooals zijn naam was. Maar één zoo'n gebed, kom, dat was
toch niet zoo erg? Ja, dacht Evert, dat is wèl erg. Dat is niet, zooals Jezus wil. Ik wìl
sterk zijn.
Met een ruk gooide hij zijn beenen over den rand van het ledikant en klom er uit.
Jan keerde zich om, hij sliep nog niet.
‘Wat ga je doen?’ vroeg hij verwonderd.
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Even kwam weer dat vreemde, dat bange, bij Evert. Toen zei hij flink: ‘Ik heb nog
niet gebeden; 'k heb het vergeten,.... o, neen, ik.... nou ja, ik doe het nu nog maar.’
En hij boog zijn knieën.
Toen hoorde hij tot zijn verwondering Jan zeggen: ‘Dan doe ik het ook maar. Ik
heb het ook nog niet gedaan.’
Samen knielden ze neer....
Toen waren ze vlug weer in bed geklauterd en hadden niet meer gepraat dien
avond.
Ze zeiden er niets van, maar ze wisten, dat ze alle twee bang voor elkaar geweest
waren.... En beiden waren ze blij geweest, dat ze tòch nog gebeden hadden. Toen
moeder even later kwam kijken, waren ze al rustig ingeslapen.
Jan bad ook weer den laatsten tijd. Na moeders dood had hij 't anders niet meer
gedaan. Maar meester had gezegd, dat het moest en wat meester zei, déze meester,
dat deed Jan altijd.
De volgende avonden baden ze altijd samen en ze vonden 't niets gek meer.
Bruno was ook mee verhuisd. Hij lag nu soms hier voor de deur zooals vroeger
bij Braams.
Braams zelf was lang niet zoo stil als anders; hij zat heele avonden gezellig met
Everts vader te praten en soms lachte hij hartelijk, net als vroeger....
Toch waren zijn zorgen nog vermeerderd. De veen-
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baas zou wel een nieuw huis laten bouwen, maar de turf, die Braams al voor den
winter opgeslagen had, was ook verbrand. Maar Everts vader wist wel weer hoop en
moed in zijn hart te brengen.
Vrouw Mast deed 's avonds haar best, Klaasje te leeren, wat beter voor de kleeren
te zorgen.
Het meisje was veel vroolijker, nu die zware zorg voor het gezin niet meer op haar
jonge schoudertjes rustte....
Broer speelde met zusje en noemde vrouw Mast al moeder, net als zij.
Maar nu zouden ze gauw weer vertrekken. Hun nieuwe huis was bijna klaar. Het
stond nog verder het veen op dan het oude, dicht bij de drie turfhoopen,
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waar de jongens dien Zondagmorgen op dieven hadden geloerd. Die turfhoopen
waren door den brand gespaard gebleven.
Eigenlijk kon je 't geen huis noemen. 't Was een houten hok van maar één vertrek
en met maar één groot raam er in.

Twee timmerlui hadden het in een paar dagen in elkaar gezet.
Een kéét werd zoo'n houten huisje genoemd.
Vrouw Mast zou helpen, om het wat netjes in te richten en dan zou het er in dat
kleine hokje niet zoo ongezellig uitzien.
Jan was al trotsch op het nieuwe huis.
Toen de jongens Vrijdagsavonds weer zaten te visschen, zei hij: ‘Wij hebben 't
grootste raam van de heele streek. Maar 't spijt me wel, dat ik niet bij jou kan blijven,
Evert.’
‘En je gaat net Maandag weer verhuizen, als wij naar school moeten. Dan zouden
we juist weer den heelen dag bij elkaar zijn.’
Braams hoorde het. Hij was komen aanloopen, om eens naar het visschen te kijken,
maar de jongens hadden het niet gemerkt.
‘Ja, jongens,’ zei hij. ‘Jullie hebt hard moeten werken in je vacantie. Maar je hebt
je kranig ge-
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houden. Je hebt maar een dag meer over, hè? 't Is nu al Vrijdag.’
‘Ik heb weer beet,’ zei Arend, die van Braams' woorden niets gehoord had.
‘Hij loopt, 't is vast weer een snoek!’
‘Pas maar op,’ plaagde Evert. ‘Dan val je weer achterover!’
Daar schoot de dobber weg.
‘Haal op, Arend!’ riep Braams.
‘Haal op!’ schreeuwden de anderen.
Maar Arend wist het zelf ook wel. Met een vaart suisde hij zijn hengel door de
lucht. Een klein vischje met groote, uitpuilende oogen en lange, recht overeind staande
stekels op zijn rug, hing aan den haak.
‘'t Is vast weer een snoek,’ lachte Jan.
‘Een schele,’ zei Arend teleurgesteld. ‘Een schele post! Die gaat er weer in, hoor!’
‘Hoor je dat?’ praatte hij tegen het vischje. ‘Je mag weer naar je watertje toe. Maar
je mag me niet zoo prikken, hoor, leelijk ding!’
Hij maakte het dier voorzichtig los en gooide het weer in 't water.
‘Me dunkt,’ zei Braams, ‘jullie zoudt het wel heerlijk vinden, morgen, den laatsten
middag eens vrij te hebben, hè?’
‘Nou en òf,’ zuchtte Arend.
‘Vast wel,’ zei Evert.
‘En jij, Jan?’
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‘Ik ook wel, maar 't kan tòch zeker niet, hè vader?’
‘Je mag van mij,’ zei Braams vriendelijk. ‘En ik zal er ook eens met Mast over
praten. Ja, en dan moet ik ook maar eens naar Arends vader gaan, hè?’
‘Nou, als u wil?’ kwam Arend blij. ‘Dat helpt beter, dan wanneer ìk vraag.’
‘Jullie hebt vrij, hoor! Alle drie,’ beloofde Braams al vast. ‘Spreek maar af, wat
je doen zult, want je moet zóó in bed.’
Hij liep al weg en hij dacht: ‘Die Jan werkt 's daags als een kerel, maar hij is toch
nog een echte jongen, net als die anderen. We moeten, ze maar eens wat gunnen; ze
zijn maar één keer jong.’
Hij kwam even later zeggen, dat ze mochten, alle drie. Of ze 't fijn vonden!
En Jan dacht: ‘Wat is die vader toch veranderd.’
‘Wat zullen we doen, jongens?’ vroeg hij blij.
‘Visschen,’ zei Arend.
‘Neen, dat wordt vervelend,’ meende Evert. ‘Luister eens, jongens. Ik heb wat
anders. Weet je, ik zou zoo graag eens een flink eind willen wandelen. Het zand in.
Als 't kon, het dorp nog door en dan de hei op, naar 't hunebed. Daar ben 'k nog nooit
geweest.’
‘Dat zou 'k ook wel willen,’ stemde Arend toe.
‘En ik vind 't ook best. Dat kan best mooi worden,’ vond Jan. ‘Hoe laat gaan we
weg?’
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‘Dadelijk na 't eten natuurlijk! Om een uur of één.’
‘Vooruit! Moeten we wat meenemen?’
‘Bruno!’ stelde Arend voor.
‘Mooi, hij was hier zoo straks nog. 'k Zal hem vastleggen, dan kan ie niet weg,’
beloofde Jan. ‘Nog meer?’
‘Onze broodtrommels,’ zei Evert. ‘Als we eens wat vinden?’
‘Wat zou je vinden?’
‘Nou, dat weet je zoo niet. Bloemen of zoo. We hebben Maandag weer kennis der
natuur.’
‘Dan is één genoeg, hè?’ vond Jan. ‘Neem jij de jouwe, Evert? Ik weet niet eens,
waar die van mij is, door den brand.’
‘Goed.’
‘Nog meer af te spreken?’
Niemand wist nog iets.
‘Klaar is kees!’ besliste Jan. ‘En nou gaan we naar binnen, jongens. Ik verlang er
naar, om op één oor te liggen.’
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6. Naar 't hunebed.
Den volgenden middag waren de jongens al voor twee uur in 't dorp.
Ze hadden denzelfden weg gevolgd, dien Arend en Jan eenige weken geleden
geloopen hadden, toen ze de broche gingen brengen. Het eenzame stuk door de
weilanden was hun heel niet lang gevallen.
Heerlijk was het, je weer eens vrij te voelen, na zooveel dagen werken. Arend en
Evert hadden het eerste stuk al stoeiend met Bruno afgelegd, maar dat hielden ze
niet lang uit. Verder stapten ze dan ook maar rustig naast elkander voort.
Bruno was nu vóór, dan àchter de jongens. Dat is hondenmanier! En aan het bevel
van Jan, om achter te blijven, stoorde hij zich niet. Gehoorzamen had hij nog niet
geleerd.
‘Jongens,’ zei Arend ‘wat heb ik naar den middag verlangd. Ik vroeg telkens, hoe
laat het was en toen zei vader in 't laatst: “Ga maar gauw! Je handen staan vandaag
heelemaal verkeerd.” Maar hij was niet kwaad hoor!’
‘Maar dáár woont er een, die is misschien nog wel
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kwaad op je!’ antwoordde Jan. Hij wees naar een klein, met klimop begroeid huisje,
aan de dorpsstraat.
Arend ging dadelijk aan den anderen kant loopen. ‘Daar woont ie nou, Evert!’ zei
hij zacht. ‘O, daar komt hij al aan ook!’
Een man in een groen pak kwam den hoek van het huisje omloopen en ging in het
voortuintje aan 't werk.
Evert schrok ook even, toen hij hun achtervolger van dien Zondag morgen
herkende. Maar toen zei hij flink:
‘Dat is toch allemaal weer in orde! Hij doet ons nou niks meer.’
Arend was er niet gerust op.
Ik ga hem goeiendag zeggen,’ dreigde Jan lachend.
‘Niet doen! Niet doen! 't Is net zoo'n kwaje! Als hij Evert ziet, krijgt die nog heel
wat te hooren!’ fluisterde Arend verschrikt.
Daar vreesde Jan ook voor en daarom stapten ze maar aan den overkant van den
weg voorbij. Vinke stond gebukt bij zijn bloempjes en zag ze dus niet. Maar Arend
werd door Jan nog braaf uitgelachen om zijn bangheid.
Op den Brink zagen ze het bekende witte huis weer tusschen de boomen schemeren.
Ze konden het niet laten er nog even langs te loopen. Evert moest toch ook zien,
waar ze geweest waren.

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

64
Kijk, op dien stoel heb ik gezeten,’ wees Arend. ‘Waar de zon net op schijnt. En jij
tegenover me, hè, Jan?’
't Speet Evert nog, dat hij niet mee gekund had. Hij zou zoo graag ook eens in
zoo'n mooi, groot huis zijn.
Ze zagen niemand, dan den chauffeur, die weer de auto aan 't poetsen was. Daarom
liepen ze maar verder, maar toen ze aan een tweesprong kwamen, bleven ze weer
staan.

