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1.
Wat een machtig mooi weer is het vandaag. Een strakblauwe lucht, terwijl er toch
een zacht windje waait, kortom een heerlijke zomerse dag. Geert Wolters geniet
van dit weer en dat mag, want hij heeft vakantie.
Hij hangt een beetje over het ijzeren hek, dat het weiland scheidt van het erf.
Met zijn voeten steunend op de onderste stang kijkt hij naar de koeien die alweer
staan te grazen, nadat ze door vader vanmorgen vroeg zijn gemolken. Vlakbij het
hek, in het weiland ligt Lex, hun Berner sennenhond, languit op zijn rug te rollen in ‘je-wilt-niet-weten-wat‘. Geert lacht, hij begrijpt goed waarom zijn moeder Lex niet in het woonhuis wil hebben. Lex heeft een echt hondenleven op de
boerderij, op het erf kan hij gaan en staan waar hij wil en veel verder dan het erf
komt hij ook niet. Waarschijnlijk ook te danken aan de ondiepe, maar brede sloot
om de boerderij van boer Wolters, want heeft Lex een gloeiende hekel aan water.
Dat is maar goed ook want ze wonen aan de doorgaande weg van Dreumen naar
Grundelo, een druk bereden weg. Voor de zekerheid sluit vader ’s avonds wel het
grote hek, aan de straatkant. Lex is en blijft een hond, je weet maar nooit waar
zijn jachtinstinct hem toe kan brengen.
In de verte ziet Geert zijn vader langs de Tolweg lopen om de omheining aan
de rand van het weiland te controleren. Hij loopt langs de paaltjes en drukt even
tegen elk paaltje om te voelen of deze nog stevig staan. Dan stapt hij op de houten planken die over de sloot liggen en springt er een keer hard op. Vroeger deed
vader dat nooit, maar Geert begrijpt het wel. Vandaag gaan de koeien weer naar
de andere wei, die aan de overkant van de weg ligt. Ze moeten dan gemakkelijk
en veilig twee maal per dag kunnen oversteken voor het melken. Tegen melktijd
loopt vader altijd voor de boerderij langs naar de overkant van de straat en opent
het draad. ’s Morgens helpt moeder met het hek aan deze kant en Geert doet dat
‘s avonds. De koeien weten dat, lopen netjes over de planken naar de stal en het
melken kan beginnen. Vooraan de Tolweg, aan beide zijden voorbij de splitsing,
staan waarschuwingsborden, eentje voor slipgevaar, overstekende koeien en
een bordje met 15 km. Vanaf de andere kant staan precies dezelfde borden. Het
ging altijd goed omdat iedereen in de buurt de melktijd weet en er rekening mee
houdt. Tot er, een paar weken geleden, iets raars gebeurde.
Op die zaterdagochtend ging het bijna mis: Geerts vader liep, zoals altijd, voor
het huis langs en rolde het draad open. Het had de vorige dag flink geregend en
daardoor was het vochtig en nog wat heiig in de lucht. De koeien, die al bij het
hek stonden te wachten wilden oversteken, toen vader ineens iets raars zag.
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Een felrood smal schoentje met een verschrikkelijke hoge hak lag zomaar in de
berm. Vader keek nog wat beter om zich heen en zag ook dat er hele diepe bandensporen in de modder zaten. Hier had vannacht iemand flink vastgezeten met,
aan het schoeisel te zien, haar auto. Omdat bij vader de veiligheid van zijn dieren
voor alles gaat deed hij, onder luid protest van de koeien, snel het draad weer
dicht om op onderzoek uit te gaan. En dat was maar goed ook, want tot zijn grote
schrik zag hij dat er drie afraster paaltjes stuk waren en het draad op de grond in
de modder lag. De koeien hadden er vannacht zo vandoor kunnen gaan.
Nu is een koe geen wegloper, maar toch, ze hadden de straat op kunnen gaan met
alle gevolgen van dien. En dat was niet het enige, ook de planken over de sloot
lagen niet op hun plaats. Te ver vanaf de straatkant en met een flinke gleuf tussen
de brede planken. Was er een koe over gelopen, dan had het beest zo in het water
kunnen vallen en zijn poten wel kunnen breken. Wat een onverlaat kun je zijn om
zo’n chaos achter te laten. Was ze maar bij hen gekomen om het te zeggen, dan
had Geerts vader het zelf kunnen reparen. Het kon niet anders, had hij gedacht,
het was vast één van de nieuwe bewoners van hierachter. ‘Import’ noemden ze
in het dorp deze mensen die niets weten van het boerenleven. Vader was dan ook
niet gewoon boos, hij was woest.
Geerts moeder was al in de stal bezig geweest toen hij er aan kwam stampen.
Ze schrok, want zo kende ze haar man niet, briesend van woede. Zwaaiend met
een rood schoentje riep hij. ‘Mö’j now’s kieken moo, wa’k heb evönden in’
baarm! Drei rikkepöalkes kats an gruzelemeanten en der heangt netuurlijk gin
kaartje biej wei’t edoane hef. Nee heur, gewoon ummedreaien en net doon
of oen neuze blood. Wa in’ deur hoes wonnen, mer eawn ankommen en zeggen
da’j wat hebt verneeld, ho mer, doar bint ze te knieperig vuur. ’t Zol es wat mötten kosten!’ ‘Now,’ had Geerts moeder gezegd, ‘dat hef zeker wat ekost, want
dit is echt gin gekoop skeuntje ewest wat Assepoester hef verleuren. ‘k Deanke
dat zee ’t mear in de knippe veult as wieleu.’ Vader had met nog meer verbazing
naar het schoentje in zijn hand gekeken en gezegd: ‘Ik zol der ginnen stuver vuur
giewn, doar kan toch gin meanske op lopen. Iej zollen oe de eankels brekken op
die häkskes. Der kö’j der wa ene de kop met inhouwen.’
Om zijn woorden kracht bij te zetten had hij er een ferme klap mee tegen de
staldeur gegeven. Het stilettohakje boorde zich in het hout en zat vast, muurvast.
Vader had er nog een paar keer flink aan getrokken, maar niets hielp. ‘Weert bliej
dat der vearder gin oongelukken beent gebuurt,’ was moeders nuchtere opmerking. ‘Wiej bint der zeelfs nog better van ewörden, wiej hebt vanof vedage, in
oonzen stal, ‘t deurste kapstökske van heel Dreumen.’
Daarmee was alles over het voorval gezegd.
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Geert had het verhaal later van zijn moeder gehoord, hij lacht in zichzelf als hij er
weer aan denkt. Vader was ‘glad van de wieze’ geweest had moeder gezegd. Ze
weet de dingen altijd zo haarfijn na te vertellen met haar zachte stem en haar zo
vertrouwde Twentse tongval. Geert is dol op zijn ouders, ook al zijn ze iets ouder
dan die van de meeste kinderen van zijn leeftijd, het is thuis altijd gezellig. Vader
is geen prater, een echte boer, een beetje stug, de kat uit de boom kijkend en zijn
moeder is de liefste vrouw van de hele wereld, niet alleen voor het eigen gezin,
maar ook voor anderen. De hele bevolking van Dreumen weet dat, als er wat is,
je altijd bij ‘vrouw Woolters’ terecht kunt.
Ziet hij nou zijn vader ineens de straat oversteken? Ja, helemaal in gedachten
loopt hij bijna een meisje van de fiets. Ze springt van haar fiets af, het gaat nog
net goed. Vader houdt de fiets bij het stuur vast en staat druk te gebaren. Geert
heeft medelijden met het meisje, want zijn vader kennende staat hij daar een heel
verhaal af te steken in het dialect. Het meisje snapt er natuurlijk helemaal niets
van en stapt snel weer op haar roze fiets. Geert heeft haar al wel vaker gezien en
als ze langs hem heen rijdt steekt hij bij wijze van groet snel zijn hand even op.
Maar ze ziet hem niet eens staan en fietst voorbij of haar leven er vanaf hangt.
Geert loopt langs het voorhuis zijn vader tegemoet, hij ziet zijn moeder voor het
raam staan. Ze beweegt haar hand op een manier zoals je uit een kopje drinkt en
Geert steekt zijn duim op. Koffietijd bedoelt moeder.
Daar is vader al. “Morn mien jongen, wat’n mirakels mooi weer, hè?”
“Joa, vaa, tied um de beeste wier umme te weaiden?”
“Noa de koffie, mien jongen, noa de koffie. De moo zal’t zo a wa terechte hebben”. “Was dat Assepoester, vaa, op dat roaze fietske?”
Vader barst in lachen uit, “Oe geet ok niks mis hé? ’t Wichie is zich vaste helemoal ’n oongelukke skrukken van miej. Mer zee zal’t neet wean ewes heur, völs
te joonk vuur’n riejbewies. A’k eur wier zee za’k vroagen of zee ne moo hef met
mer één rood skeuntje.” Grinnikend slaat hij zijn arm om zijn zoon heen, samen
lopen ze naar binnen. “Alloh, googemerd, wiej goat ’n bäkske doon.”
Jenneke, Geerts moeder, ziet haar mannen aankomen, grote Gait en kleine Geert.
Hoewel Geert niet veel meer in lengte scheelt met zijn vader. Wat waren zij en
Gait blij toen er, tien jaar na hun jongste dochter, nog een kindje kwam. Ze is
trots op haar zoon, hij is een geweldige steun voor haar man bij het op orde houden van hun bedrijf. Niet dat ze zoveel vee hebben, een paar koeien, een paar
varkens, een hok vol kippen en een grote hond, maar de kapitale boerderij vraagt
veel onderhoud. Gelukkig vindt Geert het helemaal niet erg om zo af en toe de
handen uit de mouwen te steken rondom de boerderij.
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Daarbij hoeft hij niet zo op te letten en kan nadenken over dingen waar hij mee
bezig is, zegt hij. Over liedjes die hij aan het schrijven is of verhalen die hij gelezen heeft. Geert is een denker, op school doet hij het geweldig, hij had eigenlijk
naar de MAVO gemogen. Daarom vindt haar jongste dochter, Dinie, die lerares
is, het ook zo zonde dat hij pertinent naar de ambachtschool wilde. Jenneke begrijpt het wel, al zijn vrienden uit Dreumen gingen naar de ambachtschool.
Als Geert er straks aan toe is en verder wil leren dan komt hij vanzelf wel waar
hij komen wil. Jenneke heeft er alle vertrouwen in en laat haar zoon zijn eigen
gang gaan. Gait heeft nog steeds de stille hoop dat Geert later het bedrijf overneemt, hun beide dochters hadden vanaf het begin al stellig beweerd dat het
boerenleven niets voor hen was. Toch twijfelt Jenneke of hun Geert wel geschikt
is voor een eigen bedrijf, zakelijk zijn moet een beetje in je zitten. Geert is een
dromer en met zijn liefde voor muziek lijkt hij veel op haar broer Bernhard. Die
was muzikant en is tot Jennekes grote verdriet veel te jong overleden. Al zijn
instrumenten heeft ze bewaard en staan boven. Op het kamertje boven de deel,
waar heel vroeger de meiden sliepen. Geert zit er vaak en hij kan ondertussen op
bijna elk instrument spelen. Jenneke luistert graag wanneer ze staat te strijken in
het opkamertje. Om in dit kamertje, waarvan de vloer hoger is dan in de rest van
het huis, te komen moet je eerst drie treden omhoog. Deze houten treden zijn bevestigd op een luik en als je dit luik opent dan pas kun je, via de trap, in de kelder
komen. De grote kelder waarvan bijna niemand weet dat die onder het hele huis
doorloopt en niet zoals bij andere boerderijen, alleen maar onder het opkamertje.
Die hele grote kelder waardoor in de oorlogsjaren zoveel levens gespaard zijn
gebleven. In die kelder bewaart Jenneke haar herinneringen aan vroeger. Niet
alleen het antiek dat gered is uit haar opa’s oude jachthuis, maar ook dozen vol
met boeken uit haar eigen jeugd. Dat heeft Geert dus weer van haar, zijn liefde
voor boeken en literatuur, bedenkt Jenneke. Ook is haar zoon niet op zijn mondje
gevallen. Als het hem uitkomt, kan hij praten als Brugman en als er ergens over
gediscussieerd moet worden dan moet menigeen het onderspit delven.
Van wie Geert dat heeft? In ieder geval niet van haar man.
Ze zag Gait net midden op de Tolweg staan met een meisje.
Er was vast wat gebeurd, maar van zijn uiteenzetting in het Twents zal het meisje
niet veel begrepen hebben. Het was het nieuwe vriendinnetje van Eefje van boer
Bartels, zag Jenneke, toen het meisje voor hun huis langs reed. Ze had er flink
de vaart in alsof de duivel haar op de hielen zat. Bij de splitsing ging ze linkaf
de Grundeloseweg op, eerst langs Eefje en dan richting school. Als ze maar niet
te laat komt door het oponthoud van daarstraks. Zometeen, onder de koffie, toch
maar even vragen aan Gait, wat er precies gebeurd is.
-8-
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2.
Het is woensdagmorgen en Michelle Kaspers hoeft nog maar twee dagen naar
school en dan heeft ze vakantie. Hopen dat het de hele vakantie net zulk lekker
weer blijft als vandaag. Toen ze nog in Utrecht woonden gingen ze elk jaar naar
het buitenland, maar volgens haar vader hebben ze hier in Dreumen het hele jaar
vakantie. Als het weer dan ook nog meewerkt, dat zou mooi zijn.
Michelle loopt naar het schuurtje en haalt haar nieuwe fiets eruit. Die heeft ze
gekregen op haar verjaardag, omdat ze na de vakantie elke dag naar het voortgezet onderwijs in Grundelo moet fietsen. Ze is dol op fietsen, vooral zoals nu met
lekker warm weer en een zacht briesje door haar blonde lokken.
Terwijl ze over het houten bruggetje fietst, zwaait ze naar haar moeder, die voor
het raam staat met baby Charlotte op de arm. Michelles vader heeft haar twee
jongere zusjes al naar het dorpsschooltje in Dreumen gebracht met de auto van
het werk. Michelle gaat liever op de fiets, dan hoeft ze straks om twaalf uur niet
bij school te wachten tot moeder hen weer ophaalt, maar kan ze gezellig met
Eefje Bartels mee fietsen. Sinds ze hier wonen is Eefje haar grote vriendin.
Vaak spreken ze na schooltijd af om samen iets leuks te gaan doen en omdat
Eefje vlakbij aan de Grundeloseweg woont, kan dat prima.
In de verte ziet ze boer Wolters oversteken, hij controleert de afrastering van het
weiland. Zijn koeien gaan vandaag vast weer naar de overkant van de straat in
de andere wei. Michelle weet wel waarom boer Wolters de afrastering zo secuur
controleert en eigenlijk schaamt ze zich er een beetje voor. Het komt door haar
oom. Hoe het precies in zijn werk is gegaan, dat weet ze niet, maar ze weet wel
heel erg zeker dat oom Matthieu hier de oorzaak van is.
Een tijdje geleden zou hij met zijn vriendin op een vrijdagavond op visite komen.
Vroeg op de avond, omdat hij ook nog een beetje voor haar verjaardag kwam.
Oom Matthieu is hun enige oom en nu hij een tijdje in het buitenland gewerkt
had, moest en zou hij zijn nichtjes nog even zien voordat ze naar bed gingen. Met
zijn drieën, kleine Charlotte lag al in haar bedje, zaten de meisjes op de bank te
wachten en te wachten. En eindelijk, het was al schemerig, reed de witte Audi 80
het bruggetje naar hun huis op. Helemaal onder de modder tot boven aan het dak.