Waar nu heen?
‘Zullen we 't hèm eens vragen?’ zei Evert. Er kwam een oud boertje aanstrompelen,
met een hooivork op zijn schouder.
Jan liep al op hem toe. ‘Baas,’ vroeg hij, ‘we willen naar 't hunebed. Moeten we
dan hierof daarheen?’
De oude man bleef staan en nam de jongens eerst eens een poosje zwijgend op.
Toen nam hij zijn pijp uit den mond, wees met den steel naar den kant, waar hij
vandaan gekomen was en zei langzaam:
‘Daar. Altijd maar neus achterna.’
‘En is 't nog ver?’ vroeg Jan. 't Mannetje trok zijn voorhoofd in diepe rimpels en
dacht een poos na.
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‘Nou,’ zei hij toen, ‘laat eens kijken; neen, niet zóó ver.... Me dunkt, zoowat een pijp
tabak rookens. Maar 't kan ook wat verder zijn. Loop maar rechtuit, dan kom je er
wel.’
Jan bedankte en ze gingen lachend verder.
‘Weet jij nou, hoe ver het is?’ vroeg Arend.
‘Als hij zijn eigen pijp bedoelt, dan is 't nog wel een uur,’ lachte Jan. ‘Want dat
was een groote hoor!’
‘En als hij dan niet harder rookt, komen we er nooit,’ schaterde Evert. ‘Want zijn
pijp was uit en nog haast vol tabak.’
Maar 't viel toch mee.
Toen ze 't dorp uit waren, kwamen ze op den esch. Dat was het bouwland. 't Meeste
koren was al gemaaid en een paar keer kwamen de jongens een hoogopgeladen wagen
tegen.
‘Als ik hier boer was,’ zei Arend, ‘zou 'k beter voor 't land zorgen. Kijk die haver
eens. Bij ons is ze veel grooter!’
‘'t Is hier ook zandgrond,’ antwoordde Evert.
‘Bij ons toch ook!’
‘Ja, maar niet zooals hier! Hier is 't zand op zand, maar bij ons zit er nog een
veenlaag onder! Die houdt het water vast en daardoor verdroogt het koren niet. Bij
ons heet het ook dalgrond, hè?’
‘Nou, geef mij dan dien dalgrond maar,’ zei Arend. ‘Ha, jongens, de heide!’
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‘Ja, de hei!’
Daar lag het ruime veld voor hen, in zijn mooiste kleed, getooid. Een groote, roode
zee was 't! Duizenden kleine bloempjes verspreidden hun geuren. Vlugge bijen
zoemden rond....
Niet ver van de jongens verwijderd liep rustig een kudde schapen. Een man stond
er onbeweeglijk bij.
En daar dicht bij, midden in die roode pracht lag het hunebed. Veel moois was er
zoo niet aan te zien. Maar 't leek wel vreemd, die hoop groote, ruwe steenbrokken
in 't vlakke veld.
‘Wie er 't eerst is!’ schreeuwde Arend en rende vooruit.
‘Ik win het!’ riep Jan en holde hem na.
Bruno sprong blaffend achter ze aan.
Evert deed niet mee. Hij had geen zin, om hard te loopen.
‘Jongen, jongen, wat is dat mooi,’ zei hij hardop.
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‘'t Is haast jammer, er over te loopen.’ Hij knielde neer, om zoo'n klein bloempje
eens goed te bekijken. Wat was één zoo'n dingetje al prachtig!
‘Hei!’ riep Jan. ‘Kom nou!’
Nu liep Evert op een draf naar zijn vrienden. Jan lag languit in de hei.
‘Bruno heeft het gewonnen, hoor!’ riep hij hem toe. ‘Hij sprong me op 't laatste
oogenblik voorbij. Maar hij heeft ook vier beenen en geen twee.’
Arend stond al boven op de steenen.
‘Kom hier, Evert! riep hij. ‘Je kunt er nog best bij. Nog wel tien zulke kereltjes
als jij. Jongen, wat monsters van steenen. Goed voor de snijboonenpot van mijn
moeder!’
‘Neem er een paar mee,’ grapte Evert terug. ‘Maar jongens, wat geweldige brokken!
Die grootste is wel drie meter lang, geloof ik! Wat bazen hè?’
Hij liep eerst eens om het hunebed heen, om het op zijn gemak te bekijken.
‘'t Zijn eigenlijk drie rijen,’ zei hij. ‘Kijk! Twee rijen evenwijdig, zoowat een meter
van elkaar af. Die zitten half onder 't zand. En dan nog een rij groote er boven op,
net als een dak!’
‘Je kan er onder kruipen,’ zei Arend, die weer naar beneden gekomen was. ‘Kom
eens Jan! Daar ga 'k hoor!’
‘Pas op!’ waarschuwde Jan lachend. ‘Als zoo'n steen op je hoofd valt, zit er vast
een deuk in!’
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‘In den steen?’
‘Neen, in je hoofd!’
‘Geen nood hoor,’ lachte Evert. ‘Die steenen liggen zoo al een paar duizend jaar.
Die blijven nog wel een poosje liggen. Schiet op, Arend! Ik kom bij je.’
Jan bleef lekker voorover in de hei liggen en steunde het hoofd in zijn handen.
Bruno kroop ook tusschen de steenen.
‘Zie je al wat?’ riep Jan na een poosje.
Arends hoofd kwam tusschen twee steenen uit.
‘Niets dan zand, hoor,’ zei hij. ‘Maar Bruno snuffelt zoo.’
‘Stil laten snuffelen,’ raadde Jan. ‘Wat zou daar nou zitten!’
Ze vonden niets en kwamen even later door een ander gat weer te voorschijn.
‘Kom maar hier,’ noodigde Jan uit. ‘Zoo als ik, lig je lekker.’
De jongens legden zich naast hem neer in de geurende hei.
‘Toch kon er nog wel eens wat zitten,’ peinsde Arend. Onder die steenen werden
toch vroeger die urnen begraven, hè?’
‘Wat voor dingen?’ vroeg Jan.
‘Urnen! Potjes met asch!’
‘Loop!’ kwam Jan ongeloovig. ‘Potjes met asch! Nou wil je me wat wijsmaken,
zeker!’
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‘Neen, gerust niet! De oude meester heeft er een poos geleden toch van verteld.’
‘Dan was ik toen zeker net thuis,’ zei Jan. ‘Wat zei hij er dan van? Toe Evert, jij
weet het vast wel. Vertel eens op.’
‘'k Weet alles niet goed meer,’ antwoordde Evert. 't Is al zoo'n tijd geleden.’
‘Ik zal je wel helpen,’ beloofde Arend. ‘Begin maar!’
‘Nou,’ begon Evert. Luister dan maar.’
‘Vroeger, toen woonden hier andere menschen dan nu....’
‘Dat is nog al glad! Verder!’
‘Nou, héél héél vroeger, hè? Toen woonden hier de Germanen.’
‘De Saksen,’ zei Arend.
‘Neen, nog veel vroeger. En als bij die menschen een koning stierf, dan werd ie
begraven natuurlijk. Maar niet zoo als nu. Eerst werd ie verbrand. En zijn wapens
ook en zijn kleeren ook. Want die menschen wisten nog niets van God en van den
hemel. Ze geloofden, dat ze na hun dood naar.... ja, hoe heette dat ook weer?’
‘'t Walhalla!’ zei Arend voor.
‘Ja, ze geloofden, dat ze dan naar 't Walhalla gingen. Daar konden ze ook weer
op de jacht gaan, dachten ze. En dan moesten ze toch wapens hebben, hè? Nou, die
werden daarom ook verbrand. En
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soms ook een paar knechten of zijn vrouw....’
‘Ook verbrand?’ vroeg Jan verbaasd.
‘Ja, en....’
‘Liepen ze dan niet weg?’
‘'k Geloof 't niet. Ze werden in ieder geval ook verbrand. Want in 't Walhalla
moesten ze voor den koning zorgen. Zijn eten koken en zoo. Dat dàchten ze natuurlijk
allemaal. Nou, en als ze dan verbrand waren, dan bleef er asch over, hè? Die werd
in potjes gedaan en dan werden die begraven. Soms gingen er ook nog een heeleboel
andere dingen bij in. Sieraden en zoo.’
‘Dus hier,’ zei Jan, ‘waar ik nou lig, hier hebben vroeger die ouwe Germanen
geloopen?’
‘Ja, dat denk ik wel.’
‘En wat dan verder?’
‘Dan werd zoo'n graf dicht gemaakt en die dikke steenen werden er op gelegd.’
‘Nou jok je!’ riep Jan ineens. ‘Dat heeft meester niet gezegd! Hoe konden ze nou
zulke monsters van steenen er op leggen? Zei meester dat ook?’
‘Ik weet het niet meer,’ zei Arend. ‘Jij Evert?’
‘Meester wist het ook niet, geloof ik,’ zei Evert. ‘Hij dacht, met hefboomen of
zoo....’
‘'k Geloof er niks van,’ riep Jan. ‘Niks!’
‘Ik ook niet,’ zei een vroolijke stem vlak achter de jongens.
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7. Wat de schaapherder vertelde.
Verschrikt keken de jongens op.
Er stond een lange man met een lachend gezicht op ze neer te kijken. Een klein,
zwart, zijden petje stond guitigscheef op zijn hoofd. Lichtblonde krulletjes sprongen
er aan alle kanten onder uit.
Een breikous, met de pennen er nog in, hield hij in de hand en onder zijn arm
klemde hij een langen stok met een klein schopje aan 't eind.
't Was de schaapherder. Zijn kleine oogjes keken, onder de borstelige wenkbrauwen
uit, schalksch de jongens aan.
Die lagen hem een poos verbaasd aan te staren.
‘Heb je me nu lang genoeg bekeken?’ grinnikte de man.
De jongens wisten nog niet, wat ze zouden zeggen.
‘Ik heet Freerk en ik ben de burgemeester van Heidestein,’ stelde de man voor en
er kwamen een heeleboel grappige rimpeltjes om zijn oogen, zoodat die nog kleiner
werden.
‘Hoe heeten jullie?’
De jongens krabbelden overeind en zeiden hun namen. Toen zagen ze de kudde
schapen vlak bij.
‘Aha!’ knikte de man. ‘Bezoek uit Veenland dus!
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Welkom, heeren! Welkom!’
De ‘heeren’ stonden den wonderlijken man maar aan te kijken. Ze moesten nog
aan hem wennen. Nu begonnen ze ook te lachen en Arend vroeg: ‘Is u alle dagen
hier in 't veld?’
‘Om u te dienen,’ zei Freerk deftig. ‘Al gauw vijf en twintig jaar.’
‘Dan weet u zeker wel, hoe die steenen hier gekomen zijn,’ vroeg Arend vrijmoedig.
Freerk trok zijn voorhoofd in diepe rimpels.
‘Ja,’ zei hij, ‘hoor es even. Toen ik hier voor 't eerst kwam, lagen ze er al. Ik heb
ze er dus niet neergelegd, dàt kan 'k je wel zeggen. Maar 'k weet het wel....’ Hij keek
even voor zich uit, alsof hij over wat peinsde. Toen kwamen zijn lachrimpeltjes weer
te voorschijn.
‘'k Weet het best hoor,’ zei hij. ‘Wou je 't graag hooren?’
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‘Graag,’ zeiden ze alle drie.
't Gezicht van den schaapherder scheen alleen maar te kunnen lachen.
‘Dan moet je me volgen,’ zei hij. ‘Kijk, daar loopen mijn gemeenteleden. 'k Heb
de zaken maar zoo lang aan den wethouder overgelaten, maar 'k blijf toch maar liever
wat in de buurt.’
Hij wees naar de schapen; een groote grijze herdershond stond op een heuveltje
er bij.
‘Kom maar mee.’
De jongens volgden den man naar de kudde.
‘Wat een rare,’ fluisterde Jan.
De man keek om naar zijn gasten.
‘Ik noem ze ook wel es mijn kindertjes, zie je,’ zei hij. ‘Dan is Siep mijn oudste
zoon. Maar dat komt op 't zelfde neer. De baas moet er bij zijn, hè?’
Toen ze dichterbij kwamen, draaide de herdershond zich om. Zijn staart begon
heen en weer te slaan, zijn nekharen rezen omhoog en daar schoot hij plotseling
woest grommend vooruit.
‘Help!’ schreeuwde Arend en drong tegen den herder aan.
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‘Siep!’ riep Freerk. ‘Hier!’
Maar Siep schoot voorbij op Bruno aan, die zoetjes achter de jongens meegesukkeld
was.
Wat een lawaai ineens.
Brommend en blaffend en jankend rolden de twee honden door de hei.
‘Bruno, hier,’ riep Jan bang, maar Bruno liet niet los.
‘Siep!!’ klonk het streng uit den mond van den man.
Dadelijk kwam Siep kwispelstaartend naar zijn baas. Die keek heel strak den hond
aan. Het lachje was van zijn gezicht verdwenen.
‘Mag dat?’ vroeg hij.
De wethouder liep onrustig voor Freerk heen en weer, loerde nog eens naar Bruno,
die op een afstand stond te grommen en keek dan weer achterom naar de schapen.
‘Mag dat?’ klonk het nog strenger.
Toen zakten de nekharen van het groote beest neer; Siep kroop op zijn buik tot
aan de voeten van zijn baas, wreef zijn kop door de hei en jankte zacht.
‘Prachtig!’ riep Jan.
‘Zoo is ie braaf,’ troostte Freerk, nog wat strak. ‘Aan je werk! En gedraag je goed,
hoor!’
Op een sukkeldrafje liep Siep heen en stond even later al weer op zijn heuveltje
met opgeheven kop de kudde te overzien.
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‘Foei, foei, is me dat een ontvangst?’ bromde Freerk na.
Hij lachte al weer.
‘'t Is nog goed afgeloopen, jongens, want ze waren aardig goed aan elkaar
gewaagd.’
‘Zal ik Bruno wegbrengen?’ vroeg Jan.
‘Neen, laat hem maar, hoor! Siep kijkt niet meer naar hem om, dat verzeker ik je.
Kijk, hier is mijn ontvangkamer. Neem plaats en maak 't je gemakkelijk.’
Freerk zette zich op den rand van een kuil en de jongens volgden zijn. voorbeeld.
In een kringetje zaten ze nu bij elkaar, Jan het dichtst bij den schaapherder. Hij begon
al van hem te houden. Een goeie man is 't, dacht hij. Hij heeft zijn hond niet geslagen.
De jongens keken maar naar het bruine rimpelgezicht voor hen. Je moest al lachen,
als die man je aankeek.
Freerk wees met breed gebaar rond.
‘Zie je, dit is nu mijn paleis,’ zei hij. ‘Wat zeg je er van? Is het niet ruim? Een
koning heeft het niet grooter. En het ruikt hier naar de fijnste odeur, die je maar
hebben kan. En het plafond, hoe lijkt je dat?’
Hij wees omhoog.
‘Mooi!’ lachten de jongens.
‘O, zoo! Dat dacht ik ook. Hier ben ik nou van 's morgens, als de hei droog is, tot
zonsondergang.
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Ja, ja, Freerk heeft het nog zoo slecht niet. Maar nou wil ik eerst mijn kous afbreien.
Hier Jan, houd jij de kluwen maar vast. Dan doe jij ook wat voor den kost. 'k Heb
wel graag, dat er eens een mensch komt. Hebben jullie wel eens eerder zoo'n mooie
kudde schapen gezien?’
‘In 't veen zijn geen schapen,’ zei Evert. Alleen ouwe Derk heeft er één.’
‘Ja, maar dat is vast een ander soort,’ antwoordde Freerk. ‘Dat is een Friesch
schaap en dit zijn Drentsche langstaarten. Dié geeft melk en déze niet.’
‘Geen melk?’ vroeg Arend ongeloovig.
‘Geen droppel,’ verzekerde Freerk. ‘Alleen voor de lammetjes in 't voorjaar. Wij
houden deze uitsluitend voor de wol en voor 't vleesch en.... ja, nog voor wat anders
ook. Dat laten ze iederen nacht als een cadeautje voor den boer in den stal achter.
En die kan dat best op 't land gebruiken, snap je?’
Ja, ze begrepen hem al.
‘Hoeveel zijn er wel?’ vroeg Jan.
‘Op den kop af honderd drie en vijftig,’ zei de herder. ‘Met die paar geiten
meegeteld. Díe geven natuurlijk wél melk, hè?’
‘En zijn die allemaal van u?’ vroeg Jan weer.
‘Zoo rijk is Freerk niet,’ was 't antwoord. ‘Veertien zijn er van me zelf. Die anderen
hoed ik voor de boeren uit het dorp. Straks gaan er weer een
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vijftig weg. Die zijn verkocht aan een veekoopman. Dan gaan ze eerst nog een poosje
naar de klei, om vet te worden. En dan worden ze geslacht. Jammer, vind je niet? 't
Zijn zulke verstandige beesten.’
‘Ik dacht dat schapen dom waren,’ zei Evert.
‘Ja, dat zeggen de menschen, omdat ze zoo goedig uitkijken en altijd achter den
belhamel aanloopen. Dat is dat groote schaap met die hoorns. Klinkt zijn klokje niet
mooi? Dat komt, doordat de menschen zelf dom zijn! Nou denken ze 't van de schapen
ook. Je moest maar eens zien, hoe precies ze 's avonds hun hok weten. Ik loop het
dorp maar door en van zelf wordt de troep kleiner. Wacht eens even!’
Freerk legde zijn kous naast zich neer en nam zijn stok met het schopje er aan.
Een paar schapen waren een eindje van de kudde afgedwaald. De herder spitte
een stukje zand uit en zwiepte het handig door de lucht. Het raakte één der dieren
op den rug. 't Beest sprong verschrikt op zij en holde met malle sprongen naar zijn
makkers terug. Siep joeg de anderen weer bij de kudde.
‘Of ze 't weten hè?’ lachte Freerk. ‘Ja, schapen zijn niet dom! Maar nou dat
hunebed, hè? Hebben jullie wel eens gehoord, dat het veen er niet altijd geweest is?’
‘Neen, nog nooit.’
‘Krijg je dan geen geschiedenis op school?’
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‘Dat is toch geen geschiedenis,’ zeiden ze. ‘Dat is heel wat anders!’
‘Wis en zeker is dat geschiedenis,’ lachte Freerk. ‘Maar 't is al heel lang geleden.
Hoe lang, dat weet 'k niet eens. Toen was er nog geen turfje. Hier was toen al hei,
maar waar jullie nou woont, was het één groot moeras, met bruine waterpoelen. En
in die poelen groeiden een massa planten: varens en mos en ook heide. Als het herfst
werd, stierven die en zonken naar den bodem. Dat gebeurde ieder jaar. Zoo kwam
er telkens een laagje planten bij. Boomen vielen er ook in. Daar vind je nu nog de
stronken van. Nooit gezien?’
‘Ja, die branden we 's winters in den haard,’ zei Evert.
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‘O zoo! Nou en die laag werd al dikker en dikker, totdat ze in 't laatst boven 't water
uit kwam. Toen was het veen er.’
‘'t Kan haast niet,’ zei Arend ongeloovig. ‘'t Is een wonder!’
‘'t Kan haast niet! 't Kan haast niet,’ praatte Freerk hem minachtend na. ‘Zie je
nou wel, dat de menschen dom zijn? Ken je dan “het lied van het veen” niet? Ook
nooit van gehoord? Luister maar. Dan ga ik nog voordragen ook.’
Freerk kuchte eens en begon:
‘Wild en woest en ledig was het ruwe veen,
Slechts de heide vlocht haar krans er over heen;
Ze boog zich over de oevers van den bruinen plas
En verborg de diepten van het zwart moeras.’

‘En nou komen je grootvaders er ook nog in voor,’ zei Freerk. ‘Luister maar:
‘Zie, daar naadren mannen met een ijzren wil,
Aan den zoom dier poelen staan zij peinzend stil.
‘Broeders, op! Ten strijde! En den band geslaakt,
Die de schatten kluistert, door 't moeras bewaakt.’
‘Ja, ze hebben moedig heel den strijd volbracht
En een schat verworven voor het nageslacht!
Hunne namen blinken, met ondoofbren glans
En we vlechten juichend hun een heidekrans.’

‘Kennen jullie dat niet, domooren?’ vroeg de
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schaapherder. ‘Nou woon ik niet eens in 't veen en ik ken het wel.’
‘Ik heb het wel eens gehoord,’ zei Evert. ‘Grootmoe zingt het wel eens, maar 'k
zal haar vragen, of ze 't me leert. Ik vind het mooi.’
‘Goed zoo,’ prees Freerk. ‘En vraag je meester maar eens, of 't niet waar is van
dat moeras. Het duurde nog wel eeuwen, voor je er over kon loopen. Toen de
Romeinen in ons land kwamen....’
‘50 jaar voor Christus,’ zei Arend.
‘Jij bent toch niet zoo dom, als je wel lijkt! Dat wist ik nou niet. Nou die Romeinen
hebben bij Valthe een brug gelegd over 't veen. Allemaal planken naast elkaar. Een
stuk er van is nog in 't museum in Assen. Daar ben je natuurlijk ook nog nooit geweest,
hè? Als je grooter bent, moet je er eens heengaan. Daar zie je zooveel moois uit dien
ouden tijd. 'k Zeg het ook altijd tegen de menschen in 't dorp. Maar ze doen 't niet!
Die willen nou beslist dom blijven! Wat ik van 't veen verteld heb, gelooven ze ook
niet.’
‘Nou hebben we nog niks van 't hunebed gehoord,’ zei Evert.
‘Ho, ho!’ riep Freerk, net of hij boos was. ‘Ik kan geen twee dingen tegelijk. 'k
Wil eerst nog wat anders zeggen. Jij trapt daar net boven op een wonder mooi ding.’
Evert trok zijn voeten omhoog, maar hij zag niets.
‘Zie je nou wel?’ foeterde Freerk. Jullie gaan
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door de wereld met je oogen in den zak! Zie je nou niets? Zie je dat plantje niet?’