Oom was de enige die uit de auto kwam, waarschijnlijk toch alleen gekomen,
waarna hij om zijn net nieuwe auto liep te stampvoeten. Vader was naar buiten
gelopen om zijn broer, die in zijn overhemd in de regen stond, te kalmeren. Moeder liep hem achterna, maar na een korte heftige discussie met oom Matthieu liep
ze het huis weer in, nam haar jas en een paraplu mee en ging, op een drafje over
het bruggetje, de Tolweg op.
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Toen oom, op zijn kousenvoeten, met kleurig verpakte cadeautjes onder de arm,
de kamer binnenkwam, waren de meisjes het voorval natuurlijk meteen al weer
vergeten. In de pakjes zaten de mooiste cadeautjes die je maar kon wensen. Een
BabyBorn pop voor Charlotte, een ‘Voor het slapen gaan’ leesboek voor Jennifer
en voor Natalie een echte Barbiepop met kleertjes.
Voor Michelle had oom een grote houten kist met tekenspullen meegebracht,
daar kon ze een flinke tijd mee vooruit. Michelle houdt van tekenen en zit vaak
aan haar vaders tekentafel, die eigenlijk voor algemeen gebruik is omdat moeder
ook haar ontwerpen erop maakt. Vader heeft op het werk een nog grotere en zit
er thuis dus weinig achter. Tijdens het kopje koffie met gebak ging het gesprek
dus eigenlijk over alle mooie cadeaus, maar toen Michelle later in haar bed lag,
hoorde ze een paar keer haar vaders bulderende lach. Meteen erachteraan haar
moeders vermanende, boze stem.
Een tijdje later hoorde ze stemmen in de hal en ging de voordeur open. Oom
stond op het punt te vertrekken en nam afscheid, maar tot haar verbazing hoorde
Michelle ook een vrouwenstem die zachtjes ‘Tot ziens’ zei. Bovendien hoorde ze
niet één, maar twee keer een portier van de auto dichtslaan. Had oom Matthieu
toch een vriendin meegenomen? Waarom hadden ze haar dan niet gezien?
Ze had het de volgende dag heel voorzichtig aan haar moeder gevraagd, maar
kreeg een ontwijkend antwoord. Sylvia, de vriendin van oom Matthieu, had zich
na de reis niet erg lekker gevoeld en had in de logeerkamer even op bed gelegen.
Verder was er thuis niet meer over gesproken. Eenmaal had ze vader nog horen
zeggen tegen moeder dat zijn broer wel vaker roekeloos reed. Waarop moeder
had geantwoord dat Matthieu’s gedrag tegenover Sylvia echt onbeschoft was
geweest. Dat had vader beaamd, het was ook niet als excuus bedoeld. Volgens
hem had Matthieu van vrouwen helemaal geen kaas gegeten. Wat hij daar mee
bedoelde was Michelle nog steeds niet helemaal duidelijk.
Ondertussen is ze al bijna bij de splitsing waar ze van de Tolweg linksaf de Grundeloseweg op moet. Boer Wolters staat in de berm over zijn weiland te kijken.
Ineens draait hij zich om en steekt de weg over. Michelle kan nog net op tijd
remmen en springt van haar fiets af voordat ze omvalt. De boer pakt in een reflex haar stuur en begint me daar te mopperen. “Blikskater, is miej dat skrikken!
Heb iej ginne belle an de fietse. Dat jakkert hier mer met nen noodgaank oawer
de weg. He’j die börden hier an de zietkaante van de weg neet ezene, da’j hier
heenig an möt doon?” “Maar, maar,…” hakkelt Michelle.
“Joa wat now, maar, maar,… Maakt oe mer rap oet de veute vuurda’k hellig
wordt.” Boer Wolters laat het stuur los zodat Michelle weer op haar fiets kan
stappen. Hij geeft haar zelfs een duwtje in de goede richting.
-10-
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Haar hart klopt in haar keel en ze fietst of haar leven ervan af hangt. Ze heeft
niets verstaan van wat de boer zei. Ja, iets over borden langs de weg. Ze moppert
hardop, niet alleen op de boer, maar ook een beetje op zichzelf. “Op die borden,
meneer Wolters, staan overstekende koeien en geen overstekende boeren. Dat had
je moeten zeggen Michelle.” Ze fietst gauw door de Grundeloseweg op, bij de
familie Bartels ziet ze Eefjes fiets niet meer buiten staan. Eefje is al weg, schrikt
ze, straks komt ze nog te laat op school. Gauw doorfietsen dan maar, allemaal de
schuld van die stomme boer.
Michelle’s moeder Heleen zwaait, terwijl haar dochter over het bruggetje rechtsaf
de Tolweg op fietst. Elke ochtend kijkt ze haar na tot ze uit het zicht is verdwenen. Heleen is trots op haar meisje, omdat ze per se elke dag op de fiets wil terwijl ze ook met Herman in de auto kan. Hij brengt Natalie en Jennifer weg en
rijdt dan door naar zijn werk in Grundelo. ‘Laat mij maar fietsen, mam,’ had ze
gezegd, ‘straks moet ik nog verder dan nu en ook nog over de grote brug. Op
deze manier kan ik er mooi aan wennen.’ Heleen weet dat Michelle gelijk heeft.
Het is niet zo ver straks naar Grundelo, maar in Utrecht hoefde ze nooit op de
fiets. Michelle’s oude fiets zet Herman straks in de grote loods bij het bouwbedrijf. Haar school staat namelijk in dezelfde straat en mocht één van beide meisjes een lekke band hebben dan is een een reservefiets altijd handig.
Michelle verdwijnt achter de flauwe bocht uit het zicht en Heleen draait zich om
terwijl ze tegen haar jongste dochter zegt: “Kom klein Lotje, we zullen jou eens
even wassen en aankleden.” Als Heleen aan de flauwe bocht denkt schiet ze in de
lach. Daar heeft zich al een heel verhaal afgespeeld, mede door het onvolwassen
gedrag van haar zwager Matthieu. Wat er precies is gebeurd heeft hij nooit verteld, maar Heleen heeft het van Sylvia, zijn vriendin, gehoord.
Vooraan de Tolweg staan drie borden, één met overstekende koeien, één met
slipgevaar en één met 15 km erop. Omdat er een flauwe bocht nadert, maar ook
omdat de boer daar zijn koeien laat oversteken. Bij regen kan het daardoor flink
glad zijn, vandaar de waarschuwing. Deze borden gelden volgens Matthieu dus
niet voor hem, met als gevolg dat hij uit de bocht de berm in gleed. Hoe hij ook
zijn best deed, de auto wilde niet meer tegen de gladde rand van de weg op. Achteruit ging nog wel, maar als hij voor uit wilde slipten de banden tegen de rand.
Volgens het verhaal van Sylvia was Matthieu na elke mislukte poging nog bozer
geworden. Hij gaf daardoor steeds meer gas met als gevolg dat de voorwielen
steeds dieper in de zachte berm wegzakten. In een paar brede planken, aan de
andere kant van de weg, zag hij de oplossing. De planken, geschoven onder de
voorwielen, moesten het gaan doen in de strijd tegen de spekgladde kinderkopjes.
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Hij had zijn colbertje uitgetrokken en het met een overdreven gebaar over het
daarvoor bestemde metalen frame in zijn nieuwe auto gehangen. Het zou eens
kreuken. Daarna had hij Sylvia gesommeerd dat zij achter het stuur moest plaatsnemen en als hij dan ‘Gas’ zou zeggen moest zij gas geven.
Sylvia’s felle protest, omdat ze in de eerste plaats de nieuwe auto van Matthieu
niet kende en in de tweede plaats haar hakschoentjes droeg, had Matthieu weggewimpeld. ‘Dan hou je die maar even op je schoot, je hoeft toch ook niet uit
de auto, je kunt zo opschuiven.’ Zo gezegd, zo gedaan, Sylvia kroop naar de bestuurderskant van de auto, deed haar schoentjes uit en hield ze op haar schoot.
Op Matthieu’s commando: ‘Gas’ gaf ze netjes een flinke dot gas door het pedaal,
met haar blote voeten, helemaal tot op de bodem van de auto te drukken. De auto
schoot achteruit! Ja, tot haar grote schrik was de auto met een vaartje achteruit
gereden. Om daar, na een doffe klap, tot stilstand te komen tegen een paar houten
paaltjes. Witheet had Matthieu haar achter het stuur weggetrokken.
Het karakter van haar zwager kennende wist Heleen dat Sylvia dit echt niet
overdreef. Daar had ze gestaan, op haar blote voeten midden op de weg. In haar
rechterhand één rood hakschoentje. Zoekend om zich heen kijkend naar het andere exemplaar dat, door de brute actie van haar vriend, ergens in de berm was
gelanceerd. Haar opmerking: ‘Maar Mattie, ik wist niet dat hij nog in de achteruit
stond,’ had een averechtse werking gehad op Matthieu, die prompt een dot gas
gaf. De auto spoot de weg op en Sylvia had opzij moeten springen om het vege
lijf te redden. Niet wetend dat er aan de andere kant van de weg een hele brede,
maar gelukkig voor haar, wel ondiepe sloot liep. Ze was door haar blote voeten,
in het gras uitgegleden en daarna, op haar billen, het water in geplonsd.
Met één blik op het natte, modderige resultaat had Matthieu het raampje opengedraaid en haar toegeroepen: ‘Je denkt toch niet dat je nu nog hier naast me op de
nieuwe leren bekleding kunt komen zitten! Je gaat maar lopen, het is die kant op,
daar bij die lichtjes en dan over het bruggetje.’
Toen Heleen het meisje had zien lopen op de Tolweg was ze zo boos geworden
op haar zwager. Het was echt een Matthieu streek geweest wat hij dit arme kind
geleverd had. Ze droeg een design jurkje met bijpassend rood jasje. In haar ene
hand een rood leren tasje en met haar andere hand hield ze één rood schoentje
vast. Midden op de weg liep ze, op blote voeten, nat en helemaal onder de modder. Dichterbij gekomen zag Heleen een sliert eendenkroos in het hoog opgestoken kapsel. Zo had Sylvia hortend en stotend haar verhaal gedaan.
Vol medelijden had Heleen het meisje meegenomen naar de logeer kamer om
daar even lekker te douchen. Ze had haar vuile kleding in een tas gedaan en een
schoon joggingpak van zichzelf klaargelegd op het bed.
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Heleen had geen zin gehad in een discussie met Matthieu en hield zich de rest
van de avond wijselijk stil. Het zou vast nog wel eens een keer ter sprake komen
en dan zou ze hem vertellen wat ze ervan vond. Eerst moest ze ervoor zorgen
dat dit meisje niet ziek zou worden door dit koude avontuur. Niet veel later die
avond waren beiden zwijgzaam vertrokken. Onder het licht van de carport was
de schade aan de auto goed te zien. Herman kon een lach niet onderdrukken en
om eerlijk te zijn had ze er zelf ook moeite mee. De volgende morgen had ze in
de logeerkamer het rode schoentje op het nachtkastje aangetroffen met onder het
hakje een briefje van Sylvia.
Lieve Heleen,
na deze avond zul je begrijpen dat ik het gehad heb met Matthieu
en zul je me waarschijnlijk niet weer in zijn gezelschap zien.
Het is echt waar een geweldig lieve jongen, maar hij heeft een resolute
aanpak nodig. Dat kan ik hem niet geven, zo ben ik niet.
Daarom wil ik je bij deze bedanken voor je goede zorgen.
Ik had je graag als schoonzusje gehad.
Liefs Sylvia.
PS: Ik zal zorgen dat je het joggingpak schoon terug krijgt.
Bedankt voor het lenen.
Het schoentje had Heleen bovenin de kast op de logeerkamer gezet, misschien
dook het andere exemplaar nog een keertje ergens op. Zo niet dan kon ze de
mooie gesp die erop zat vast nog wel eens ergens voor gebruiken. Hoogst waarschijnlijk was dit dan het einde van het hoofdstuk Sylvia. Het zoveelste hoofdstuk in het leven van Matthieu, met in de hoofdrol een vrouw, bedacht Heleen.
Haar man had gelijk, zijn broer had geen kaas gegeten van vrouwen.
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3.
Nadat Geert zijn vader heeft geholpen met het overbrengen van de koeien naar de
overkant van de weg, gaat hij nog even naar de deel. Zo noemt moeder het lage
gedeelte achter het hoge voorhuis van hun grote statige boerderij. Vroeger stonden hier ‘s winters de dieren, maar later werd de koeienstal bijgebouwd en sindsdien wordt er weinig gebruik meer van gemaakt. Bij slecht weer ligt Lex in het
varkenskot, al het tuin gereedschap hangt netjes langs de muur en de fietsen staan
er. Geerts vader heeft een stukje afgetimmerd en daar konijnenhokken gemaakt.
Vlaamse reuzen fokt hij en behaalt er goede resultaten mee op wedstrijden.
Op het stukje boven de deel is ook nog een kamertje, daar sliepen van oudsher
de boerenmeiden. In dit kamertje staan nu de muziekinstrumenten van Geert. Hij
houdt van muziek, al van jongs af aan speelt hij op de oude piano, die beneden
in de grote kamer staat. Eerst kleine deuntjes op gehoor, maar bij juf Els in de
klas leerde hij op de blokfluit spelen. Toen hij eenmaal noten kon lezen ontdekte
hij ook de mogelijkheden van de andere instrumenten. En daar boven op de meidenkamer had hij zijn passie gevonden in een grote en een kleine accordeon, een
trompet, een klarinet, saxofoon, dwarsfluit en twee gitaren. Ze zijn allemaal van
oom Bernhard geweest en door moeder met veel zorg bewaard.
Moeder doet nooit wat weg, waarom zou ze, er is immers ruimte genoeg in de
grote boerderij. Gelukkig maar voor Geert, want hier kan hij naar hartenlust oefenen. Hij schrijft graag liedjes, niet alleen de muziek, maar ook de teksten en
daarom moet hij deze morgen nog even naar de meidenkamer. Vanavond is de
generale repetitie van de musical van de zesde klas. Geert is al twee jaar van de
dorpsschool af, maar hij helpt juf Els nog altijd met het schrijven van de muziek
voor de musical. Ze hebben met zijn tweeën al een paar keer de liedjes bekeken
en uitgewerkt, maar met één liedje heeft Geert nog een beetje moeite.
Juf Els wil ieder jaar aan het eind van de musical een speciaal afscheidslied. Een
klapper, een meezinger, een lied wat het publiek zich naderhand herinnert.
Omdat zij vroeger in haar studententijd veel bekende muzikanten heeft ontmoet,
vraagt ze meestal één van hen toestemming om een bekend liedje uit hun repertoire te mogen gebruiken. Dat is haar nu ook weer gelukt met het liedje ‘Avond’
van Boudewijn de Groot. Van de originele tekst* die Lennaert Nijgh schreef, is
voor de musical alleen een klein stukje van het refrein overgebleven, maar wel
zo herkenbaar dat iedereen het mee kan zingen. En dat doet de Dreumense bevolking graag op zo’n avond, uit volle borst meezingen.