Nu zagen ze 't.
't Was een kring van roode blaadjes; haartjes zaten er op en daaraan kleefden
heldere droppeltjes. Er stonden nog meer.
‘Dat is Zonnedauw,’ legde Freerk uit. ‘Die leeft van mugjes, die vastkleven aan
dit vocht. Geloof je zeker ook niet, hè?’
Neen, de jongens wisten haast niet, wat ze denken moesten van alles, wat deze
wonderlijke man hun vertelde. Maar Evert stak met het schopje van den schaapherder
een der plantjes uit en deed het in zijn trommel.
‘Waarvoor doe je dat?’ vroeg Freerk.
‘Voor den meester! We hebben Maandag weer school.’
‘Toe maar! Jij wordt een wijs man! Nou, luister dan, want ik moet naar mijn
schapen. Die zijn al weer een heel eind weggeloopen!’
De vroolijke schaapherder dacht even na. Zijn oogen begonnen nu heel guitig te
staan.
‘Luister,’ zei hij nog eens. ‘In den tijd, toen het veen nog een moeras was, toen
woonden hiér al
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menschen. Ze waren een beetje grooter dan die van tegenwoordig. 'k Denk, dat één
zoo'n kereltje zoo lang was, als wij met zijn vieren samen. Die hebben de hunebedden
gebouwd. Als zoo'n rens door 't veld stapte en hij zag zoo'n kiezeltje liggen van vijf
bij twee meter, dan draaide hij er eens een paar keer om heen en schopte hem een
eindje weg met zijn voet. En als zoo'n dingetje hem dan aanstond, nou, dan pakte hij
het zoo tusschen duim en vinger en wipte het in zijn vestzakje. “Dat is een aardig
dingetje voor mijn graf,” zei hij dan. 's Avonds waren zijn zakken heelemaal vol. En
dan gooide hij al die steentjes op een hoop, nou en dan was 't hunebed klaar, hè?’

De jongens hadden verbaasd zitten luisteren. Nu schaterden ze 't uit.
‘Dat is niet waar!’ riep Arend. Toen droegen ze toch nog geen vest! Toen hadden
ze beestenvellen!’
‘Weet jij 't dan beter?’ vroeg Freerk lachend.
‘Neen, maar dàt zal 'k meester ook eens vertellen! riep Arend. ‘Ha, ha! Jongens,
wat zal die lachen!’
Freerk sprong op.
‘Ga je gang,’ zei hij. ‘Maar als hij 't anders vertelt, dan geloof tòch mij maar. Want
hij is er ook niet bij geweest, toen 't gebeurde en ik loop hier nu
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al vijf en twintig jaar in 't veld. Maar nu mag je wel voortmaken hoor!’
‘Hoe laat is 't dan?’ vroegen ze.
Freerk keek naar de lucht.
‘De zon staat nog twee bandbreedten boven den horizont,’ zei hij. ‘Nog anderhalf
uur, dan gaat 't groote licht uit.’
Ja, dan moesten ze weg. ‘Dag, Freerk!’ riepen ze. ‘Mogen we nog eens terug
komen?’
‘Gerust hoor,’ was 't antwoord. ‘Dan zal ik je 't verhaal van Ellert en Brammert
eens vertellen. Maar je moet me gelooven! Dag jongens. Groeten aan je meester.’
Toen de jongens aan den rand van de heide waren, zagen ze nog eens om en
zwaaiden met hun pet. De schaapherder zwaaide terug.
‘Wat een aardige kerel,’ zeiden ze.
‘Ik zou best schaapherder willen worden,’ meende Evert.
Ze stapten flink door en waren nog voor donker thuis.
't Was een heerlijke middag geweest en ze hadden veel te vertellen.
Meester zei de volgende week, dat alles, wat Freerk verteld had van 't moeras en
van de Zonnedauw waar was. Maar dat laatste, van 't hunebed, neen, dat geloofde
meester ook niet.
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8. Bruno's laatste groet.
De zomer was voorbijgegaan. Langzamerhand waren de dagen korter en de zon
minder warm geworden. Nu was de herfst gekomen. Nu was de wind baas in het
veen. Als hij kwam aansuizen over het vlakke veld, die woestaard, was er niets, dat
hem in zijn vaart tegenhield.
Het huis van Jan was al lang klaar. Hij en Evert sliepen niet meer onder één dak.
Het werk in het veen was bijna afgeloopen. In lange rijen stonden de bruine
turfhoopen geduldig te wachten, tot ze in schepen de wijde wereld zouden ingaan.
Vader ging nu alleen naar 't veen. Het veld moest nog worden klaar gemaakt voor
't volgend jaar en en zoo nu en dan werd een schip geladen. Dat was alles.
's Avonds was het al vroeg donker, vooral wanneer de zware, grijze regenwolken
zoo laag hingen.
't Werd ook al koud en Everts moeder legde 's avonds het haardvuur aan. De meeste
menschen in de buurt hadden kachels, maar Everts vader hield
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meer van den gezelligen, ouderwetschen, open haard.
De vlammetjes krinkelden zoo leuk tusschen de opeengestapelde turven of
houtblokken! Je kon er wel een uur stil bij zitten kijken, zonder je te vervelen. En
als de lamp nog niet aangestoken was, dansten allerlei grillige schaduwen langs de
wanden.
Dan zaten Evert en zus er stil naar te kijken. Of ze lagen op hun knieën op een
stoel voor 't raam, lichtjes te tellen. Die lichtjes bewogen zich langzaam in de verte
op den straatweg voort. Ze waren van fietslantaarns en 't leken net oogen, die telkens
even dichtknipten, als er een boom voor kwam.

Maar soms, en dat was 't àllergezelligst, soms kwam grootmoe vertellen. In 't donker
bij 't haardvuur.
Dan werd ze in vaders grooten leunstoel gezet, dicht bij 't vuur. Dan werd het
doodstil in de kamer

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

86
en Evert, die op een stoof tegenover haar zat, zag alleen maar de eene helft van haar
gezicht, dat rood gekleurd scheen door de vlammen. Dan kwamen ze, de oude
geschiedenissen uit grootmoe's jeugd, de eene nog mooier dan de andere.
En wat er in voorkwam zag Evert op de wanden in de bewegende schaduwen:
paarden en wagens, honden, boomen en menschen. Alles kon je er van maken.
's Avonds in bed, lag hij dan nog aan het verhaal te denken. Dan bulderde vlak bij
hem de wind over het dak, dan rikketikten de dakpannen en kletterden de regenvlagen
tegen het raam.
Dan kroop Evert tot zijn neus onder de dekens, trok die fijn om zich heen en voelde
zich echt prettig.
Vlak bij hem was de kou en de regen en hij lag daar rustig en warm.
Arend zei, dat hij 's avonds duidelijk voelde, dat hij zacht heen en weer gewiegd
werd, als 't zoo waaide. Hij sliep ook op zolder en hun huis was oud en had zwakke
muren.
Maar hij vond het juist fijn.
Als ze hun langen tocht over 't veen maakten, van en naar school, raasde de wind
soms om ze heen. Dan moesten ze al hun krachten inspannen, om er tegen in te
komen. Dan waaiden hun broodtrommels achteruit en slingerden heen en weer. Dan
vochten ze tegen den storm!

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

87

Arend schreeuwde dan wel twee maal zoo hard als anders.
Op zoo'n ruwen, donkeren avond was het, dat Jan, nog voor hij bij huis was, al
zag, dat er bezoek moest zijn.
Een klein eindje het weggetje op, stond een auto, een mooie, groote, zwart-gelakte
auto. Een man zat er stil voorin te wachten.
Jan dacht dadelijk aan dien avond, toen moeder ziek was. Toen had hier ook een
auto gestaan, van den dokter. Of zou het weer de dokter zijn? Zou vader misschien
ziek zijn? Of Klaasje, of broer....?
Hij rende verder naar huis, met kloppend hart.
O, als 't maar niet waar was!
Gelukkig, 't wàs niet waar.
In de keet stonden wel een vreemde heer en dame, maar geen dokter. Vader en de
anderen zaten gezond en wel bij de tafel.
Jan stond in de deur verbaasd naar de ruggen van
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de deftige bezoekers te kijken. De heer droeg een breeden bontkraag en de dame
zoo'n mooien mantel! Ze stonden juist klaar, om weer te vertrekken.
Jan was stil binnengekomen, maar toen hij de deur achter zich sloot, keerden de
bezoekers zich om.
‘Wel daar hebben we Jan,’ zei de dame. 't Waren meneer en mevrouw Lanting.
Jan gaf mevrouw en meneer een hand.
‘Ik moest de groeten doen van Gerdientje,’ zei Mevrouw. ‘Ze praat nog wel eens
over je.’
‘En ben je nog altijd goede vrienden met je meester?’ vroeg meneer.
‘Ja, meneer!’ zei Jan.
‘Dat is toch zoo raar,’ zei vader. ‘Vroeger wou hij soms graag thuisblijven om me
op het veen te helpen. Maar tegenwoordig wìl hij naar school, al regent het ook
baksteenen.’
‘Ik zou hem maar niet thuis houden, Braams,’ zei meneer. ‘Het is goed, dat hij
veel leert. Daar heeft hij later plezier van.’
‘Dat is wel waar,’ stemde vader toe. ‘Maar in den drukken tijd moet alles helpen,
wat armen en beenen heeft. Anders lijden we in den winter honger.’
Daar konden meneer en mevrouw niet veel op antwoorden. Armoede en honger
waren vreeselijke dingen. Dat wisten ze wel, al hadden ze 't zelf niet ondervonden.
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Ze keken het hutje nog eens rond. 't Zag er wel aardig uit van binnen, maar 't heele
huisje was van dunne planken. En als de winter kwam?....
‘'k Zal morgen nog wat warme kleeren sturen,’ dacht mevrouw, ‘voor we weggaan.’
Ze zouden vertrekken naar hun huis in de stad en mevrouw had eerst nog een keer
naar Braams gewild. Meester had haar verteld van den brand en het nieuwe huis. Ze
wilde graag wat doen voor Braams en zijn gezin, maar ze durfde hem geen geld
geven. Dat zou hij toch niet aannemen. Dàt wist ze wel.
Ze praatten nog even; toen gingen ze. Allen liepen mee tot de deur. Jan zou ze tot
de auto brengen en ze voorlichten met de oude stallantaarn.
Het was nu heel donker geworden. De wind was nog toegenomen in kracht en
toen ze achter elkaar het smalle weggetje opliepen, sloegen de regendroppels hen in
't gezicht.
't Was gevaarlijk voor een vreemde, nu alleen langs den diepen sloot te loopen,
die bovendien vol water stond.
Jan kwam er zoo vaak langs. Hij kende den weg op zijn duimpje en had hem
desnoods met gesloten oogen kunnen vinden.
Hij stapte flink voor mevrouw uit en hief de lantaarn hoog op, zoodat het schijnsel
van de flakkerende petroleumvlam op het water van den sloot