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De musical zal dit jaar niet alleen gespeeld worden op het afscheidsfeest van de
zesde klas op school, maar ook op de Dreumense Dagen. Een jaarlijks wederkerend dorpsfeest dat in het laatste weekend van augustus, begin september gehouden wordt. Het dorp viert dit jaar het 200-jarig bestaan en daarvoor heeft juf
Els de musical een historisch tintje gegeven en delen van de tekst in het dialect
geschreven. En daar zit het hem in, er is nu meer tekst dan in het originele liedje.
Daarvoor heeft Geert de muziek moeten veranderen, niet alleen voor hemzelf,
maar hij moet ook de muziek van de andere orkestleden aanpassen.
Nog twee en dan zullen ze vanavond wel zien hoe het gaat. Ze zijn met allemaal
ervaren muzikanten en dan zou het geen probleem moeten zijn. Agent Jansen, de
man van juf Els, neemt meestal de taak van dirigent op zich en speelt tegelijkertijd op de piano. Hij heeft haar deze keer ook geholpen met de tekst, omdat hij
het dialect spreekt en zij niet. Geert heeft grote bewondering voor juf Els, ook
deze musical is weer prachtig geworden, net als de voorgaande jaren.
Een mooi verhaal over een rijke baron die verliefd wordt op een arm meisje.
In een modern jasje, maar wel met Twentse stukjes ertussen, bijpassende liedjes
en voor bijna ieder kind een rol. Zijn moeder gaat vanavond ook mee, daar heeft
juf naar gevraagd. Het verhaal gaat namelijk over haar betovergrootvader en juf
wil graag weten wat ‘vrouw Woolters’ ervan vindt.
Ja, zijn moeder is een echte jonkvrouw, ze is de laatste telg uit het geslacht van
Zuylen tot Heregraven, maar die naam heeft ze nooit gebruikt. Vroeger op school
heette ze al gewoon Jenneke Heregraven, niks geen poespas, daar houdt ze niet
van. Al de grond in de rechthoek tussen het kanaal, de Grundeloseweg, de Tolweg en de Grundel is van haar. Het lijkt een rijkdom, maar brengt ook veel onkosten met zich mee. Vorig jaar hebben ze een perceel moeten verkopen omdat
de aardappeloogst helemaal mislukt was. Daarop worden nu door een aannemer
uit Grundelo 4 huizen gebouwd. Eén ervan is al klaar en sinds kort bewoont, het
ziet er prachtig uit met een eigen houten brug over de brede sloot. Moeder hoopt
dat ze het zo een tijdje uit kunnen houden. Zorgen van een boeren bedrijf noemt
ze het. Daarom weet Geert ook niet of hij het bedrijf wel over wil nemen, een bedrijf voeren is geen makkelijke taak. Hij weet überhaupt nog niet wat hij precies
wil worden. Ja, muzikant, maar of daar brood in zit tegenwoordig is nog maar net
de vraag. Schrijver of verslaggever, dat lijkt hem ook wel wat.
Moeder roept, het is al etenstijd. Hij is net klaar met de muziek, nu kan hij vanmiddag nog even met zijn kameraden gaan zwemmen in de Grundel. Daar is het
heerlijk weer voor. Een mooi boek mee en hij vermaakt zich wel.
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4.
De bel gaat, gelukkig is Michelle nog net op tijd op school.
Gauw haar fiets in het rek, op slot, sleuteltje eruit en snel naar binnen.
“Da’s hier neet neudig heur, der wordt hier neet egapt,“ zegt Kees Koopmans in
het voorbijgaan. Hij stoot zijn vriend Wim Scholten even aan. “En boeten dat,
wei wil der now zo’n zoerstok roze fietske?” Wim zegt niks, want hij vindt Michelle eigenlijk best wel een heel leuk meisje en wil haar niet krenken.
“Ikke wa,” daar komt Eefje, “waar bleef je nou Mies?” Zo noemt Eefje haar en
Michelle vindt dat best leuk klinken. Het past beter bij Dreumen zegt Eef.
“Ik botste bijna tegen boer Wolters aan,” moppert Michelle, “hij stak zo de weg
over. En weet je wat het ergste was, hij gaf mij de schuld. Niet dat ik kon verstaan wat hij zei, maar hij was me daar een portie boos!”
“Dames, de les is begonnen, geen tijd gehad om bij te kletsen vanmorgen?”
Juf Els Jansen is dan wel niet hun eigen docent, maar Michelle kent haar al goed.
Een lieve juf die de zorg heeft over de vierde klas, maar deze morgen samen met
de zesdeklassers de laatste hand gaat leggen aan de musical.
“Eefje en Wim gaan hun rol nog even goed doornemen, de rest maakt het decor
af. Wie gaat de tekst van het afscheidslied op het grote bord, dat in de hal staat,
schrijven? Daar kunnen vier mensen mee aan het werk zonder elkaar in de weg te
lopen.” Een aantal vingers gaan omhoog waaronder die van Michelle.
Als juf Els de taken heeft verdeeld, begint ze met het nakijken van de kleding.
Het moet er vanavond tijdens de generale repetitie perfect uitzien. Ook dit jaar
heeft ze de musical weer zelf geschreven. Deze keer met hulp van haar man omdat er stukjes tekst in het Twents gesproken worden. Dreumen viert in september
het 200-jarig bestaan en het leek haar leuk om daar de musical op te baseren.
Haar man, Hendrik-Jan Jansen, is geboren en getogen Dreumer en is vier jaar geleden aangesteld als hoofdagent in het dorp. Els grinnikt in zichzelf, ze hoort hem
in gedachten de telefoon opnemen zoals hij dat graag doet met een te zware stem.
‘Politiebureau Dreumen. Met hoofdagent Jansen spreekt u.’ Net of de beller niet
weet dat er in het kleine dorp Dreumen maar één agent is en hij dus automatisch
als enige, ook de hoofdagent is. Hendrik-Jan had net de politieschool afgesloten
toen hij hoorde dat er een vacature ontstond in zijn geboorteplaats. In zo’n dorp
als Dreumen gaat zoiets als een lopend vuurtje rond. Els wist dat hij graag terug
wilde en omdat zij nog geen vaste aanstelling had was het voor haar geen probleem. Leerkrachten zijn overal nodig, dacht ze en moedigde haar man aan om te
solliciteren. Gelukkig kon ook zij meteen aan de slag op het dorpsschooltje.
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Tot op heden heeft ze daar nog geen moment spijt van gehad. Ondertussen kent
ze bevolking door en door, omdat ze van bijna elk gezin wel een kind in de klas
heeft gehad. Ze kan dan ook bij alle activiteiten voor school altijd terug vallen
op een vaste groep mensen, die te allen tijde, bereid is hand- en spandiensten te
verlenen. Nou, daar hoefde je in Rotterdam, waar zij vandaan komt, niet mee aan
te komen. Daar was iedereen altijd druk met zichzelf. Volgens Hendrik-Jan is dat
onder de noemer ‘noaberskop’ heel normaal in deze regio.
Toch zitten er ook wel vervelende kanten aan deze saamhorige bevolking.
Ze wonen nu bijvoorbeeld nog bij vader en moeder Jansen in, hebben daar wel
een mooie grote eigen ruimte, maar het blijft van Hendrik-Jans ouders.
Als daar visite komt, dan wandelen die door de achterdeur, waar Els haar gasfornuis staat, zo naar binnen en dat kent Els niet. Ze heeft al een keer van schrik een
pan aardappels laten vallen, toen de bakker binnen kwam. Die haar wel meteen
hielp met oprapen, maar toch zat de schrik haar flink in de benen.
Els wil wel graag naar de Tolweg, daar bouwen ze nieuwe huizen. Ze is bij de
familie Kaspers geweest op een kennismakingsgesprek voor school. Wat een
mooi ruim huis hebben die en een grote tuin erbij. Dat lijkt Els ook wel wat, maar
Hendrik-Jan wil niet. Boer Wolters heeft die grond tot zijn grote spijt moeten verkopen aan een bouwbedrijf uit Grundelo, omdat hij geld nodig had voor nieuwe
pootaardappels. ‘Dat doo’j neet,’ had Hendrik-Jan in zijn eigen taal tegen haar
gezegd. Hij doet dat als hij boos of emotioneel is, dan praat hij in het Twents, zijn
moedertaal, waarvan Els ondertussen de meeste woorden al wel begrijpt.
‘Hoe bedoel je dat?’ had ze gevraagd, ‘wat doe je niet?’
‘Zo waarkt dat hier neet, da’s better worden oawer aandermans rugge’.
‘Boer Wolters zal dus heus niet erg vinden hoor. Ik denk dat hij het juist fijn zou
vinden dat hij een hoofdagent als buurman krijgt.’ Hendrik-Jan moest lachen
want hij weet wel dat ze hem graag plaagt met het feit dat hij er trots op is hoofdagent te zijn. ‘As’t nen moal ter sproake kömpt za’k ’t der wal’s met Gait oawer
hebben. Now neet mer drammen, iej heurt’t vanzeelf wa nen keer.’
Daar was het mee afgedaan en Els weet dat ze er dan ook niet weer over moet
beginnen. Ze is gek op haar man, maar het blijft een stugge boerenzoon.
Verdorie, ziet ze net dat de rits van het jurkje dat Eefje moet dragen stuk is. Wat
vervelend zo vlak voor de generale. Els heeft er zelf geen tijd meer voor, ze kan
Michelle’s moeder even bellen, zij is coupeuse en heeft misschien nog wel even
tijd vanmiddag. Eefje kan daar dan meteen het jurkje passen en vanavond meenemen. Meteen maar even doen voordat het er bij in schiet.
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Aan het eind van de ochtend fietsen Michelle en Eefje samen naar huis. Eefje
heeft het jurkje in Michelle’s fietstas gestopt, mocht Michelles moeder er eerder
mee willen beginnen dan kan dat. Als ze vlakbij Eefjes huis zijn ziet Michelle
boer Wolters aan komen lopen. Hij duwt een kruiwagen, met daarin twee melkbussen, voor zich uit. “Ik fiets gauw door, Eef,” zegt ze zachtjes. “Hij eet je niet
op hoor,” zegt Eef terug. De boer brengt elke morgen verse melk voor het winkeltje van haar moeder. Sinds een paar jaar verkoopt zij daar ‘s middags hun
eigen geitenmelk en geitenkaas. Voor mensen die liever koeienmelk drinken heeft
ze de melk van ‘vrouw Woolters’, wiers kaas ook gretig aftrek vindt. Eefjes moeder verkoopt ook andere streekproducten, zelf gesponnen wol en verschillende
kunstobjecten.
Eef steekt haar hand op en groet de boer: “Goeiendag Woolters, kom iej de
meelkbussen wier ummeruilen.” “Joa wichie, de zunne geet neet vuur niks op.”
“Zo is’t en neet aans,” zegt Eefje terug. Michelle begrijpt er niets van dat Eefje
zo makkelijk met iedereen omgaat, het is soms net één grote familie hier in Dreumen. Ze schudt haar hoofd en zwaait naar Eefje terwijl ze roept: “Tot straks dan
hè?” De boer zet de kruiwagen neer en kijkt op. ”Heanig an doon hé,” zegt hij
tegen Michelle met een brede grijns op zijn gezicht. “Iej wet vantevuurten nooit
wa’j vuur de fietse kriegt doar op de Tolweg, doar löp mangs raar volk oawer de
stroate.” Hij geeft lachend een klap op het deksel van de melkbus. “Za’k oe eawn
helpen met de bussen, Woolters?” Zonder op antwoord te wachten pakt Eefje een
handvat van een melkbus en samen brengen ze deze de winkel in waar moeder
Anneke Bartels met kleine Bartje op haar arm, de deur al openhoudt. “Goeiendag
vrouw Bartels, wat he’j toch nen leef wichie. Zee wet van anpakken en dat zee’j
tiegnswoordig neet mer biej de jongeleu.” Eefjes moeder lacht en zegt: “Mer dat
döt ze dan ok neet biej alleman, heur Woolters. ’t Is da’j der zunne skiere zönne
hebt lopen, mer aans,...”
“Moo!” roept Eefje, ze voelt dat ze bloost. “Zeg’s dat’neet woar is dan,” zegt
haar moeder. “Ik goa de toafel dekken, waant ‘k möt biejtieds biej Mies wean en
der möt der hier toch éne ’t waark doon.” Met die woorden draait ze zich gauw
om zodat ze haar rode kaken niet kunnen zien. Natuurlijk heeft moeder gelijk, ze
vindt Geert een hele leuke jongen, maar dat hoeft de boer toch niet te weten.
“En zee is ok nog’s neet op eur möndke völlen,” zegt de boer lachend. ”Mer
now’k oe toch sprekke, vrouw Bartels. Miene vrouwe fietst vanaownd met Geert
met noar de generale repetitie op skole. Zee hef zeg dat ze dan oen Eefke tot an
de dure breg, dan hoof iej oe doar neet drok umme te maken.” “ Bedaankt eur
doar vussen vuur,” zegt Eefjes moeder. “Ik zal’t Jenneke zeggen,“ is steevast de
groet van de boer en daarmee trekt hij de deur van het winkeltje achter zich dicht.
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Moeder Anneke loopt naar de keuken waar de tafel al is gedekt door haar dochter en vader Hein. Haar man is geitenfokker en verder hebben ze ook nog een
paar schapen lopen in de wei aan de Tolweg. Die heeft hij net gevoerd samen
met zoontje Jan. Jan wordt boer, net als zijn vader en ook al is hij nog maar net
vier jaar oud, hij doet alles hetzelfde als zijn vader. Als ze naar de geiten staan
te kijken staat hij ook net als Hein, wijdbeens met de handen in de zij. Ook nu
aan tafel, zit hij net als vader Hein op kousenvoeten en in zijn blauwe overal. De
klompen weet Anneke netjes op het rek, op de deel.
Anneke heeft vier kinderen waarvan Eefje de oudste is. Karin, de tweede, is vanuit school meegegaan met een vriendinnetje en eet daar mee. Dan komt Jan en
twee jaar geleden kreeg ze haar jongste, Bartje, die geboren is met het syndroom
van Down. Wat eerst schrikken was, maar hij ontwikkelt zich prima. Bartje is iets
later met veel dingen zoals lopen en praten, maar is een schat van een kind. Toen
ze vorig jaar te horen kregen dat hun bedrijf misschien besmet was met Mond- en
Klauwzeer, had Hein gezegd: ‘Als onze geiten besmet zijn en we ze moeten laten
inslapen, komen er geen geiten meer en gaan we wat anders doen.’
Ze hebben het over een zorgboerderij gehad, mede omdat Bartje straks ook speciaal onderwijs nodig heeft, om zich volledig te kunnen ontplooien. Gelukkig was
hun bedrijf niet besmet met het virus dat deze ziekte veroorzaakt, maar toch hebben zij en Hein het er nog wel eens over.
Anneke heeft er de papieren voor, ze heeft vroeger met verstandelijk gehandicapten gewerkt. Daarom weet ze ook goed, dat ze ervoor moet zorgen, dat Bartje
straks als een zelfstandige jongeman door het leven kan gaan. Toen hij begon te
praten hebben zij en Hein er ook voor gekozen om thuis met alle kinderen Nederlands te spreken. En dat werkt prima, Bartje kent al heel veel woorden en leert
snel. Zo af en toe, zoals net met boer Wolters, ‘kuieren’ ze Twents en dat voelt
dan heel vertrouwd. Dat merkt Anneke ook aan Eefje, die daarin sommige gevoelens beter kan verwoorden. Want Anneke weet dat Geert speciaal is voor Eefje
en plaagt haar daar soms mee. Dat kunnen ze van elkaar hebben. Anneke heeft
een hechte band met haar oudste en hoopt dat het zo blijft als Eefje straks gaat
puberen. Hein zegt dan tegen haar: ‘Maak je niet zo druk, wie dan leeft die dan
zorgt.’ En daarin heeft hij, als nuchtere Tukker, volkomen gelijk.
Ze zet Bartje in zijn stoel en vraagt ondertussen aan Eefje of zij nog wat bijzonders met Michelle heeft afgesproken die middag. Eefje slikt net haar laatste
stukje brood door en zegt: “Michelle’s moeder heeft juf Els beloofd om vanmiddag nog snel even de rits van mijn jurk te maken voor de generale vanavond. Ze
zag vanmorgen dat hij stuk was en nadat het gemaakt is, kan ik hem meteen even
passen. Verder hebben we nog niets bijzonders afgesproken, hoezo?”
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“Kun jij dan even naar het tolhuisje fietsen om een paar houten beeldjes op te
halen bij Albert Peddemors? Er waren gistermiddag toeristen in het winkeltje
en die hadden veel belangstelling voor de beeldjes, maar wilden graag een iets
groter formaat dan wat ik nu in de etalage heb staan. Ze logeren in Grundelo en
komen zaterdagmiddag speciaal daarvoor terug. Ik heb Albert net gebeld en hij
heeft beloofd er wat klaar te zetten. Als jij ze even op kunt halen.” “Komt goed,
hoor. Dan kan Michelle ook kennismaken met ome Ab. Heb je nog fruit nodig uit
de boomgaard, mam? Dat kan dan in één keer mee in mijn fietstas.” “Vraag Albert maar om een paar dikke appels voor een appeltaart. Doe maar voor twee dan
maak ik die voor morgenavond, op school, voor bij de koffie.” “Dat zal juf Els
fijn vinden, mag ik het tegen haar zeggen vanavond?” “Ja, doe maar, dan weet
ze dat alvast.” “Mag ik dan nu van tafel mam? Dan kan ik gaan.” “Ja, hoor meid,
tot later.” Eefje geeft Bart een dikke smakkerd. “Slaap lekker straks, Bartje. Dag
paps, dag Jan.” “Jan wil geen gesmak,” moppert Jan, “Jan is al vier!”
“Voorzichtig doen, bij de Grundel”, zegt vader Hein. “Doe ik, paps.”
Leuk, denkt Eefje terwijl ze haar fiets uit het rek pakt. Straks even op visite bij
Albert Peddemors. Ze kan vreselijk goed overweg met hem, maar wat zal Mies
opkijken. Ome Ab, zo noemt iedereen hem, is een beetje een aparte man. Guitige
bruine ogen, rode appelwangen en een klein grijs sikje. Hij draagt altijd een oude
alpinopet scheef op zijn hoofd. Aan de achetrkant komt daar een plukje grijs haar
onderuit, met een elastiekje in een staartje bijeen gebonden. Albert is klompenmaker geweest en volgens Eefjes vader kan hij elk soort hout met zijn handen
kneden. Dat is natuurlijk niet zo, maar Albert heeft veel ervaring in het gebruik
van al het gereedschap en maakt zo de mooiste dingen. Na zijn pensionering,
twee jaar geleden, heeft hij zich er helemaal op toegelegd. Zijn gebruiksvoorwerpen vinden gretig aftrek onder de Dreumense bevolking, maar ook zijn beeldjes
zijn erg geliefd. Meestal komt er, als een voorwerp klaar is, alleen maar boenwas of een laklaagje overheen. Maar soms beschildert Albert het hout, net zoals
vroeger de duurdere klompen, met een streekmotief in een mooi kleurtje. Een
landschapje of een molentje, Eefje kan er uren naar kijken. Onvoorstelbaar zo
mooi en fijntjes. Bij haar moeder in het winkeltje staat een schaakspel dat Albert
heeft gemaakt. De vierkanten op het bord zijn uit wilgenhout, ingelegd in een
eiken plank, heeft Albert haar verteld. Zestien schaakstukken uit perenhout, dat
licht geelbruin is en de andere zestien uit walnoten hout, iets donkerder van kleur.
De koning en koningin hebben een fijn uitgesneden kroontje en het paard draagt
wilde manen. De torens zien er sterk en robuust uit, net echt, maar veel mooier.
Dat bedoelt haar vader met het kneden van het hout. Ome Albert ziet er niet alleen uit als kunstenaar, hij is het ook echt.
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5.
Nadat Albert Peddemors de telefoon heeft neergelegd, loopt hij meteen naar de
werkplaats die achter het tolhuisje is gebouwd. “Ietskes gröter spöl, zear vrouw
Bartels,” mompelt hij in zichzelf. Ja, dat heeft hij wel, maar sommige beelden
zijn hem zo dierbaar. In de vensterbank van de werkplaats, voor het met stof bedekte raam, staat er bijvoorbeeld één die hij heeft gemaakt van zijn moeder.
Je ziet een voorover gebogen oudere vrouw zitten op een bankje, met een emmer
tussen haar voeten, terwijl ze aardappels schilt. Albert ziet zijn moeder nog zo
zitten op het bankje voor het tolhuis. Het is al weer bijna twintig jaar geleden dat
ze is overleden. Ook in de vensterbank staat een beeld van Rakker, hun overleden
hond, een hele lieve Friese Stabij. Dan nog een iets kleiner exemplaar van een
kindje dat aan haar moeders rokken hangt. Dat is Eefje, toen ze voor de eerste
keer, samen met haar moeder, bij hem op visite kwam. Albert kan het niet over
zijn hart verkrijgen om deze beelden te verkopen. Deze blijven hier, ze horen bij
zijn leven. Hij haalt twee beelden van een plank en stoft ze af. Deze mogen wel
weg. Twee ranke ballerina’s op spitzen met een weelderige tutu, zo mooi gevormd dat het net lijkt of de meisjes nog aan het ronddraaien zijn. Albert pakt er
nog een paar die weg mogen. Een herder met een stok in zijn hand en naast hem
zijn hond. Een zigeunerachtige vrouw met klokkende rokken en een mand onder
haar arm. En als laatste een dokter die met zijn stethoscoop luistert bij een patiënt
die op de stoel voor hem zit.
In een doos onder de werkbank ziet hij ook nog enkele muzikanten van de plaatselijke fanfare en hij moet lachen als hij de dikke slager met de grote trom ziet.
Wat was slager Koopmans boos geweest toen hij de schetsen had gezien die Albert, een aantal jaren geleden, tijdens de Dreumense Dagen had gemaakt van alle
fanfareleden. ‘Iej hebt miej der wal een betje te dikke op ezat, Albert!’
‘Dat kömp duur den groten trommel, Teun,’ had Leida, zijn vrij stevige, rondborstige vrouw meteen sussend gezegd. Bang dat Teun een paar kilo kwijt wilde
door te bezuinigen op hun vele tussendoortjes en overvloedige warme maaltijd,
die ook zij zich altijd goed liet smaken. Wat dan ook goed aan hen beiden, maar
ook aan hun kinderen te zien was. ‘Den trommel maakt oe wat steviger dan da’j
bint. Albert maakt dat wa wier terechte, of neet Albert?’ ‘Joa, joa,’ had hij maar
snel geantwoord, ‘dat kömp wa good.’ Met de slager kun je maar beter goede
vrienden zijn, hij is voorzitter van de winkeliersvereniging en komt zo af en toe
bij Albert om iets te kopen voor in de etalage van de slagerij. Albert heeft de
houten droogrekken voor de droge worsten gemaakt en ook de kistjes waarin de
slager deze verkoopt.
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De fanfare mag dus ook in de verkoop en nu maar hopen dat de slager zichzelf
niet tegenkomt bij ‘vrouw Bartels’ in het winkeltje. Albert sluit de werkplaats
goed af, er ligt teveel scherp gereedschap. Daarna loopt hij terug naar het woonhuis dat in 1870 door de familie van Zuylen tot Heregraven geschonken werd aan
de familie Peddemors. Een huis, gekregen als dank voor het feit dat Alberts opa,
als jonge jongen, de zes jaar oude Marie, dochter van baron Gerrit van Zuylen tot
Heregraven, uit het water van de Grundel redde waarin ze bijna was verdronken.
Op voorwaarde dat de familie Peddemors de grote boomgaard zou blijven onderhouden, zoals ze, van vader op zoon, tot ieders tevredenheid al jaren deden.
Het fraaie tolhuis werd in 1778 gebouwd door baron Willem van Zuylen tot Heregraven. Hij liet een jaar daarvoor een kanaal graven als verbinding tussen de
Duitse rivier de Rhoon en de Grundel, om de handel tussen beide landen te bevorderen. Ook werd de benedenloop van de Grundel dieper uitgegraven zodat er
ook zwaar beladen schepen konden varen. Er kwam een haven en een herberg
voor kooplui die moesten overnachten om te wachten op vervoer. Een flinke investering, maar hij bedacht een manier om tenminste een deel van dit geld terug
te verdienen. Hij liet de schippers die over de Grundel voeren met hun trekschuiten tol betalen bij het passeren. Daarvoor werd er een ophaalbrug gebouwd met
ernaast een huisje, het tolhuisje.
De baron vroeg landwerker Peddemors of zijn vrouw bereid zou zijn overdag
de tol te innen en in ruil voor de opbrengst hoefden ze dan geen pacht te betalen
voor het huisje. Dat wilde ‘vrouw Peddemors’ wel want het was een machtig
mooi huisje aan het water, met echte slaapkamers, terwijl ze nu op het landgoed
in een klein boerderijtje met twee bedsteden woonden. Bovendien had hun oudste
zoon, Jan, trouwplannen en nu kon hij mooi met zijn vrouw op het oude stekje
blijven wonen. Hun jongste zoon, Gijs, ging mee naar het huisje naast de Grundel en had daar de tijd van zijn leven. Overdag werkte hij samen met zijn vader
en broer op het land of in de boomgaard van de baron en ’s avonds vermaakte hij
zich in de herberg naast de nieuw aangelegde haven langs het kanaal.
Bij de herberg met de toepasselijke naam; ‘As Water’ was het altijd een drukte
van jewelste. Zowel kooplieden als vissers dronken er graag een borreltje. Gijs
hield van drukte en was dol op de sterke vissersverhalen. Op een dag vertelde hij
zijn moeder dat hij mee ging op de vaart. Tot haar grote verdriet kwam hij nooit
terug. Jaren later toen er een brug kwam over het kanaal en het vervoer van goederen voor het grote deel over de weg ging, verloor het huisje zijn functie. Het
ophaalmechanisme werd van de brug afgehaald en tegenwoordig komt er alleen
zo af en toe een toerist in een kano onder de brug door.
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De plaatselijke jeugd vermaakt zich zomers prima op een mooi vlak stuk strand.
Hier was eens de haven die door de Duitsers werd vernietigd in de oorlog. Ook
het jachthuis en naastgelegen gebouwen gingen in vlammen op. De bewoners,
baron Johan en zijn neef Bernhard overleefden de oorlog niet. Een drama, niet
alleen voor de naaste familie, maar ook voor alle uit Dreumen afkomstige arbeiders. De mannen die buiten op het land werkten en de vrouwen binnen in het
grote jachthuis. Ook Alberts vader Arend moest op zoek naar ander werk. Albert
zelf werkte al vanaf zijn tiende in het dorp bij Jan Schuitemaker. Zoals de naam
al zegt, werden er door die familie vroeger uitsluitend schuiten gemaakt, maar de
laatste jaren kwamen er meer klompen dan schuiten uit de grote loods. Gelukkig
kon Alberts vader ook bij Schuitemaker aan het werk.
Tot op een dag het noodlot toesloeg. Terwijl er met een lier een boom bovenop
een liggende rij bomen gestapeld werd, begon de onderste rij te rollen. Arend
Peddemors sprong nog opzij maar de boom schampte zijn bovenbeen dat door de
enorme kracht brak. Na een tijd revalideren in het ziekenhuis in Grundelo bleek
dat lopen altijd moeilijk zou blijven en daarom werd samen met Schuitemaker
besloten om een werkplaats bij het tolhuisje te bouwen.
Daar zou Arend dan de ruwe klompen kunnen afwerken die met een platte boot,
een zomp, door Albert via de Grundel naar het tolhuis werden vervoerd. Schuren,
beschilderen en dan aflakken. Dat kon hij nog prima aan de grote werkbank.
Vaak ging Albert ’s avonds na het eten met zijn vader mee om te helpen. Het extra geld konden ze prima gebruiken. Vooral toen moeder ziek werd en overleed.
Het verdriet werd Alberts vader te veel en een jaar later overleed ook hij.
Albert bleef alleen achter, maar vond troost in zijn werk en vooral in zijn hobby.
Ook nu nog is Albert vaak in de werkplaats en als het weer het maar enigszins
toelaat is hij in de boomgaard te vinden. Het snoeihout laat hij drogen en dat
wordt later gebruikt voor zijn houtsnijwerk. Als het fruit geoogst moet worden
komt er een aantal vrouwen uit het dorp, onder leiding van ‘vrouw Woolters’,
hem daarbij helpen. Officieel is de boomgaard ook van haar, maar heel Dreumen
mag fruit komen plukken als daar behoefte aan is.
Nu staat Albert in de keuken, een dikke plak zelfgebakken appelbrood te besmeren met een flinke laag roomboter, als hij Eefje hoort aankomen: is het al zo laat?
Hij hoort haar roepen: “Ome Ab, ome Ab, woar bin iej?”
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6.
Geert haalt zijn oude fiets uit de schuur. Een lekker handig karretje, met een soort
bagagedrager aan de voorkant, dat nog van zijn opa is geweest. Geert lacht, als
opa had gezien wat Geert er mee gedaan heeft dan had hij flink gemopperd. Omdat de verf begon te bladderen heeft Geert de fiets een keer meegenomen naar
school voor een opdracht, daar geschuurd, en geschilderd met metaalverf die nog
in de schuur stond. Vader had die verf niet meer nodig omdat het van oude tractoren was die ze allang niet meer hadden. Rood, overgebleven van de Hanomag,
een beetje groen van de John Deere en er stond ook nog blauw van een oude
Ford. Geert vond tussen alle andere oude blikken ook nog wat wit van een auto
die Geert alleen kende van foto`s toen zijn zusjes nog klein waren. Met al die
kleurtjes en een houten krat op de voordrager is opa’s fiets een bekende verschijning geworden in het dorp. Zie je de fiets dan weet je dat Geert in de buurt is.
Met zijn opgerolde handdoek, wat te drinken en te lezen vertrekt hij naar de
Grundel, waar hij heeft afgesproken met zijn vrienden. Hij fietst langs het huis
en dan zo over de planken koeienbrug. Zijn moeder staat in de voortuin de was
op te hangen, ze zwaait naar Eefje die net aan komt fietsen. “Geert, woarumme
goa’j now neet gewoon oawer de weg? Iej kukelt nog nen moal in’t water,” moppert zijn moeder. “Dit is volle körter, moo en o’k now vief menuten eerder hier
nat worre of temet in de Grundel, dat maakt ok gin verskil.” Hij groet Eefje en
vraagt: “Hee Eefke, goa’j ok zwemmen?” “Nee, vedaage nog neet, ik goa noar
Kaspers en van doar oet efkes noar ome Ab.” “Dan zee’k oe vanoawnd wa biej
de generale repetitie van de musical! Ajuus,” zegt Geert en hij fietst snel door.