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

90

viel en op het modderige pad. ‘Toe maar, wind, blaas maar op,’ dacht hij. ‘Ik zal wel
zorgen, dat ze goed en wel in hun auto komen. Ik weet hier ieder kuiltje. Ik ben de
gids!’
‘Niet zoo hard, Jan!’ riep mevrouw. ‘Ik zie geen pad meer, jongen! Denk om je
hoed man....! Foei, wat een weer!’
Jan liep wat langzamer en hief de lantaarn nog hooger.
‘Hierheen, mevrouw!’ riep hij. ‘Nu komt het slechtste stuk!’
Ze stapten achter hem aan, over het glibberige
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paadje. Je moest goed opletten, dat je voeten niet uitgleden.
‘'k Wou, dat we maar goed en wel in den wagen zaten,’ zuchtte mevrouw. ‘Is me
dat een weg?’
Meneer gaf haar een arm. Even probeerden ze, of het links naast het weggetje
beter ging, maar hun voeten zakten diep weg in den natten, doorweekten bodem van
het aardappelveld.
Toen schuifelden ze maar weer dapper voort over het smalle dijkje.
Langzaam, maar zeker kwamen ze vooruit. Ze zagen reeds het roode achterlicht
van hun wagen.
Daar, plotseling, schoot van het aardappelveld een donkere gedaante vooruit, recht
op Jan af. Jan hoorde een hond blaffen en voelde een flinken duw in zijn borst. Hij
schreeuwde het uit van schrik en sloeg van zich af. Maar hij deinsde ook terug.
De lantaarn zwaaide door de lucht. Jan gleed uit, probeerde zich nog staande te
houden, maar tuimelde toen achterover in den diepen sloot.
Onder 't vallen dacht hij: ‘Bruno!’
Klets! Het water sloot zich boven zijn hoofd, het drong in zijn mond en neus, het
suisde in zijn ooren....
Een oogenblik was Jan de kluts kwijt....
Proestende kwam hij weer boven, maar nu was ook de ergste schrik voorbij en hij
sloeg flink armen en beenen uit, om den wal te bereiken.
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Hij kon goed zwemmen, die Jan! Hij heesch zich omhoog aan het natte gras en kroop
hijgend tegen den wal op. Daar stond hij nu kletsnat in het donker, terwijl de wind
om hem heen gierde.
Nu pas hoorde hij de stemmen van meneer en mevrouw Lanting. Ze stonden op
den tegenovergestelden slootkant en riepen zijn naam: ‘Jan! Jan! Waar ben je?!’
‘Hier ben 'k al, mevrouw!’ schreeuwde Jan. ‘'k Ben er dwars doorheen gekomen.
'k Zal even omloopen!’
Hij liep de sloot langs, tot hij aan den dam was. Onder het loopen bemerkte hij,
dat hij de lantaarn nog in de hand hield. Zijn hand deed pijn, zoo stijf had hij het
hengsel vastgeklemd.
Tegelijk met den chauffeur kwam hij bij meneer en mevrouw aan. In zijn auto had
de man het geroep gehoord.
‘Jongen, jongen, wat ben ik blij, dat het zoo afgeloopen is,’ riep meneer. ‘Je bent
er goed afgekomen. Geen pijn gedaan?’
Hij moest hard praten, om zich verstaanbaar te maken.
‘Neen, meneer! Niks hoor! 'k Ben alleen een beetje nat!’ riep Jan. Hij lachte al
weer.
‘Hoe kwam dat toch?’ vroeg mevrouw. Ze kon nog haast niet praten.
Jan vertelde kort van Bruno. ‘Hij was al meer dan een week weg geweest,’ zei hij.
‘En nou was
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hij zeker blij, dat ie me terugzag. 'k Heb nog wel een nest voor hem in de
plaggenschuur gemaakt, maar hij wil niet blijven. 't Is zoo'n zwerver!’
‘Ik heb een hond hooren janken,’ zei meneer. ‘Maar nu, jij gáúw naar huis! En
pas maar op, hoor! Kun je 't vinden alleen?’
‘O ja, meneer!’
‘Hard loopen dan, anders word je nog koud ook!’
Jan gaf meneer en mevrouw een natte hand.
‘Groeten aan Gerdientje,’ zei hij.
‘Ik zal haar vertellen, wat een dappere jongen jij bent,’ zei mevrouw. ‘Dag, Jan.
Voorzichtig, hoor!’
Toen liepen ze vlug naar de auto en Jan zocht den weg terug.
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Achter zich hoorde hij den motor brommen en ineens zwaaide een breede, witte
lichtschijn over hem heen en bleef recht op de keet gericht staan. Ieder plasje zag
Jan nu. De auto hielp hem den weg vinden.
‘Dank u wel,’ schreeuwde Jan. Toen liep hij hard naar huis. Bij de deur bleef hij
nog even staan. De lichte streep zwaaide om over het land en de auto reed weg.
't Was nu ineens pikzwarte nacht geworden, maar langzaam wenden Jans oogen
weer aan de duisternis.
Toen ging hij in zijn natte kleeren weer terug; het paadje een eind op. Het water
sjiepte in zijn klompen. Hij rilde. Nu en dan bleef hij staan en floot en riep Bruno.
Maar hoe scherp hij ook luisterde, hij hoorde niets dan het suizen van den wind....
‘'k Heb hem nog geslagen ook, geloof ik,’ bromde Jan. ‘En hij was nog wel zoo
blij! Maar ik schrok ook zoo....’
Toen holde hij klappertandend terug naar huis.
‘'k Zal je morgen een extra stuk brood meenemen, hoor, ouwe jongen,’ mompelde
hij.
Klaasje keek heelemaal niet blij, toen ze Jans natte kleeren zag, waar het kroos
nog op zat.
Hij moest dadelijk naar bed, want hij had maar één pak en morgen moest hij het
weer aan naar school. Dan kon het drogen bij de kachel.
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‘Dat heb je nou van dien hond,’ bromde vader. ‘Die beesten zijn niet te vertrouwen.’
Maar Jan nam het dadelijk voor zijn vriend op.
‘'t Was van blijdschap, vader,’ zei hij.
‘Mooie blijdschap! Je had wel kunnen verdrinken jongen!’ zei vader.
‘Jan,’ babbelde broer, ‘wanneer komt ie weer?’
‘Wie? Bruno?’
‘Neen, die man met dat konijn om zijn hals,’ zei broer. ‘'k Heb chocola van hem
gekregen.’
Toen lachte Klaasje ook weer.
‘Dat is een bontkraag,’ glimlachte vader. ‘Nou, dat zal wel een poosje duren, hoor!
Maar 't zijn goede menschen, dat zijn 't.’
Jan lag in bed nog aan Bruno te denken en den volgenden morgen ging hij al vroeg
de deur uit, met de extra boterham.
Maar hij zag Bruno nergens. Ook de volgende dagen kwam hij niet weer te
voorschijn. Jan heeft hem nooit teruggezien.
Zou hij van koude en honger zijn omgekomen?
Of zou het dier weggeloopen zijn, omdat nu zijn eenige vriend hem ook geslagen
had?
Niemand weet het.
Maar 't speet Jan wel.
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9. Toen de winter kwam.
De winter kwam bijzonder vroeg dit jaar.
Reeds in November baggerden de jongens door een dikke sneeuwlaag naar school.
Voor de kleintjes uit de buurt was de reis toen soms te zwaar en ze bleven vaak
thuis.
Maar Jan, Evert en Arend verzuimden nooit. 't Was veel te gezellig in school om
thuis te blijven. Ze waren gegaan, al was de weg ook dubbel zoo lang geweest.
Vroolijk trapten ze iederen morgen weer door de sneeuw en ze hadden den
grootsten schik onderweg. Vooral als het niet vroor en de sneeuw zoo lekker bakte.
Dan liep je op stelten.
Ze waren dan wel moe, als ze bij school kwamen en hadden soms natte voeten,
maar dat was gauw te verhelpen. Dan mochten ze in school fijn hun voeten drogen
tegen den ijzeren mantel, die om de groote kachel stond. Ze zaten dan plat op den
vloer met hun rug tegen een bank geleund en mochten onder 't vertellen zoo blijven
zitten, tot hun kousen kurkdroog waren.
Op een morgen zakte Jan in een kuil, die vol gewaaid was met sneeuw. Dat was
zoo'n grappig gezicht! Je zag hem, en ineens was hij weg! Eerst
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schrokken ze een beetje, maar toen ze Jan met een benauwd gezicht weer omhoog
zagen kruipen, schaterden ze 't uit. Hij leek precies een sneeuwpop. Arend moest
zoo lachen, dat hij omrolde in de donzige sneeuw.... Hij kon niet weer ophouden.
Jan lachte mee en schreeuwde:
‘Lach je me ook nog uit! Wacht, nou zal ik jou er ook eens instoppen!’
Arend zette 't op een loopen, maar een eind verder liet hij zich weer slap rollen.
Jan had geen medelijden met hem en stopte hem heelemaal onder. Toen kwam
Evert er ook nog bij,
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en ze stoeiden, tot ze alle drie sneeuwpoppen leken.
Maar toen stonden ze ernstig te beraadslagen. In de veenkuil stond water en Jans
voeten waren nat.
‘Ga terug,’ zei Evert.
‘Nooit,’ riep Jan. ‘Wel ja, 'k zal thuis zitten vandaag! Vooruit maar, hoor! Dat
droogt wel bij de kachel.’
Toen ze in school kwamen, zei meester: ‘Ha, daar zijn de dapperen weer! Jullie
doet je namen nu alle eer aan, hoor! Een arend en een wild zwijn verbeteren het je
niet! En jij bent ook een jongen van Jan de Witt, Jan!’
Arend moest denken aan het oogenblik, toen Jan uit den kuil kroop.
‘Jan de Witt!’ schaterde hij. ‘Dat was hij vanmorgen, meester!’
Hij vertelde, wat er gebeurd was.
‘Dat zou toch gevaarlijk kunnen zijn,’ zei meester. ‘En stond er geen water in den
kuil, Jan?’
‘Hij is heelemaal nat, meester,’ riep Evert.
‘Wat geeft dat nou?’ riep Jan. ‘'t Is niks erg, meester!’
Maar meester nam Jan mee in huis en liet hem daar droge kousen aantrekken.
‘Je mag niet ziek worden,’ zei hij. ‘'k Wil je morgen ook graag weer in de klas
hebben.’
En van meesters vrouw kreeg Jan nog een glas warme melk. Dat kreeg hij thuis
nooit en tegen de
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jongens zei hij later: ‘Daarvoor zou ik iederen morgen wel in een kuil willen zakken!
Zoo lekker was dat!’
In de pauze gingen ze sneeuwballen gooien met den meester, maar ze raakten hem
zoo, dat hij op een holletje de school invluchtte.
Een paar weken later ging het vriezen en toen werd de reis naar school zoo
gemakkelijk, als ie nog nooit geweest was.
Toen gingen ze op schaatsen!
Nieuwe schaatsen hadden ze niet. Evert had een paar, waar grootmoe vroeger nog
op gereden had en Jan bond de zijne met touwtjes onder. Maar ze kwamen vooruit
en flink ook!