Hij hoort zijn vrienden al van verre joelen. Meestal zit het hele stel bij het strandje in de bocht net na de Tolbrug. De brug is al jaren niet meer open geweest en
is nu een ideale plek voor de zwemmers om van af te springen. Op school kwam
agent Jansen elk voorjaar zeggen: ‘Jongens en meisjes, zwemmen in de Grundel
mag, springen ook, maar ga alsjeblieft niet duiken, want daar is het te ondiep
voor.’ Iedereen houdt zich eraan en mocht een waaghals het toch proberen dan
krijgt die meteen de hele groep op zijn dak. Als Jansen nee zegt dan is het nee,
dat is de afspraak in Dreumen. “Hé Geert, was je er ook al? Kom er gauw in, het
water is heerlijk.” Dat laat Geert zich geen twee keer zeggen en rent het heerlijk
frisse, schone water van de Grundel in, om zich na een tijdje op het strand terug
te trekken met zijn boek. De andere jongens gaan meestal een potje kaarten of
wachten totdat de meisjes komen. Als er meisjes in de buurt zijn, dan verandert
meteen de sfeer onder de jongens.
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Haantjesgedrag noemt zijn moeder dat, vooral dit jaar is het erg omdat er in
Dreumen momenteel meer jongens op vrijersvoeten zijn dan meisjes.
Geert heeft het niet zo op geflikflooi op het strand, geef hem maar een mooi boek
en hij vermaakt zich wel. Geerts kameraden zijn blij dat ze in hem geen concurrent hoeven te verwachten, want Geert is een mirakels knappe vent om te zien.
Heerlijk languit op zijn handdoek in de zon, slaat hij het bibliotheekboek open
dat juffrouw Kroeze hem heeft aangeraden. Zij is lerares Nederlands en weet
dat Geert eigenlijk onder zijn niveau werkt op de ambachtschool. Ze geeft hem
vaak extra opdrachten, draagt boeken aan waarvan ze denkt dat hij die geweldig
vindt, laat hem verslagen schrijven of gedichten voordragen in de klas. Ook heeft
ze ervoor gezorgd dat hij een column heeft in de schoolkrant. Niemand weet dat
Geerts deze leuke stukjes schrijft, maar iedereen heeft het er altijd over. Ook met
Geert die dan net doet of zijn neus bloedt, maar naderhand zo’n plezier heeft.
‘s Avonds vertelt hij het thuis onder het eten aan zijn ouders, die weten wel van
zijn schrijverij en genieten dan ook met hem mee. Geert vertelt graag en doet
dat met zoveel passie dat iedereen aan zijn lippen hangt als hij weer wat aan het
vertellen is. Maar als hij een boek in zijn handen heeft, kun je beter uit de buurt
blijven, want dan is hij niet aanspreekbaar. Ook nu, op het strandje, laten ze hem
mooi met rust. Zijn kameraden weten, dat als hij weer mee wil doen met het waterfestijn, hij vanzelf wel komt. Puur eigenbelang dat ze Geert met rust laten,
want als hij in hun midden is dwarrelen de meisjes om hem heen.
Deze middag hebben ze geen last ven hem, het boek van juffrouw Kroeze heeft
hem helemaal in de greep. Wat een spannend verhaal, Geert leest het boek helemaal uit en komt dan tot zijn schrik tot de ontdekking dat hij flink verbrand is.
Hans Zonneveld, zijn beste vriend, ziet dat hij weer op de wereld is en vraagt:
“Hebben ze elkaar gevonden?” “Wie, wat?” vraagt Geert. “Laat maar zitten, joh.
Je bent trouwens flink verbrand, Geert!” “Ja, ik heb het in de gaten, had je me
niet eerder kunnen waarschuwen?” “Al enkele keren maar jij bent Oost-Indisch
doof als je aan het lezen bent.” “Ja, weet ik, maar deze moet je echt lezen, het is
een geniaal boek. “ “Ja, zegt Hans nuchter, “ik zie het. Genius, dat is de titel.”
“O,” zegt Geert verbaasd, “dat had ik nog niet eens gezien.” Hans barst in lachen
uit, Geert is een beste vent, maar soms kan hij echt geen hoogte van hem krijgen.
Als de kerkklok slaat, kijkt Geert snel op zijn horloge. Hij schrikt, half vijf al. “Ik
ga gauw, ik moet voor vader het hek open doen om vijf uur, dat wordt hard fietsen. Ajuus hè. Morgen moet ik spelen bij de musical voor de leerlingen. Zie ik je
vrijdag, zelfde tijd?” “Okiedokie, tot vrijdag. Groeten thuis,”zegt Hans.
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7.
Als Eefje de Tolweg op fiets ziet ze ‘vrouw Woolters’ die aan de rand van het
grote grasveld voor het huis de was aan het ophangen is. Ze zwaaien naar elkaar.
Lex, de grote Berner sennen, ligt languit op zijn rug in de zon. Bij Eefje thuis
hebben ze ook een Berner sennen, een vrouwtje, Laika. Over een paar weekjes
krijgt Laika pups en Lex is de vader.
Ineens ziet ze Geert achter de grote witte lakens te voorschijn komen. Haar hart
bonkt tegen haar ribben. Doe normaal Eef, vermant ze zichzelf en fietst rustig
door. Geert roept: “Hee Eefke, goa’j ok zwemmen?” “Nee, vedaage nog neet
Geert, ik goa noar Kaspers en van doar oet efkes noar ome Ab.” Eefje voelt dat
ze bloost en hoopt maar dat Geert het niet ziet. Hij is immers bijna drie jaar ouder dan zij en zal vast al wel een vriendinnetje hebben. Wat haalt ze zich in haar
hoofd. Gelukkig zijn ze al bij Michelle’s huis. “Dan zee’k oe vanoawnd wa biej
de generale repetitie van de musical!” roept Geert achterom, als hij rechtdoor
naar de Grundel fietst. “Da’s good, tot dan. Ajuus.”
Eefje fietst over het bruggetje en ziet Michelle en haar zusjes voor het raam boven de garage staan zwaaien. Het raam staat iets open en Michelle zegt: “Kom
maar zachtjes via de garage naar boven, Lotje slaapt.” Eefje kent de weg ondertussen wel in het grote huis en loopt de garage door. Links achterin weet ze de
deur naar de hal. Dan de eerste deur aan de rechterkant. De tweede deur is van
het toilet en de derde van de logeerkamer. Eefje doet de deur open en loopt de
trap op, ze hoort het geratel van de naaimachine van Michelle’s moeder al.
Op deze deur zit aan de bovenkant een hele grote schuifgrendel. Als Mies haar
ouders er niet bij zijn zit deze grendel dicht omdat het boven te gevaarlijk is voor
kinderen. Er staan namelijk een paar grote textielmachines en ook een hele grote
verstelbare tekentafel. Daar heeft Michelle’s vader bij het ontwerp van het huis
heel goed over nagedacht. Er is zelfs een brandtrap geplaatst die vanaf de zijkant
van het atelier beneden in de tuin uitkomt. Eefje kijkt altijd haar ogen uit in het
atelier. Aan de grote wand staat een hoge kast met bovenin kleine kastjes en onderin allemaal laatjes met glas ervoor. Zo kun je precies zien wat er in elk laatje
zit. Knoopjes, bandjes, ritsen, gespen, te veel om op te noemen. Dan zijn er nog
laatjes met klosjes garen opgeborgen per kleur. Een laatje geel, groen, rood, paars
bruin in zoveel verschillende tinten. En dan nog knoopjes, honderden mooie
knoopjes van stof, metaal of hout. Eefje moet altijd eerst op adem komen als ze
hier binnen komt zo overweldigend vindt ze het. Net als bij ome Ab. O, ja eerst
even vragen of Mies straks met haar mee mag.
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“Hallo Eefje,” begroet Michelle’s moeder haar als ze boven aan de trap verschijnt. Het klinkt een beetje raar want ze heeft een paar knopspelden tussen
haar lippen. Eén voor één haalt ze die uit haar mond en prikt ze in een kussentje
dat naast de naaimachine ligt. “Het jurkje is bijna klaar hoor, je kunt zo meteen
passen.” Michelle, Natalie en Jennifer zitten in een hoek van het atelier aan een
tafeltje te tekenen. Michelle wenkt. “Je fietste met een jongen,” zegt ze zachtjes.
Eef legt een vinger op haar mond. Michelle lacht en zegt: “Eerst passen!” Haar
moeder komt eraan met het jurkje over haar arm.
“Mevrouw Kaspers, mag Michelle even met me mee fietsen naar het tolhuisje?
Mijn moeder heeft nieuwe beeldjes nodig van ome Ab, of ik die even op kon komen halen met de fiets. Kent u ome Ab al?”
“Nee, dat niet, maar Michelle mag wel even met je mee, dan kan zij alvast met
hem kennismaken. Is dat die meneer die het schaakspel in je moeders winkeltje
heeft gemaakt?” Eefje knikt terwijl Michelle’s moeder de rits dichttrekt.
“Als gegoten,” zegt ze tevreden. “Ik vind het prima hoor, als jij Michelle maar
terug brengt want ze kent hier de weg nog niet zo goed.” “Komt voor elkaar.
Heeft u nog appels of zo nodig, ik moet namelijk ook nog even in de boomgaard
appels halen.” “Dat zou fijn zijn, dan maak ik appelmoes voor vanavond. Omdat
Michelle nog weg moet heb ik vis en gebakken aardappeltjes. Als vader wat later
thuis komt, dan kan zij eventueel iets eerder eten. Ga maar gauw en veel plezier.”
De meisjes pakken hun fiets en rijden over de Tolweg, richting de Grundel.
“Vertel over die jongen,” Michelle kan bijna niet wachten tot Eefje er zelf over
begint. “Die jongen, dat is Geert Wolters, de zoon van die boer, die jou vanmorgen lastig viel. Verder niets bijzonders, hij ging zwemmen en fietste een
stukje mee.” “Gezellig?” vraagt Michelle. Eefje schatert het uit. “Wat ben jij een
nieuwsgierig Aagje!” “Echt niet!” “Echt wel.” Ze genieten, niet alleen van het
mooie weer, maar ook van elkaar en ze beseffen dat ze het met elkaar getroffen
hebben. Beste vriendinnen zijn ze.
Als ze bij het tolhuisje komen, zetten ze hun fiets tegen het hekje en lopen even
over de oude ophaal brug. Op sommige plekken bladert de witte verf van de metalen constructie. Als je over de brug loopt rammelen de planken en door de gleuven ertussen kun je naar beneden kijken. Het water stroomt flink omdat het onder
de brug nogal smal is, maar iets verderop kabbelt het rustig verder.
In de verte zien ze de jongelui uit het dorp in de Grundel stoeien. “Volgende
week gaan wij ook een keer zwemmen, goed Mies?”
“Yup,” zegt deze terwijl ze heel voorzichtig over de rand van de brug naar beneden kijkt. “Is het hier niet diep?” komt er dan wat benauwder achteraan.
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“Vader zegt dat er vroeger wel mensen in verdronken zijn, maar toen konden ze
ook nog niet zwemmen en dat kunnen wij tegenwoordig bijna allemaal wel. Verderop waar de Grundel in het kanaal stroomt, waar het breder en dieper wordt is
het wel gevaarlijk. Daar mogen wij ook niet komen omdat er grote schepen vanuit Duitsland varen. Ga je mee, dan gaan we kijken of Albert zijn middagdutje al
gedaan heeft.” Als ze bij het huisje komen staat de mooi groene deur, met witte
randjes om de kleine vierkante raampjes, wagenwijd open. Eefje loopt naar binnen. “Ome Ab, ome Ab, woar bin iej, bi’j a wakker?” “In de kökken en wat, bi’j
a wakker, ‘k heb nog geneens egetten. Glad de tied kwiet. Wilt iejleu ok’n plak
appelstoete? Aans zit ik zo allenig an toafel” “Eegnsgebakken? Met roombotter?”
vraagt Eef. “Allich, hoe kö’j dat now vroagen?” grapt ome Ab. “Jij ook Mies?
Ome Ab bakt zelf brood, heerlijk, moet je proeven, joh,” ratelt Eefje door. “Kiek
es an wei he’j doar now met ebrach?” Albert zet de bordjes neer en geeft Michelle een stevige hand. “Ik bin Albert Peddemors, mer vuur kunnigen ome Ab.”
“Ik ben Michelle, voor ‘kunnigen’ Mies.” Eefje lacht zich helemaal in een deuk.
“Je leert het al Mies, voordat je het weet kan je eigen moeder je niet meer verstaan.” “A’j dat mer loat, deerntje, da’s neet de bedoolge van’ dialect. Dit is oonze modersproake, mer iej en oe femilie hebt oen eegen sproak. Dat mö’j in ere
holen netzo asse wiej dat doot. ’t Is iets extra’s wat oons an mekaar verbeendt,
mear mag ’t ok neet worden. Wie woont met’n aln in Nederlaand en dat blif de
officiële sproake. Zo heurt dat.”
Michelle luistert met open mond naar de prettige stem van de in haar ogen oude
man. Tijdens het praten pulkt hij aan het kleine grijze baardje en draait het aan
het eindje in een puntje. Albert staat op en pakt de in doeken gewikkelde beelden.
Ondertussen eten beide meisjes het heerlijke brood. Als hij de doeken eraf haalt
verslikt Michelle zich bijna in het laatste stukje brood, zo mooi zijn de beelden.
Albert geniet van de reactie van dit blonde slanke meisje en geeft haar het beeld
van een ballerina. “Iej mot ze efkes vaste holen en aaien,“ hij doet het haar voor.
Michelle geniet van de vorm en het zachte hout. “Wat mooi gedaan, ome Ab,”
komt er heel zacht uit. “En dan heb je zijn muziekdoosjes nog niet eens gezien,”
zegt Eefje trots. Alberts staat op om de bordjes naar de keuken te brengen, maar
Eefje is hem voor. “Mö’k ze ok rap eawn ofwasken, dan kön iej Mies de deuskes
loaten zeen. Waant wiej möt zo nog eawn noar’n appelhof. Mien moo wol nog
een paar appels vuur twei taarten en de moo van Mies vuur appelmoes.”
“Ofwasken hoof neet, ummespeulen geerne, aans kömp der zovölle ongedeerte
op of.” Albert ziet altijd uit naar de bezoekjes van Eefje. Soms zit ze heel stilletjes bij hem in de werkplaats te kijken als hij aan het schilderen of houtsnijden is.
Zij mag dan de beeldjes schuren of boenwas aanbrengen.
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Eerst met een borsteltje voorzichtig over het hout en dan met een zachte doek
uitwrijven. De beitels en messen zijn veel te scherp voor ongeoefende handen.
Het dochtertje van boer Bartels is zijn oogappel, al vanaf de eerste keer dat hij
haar zag. Haar vrolijke gezichtje en niet te stuiten, nieuwsgierige vragen, maken
haar een prettig gezelschap in zijn toch wel wat eenzame bestaan. Als enig kind
heeft Albert verder geen enkel familielid meer. Deze bezoekjes zijn dan ook een
welkome afwisseling in zijn leven. Eefje is aan het zingen in de keuken, het water klettert in de gootsteen. Albert loopt naar het kamertje naast het keukentje.