's Avonds bleven ze, nadat ze uit school kwamen, nog een heele poos rijden. En op
een Zaterdagmiddag maakten ze met meester een groote reis; naar Ter Apel om het
oude klooster te zien. Onder-
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weg hadden ze warme anijsmelk gedronken! Wat een fijne tocht was dat geweest!
En het bleef maar vriezen. De jongens genoten iederen dag weer! En ze dachten: ‘Ik
hoop, dat het nog lang doorvriest!’
Maar hun ouders, díe dachten er anders over. Die genoten niet.
Ze keken ook, net als hun jongens, iederen morgen, als ze opstonden, het eerst
naar de ruiten. Maar zíj vroegen nièt: ‘Vriest het nog zoo fijn?’
Zíj vroegen: ‘Is 't nou nòg geen dooi?’
Het werk op het veen was nu geheel afgeloopen. Er kòn niet gewerkt worden. Als
het dooide, was er misschien nog iets te verdienen, bij een boer of op de hei. Nu
verdienden de vaders niets en het geld, dat zoo zuinig overgespaard was in den
afgeloopen zomer, teerde langzaam op!
Iederen dag werden de gezichten van de moeders bezorgder, telkens weer vroegen
ze zich af, waarop nu nog iets te bezuinigen viel. Maar het kon haast niet zuiniger
meer in 't laatst.
En iederen dag liepen de vaders onrustiger heen en weer en peinsden, waarmee
nu nog iets te verdienen viel. Maar ze vonden niets. Er wàs geen werk. Ze scharrelden
wel wat in de schuur, ze timmerden het kippenhok weer terecht, ze zaagden wat
brandhout, maar dat bracht ook geen geld binnen.
Dan zaten ze weer stil bij de kachel en keken peinzend naar buiten. Ze waren
bezorgd.
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De kachel moest flink branden, om het in huis warm te houden. Gelukkig, aan turf
ontbrak het niet! Maar brood en melk en spek kostten ook geld, veel geld!
En toen het weken lang bleef doorvriezen, kwam de armoede in Turfland en ze
sloeg bijna geen deur over.
Bij Evert thuis ging het nog het best. Mast had voor een paar jaar zelf een stukje
veen gekocht en de turf had dit jaar nog al aardig wat opgebracht. Maar toch moest
Everts moeder ook zuinig zijn. De brand had ook geen voordeel gebracht.
Bij Arend was het erger. Het laagje boter op zijn brood werd hoe langer hoe dunner
en op een dag bleef het heelemaal weg. Maar Arend at, als hij thuiskwam, even
smakelijk en vroolijk zijn droge boterham.
Toen werden ook de boterhammen zèlf dunner. Spek of vleesch kwarn niet meer
op tafel. Toen moest Arend wel eens naar bed met een maag, die nog riep om wat
eten.
Tóén begon ook Arend naar dooi te verlangen.
Eens gebeurde er iets ergs. Arend moest voor zijn moeder melk halen. Die was voor
zijn zusje, dat zoo zwak was. Moeder gaf hem het emmertje en een dubbeltje.
‘Niet verliezen hoor! Voorzichtig!’ zei ze.
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‘Neen, moeder!’ Arend rende weg, maar geen tien minuten later kwam hij terug,
zonder melk en met een bang gezicht.
‘Waar is de melk?’ vroeg moeder angstig. Ze zag wel aan zijn gezicht, dat er iets
niet in orde was.
Arend hoorde die angst in moeders stem en hij durfde niets zeggen.
‘Je hebt het geld toch niet verloren?’ vroeg moeder gejaagd. ‘Toe, jongen, spreek
dan toch!’
En toen ze Arend ja zag knikken, riep ze, half schreiend: ‘Jongen! Tòch verloren!
En 't was mijn láátste dubbeltje!’
En Arend kon haar niet troosten. Hij keerde zich woest om, hij rende de deur uit,
snikkend....
Wanhopig schold hij zich zelf uit voor al wat leelijk was. Suffert, die hij was, om
dat dubbeltje ook in zijn hand te houden en het emmertje in dezelfde hand. En om
dan dat emmertje aan het hengsel rond te slingeren, hoe langer hoe harder.... Toen
was zijn hand ineens leeg geweest; het dubbeltje was er uit gevlogen.... Een suffert
was hij!
Hij had gezocht in de sneeuw, maar niets gevonden.... Maar nu ging hij wéér
zoeken en hij zou het vinden! Die arme moeder! Ze huilde! En dat was zíjn schuld!
Hij móést het terug vinden! En nu kreeg Geertje vanavond geen melk! Zijn schuld
al weer. O, hij móest, hij móest het vinden, al zou hij ook altijd doorzoeken!....
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En ijverig was hij begonnen, op het plekje, waar zijn voetstappen nog stonden van
daarstraks. Hij had gezocht, gezocht.... Zag hij niet het kleine gaatje, dat het dubbeltje
gemaakt moest hebben toen het in de sneeuw drong?.... Nergens?
Dan maar de sneeuw zelf nazoeken. Zorgvuldig zocht hij de naaste omtrek af en
zeefde de droge sneeuw tusschen zijn vingers.... Maar toen hij wel een half uur
gezocht had, had hij nog niets gevonden.
Toen werd Arend wanhopig, radeloos, woedend! Hij schopte met zijn klompen
wild door de sneeuw, hij snikte, hij stampvoette het uit van droefheid.... En nog weer
zocht hij....
Maar eindelijk liep hij weg. 't Begon donker te worden. Nu zag je toch niets meer....
Moeder had den heelen avond niet gemopperd. Ze had uit het raam zijn vergeefsche
zoeken gezien.
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Maar die bedroefde oogen zag Arend nog voor zich, toen hij al in bed lag.
Hij kon niet slapen. Hij lag maar te denken over dat eene: Hoe kreeg moeder haar
dubbeltje terug? Morgen weer zoeken? Hij vond het tòch niet in die sneeuw. Maar
wat dan?
Toen kwam er een plan bij hem op. Morgen, dan zou hij geld verdíenen! Hij zou
zijn knikkerzak meenemen naar school en met knikkeren zou hij winnen! Dan zou
hij de knikkers verkoopen en dan.... nou, dan had moeder weer geld! En Geertje zou
niét zieker worden door zijn schuld.
En den volgenden morgen nam hij zijn knikkers mee. Bijna vergat hij het. Maar
bij school had geen enkele jongen knikkers bij zich en ze meenemen 's middags
wilden ze ook niet.
‘Knikkeren?’ vroegen ze minachtend. ‘Nu? Je vingers vriezen er bij af!’
Toen bergde Arend zijn knikkerzak maar op en ging met de anderen glijden op
de mooie gladde baan bij het schoolhek. En bij die pret vergat hij zijn plan en zijn
droefheid van gisteravond geheel.
's Avonds toen hij thuis kwam, dacht hij er nog even aan, toen hij zag, dat Geertje
tòch melk kreeg.
‘Had u nog melk, moeder?’ vroeg hij verwonderd. ‘En wie heeft ze gehaald? Of
heeft boer Jansen ze gebracht?’
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‘Vader heeft de kast verkocht,’ zei moeder en er kwam een droeven trek op haar
gezicht.
Nu pas zag Arend de leege plek.
Dat was waar ook, dacht hij. Zóó kwam je ook aan geld. Vader zou er wel veel
voor gekregen hebben, misschien wel tien gulden. Daar kon je toch niet tegen
knikkeren! En zonder zoo'n kast kon je best. De boel kon net zoo goed op een stapeltje
in den hoek liggen. Nou waren ze gered, vast voor een heele poos. En hij was alle
zorgen kwijt....
Bij Jan thuis, dáár was het het ergst. En niemand wist het.
In den afgeloopen zomer was ook hun turf verbrand, hun wintervoorraad, die al
in een grooten hoop bij huis gestaan had.

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

106
En de kleine voorraad, dien ze gekocht hadden, was berekend op een zachten winter.
Maar de winter was streng en de houten wanden van de keet waren zoo dun. 't Gaf
weinig, dat je er kranten tegen plakte en zakken voor de reten hing. De kou ging er
tòch door. Je moest wel stoken, dat het kleine, oude kacheltje rood stond. Dán werd
het pas een beetje warm.
De kleine turfvoorraad werd heel klein. En geld, om te koopen, was er niet. Daar
zaten ze nu midden tusschen de turfhoopen en leden toch kou.
Jan was al eens naar school gegaan met één dun boterhammetje. Niemand had er
iets van gemerkt. Meester ook niet.
En Jan zelf had dapper dat leege gevoel in zijn maag verdragen.
Maar van dag tot dag werd Jan weer stiller en zijn Vader ook. Die zat vaak somber
naar buiten te staren over de witte sneeuwvlakte.
Klaasjes wangen zagen bleek en haar oogen stonden hol. De zorg voor het gezin
viel nu héél zwaar.
Alleen broer was nog net zoo vroolijk als vroeger. Maar voor hém werd ook in de
eerste plaats gezorgd.
In de andere huizen werd om het gezin van Braams niet gedacht. Ieder kon alleen
voor zich zelf zorgen.
Wéér vochten ze, de dappere Turflanders! In den afgeloopen zomer was het vuur
hun vijand geweest. Nu waren het honger en kou!
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10. Weer mis.
Het was op een Zondagmiddag.
Evert en Arend liepen op het ijs, dicht bij hun huis.
De hardbevroren sneeuw kraakte onder hun klompen en schitterde in de zon als
duizenden fijne diamantjes.
‘'t Is koud,’ zei Arend. ‘We gaan weer naar huis!’
‘Even wachten,’ was 't antwoord. ‘Kijk hier eens.’
‘Wat?’
‘Nou, kijk eens! Hier heeft een konijn geloopen. Of een haas.’
Evert wees op een spoor, dat in de lengte over het ijs van de wijk liep, door de
sneeuw.
‘Kijken, waar 't heengaat,’ zei Arend. ‘Kom maar.’
Ze volgden het spoor. 't Waren telkens vier afdrukken van pootjes bij elkaar. Ineens
hield het op. De laatste afdrukken waren wat dieper dan de vorige, maar verderop
was niets te zien.
En toch liep het spoor tamelijk ver van den wal verwijderd. Wel twee meter.
‘Hoe kan dat nou?’ vroeg Arend verwonderd.
‘Hij is hier zeker de lucht ingevlogen, jô!’
Arend liep al naar den kant om te kijken, of op den wal ook pootjes te zien waren,
maar toen hij er tegen op wou klimmen, sprong vlak voor hem een konijn op en holde
over de sneeuw weg....
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Ze moesten beiden weer denken aan het konijn in de pijp.
‘Dat is wéér mis,’ zei Arend.
‘Zie hem loopen!’ riep Evert. ‘De sneeuw stuift omhoog! Nou loopt ie langzamer.
Kijk, daar zit ie stil.’
‘We krijgen hem misschien tòch nog!’ riep hij. ‘Als we maar een flinken stok
hebben! Dan volgen we weer het spoor, tot het ophoudt en dan kijken we voorzichtig
rond, waar hij zit en dan slaan we hem dood. Dat doen ze wel eens vaker! Dat kan
best. Kijk, je kunt nog zien, waar hij gezeten heeft!’
Evert zag ook wel het kuiltje in de sneeuw, onder een overhangende bos biezen,
waar het konijn zoo juist uitgesprongen was, maar hij voelde toch niet veel voor het
plan.
‘'t Is Zondag’, zei hij. ‘En je weet, dat vader er niet van houdt, dat we dan zoo ver
van huis zwerven. En 't is zoo wreed! Vader en moeder vinden 't niet goed.
‘We gaan niet ver van huis! Hij zit hier vlak bij!
Nou en weet je waarom ik zoo graag wou?’
Arend kwam vlak voor zijn vriend staan en keek hem ernstig aan. ‘Wij hebben 't
zoo arm, zeg! Wij hebben al in weken geen vleesch gehad. En ook geen spek. En als
ik nou eens thuis kwam met een konijn, wat zou mijn moeder dan blij zijn! O, wat
zou ze blij
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zijn! Zie je, 'k heb laatst ook een dubbeltje verloren en dan kan ik het nou weer goed
maken, hè?’
Dat gaf den doorslag. Eyert deed mee.
Arend haalde stil een stok uit de schuur en een poosje later volgden ze het spoor.
‘We hebben den wind voor,’ zei Arend.
‘Wat zou dat?’
‘Dat is goed. Dan hoort hij ons niet komen.’
‘O, ja, nou straks goed kijken hoor! En zacht praten, want hij zit nog niet zoo vast.
Hij is pas opgejaagd.’
Vlug liepen ze verder en volgden de afdrukken in de sneeuw. Arend stelde zich
al het gezicht van moeder voor, als hij straks thuis kwam! Want dat ze het dier zouden
vangen, daaraan twijfelde hij niet. En in zijn blijdschap en zijn hoop van weer goed
te kunnen maken, nam hij 't heele konijn al voor zich zelf. Hij dacht er niet aan, dat
Evert ook recht zou hebben op een deel van de vangst.
De stok droeg hij onder zijn arm, beide handen in de zakken.
Het spoor liep nog verder dan ze gedacht hadden. Voorbij de keet van Braams
boog het rechtsaf, het bouwland op.
Nu werd het moeilijker. Het veen was tamelijk gelijk, daar liep het licht. Maar nu
moesten ze over een stuk land, dat in den herfst omgeploegd was.
Dat ging zwaarder, over de hardbevroren zand-
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kluiten. Toch hielden ze vol. Toen ze aan een sloot kwamen, stonden ze even stil,
om uit te blazen.
‘De sprongetjes worden korter,’ zei Arend. ‘We zijn er gauw.’
‘Daar heeft hij weer stil gezeten! Zeg, zal ík den stok nu eens nemen?’
Neen, dat wou Arend niet. Het eigenlijke werk, het vangen, moest hij zelf doen.
Hij ging al weer. Even wees hij nog naar boven, waar een troep ganzen in den den
vorm van een V snel door de blauwe lucht vloog. ‘Dat beteekent: Nog meer vorst,’
zei hij. Toen nam hij zijn aanloop voor den sprong over de sloot.
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‘Pas op!’ riep Evert nog.
Maar 't was te laat. Arend struikelde over de dikke, harde zandkluiten, en stortte
hals over kop, bij den wal neer in den sloot.
Kreunend lag hij achterover op het ijs. Evert liet zich snel bij den kant neerglijden.
‘Heb je je pijn gedaan?’ vroeg hij bang.
Hij kreeg geen antwoord.
‘O, Arend! Is 't erg? Doet het erg pijn?’ kermde Evert, maar Arend zei nog niets.
Stil lag hij daar nu. Zijn oogen waren gesloten.
‘Arend! Arend! Geef antwoord! Doet het zoo'n pijn,’ riep Evert huilend. Hij was
wanhopig van angst. Hij knielde bij Arend neer en beurde zijn hoofd op.
Op het ijs lag bloed. Arend zei niets meer, kreunde zelfs niet.
‘O, wat moet ik doen, wat móét ik toch doen?’ huilde Evert. Hij legde het hoofd
van zijn vriend voorzichtig weer neer en keek over den slootwal. Hier moest hulp
komen, dat begreep hij.
Daar zag hij dichtbij de keet van Braams.
Hij klauterde haastig tegen den wal op, wierp nog een laatsten blik op zijn vriend
en rende over de sneeuw op het huisje af.
En terwijl hij liep, wist hij ineens, dat ze niet goed gedaan hadden. Weer had hij
iets stil gedaan, buiten zijn ouders om. Weer had hij den Heere Jezus vergeten.
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Maar het denken aan Hem troostte hem ook. De Heere Jezus, díe kon helpen! En
onder het loopen over het brokkelige land vouwde hij, wrong hij zijn handen samen
en smeekte hardop: ‘Lieve Heere Jezus, vergeef het mij en help Arend. Laat hem
niet sterven door mijn schuld.’
Het gaf hem meer rust en nog sneller sprong hij voort. Hij bereikte het huisje,
gooide de deur open en vertelde huilend, wat er gebeurd was.
Braams zat op zijn gewone plaatsje bij de kachel. Klaasje zat tegenover hem.
Braams begreep niet veel van het verhaal. Evert haspelde alles door elkaar. Maar
dat hij mee moest gaan, begreep hij dadelijk en dat het erg was, zag
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hij wel aan die wilde oogen en hoorde hij aan die angstige stem.
Dadelijk sprong hij op en liep naar buiten. Evert liep voor hem uit, om den weg
te wijzen.
Toen ze bij Arend neerknielden, sloeg hij juist zijn oogen op.
‘Waar.... waar.... ben ik?’ vroeg hij zwak.
Evert zou willen springen van blijdschap. ‘Hij leeft, hij leeft!’ riep hij.
‘Hou je mond,’ zei Braams barsch.
En op een heel anderen toon zei hij tegen Arend:
‘Stil maar hoor! Ik zal je wel naar je moeder brengen. 't Komt allemaal in orde.
Hou je maar kalm.’
Voorzichtig nam hij Arend in zijn sterke armen en droeg hem naar de keet.
Evert volgde. Hij hield Arend maar aldoor in 't oog.
Niets durfde hij meer zeggen. Braams had hem zoo afgesnauwd. Maar dat was
goed, vond hij. Híj wou de schuld wel hebben, heelemaal wel! Als Arend maar weer
beter werd....
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11. Een ontdekking.
In de keet knapte Arend al gauw weer op. Zijn voet deed erg pijn, zei hij. Toen zijn
kous werd uitgetrokken, zagen ze, dat de enkel erg was opgezwollen.
Braams waschte het been met koud water en betastte den voet aan alle kanten.
Arend schreeuwde van de pijn. Maar daar stoorde Braams zich niet aan.
‘Je had je beenen wel kunnen breken,’ zei hij. ‘Nu heb je alleen maar je voet
verstuikt.’
Hij legde een stevig verband van witte lappen om den voet en trok de kous er weer
over.
Toen waschte hij ook de wond aan Arends achterhoofd.
‘Dat is ook niet zoo erg,’ zei hij. ‘Ik denk, dat je een beetje verdoofd was van den
val. Laat dit maar een lesje voor je zijn! Blijf nu nog maar even rustig zitten, dan zal
ik je straks naar huis brengen.’
Evert zat bij de kachel naast den turfbak. Hij had met aandacht alles gevolgd, wat
Braams deed en telkens weer keek hij naar Arend. Gelukkig hij lachte al weer tegen
hem en Braams zei, dat het
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niet zoo erg was! Het zware, angstige gevoel begon weg te trekken uit zijn hart.
Nu eerst merkte hij, hoe koud het was in de keet. De ruiten waren bedekt met
ijsbloemen. En wat leek dat gek, al dat papier en die zakken langs de wanden. Daar,
in den hoek, was nog een kiertje. Je zag de witte sneeuw buiten.
Broer lag in de bedstee. Nieuwsgierig keek hij onder de oude, gescheurde deken
uit.
Evert vertelde nu nog eens beter, hoe alles gekomen was.
‘Heeft Arend konijn gevangen?’ riep broer.
‘Arend heeft zich zelf gevangen,’ zei Braams.
‘Maar hij doet het nooit weer,’ zei Arend zelf.
Jan zat bij de tafel op een houten bankje. Hij had nog haast niets gezegd. Als Evert
hem aankeek, glimlachte hij een beetje. Hij zag er slecht uit.
‘Is broer ziek?’ vroeg Evert hem.
‘Neen.’
‘Waarom ligt hij dan in bed?’
Jan zei eerst niets. Hij vertelde niet, dat hij zelf ook den heelen dag in bed gebleven
was, omdat het in huis zoo koud was. Hij was pas opgestaan, toen Vader met Evert
weggeloopen was naar Arend.
‘Hij is nog zoo klein,’ zei hij tenslotte.
De anderen zeiden ook niets.
‘Waarom ben je al twee dagen niet op school geweest?’ vroeg Evert weer.
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‘'k Had geen klompen,’ zei Jan. ‘Ze zijn stuk.’
‘Kom’, zei Braams met een zucht. ‘We gaan maar! Zou 't gaan, Arend?’

‘O, jawel hoor!’ zei Arend dapper en hij liet zich van zijn stoel glijden. Maar het
staan viel hem nog niet mee. Hij hinkte om de tafel naar de deur.
Evert keek niet. Peinzend had hij een turf uit den bak genomen en dien om en om
gekeerd. En ineens zag hij, dat er letters in stonden. Ze waren half weggewischt maar
toch nog wel te lezen. E..V..E..R. Ever? Wat was dat?
‘Kom, Evert! Schiet op!’ riep Braams.
Evert gooide de turf neer en sprong op. ‘Nou, dag!’ riep hij. Hij was blij, dat ze
weg gingen. 't Was thuis heel wat gezelliger! En warmer, nou!
Maar hoe kwamen die letters op dien turf? Had hij zooiets niet eerder gezien? 't
Was een stuk van zijn naam.... O! Plotseling schoot het hem te binnen. Die
Zondagmorgen!....
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‘Toe vent, sta toch niet te droomen,’ bromde Braams. ‘Pak jij Arend nu bij den
anderen arm!’
Evert deed gauw, wat hem gezegd werd en samen stapten ze voort. Maar telkens
moest hij weer denken aan dien turf. Zou Braams turf van vader gekocht hebben?
Zeker wel. Natuurlijk! Vader vertelde al die dingen niet aan hem. Daar was hij nog
te klein voor. Maar als ze nu eens niet gekocht waren....
Daar struikelde hij plotseling over een uitstekende zandkluit en sleurde Arend
bijna mee.
‘Kijk toch voor je voeten,’ mopperde Braams.
Arends ouders schrokken erg, toen ze de drie zagen binnenkomen. Braams vertelde,
wat er gebeurd was.
‘Wees maar niet ongerust,’ zei hij. ‘'t Is niet erg hoor! Maar die drommelsche
jongens moet je altijd in de gaten houden! Kom, ik ga maar weer. Jongen, jongen,
wat vriest het nog, hè? Ik wou, dat het morgen warm water regende!’
‘Nog liever vandaag,’ zei Arends vader. ‘Je wordt bedankt hoor, Braams!’
‘Niks te danken,’ bromde Braams en hijs jokte weer weg, met hoog opgetrokken
schouders tegen de kou.
Evert ging ook. ‘Ik kom straks nog wel eens kijken,’ zei hij.
Arend werd dadelijk in bed gebracht. Moeder zag het verband nog eens na.
‘Jongen, hoe kon je dat nu doen?’ vroeg ze bedroefd. ‘Je had wel dood kunnen
vallen.’
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Ze stopte haar jongen lekker onder de dekens.
Arend sloeg de armen om haar hals en fluisterde:
‘'t Was voor u, moeder! Omdat u al in zoo lang geen vleesch gehad hebt.’
Moeder kreeg tranen in haar oogen.
‘Je bent toch mijn lieve jongen, hoor,’ zei ze. ‘De Heere heeft je bewaard. Rust
maar lekker uit.’
Evert kwam thuis en vertelde dadelijk alles.
Vader keek hem donker aan, maar toen hij hoorde, van hun plan, om Arends
moeder vleesch te bezorgen, kwam er even een vriendelijker trek op zijn gezicht.
‘'t Was verkeerd van je, weet je dat wel?’ zei hij streng. ‘Maar 't is nog goed
afgeloopen gelukkig en ik zie, dat je berouw hebt. Wij moeten hem maar vergeven,
hè moeder?’
Moeder had het al lang gedaan.
‘Maar je straf zul je hebben,’ zei vader weer, nu vriendelijk. ‘Je gaat dadelijk naar
bed tot morgenvroeg. Moeder zal je boterham boven brengen. Wel te rusten, Evert!’
Evert ging. O, dat wou hij wel. Als 't maar vergeven was. Hij moest nu wel het
gezellige schemeruurtje missen en grootmoe zou komen!
Stil, maar toch blij, omdat alles vergeven was, ging hij heen.
Maar even later kwam hij weer terug. Hij had nog vergeten van den turf te vertellen.
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Vader en moeder luisterden verwonderd toe. Evert vertelde alles, ook van de kou en
van het papier op de houten wanden, waar toch de wind nog doorblies. En van Jan,
die geen klompen meer had.
‘Braams heeft toch geen turf van ons gekocht, wel?’ vroeg moeder.
‘Neen,’ zei vader peinzend. ‘Hoe komen ze er aan!’
Evert wond zich op. ‘Dán hebben ze ze gestolen!’ riep hij verontwaardigd. ‘En
dat is gemeen! Dezen zomer....’