“Loopt mer met Mies, dan kö’j zeelf eawn kieken noar miene leefhebberieje.”
Hij doet de deur van een kast open en Michelle’s weet niet wat ze ziet.
Doosjes van groot tot klein, gewoon hout, beschilderd, of met gebrande motiefjes. Houten beestjes, poppetjes, molentjes, te veel om op te noemen.
“Da’s mien vuurroadje,” zegt Albert, “doar bin ik de hele weenter drok met
ewes.” Eefje komt er ook bijstaan en zegt tegen Mies: “Straks met de Dreumense
Dagen wil ik die voor ome Ab verkopen. Vorig jaar hadden we maar een paar
vogelbeeldjes en die waren binnen een half uurtje al verkocht. Hij wil zelf geen
kraampje, maar jij wilt me toch wel helpen? Ik heb het kraampje met pottenbakkers spullen van tante Frieda ook al.” “Als we naast elkaar zitten vind ik het
goed, nog wel even aan mama vragen, maar ik denk dat het wel mag. Wat zijn
ze mooi gemaakt, ome Ab, dat u dat kunt.” Ome Ab pakt een piepklein vogeltje.
“Dissen is a vussen vuur oe, ’t is een weenterkoninkje, kiek mer noar’t roonde
liefke en dat recht opstoande stätje.” “Dank u wel, wat mooi.”
Michelle voelt met haar vingers zachtjes over het hout. Het vogeltje staat op een
klein boomstammetje heel eigenwijs met het kopje omhoog en een beetje scheef.
Elk veertje heeft een golfje waaronder een ander veertje tevoorschijn komt. Het
snaveltje staat iets open en het is net of de kleine kraaloogjes je overal volgen.
Ze geeft ome Ab een hand. “Hier ben ik heel blij mee, wat een verrassing.”
Ome Ab weet niet goed wat hij met alle lof moet en klapt in zijn handen.
“En now goa’we appels plukken, ieleu hoold miej van’t waark.”
Gewapend met twee grote emmers lopen ze naar de boomgaard. De meisjes rapen de appels van de grond en vullen daarmee één emmer. Dat zijn valappels, die
zijn voor de appelmoes. Ome Ab gebruikt de andere emmer. Hij plukt rijpe appels van de boom, die zijn voor de appeltaart. Als hun fietstassen zijn gevuld met
appels komt ome Ab nog aanwandelen met een klein emmertje vol kersen. Hij
hangt bij beide meisjes een stokje met daaraan twee kersen over de oren. “Die
ma’j zo opetten, mer eers eawn biej de poompe ofspeulen. De pitten geerne in’t
bäkske nöast de waskebak.” “Daar maakt hij pittenzakjes van,“ vertelt Eefje even
later als ze weer op de fiets zitten en Michelle haar ernaar vraagt.
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“Die gebruiken ze in het revalidatiecentrum, waar zijn vader heeft gelegen, om
oefenzakjes van te maken. Albert’s vader is al jaren dood, maar elk jaar zorgt
Albert er nog voor dat ze daar kersenpitten krijgen. Zo is Albert, volgens mijn
moeder, weinig voor zichzelf en veel voor anderen.” Bij Michelle’s huis moeten
de valappels uit haar fietstas. Eefje houdt de fiets stevig vast anders valt hij om,
zo zwaar beladen. Moeder komt al aanlopen, in haar ene hand een teiltje voor
de appels en in haar andere hand Eefjes jurk. “We halen de helft van de appels
uit Eefjes fietstassen en hevelen die over naar Michelles tassen,” zegt Michelle’s
moeder. “Wel gelijk verdelen aan beide kanten anders val je om, Eefje. Wacht
maar even ik help je wel.” Eefje haalt de beeldjes, die bovenop liggen, er voorzichtig uit.
Als mevrouw Kaspers de beelden van Albert ziet, valt haar mond open van verbazing. “Sjongejonge, die man is zijn roeping misgelopen, klompenmaker zei je,
Eef? Hij is een kunstenaar, wat een prachtbeelden. Daar wil ik er ook wel eentje
van voor in de erker.” “Kijk eens mam, wat ik gekregen heb van ome Ab.”
Michelle laat trots haar vogeltje zien, “wilt u dat alvast voor me mee naar binnen
nemen.” “Een winterkoninkje, kijk dat kleine rechtopstaande staartje. Net echt,
wat een mooi cadeau, Mies. Eigenlijk een beetje te gek om dat zomaar weg te geven.” “Straks met de Dreumense Dagen kunt u er zelf eentje kopen,” Eefjes handelsgeest begint al in werking te treden, maar dan zegt ze er een beetje beduusd
erachteraan: “We weten niet eens wat ze moeten kosten, Mies, helemaal vergeten
te vragen.” “Het duurt nog een paar weken Eefje, voor die tijd moet je vast nog
wel even bij Albert in de buurt zijn en anders weet je moeder het wel. Zij heeft
toch ook andere beeldjes van hem te koop?” sust Michelle’s moeder, “breng nu
maar snel al die kostbaarheden naar huis, want jullie moeten vanavond ook nog
weer weg. Michelle kom jij meteen weer naar huis als je de appeltjes hebt afgegeven?” “Ja, mam, mag ik nog even helpen met de beeldjes uitpakken? Ik heb
die kleine muziekmannetjes nog niet zo goed gezien. Straks kopen die mensen ze
en dan weet ik helemaal niet hoe ze eruit zagen.” “Dat is goed, maar voor vijven
thuis.”
Heleen zwaait naar de meisjes totdat ze het brugje over zijn, dan draait ze zich
om. Ze kijkt naar het vogeltje in haar hand en draait het een paar keer om. Tot in
de kleinste details uitgesneden, die oogjes en de nageltjes op de pootjes. Die beste man heeft goud in zijn handen en weet dat zelf niet eens. Dit sculptuurtje past
wel in een galerie. In Utrecht zouden mensen er voor in de rij staan en hij geeft
het weg en leeft zijn sober leventje. Onvoorstelbaar, maar zo herkenbaar voor
deze bevolking. Heleen loopt naar binnen en zet het vogeltje in de vensterbank.
-32-

©GLJ©

8.
Geert heeft gauw zijn zwemspullen bij elkaar gepakt en is al op weg naar zijn
fiets. Hij gooit zijn handoek en het boek in het krat en pakt het stuur vast. Dan
duwt hij de fiets een stukje vooruit en springt op het zadel. Au, dat doet pijn.
Hij stuitert op het zadel en ziet meteen waardoor het komt, een lekke achterband.
Dat kan hij nu net niet gebruiken. Er zit niets anders op dan lopen en dat gaat niet
zo snel, met de fiets aan de hand. Als hij bijna thuis is ziet hij in het weiland van
boer Bartels, dat aan het weiland van zijn vader grenst, iets raars.
Een paar schapen staan bij elkaar te mekkeren, het klinkt angstig. Geert kijkt
beter en ziet een schaap op zijn rug liggen. ‘Foute boel,’ denkt hij: Als een schaap
op de rug ligt, kan het niet boeren. Dat is noodzakelijk om gas, dat bij het verteren van gras ontstaat, kwijt te raken. Het gas hoopt zich dan op in de maag, die
op zijn beurt de longen indrukt. Het schaap kan dan niet meer ademen en stikt.
In het voorjaar wil dat nog wel eens gebeuren, als schapen drachtig zijn en door
het gewicht en de omvang van hun buik niet weer terug kunnen rollen. Maar het
is juli en alle lammetjes zijn al geboren, bedenkt Geert. Hij gooit zijn fiets in de
berm en springt over het prikkeldraad, dat even scherp tegen zijn enkel prikt.
Rennen is het enige waar hij aan denkt, rennen Geert. Als hij dichterbij komt stuiven de andere schapen uiteen.
Het arme schaap kijkt hem hulpeloos aan, maar Geert weet precies wat hij moet
doen. Je mag het schaap niet zomaar draaien, dat is heel slecht voor de opgezwollen maag. Die kan dan meedraaien en zo de slokdarm afsluiten, met de dood tot
gevolg. Eerst moet het beest op haar achterwerk rechtop zitten, dan kan zij het
gas het beste kwijt raken. Geert gaat op zijn knieën zitten, pakt de kop van het
schaap in beide handen en schuift langzaam met zijn knieën onder haar schouders. Zo kan hij haar straks onder de buik pakken en omhoog tillen. Ineens wordt
ze onrustig, Geert ziet haar buik samentrekken en twee kleine pootjes verschijnen. Het dier gaat lammeren!! Dit lukt hem niet alleen. Geert kijkt wanhopig om
zich heen, hij heeft hulp nodig.
In de verte, over de Tolweg ziet hij een meisje fietsen, hij schreeuwt zo hard hij
kan. “Hier opan, iej möt miej heelpen!!!” Het meisje kijkt om zich heen, Geert
ziet dat ze het nieuwe meisje uit Utrecht is, hij zwaait, “Hier ben ik, deze kant!”
Dan ziet ze hem en steekt haar hand op. Geert wenkt haar, ze gooit haar fiets
in de berm naast die van Geert en buigt haar smalle lijf tussen het prikkeldraad
door. ‘Kijk,’ denkt Geert, ‘zo had ik dat ook moeten doen. Nu heb ik een flinke
jaap in mijn enkel.’ Het meisje rent zo hard ze kan en knielt naast hem neer met
haar spierwitte broek en open sandaaltjes zo tussen de schapenkeutels.
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Als beide meisjes hun fietstassen leeg hebben mogen ze van Eefjes moeder de
fanfare op een tafeltje in de hoek van het winkeltje neerzetten. Eefje pakt een
muzikant uit het papier, noemt zijn naam en geeft het dan aan Michelle. Vol verbazing neemt Michelle het poppetje van haar over en zet ze neer, alle twaalf. Drie
naast elkaar, vier rijen en de tamboer majoor voorop. “Dat is de oude Jansen, de
vader van de politieagent. Je weet wel, van het loonbedrijf, en deze dikkerd is
slager Koopmans met de grote trom, notaris ter Harmsel met zijn trompet, smid
Otten met de trombone en hier dominee ten Hove met de klarinet.” Mies kijkt
haar verbaasd aan. “Zijn dat echt mensen hier uit het dorp?” “Ja,” zegt Eef, “je
kunt zo zien wie het is, kijk agent Jansen en meneer Scholten die dragen beiden
een kleine trommel. Zie je de stokjes in hun handen? Mooi hè!” Michelle kijkt
haar ogen uit. “Oh jee,” schrikt ze ineens, “ik moet naar huis.”
Terwijl ze snel naar huis fietst, ziet ze in het weiland van boer Bartels een jongen naar haar zwaaien. Hij roept: “Hee, ieje doar! Hier opan!” Michelle kijkt
om zich heen en komt dan tot de ontdekking dat hij het tegen haar heeft. Ze
gooit haar fiets naast die van hem en herkent de felgekleurde transportfiets. Dat
is Geert Wolters, daar in de wei. Hij fietste vanmiddag met Eefje op. Ze wringt
zich tussen de scherpe punten van het prikkeldraad door en rent naar hem toe.
Zo af en toe glibbert het onder haar sandalen. Keuteltjes, denkt ze, jakkie bah.
Als ze bijna bij Geert is hoort ze een schaap heel zielig blaten. Haar hartje krimpt
inéén, het beest heeft pijn. Michelle is gek op dieren en zakt er op haar knieën
naast. In Utrecht ging ze wel eens met moeder naar de kinderboerderij. Dan namen ze oud brood mee voor de geiten. Dat mocht je niet zelf geven, want dan
werden de beestjes veel te dik, maar je kreeg een paar brokjes en daar kwam dan
de hele veestapel om bedelen. Natalie vond het maar niks, die kneep altijd haar
neus dicht omdat ze de geiten vond stinken en wilde dan meteen weer naar huis.
Michelle niet, die genoot van de kopjes van de beestjes, sommige hadden hele
bruine ogen, maar er was ook een geit met blauwe. En geen ronde pupil, zoals
mensen hebben, maar een balkje. Dat was wel heel raar om te zien. Ook de paarden en ezels hadden allemaal andere ogen. Michelle heeft er heel goed op gelet
en later in de bibliotheek een boek over geleend. Een schaap heeft ze nog nooit
van zo dichtbij gezien, dus moet ze meteen naar haar ogen kijken. Warme, lichtbruine ogen met een soort golfjes erdoor en een balkje, net als de geiten. Geert
geeft haar een por tegen de schouder en praat nu Nederlands tegen haar.
“Als ik had geweten dat jij het was had ik HELLUP geschreeuwd, maar ik dacht
dat je Dieneke van Zonneveld was die hier achter woont. Ik had het kunnen zien
aan de kleur van je fiets, maar het gras staat nogal hoog.” Hij gaat staan, slaat met
zijn handen langs de blote knieën om het gras weg te poetsen.
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“Blijf jij bij haar, ik moet nu weg, hulp halen,” zegt Geert tegen Michelle en
wijst naar het schaap, “ze krijgt jonkies en het gaat niet goed. Probeer haar rustig te houden, ik ben zo snel mogelijk terug met boer Bartels. Trouwens, ik heet
Geert.” Michelle knikt en zegt: “Ik heet Michelle.” Maar dat is al te laat, want
Geert hoort het vast niet meer. Hij is alweer bij het prikkeldraad en wurmt zich
ertussen door. Kijkt eerst naar zijn eigen fiets, schudt zijn hoofd een keer en
pakt dan de roze fiets. Wat kan hem het ook schelen, dit is een noodgeval. Hij
ziet zijn vader het draad sluiten achter de koeien die al op weg zijn naar de stal.
Zijn moeder houdt het hek bij de staldeuren open. Geert zwaait naar zijn vader
en schreeuwt: “Een skoap van Bartels lig op de rugge, ‘t zöt der neet good oet.
Ik hale Bartels op, kun iej vussen goan kieken. ’t Deerntje van hierachter zit der
nöast.” Geerts vader is al onderweg, zo snel zijn klompen hem kunnen dragen
rent hij over de Tolweg. Hij heeft de helft niet verstaan, maar als zijn zoon op een
roze meisjesfiets heftig schreeuwend en gebarend voorbij komt racen, moet er
wel wat ergs aan de hand zijn. Hij ziet het schaap al liggen in de wei, het meisje
ernaast, haar handen bewegen over de buik van het schaap en ze praat zachtjes
tegen het beest dat nu rustig blijft liggen.
“Blikskater,” zegt de boer, “dat doo’j mirakels good, wichie.” Hij bekijkt de situatie en met een paar snelle handbewegingen duwt hij de pootjes terug. Michelle
kijkt verschrikt. “t Köpje lag achteroawer,” verklaart de boer, “dan kan’t lämke
der neet oet. Now zette wiej’t skoap rechtop op’t gat en dan koomp alns wier op
de peutjes terechte.” Hij moet smakelijk lachen om zijn eigen woordgrapje.
Achter hen horen ze de tractor van boer Bartels door de wei aankomen. Geert
staat rechtop in de platte wagen die erachter hangt en kijkt over het dak van de
tractor heen. Als hij en boer Bartels bij het schaap arriveren, zien ze nog net dat
het lammetje geboren wordt. Geert loopt naar Michelle toe en slaat zijn arm om
haar heen, er biggelen een paar tranen over haar wangen.
Hij vindt het erg, dat het meisje zo van streek is. “Ik hoor net van Bartels dat jij
Michelle bent en dat Eefje jouw Mies noemt. Ik zal je voorstellen aan mijn vader.
Vaa, dit is Mies, als zij het tenminste goed vindt dat wij haar ook Mies noemen?”
Michelle knikt en schudt de grote hand van Geerts vader. “Woolters,” zegt deze,
“mer dat wus iej a wa. En miene complimeanten, iej hebt oe kreanig edreagen.
’t Spit miej da’k oe an’t geulen heb ebrach.” “Daar huil ik niet om,” zegt Michelle, “dit was zo mooi om te zien! Ook al begrijp ik de helft niet van wat u
zei, maar dat leer ik in de loop der tijd wel.” Boer Bartels heeft ondertussen
het schaap en het lammetje van alle kanten bekeken. Het lammetje, een meisje,
wordt door het moederschaap helemaal schoon gelikt en probeert, nog tevergeefs,
om op haar vier pootjes te staan.
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“Mies, je bent mijn held. Het gaat helemaal goed komen met deze twee meisjes,
we wisten niet eens dat dit schaap ook drachtig was. Ze is al wat ouder en loopt
vaak wat achter in de wei. Vanmiddag met het voeren was ze ook al zo traag,
maar ik dacht dat het door de warmte kwam.” “Geert was er het eerst dus hem
moet u ook bedanken,”wimpelt Michelle de complimenten weg. “Dat heb ik op
de weg hier naar toe al gedaan, maar jij durfde het aan om alleen in de wei bij het
schaap te blijven. En dat voor een stadse meid, zo tussen al die andere schapen,”
zegt Bartels. “Verget de ram neet!” grinnikt boer Wolters.
“Een ram??”schrikt Michelle en wil het op een lopen zetten. “Een ram? Den hef
he neet,” grapt Wolters, “mer ik wet neet wat ieleu doot, mer ik goa op thoes
opan. De vrouw helpen met de beeste terug doon.” “Ik moest ook allang thuis
zijn,” schrikt Michelle. “Ik breng je,” zegt Geert. Hij pakt haar fiets van de platte
wagen, waar hij en Bartels het snel op hadden gelegd toen Geert hem had gewaarschuwd. “Da’s good Geert, dan kö’j eur oole leu ok drekt vertellen dat’ neet
eur skoold was dat ze te late thoes is,” zegt zijn vader. “Iej bint best ‘n klook
wichie Mies, dus maakt oe oawer oonze sproake mer gin zoorgen. Dat he’j met’n
joar wa onder de kneene.” “Dan bin iej klooker as Woolters,” lacht boer Bartels,
“den woont hier a zowat veertig joar en neumt ’n meaiken nog aait ’n wichie.”
“Dat hef niks met klook wean te maken,” zegt Geert, “da’s eegnwiezigheaid.”
“Krek as’t neet woar is,” doet Bartels er grinnikend nog een schepje bovenop.
En zo nemen ze afscheid op de Dreumense manier: “Heanig an.”
Gevolgd door een: “Goodgoan.”
Michelle, Geert en boer Wolters lopen richting de Tolweg, Bartels met zijn tractor en aanhanger rijdt de wei door naar huis. Boer Wolters geeft Michelle’s fiets
over het prikkeldraad aan Geert. “De beeste stoat a in’ stal, de Moo is ze an’t
melken. Zee za zich wa ofvroagen woart wiej bliewnt. Iej hooft oe neet mer te
hoasten heur Geert. Wiej redt oons wa met’n beaiden. Doot Kaspers de grootn.
’t Was miej ’n geneugen Mies, en’t spit miej nog gleunig, da’k vanmorn zo kort
vuur de koonte was.”
Hij steekt zijn hand uit en Mies legt de hare erin. De knoestige brede hand van de
boer voelt raar tegen haar hand die smal en zacht is.
“Heanig an en goodgoan,” zegt de boer, hij trekt bij wijze van groet aan de klep
van zijn pet, draait zich om en loopt naar huis.
“Nou breekt me de klomp,” zegt Geert, “in nog geen vijf minuten tijd krijg jij
van beide stugge boeren een compliment. Ik kan je verzekeren, Mies, daar zijn
ze hier in Dreumen normaal gesproken niet zo scheutig mee.”
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“Als ik het had kunnen verstaan was het waarschijnlijk nog leuker geweest,”
lacht Michelle, “wat zei Eefjes vader trouwens over die van jou? Komt jouw vader niet uit Dreumen?”
“Nee, mijn vader is geboren in het dorpje Pedde. Een paar kilometer verder
stroomopwaarts, langs de Grundel. Dat is ook het geboortedorp van de voorouders van Albert Peddemors, daar is zijn achternaam van afgeleid.”
“Bij ome Ab ben ik vanmiddag nog geweest met Eef, ik kreeg een beeldje van
hem. Een lieve man. Mijn moeder was helemaal verbaasd over de iets grotere
beelden voor in het winkeltje van Eefjes moeder. Ik hoop trouwens dat ze niet
boos is, mijn moeder bedoel ik, het is al zo laat en ik moet vanavond ook nog
weg. We eten wel wat makkelijks, maar het zal ondertussen al wel koud zijn.
Vaders auto staat ook al onder de carport.”
“Maak je niet druk, ik vertel wel wat er is gebeurd. Je hebt een schaap, wat zeg ik
twee schapen, het leven gered en dat is niet niks. Onthoud dat maar,” zegt Geert.
Michelle’s vader doet de deur al open terwijl Michelle haar fiets tegen de garage
aan zet. “Kom maar gauw binnen, die zet ik zo wel weg,” zegt hij.
“Boer Bartels heeft al gebeld dat het iets later werd. Mama was zo ongerust.”
Geert stelt zich netjes voor en begint het verhaal. Af en toe aangevuld door Michelle, die ondertussen met rode wangen aan tafel is gaan zitten. Ze drinkt met
één teug het glas water leeg dat naast haar bord staat.
”Geert wil jij ook wat drinken,” vraagt haar moeder. “Nee, dank u wel, ik ga zo
naar huis want ik moet vanavond ook naar school om te repeteren. Mijn moeder
gaat ook mee en als u het goed vindt dan brengen wij Michelle weer tot aan huis.
Mijn vader heeft dat ook al met mevrouw Bartels afgesproken. Niet dat het zo
laat wordt dat het al helemaal donker is, maar vader vindt dat meisjes niet laat
alleen over de straat moeten gaan. En wij fietsen toch dezelfde kant op. Dat is
twee vliegen in één klap en u hoeft zich niet ongerust te maken,” zegt hij tegen
Michelle’s moeder.
“Geert doet de muziek voor de musical,” verduidelijkt Michelle nog even.
“Nou, dan zien we jou morgenavond wel. Doe de groeten aan je ouders en alvast
bedankt voor het thuisbrengen van onze dochter vanavond.”
Herman loopt met hem mee tot aan het bruggetje. Daar draait Geert zich nog een
keer om en zegt: “Ze was echt koelbloedig, meneer. Zelfs mijn vader en boer
Bartels waren onder de indruk.” Dan geeft hij Herman een hand. “Tot morgenavond dan maar hè?” “Ja, tot morgenavond dan maar,” zegt Herman en hij wacht
nog even tot Geert achter de maïs verdwijnt.
Mijn dochter, denkt hij, ‘KOELBLOEDIG’ en schiet prompt in de lach.
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9.
Ze heeft het gered, het was wel rennen en vliegen, maar precies om zeven uur
staat Michelle met haar fiets bij Eefje voor de deur. Meteen als Eef naar buiten
komt ratelt ze er al flink op los, vast de zenuwen, denkt Michelle.
“Wat stoer van jou vanmiddag, Mies. Mijn vader zei dat je een toppertje was,
omdat je het schaap zo rustig wist te houden. En weet je, het kleine lammetje is
een meisje en ze heet ‘Mies’ naar jou! Goed hé. Dat was een ideetje van mijn
moeder. Wat zeiden je ouders trouwens dat je zo laat was. Mijn vader had ze al
gebeld dat je eraan kwam.” “Papa vond me ‘een pittig wijfie’,” ze zegt het op zijn
Utrechts en Eefje proest het uit. “Nou, als iemand uit Dreumen je een wijf noemt,
dan is dat echt geen compliment hoor. Voor ons is het eigenlijk meer een scheldwoord. Dus nooit hardop zeggen hier. Zeg dat ook maar tegen je vader voordat
hij ruzie krijgt.” “Heb jij dat wel eens gezien, Eef, dat er een lammetje werd geboren? Ik vond het zo bijzonder.” “Bij ons is dat heel gewoon op de boerderij.
Jonge geitjes, lammetjes en straks het nestje van Laika. Weet je wat bijzonder
was? Geert op jouw fiets. Moeder zag hem aan komen fietsen. Staande, want met
zijn lange benen zou hij anders constant het stuur raken.” “Jij vindt hem leuk, hè
Eef?” “Jip,” komt er zachtjes uit, “maar niet verder vertellen hoor.”
Michelle trekt met haar vinger een denkbeeldige rits over haar lippen dicht en
doet dan net alsof ze een sleutel omdraait en weggooit. “Als het graf.”
Als ze bij de gymzaal aankomen, horen ze buiten de muziek al. Juf Jansens stem
komt er zo af en toe bovenuit. “Goed zo mannen, de tussenstukjes mogen iets
zachter, maar het refrein mag knallen.”
Het lied wordt opnieuw ingezet en als het refrein gespeeld wordt gaat het dak er
bijna af. “Super,” roept juf Els, ”zo wil ik het horen, jullie redden het verder wel
zonder mij, hè?” Juf Els ontfermt zich over de kinderen die een tekst hebben en
meneer Scholten, de vader van Wim, die samen met Eefje een hoofdrol heeft,
coördineert de rest. De kleding wordt nagekeken, het decor neergezet en alle benodigde attributen op volgorde gelegd zodat niemand iets hoeft te zoeken.
De moeder van Geert heeft koffie ingeschonken voor de volwassenen, de kinderen krijgen een glaasje fris. Dan is het zover, iedereen staat klaar en de voorstelling kan beginnen. Meneer Scholten neemt, met zijn kopje koffie in de hand,
plaats naast Geerts moeder achterin de zaal om een goed beeld te krijgen.
Het loopt fantastisch, iedereen weet precies wat hij of zij moet doen en met de
muziek erbij worden de liedjes nog gevoeliger. Geerts moeder wordt er emotioneel van. Niet alleen omdat het over haar voorouders gaat, maar omdat de kinderen het met zoveel enthousiasme brengen.
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Tussendoor komt juf Els haar eigen koffiekopje vullen en vraagt hoe het er vanuit
de zaal uitziet. “Picobello,” zegt meneer Scholten, “weer boven alle verwachtingen, meid. Prima gedaan.” Juf Els bloost ervan en wuift meteen alle eer in de
richting van de kinderen die volgens haar toch wel heel erg goed hun best doen.
“Nee, Elske,” zegt Geerts moeder, ”a’we oe neet hadden, har de measter wier
zo’n fludderke mötten bestellen biej de bookhandel in Grundelo. Disse musical is
van oons, oawer oons en doarumme zo biezunder.” “Vergeet uw zoon niet mevrouw Wolters.” Juf Els kan het niet laten, “Geert is een ware artiest wat de muziek betreft.” Complimenten maken haar verlegen, dus loopt ze gauw weer naar
het toneel. “Het mooiste komt nog,” zegt ze gauw tegen Geerts moeder als ze
wegloopt, “ik weet zeker dat u het afscheidslied helemaal geweldig zult vinden.”
Als het zover is stromen bij Jenneke Wolters de tranen over de wangen en ze
zingt mee uit volle borst:
Niks in’t leawn is zeker
De tied den vlög vuurbiej,
Mer ik blief dreumen, ik blief dreumen,
ik blief dreumen, ik blief dreumen,
want ik geleuf in oe en miej.
Juf Els steekt haar hand op en gebaart naar haar man dat het liedje nog een keertje over moet. Hendrik-Jan Jansen begrijpt meteen wat ze bedoelt, daarom is een
generale repetitie ook zo belangrijk. Eigenlijk heeft hij nog dienst en zit daarom
in zijn uniform achter de piano, de politiepet ligt er bovenop. “Wim en Eefje
wisselen de coupletten af, in het Nederlands en in het dialect,” zegt juf Els, ”als
dan de eerste twee regels van het couplet gezongen worden wil ik geen muziek
horen en vanaf ‘Maar ik geloof”, alle registers los.” Het liedje wordt weer ingezet, zachtjes tijdens het zingen, maar net voor het refrein begint steekt Jansen zijn
hand op en stopt de muziek. Wim kijkt heel even om zich heen, maar juf gebaart
dat hij door moet zingen:
Maar je kunt niets zeker weten
Want alles gaat voorbij,
….
En dan knalt de muziek door de gymzaal en een gejuich stijgt op, het klinkt fantastisch. “Ik,” zegt meneer Scholten zachtjes tegen Jenneke, “ga morgen met de
Grundelose krant bellen, dit is zo goed gemaakt, dat moet iedereen weten. Niet
verder vertellen, vrouw Wolters, want anders worden de kinderen er alleen maar
zenuwachtiger van.”
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“Now,”zegt Jenneke, “bin ik bliej da’k der mornaownd neet biej bin. Ik kan oe
now a wa vertellen dat in de zale ginmeanske ’t dreuge heult. En dan nog nen
moal biej de Dreumense Dagen. Iej zult zeen, measter, ’t hele dorp löp oet um dit
met te moggen maken. Onmeunig mooi.” De generale repetitie zit erop, iedereen
weet precies wat hij of zij doen moet. Alles ging van een leien dakje en dat voorspelt een knalfeest morgenavond.
Eefje en Michelle staan al bij hun fiets te wachten als Geert en zijn moeder naar
buiten komen. “Sorry hoor, moest nog even wat opruimen,” zegt Geert en pakt
zijn fiets. “Meisjes, meisjes, wat hebben jullie dit jaar een geweldige musical om
de lagere school periode mee af te sluiten,” zegt Jenneke.
“In Utrecht lagen er boekjes klaar,“ knikt Michelle beamend, “dan mochten we
er met de klas eentje uitzoeken. Vaak zag je dan dat er eentje gekozen werd die al
eerder was gespeeld omdat er leuke liedjes in zaten. Zoals het hier wordt gedaan
door juf Els, is natuurlijk helemaal geweldig. Zo’n juf hadden we in Utrecht dan
ook niet.”
“Wie kletst daar over mijn vrouw,” Hendrik-Jan Jansen staat ineens achter Michelle, ze schrikt ervan. “Hendrik-Jan van Jaansen, loat dat,” klinkt de stem van
Geerts moeder bestraffend, “zee hef a zo’n zwoaren middag achter de rugge en
now mö-r-iej eur ok nog ploagen. Wiej bint gek met oen Elske en dat mag ezeg
worden.” Hendrik-Jan glimlacht om het compliment, zet zijn pet op en pakt zijn
fiets. “Ik bin ok gek met mien Elske, vrouw Woolters, mer doar kom ik neet vuur.
Ik wol vroagen o’k eawn met oe met kon fietsen. Möt oe nog wat vroagen.”
“Da’s good, mien jongen, iej fietst mer met, mer eers doot wiej de lechkes van de
fietse eawn an keenders, waant de pelisie fietst met oons met.”