Anne de Vries, Evert in turfland (2 delen)

120
Vader keek hem plotseling zoo boos aan, dat hij zweeg.
‘Evert, ik trek mijn woorden in! Ik vergeef jou dat van vanmiddag niet!’ zei hij
streng. ‘Marsch, naar boven!’
Evert keek zijn vader verschrikt en verbaasd aan.
‘Waarom?’ vroeg hij met een bevende stem.
‘Omdat jij een ander ook niet vergeeft! Wat? Je weet nog niet eens, òf ze gestolen
hebben! Dan vergeef ík jóu niet!’
Twee dikke tranen biggelden over Everts wangen.
‘Ik.... ik wist niet....’ stotterde hij. Toen begon hij te snikken.
Moeder kreeg medelijden met hem.
‘Hij bedoelde 't zoo erg niet, vader,’ zei ze.
Vader nam Evert tusschen zijn knieën. Dat deed hij altijd, als hij hem iets moeilijks
wou uitleggen.
‘Kijk eens, jongen,’ zei hij. ‘We mogen andere menschen niet veroordeelen, als
we nog niets zékers weten. En àls we zéker weten, dat ze iets kwaads gedaan hebben,
mogen we 't nòg niet. Dan vergeven we hen, want anders vergeeft God òns niet. Jij
dacht, dat Jan de turf gestolen had, hè? Omdat hij zoo verlegen was. Maar hij kan
zich toch ook geschaamd hebben, omdat ze 't zoo arm hebben? En àls hij of een ander
bij hem thuis het nu eens gedaan heeft, zullen wij daar dan zoo kwaad om zijn? Denk
nu maar eens, dat je hier in een ijskoude kamer zat en
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dat buiten overvloed van turf was. Nou, dan kunnen we 't begrijpen hè, al blijft het
verkeerd. Zou je ze dan niet vergeven?’
Evert knikte ja.
‘Onthoud dan dit nog,’ zei vader. ‘Wees altijd streng tegen je zelf en zacht voor
een ander. Begrepen? Dan blijf je het dichtst bij den Heere.’
‘'t Is zoo moeilijk, vader!’ zuchtte Evert.
‘Tóch je best doen! En nu naar boven! 't Is weer goed hoor! Wel te rusten, mijn
jongen!’
Evert bad boven, of de Heere Jezus hem maar op den goeden weg wou houden,
als hij weer afdwaalde.
Net als de herder deed, met een dom jong schaapje.
Toen ging hij rustig liggen. Maar 't duurde lang, voor hij sliep. Hij had zooveel te
denken....
‘'k Zal mijn best doen,’ dacht hij. ‘Telkens weer. 'k Zal wel eens weer wegloopen,
maar Hij houdt me toch vast!’
En dat laatste gaf hem rust, ook voor de toekomst.
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12. Een mooie daad.
Beneden zaten vader en moeder lang ernstig te praten. Ze spraken af, dat vader naar
Braams zou gaan, om te kijken, hoe het er stond en te doen, wat hij kon.
‘Wij hebben schuld, wij hadden hem niet mogen vergeten,’ zei hij.
En juist had hij zijn jas aangetrokken, toen er bezoek kwam. 't Was meester. Hij
was bij Braams geweest, om Jan eens op te zoeken.
‘Daar moet hulp komen,’ zei hij. ‘Zoo kan het daar niet langer. Ze komen nog om
van gebrek. Weet u raad, Mast?’
En met hun drieën zaten ze weer te beraadslagen. Toen kwam grootmoe er ook
nog bij. Ze kwam zusje terugbrengen, die een poosje bij haar geweest was.
Toen ze hoorde, waar 't over ging, zei ze: ‘Daar is maar één middel! Haal ze
hierheen. In dat houten hok kunnen ze niet blijven. Ik heb wel ruimte voor Klaasje.’
‘En hier kunnen we de andere drie wel bergen,’ zei moeder. ‘Zóó moet het.’
Vader en meester stapten samen naar buiten, de schemering in. Meester wou nog
even bij Arend kijken. Hij had bij Braams al van 't geval gehoord.
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‘'t Zijn toch flinke jongens,’ zei hij. ‘Alle drie! Ze komen er wel!’
Va knikte blij.
‘'k Geloof het ook wel,’ was zijn antwoord. ‘Maar ze zijn nog jong. Ze moeten
nog veel leeren.’
Toen nam hij afscheid en liep door. 't Was te koud, om lang te blijven staan.
Meester ging bij Arend binnen. Daar vond hij het niet veel beter, dan bij Braams
en toen hij 's avonds thuis kwam, moe van de lange wandeling over 't veen, schreef
hij toch nog een langen brief. Naar... mevrouw Lanting in Amsterdam....
Toen Evert den volgenden morgen wakker werd, lag wéér Jàn naast hem. Maar
nu wist hij er van. Moeder had hem gisteravond nog van hun plan verteld, toen ze
hem zijn avondeten bracht, dadelijk nadat vader vertrokken was.
Jan was al wakker. De jongens waren eerst beiden een beetje verlegen, maar dat
ging gauw voorbij en na een klein poosje waren ze weer broers, net als vroeger.
Vader had den vorigen avond lang met Braams gepraat. Die had eerst
tegengestribbeld, maar tenslotte toch toegegeven, toen Mast hem aan zijn kinderen
herinnerde.
‘Ik kan het je nooit vergoeden, Mast,’ had hij ontroerd gezegd en dankbaar had
hij de handen van zijn weldoener gedrukt.
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‘Dat behoeft ook niet,’ zei vader. ‘Ik doe mijn plicht.’
Toen had hij hen dadelijk allemaal meegenomen, broer in een deken gewikkeld
en Jan op een paar oude veenklompen van zijn vader.
Over de turf had hij niet gesproken.
Maar Klaasje had dien avond, toen ze bij Grootmoe in het warme kamertje zat,
schreiend gezegd:
‘En.... en nou is u zoo goed voor ons.... En.... en ìk heb nog wel turf van u gestolen.’
Maar het goede, oude vrouwtje had gezegd: ‘Dat vergeven we je van harte, stumper!
Daar praten we niet meer over. 't Was niet goed van je, maar
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het lijden was zoo groot hè? Nou is 't voorbij, hoor! Nou ben je geen huismoedertje
meer ook. Nou ben je een poosje mijn kind en ik zal je eens flink verwennen. Hier,
nog een lekker bakje troost. En nog een boterham ook, hoor! Je lust toch nog wel
een? Toe dan, eet op! Ik ben nu de baas!’
Klaasje dronk haar koffie en at haar boterham, en ze zou die lieve grootmoeder
om haar hals zijn gevlogen, als dat in Turfland maar meer gebeurde.
Nu deed zij 't niet. Maar haar betraande oogen spraken van liefde en dankbaarheid.
Evert was tòch blij, toen hij hoorde, dat Jan niet gestolen had. Maar ook Klaasje
vergaf hij geheel en zij merkte er niets van, dat hij het wist.
En hij zou er van zwijgen tegen ieder. Ook tegen Arend. Vader had hem alles
verteld en gevraagd: ‘Ik kan je toch vertrouwen?’
En dat kòn vader. Zoo zeker!
Arend bleef twee dagen thuis van school.
Toen stapte hij weer dapper mee, blij, dat alles zoo goed afgeloopen was.
Aan 't eind van de week kwam er een oude kennis van de jongens opdagen. Een
man met een groen pak en strenge oogen.
Hij bracht Arends vader en Braams de boodschap, dat ze den volgenden dag in 't
bosch moesten komen houthakken. Meneer Lanting had het hem opgedragen.
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Dat was een vreugde! Het lijden was voorbij, de strijdwas gewonnen!
En toen het na eenige dagen ging dooien, kwam ook voor de andere gezinnen in
Turfland redding. 't Ging wel langzaam, want wàrm water regende het niet.
Toch werd er spoedig weer wat verdiend en met weinig waren ze al tevreden. Ze
hadden weer den strijd gewonnen. Maar hij was zwaar geweest!
Jan bleef tot het voorjaar bij Evert slapen. Toen was hun nieuwe huis klaar, dat
de veeneigenaar voor ze had laten bouwen. En nu een beter! Wel klein, maar van
steen en dus warmer dan het vorige.
En voor armoede behoefden ze niet meer bang te zijn. Voortaan mochten de vaders
van Arend en Jan iederen winter in het bosch komen werken.
................
Evert en Arend en Jan leven nog en ze zijn nog altijd trouwe vrienden.
Ze gaan niet meer naar school. Iederen dag werken ze in het veen: Eén, twee; één
twee; droog onder, nat boven.
En 's avonds doen vaak hun ruggen pijn en zijn ze zóó moe, dat ze al vroeg naar
bed gaan.
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Net als vader!
Maar ze doen hun zware arbeid vroolijk en tevreden, in vertrouwen op God.
En als er strijd komt? Dan zullen ze dapper vechten. Tegen het vuur, of tegen den
honger. Zoolang, tot ze het gewonnen hebben!
Net als vader!
Jan is nog altijd goede vrienden met den meester. 's Winters gaat hij met Arend
en Evert naar de avondschool.
Arend heeft al heel veel dubbeltjes voor zijn moeder verdiend. En hij doet het
graag!
En Evert?
Evert is al vaak weer van den Heere Jezus weggeloopen. Heeft geprobeerd weg
te loopen. Zoo dom zijn alle menschen nu eenmaal. Maar nog altijd heeft de goede
Herder hem vastgehouden. Hij is zoo goed en zoo trouw!
En Evert doet altijd weer zijn best, om alleen te doen wat Jezus wil, om te zijn,
zooals zijn naam is. Dat is de mooiste strijd! Die maakt gelukkig, die maakt alléén
gelukkig....
En dien strijd zal hij wínnen ook!
Al duurt die ook zijn heele leven.
Want, als hij voor God moet komen, dan gaat hij achter Jezus staan.
Dan is de strijd gewonnen.
Voor altijd!
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