Het wordt een vrolijke boel onderweg. Als Eefje bij huis afscheid neemt wachten de anderen nog even totdat ze binnen is. Het laatste stukje fietsen Geert en
Michelle samen voorop, De volwassenen erachter. Dan pas begint Hendrik-Jan
te praten over wat hem dwarszit. “Jenneke, mö’j’s luustern, Elske wil geerne ’n
huuske loaten bouwen an de Tolweg, mer iej wet hoe dat geet in Dreumen. Der
wordt a rap oawer roddelt vuurdat ok mer iets op pepier steet. Doarumme wi’k’t
der eers met oe oawer hebben da’j neet deankt da’k oe oawer de rugge wil goan.
Ik wet dat’ oe völle verdreet hef edoane da’j dat stuksken groond van de haand
mossen doon.” Jenneke Wolters steekt haar hand op en valt hem in de rede.
“Vuurda’j veerder goat wi’k oe dit zeggen, Hendrik-Jan: De groond is verkoch
vuur nen goeie pries en iej zöllen Gait en miej gin grötter plezeer können doon,
dan oe doar ’n mooi huuske neer te zetten, waant oen Elske is ’n best deerntje en
ik zol eur geerne as noaber hebben.”
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“Gleunig, Jenneke, iej wilt neet wetten hoe bliej iej miej doar met maakt. Mer iej
möt et nog tiegen nums zeggen, as alns in kannen en kruken is, is’t vrog genog.”
Als ze bij de splitsing zijn aangekomen zegt hij: “Michelle, als je het goed vindt
breng ik jou naar huis, dan kunnen Geert en zijn moeder hier rechtdoor. Ik wil
nog even achterlangs de Grundel fietsen. Even kijken bij de grens, daar ben ik
deze week nog niet geweest.”
“Daanknsweerd, Hendrik-Jan en doot Elske de grootn. Oh nee, doot mer neet,
iej zollen oe es versprekken,” zegt Jenneke lachend. Geert draait om op zijn fiets
en roept naar Michelle: “Hee, Mies, zal oe va mooi veenden a’j duur de pelisie in
thoes wordt ebrach.” “Geert, loat dat lellekerd,” horen ze zijn moeder nog zeggen.
Terwijl ze de Tolweg opfietsen, begint agent Jansen gezellig te kletsen over koetjes en kalfjes. Ineens zegt hij: “Wat jij trouwens vanmiddag hebt gedaan verdient
eigenlijk een thuiskomst met de fanfare en niet met een agent.”
“Hoe weet u dat nu?” vraagt Michelle verbaasd.
“Ja meisje, dat is Dreumen,” lacht Jansen en zegt dan in het dialect: “A’j an de
ene kaante van’t dörp deankt da’j nen skeet möt loaten, dan könt z’um an de aandre kaante a roeken.”
Michelle zucht: “En daar begrijp ik dus weer niets van. Boer Wolters heeft me
vanmorgen al platgewalst in het Twents dat ik er wanhopig van werd. Vanmiddag
in het weiland met het schaap was hij heel aardig en toen kon ik hem prima verstaan.”
“Ja,” zegt Jansen, “zo werkt dat in een moedertaal. Als je erg emotioneel bent, of
dat nu boos, verdrietig of blij is, dat maakt niets uit, dan rollen de woorden eruit
als een waterval. Wij, dialectsprekers, plakken dan alle woorden aan elkaar.
Spreken we langzamer en rustiger dan is het voor veel mensen best wel goed te
verstaan. Wat ik dus net zei in het Twents betekent het volgende:
Iedereen in Dreumen weet al wat jij vanmiddag hebt gedaan voor dat schaap.
Je hebt niet één, maar twee dieren gered van de dood. En dat voor een stadskind.
In zo’n klein dorp als dit gaat een nieuwtje als een lopend vuurtje rond. Voordat
het avond is, is iedereen al op de hoogte. Hee, moet je kijken, je vader staat je al
op te wachten. Zullen we een grapje met hem uithalen? Moet je wel meespelen,
hè.” Michelle knikt lachend, leuke man die Jansen, denkt ze.
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10.
Onder het eten had Herman Kaspers met grote verbazing geluisterd naar het verhaal van zijn dochter. Zijn dochter, opgegroeid in Utrecht, heeft geholpen met
het op de wereld zetten van een lammetje. Eerst was hij wel een beetje boos toen
hij thuiskwam en zij er nog niet was. Nee, niet boos, eerder ongerust. Niets voor
Michelle had zijn vrouw, Heleen, nog gezegd. Ze hadden afgesproken dat ze
Eefje naar huis zou brengen, de appels uit haar fietstas afgeven, even helpen met
uitpakken van de beeldjes en dan meteen weer naar huis. Herman had op het punt
gestaan om met de auto naar Bartels te rijden, toen de telefoon ging. Heleen nam
op en knikte geruststellend naar hem. “Dus ze komt er zo aan. Dat is fijn Bartels,
bedankt voor het telefoontje,” zei Heleen en legde de hoorn neer.
“Ze komt eraan, we horen van de zoon van boer Wolters wel wat de reden is.”
Herman zag ze al aan komen en liep ze tegemoet. Door de garage kwamen ze,
via de hal, de kamer binnen en toen Herman Heleens opgeluchte gezicht zag, had
hij pas gezien hoe ongerust zij was geweest het afgelopen uur.
Geert Wolters had het hele verhaal uit de doeken gedaan. Van het schaap dat lammeren moest, maar ook nog eens op haar rug lag en dat alles toch nog goed was
afgelopen dankzij Michelle. Een vriendelijk jongen en een vlotte prater dacht
Herman, maar wat was hij trots geweest op zijn dochter.
Onder het eten ging het alleen maar over het lammetje en Heleen had gezegd dat
ze met de meisjes de volgende dag wel een kijkje ging nemen. Ze waren allemaal
toch vroeg vrij omdat `s middags alleen de uitvoering van de musical voor de
schoolkinderen op het programma stond en iedereen daarna vrij was.
Nu stond Herman de coniferen water te geven, het waren nog kleine exemplaren,
maar dat was niet zo erg. De maïs die op het veld ernaast stond begon al flink te
groeien dus als ze eens lekker buiten wilden zitten, hadden ze privacy genoeg.
Herman had door het loonwerkersbedrijf een waterpomp laten slaan zodat hij
grondwater kon gebruiken voor het besproeien van de tuin. De hovenier had hem
verzekerd dat zijn tuin hem dit jaar nog veel werk zou kosten, maar dat zou volgend jaar beduidend minder zijn. Hij herinnerde zich vorig jaar augustus toen
ze hier voor het eerst waren geweest om te kijken naar het bouwkavel. De grond
was zo modderig geweest dat Heleen, toen hoogzwanger van Charlotte, en de
kinderen bij de auto op de Tolweg waren blijven staan. Ze waren onder de indruk
geweest van het mooie bos achter hun toekomstige huis en het water ervoor.
Al had Heleen meteen gezegd dat daar een hek moest komen voor de veiligheid
van de kinderen.
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Daarna waren ze langs de notaris in Dreumen gereden voor wat papierwerk. De
rit ging nog een stukje verder om de omgeving wat beter te bekijken. De dorpsschool, de slagerij en het bakkershuis hadden hem en Heleen een vriendelijk
welkom gevoel gegeven. Herman, die architect is, had zich vergaapt aan het oude
doktershuis en het gebouw van de vrijwillige brandweer. Ook de kerk en de rustieke boerderijtjes waren allemaal prima onderhouden en een lust voor het oog
om te zien. Achteraf kan Herman zeggen dat het een goede keus is geweest om
te verhuizen naar het platteland. De kinderen doen het prima hier op school, ook
al missen ze de vriendinnetjes uit Utrecht wel, maar dat is met een gezellige logeerpartij snel op te lossen. Ze hadden met Michelle meer problemen verwacht
omdat ze al ouder was, maar zoals hij zijn oudste vanavond aan tafel had gezien,
had hem meer gedaan dan hij wilde toegeven. Zo vol warmte en passie voor dat
schaap dat dood had kunnen gaan en nu een lammetje had. Herman slikt een
keer, zijn dochter....., hij veegt gauw een traan van zijn wang. Ja, ze hebben er
goed aan gedaan.
Ondertussen hebben alle boompje water gehad en wordt het al een beetje schemerig. Herman loopt naar de kraan om hem dicht te draaien en ziet zijn dochter
aan komen fietsen. Naast haar een politieagent. “Wat nu weer,” mompelt hij tegen zichzelf, “hebben we vandaag nog niet genoeg gehad.” Hij draait gauw de
kraan dicht en loopt het bruggetje over, het tweetal tegemoet. “Goedenavond,
meneer Kaspers, hoofdagent Jansen is de naam,” zegt de agent en neemt zijn pet
af. Beide mannen schudden elkaar de hand. Jansen gaat verder op een autoritaire
belerende toon. “We hebben elkaar nog niet eerder ontmoet, maar als wetsdienaar, van het mooie dorpje Dreumen, voelde ik me verplicht uw dochter thuis te
brengen. Haar achterlicht functioneert namelijk niet naar behoren, het knippert en
dat is niet toegestaan. Omdat uw dochter minderjarig is bent u verantwoordelijk
voor haar fiets en hierbij kan ik u dan ook mededelen dat u daar een proces-verbaal voor krijgt. In gewone taal, u krijgt van mij een bekeuring.”
Als Michelle het gezicht van haar vader ziet betrekken tijdens deze sterk overdreven preek van de agent, proest ze het uit. “Gefopt,” lacht ze tegen haar vader,
“ ’t is gelukt Jansen, we hadden hem mooi te pakken. Tot morgen en nog bedankt
voor het thuisbrengen.” “Jij kleine belhamel,” roept haar vader, “maak maar
gauw dat je in je bed komt, het is al veel te laat voor ondeugende meisjes zoals
jij.” Hij draait zich om naar de agent en vraagt: “Dat van dat achterlicht is dan
zeker ook niet waar. Ik vond het ook al zo raar, het is een gloednieuwe fiets.”
“Nee hoor,”zegt Jansen, “maar ze was zo stilletjes vanavond dat ik een grapje
voor het slapen wel geoorloofd vond, dat vrolijkt haar misschien weer wat op.
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Het voorval van vanmiddag heeft ze zich onbewust toch wel aangetrokken, denk
ik. Maar u vond het toch niet erg, hoop ik?”
Herman lacht, “Jullie hadden me echt te pakken, maar dat kwam ook door het
uniform. Als ze een half jaar geleden in Utrecht door een agent naar huis was gebracht was ik me ook het apezuur geschrokken. Komt u nog even binnen om wat
te drinken, dan kunt u meteen kennismaken met mijn vrouw Heleen?”
“Nee, dank u wel, een andere keer graag, maar ik zou u nog wel graag wat persoonlijks willen vragen, hierbuiten, als het nu even uitkomt.”
“Natuurlijk, vraag maar hoor, zullen we dan het formele u maar achterwege laten
en gewoon jij en jou zeggen? Dat praat stukken makkelijker.”
En zo vertelt Hendrik-Jan zijn verhaal aan Herman. Over dat hij en Els bij zijn
ouders inwonen, maar dat zijn Elske graag, en dat begrijpt Hendrik-Jan heel
goed, een eigen huisje wil. Momenteel, tijdens de oogstperiode rijden de tractoren van het bedrijf van zijn vader al om half zes de garage uit en Els wordt daar
wakker van. Natuurlijk Hendrik-Jan ook wel, maar hij heeft minder moeite met
het kabaal van alle machine`s rondom het huis, omdat hij dat van vroeger wel
gewend is. Sinds vorig jaar mag zijn vader ook in de winter, bij gladheid op de
wegen, zout strooien en dat kan op elk moment van de dag zijn, maar ook midden in de nacht. Nu is Els op huisbezoek geweest bij de familie Kaspers, omdat
ze na de grote vakantie juf van Natalie wordt, het lijkt haar geweldig om een
huisje te bouwen op één van deze percelen. Hendrik-Jan vertelt hem dat het in
deze buurt niet gebruikelijk is om iets aan te kopen dat door een dorpsgenoot
onder vervelende omstandigheden verkocht is. Zijn vader zou het absoluut niet
goed keuren als hij zou bouwen op het perceel van boer Wolters, terwijl de boer
van niets wist. Daarom had Hendrik-Jan vanavond de stoute schoenen aangetrokken en een gesprek gehad met vrouw Wolters van wie, officieel gezien, de grond
was geweest. Zij was enthousiast geweest over zijn plannen en nu moest dan de
“koegel dan mer duur de kaarke” op zijn Twents gezegd.
Dat gezegde verstaat Herman prima en hij knikt begrijpend.
“Jij wilt informatie,” concludeert hij, “dat kan ik je geven. Op dit moment zijn
alle drie de kavels nog vrij. Wel is er een optie op het buitenste kavel door een
arts. De oude Dreumense dokter krijgt namelijk binnenkort hulp van een jongedame die net in Groningen is afgestudeerd.
En omdat de oude van Zanten het liefst in het huis, grenzend aan de praktijk, wil
blijven wonen, moeten zij en haar verloofde iets anders zoeken. Misschien dus
wel een nieuwbouwhuis, op deze plek aan de rand van het dorp.
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Beide binnenste percelen zijn dus nog vrij, maar het is een gewilde locatie. Dus
moet je er wel werk van maken en niet zoals op de Dreumense manier, want dan
loop je het gegarandeerd mis.”
“En hoe zit het dan met vergunningen en bouwvoorschriften?”
“Dat wordt allemaal door ons geregeld,” zegt Herman, “het enige wat jij moet
doen Jansen, is na de bouwvak even bij mij op kantoor langs komen en dan kan
ik je alle mogelijkheden laten zien. Nu ik het weet hou ik een perceel voor je vrij,
mochten er aanvragen binnenkomen. Meestal ligt alles tijdens de bouwvak stil,
dus dat komt wel goed. Vanaf zaterdag heb ik ook drie weken vakantie.”
“Dat is toevallig, ik heb straks net voor de Dreumense Dagen 2 weken vrij.
Kan ik een beroep op je doen bij het organiseren van het grote feest? En ik zag
net dat je aan het tuinsproeien was, we zoeken nog mensen voor de vrijwillige
brandweer. Misschien moet je een keertje komen kijken op een avond als we aan
het oefenen zijn. Ja, dat is ook Dreumens, ‘noaberskop’.” “Dat lijkt me leuk,
zowel het feest als de vrijwillige brandweer. We blijven tijdens de vakantie toch
thuis, want er is nog genoeg te doen,” is Hermans antwoord.
“We spreken een keertje af Kaspers, voor een kopje koffie en ik kom sowieso
over drie weken bij jou op kantoor. Het lijkt me hier heerlijk om te wonen.”
Met een “Heanig an,” neemt Hendrik-Jan afscheid en krijgt een “Tot ziens en de
groeten aan de vrouw,” van Herman Kaspers terug.

Michelle, al in haar pyama, roept
van boven uit haar slaapkamer:
“Goodgoan Jansen!”
“Slapen jij, ondeugd,”
retourneert haar vader quasi boos.
“En rap’n betje!”
doet Jansen er nog een schepje
bovenop terwijl hij weg fietst.
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11.
“Geert, post vuur oe!” Zijn moeder roept onderaan de trap die naar de meidenkamer gaat, waar Geert bezig is met het aanpassen van de muziek. Ja, alweer, want
juf Els wil een stilte voor het refrein. Dat weten de muzikanten wel, maar door de
zenuwen zal er maar eentje doorspelen terwijl de anderen stil zijn. Dat zou een
ramp zijn, daarom loopt Geert alle muziekstukken na om het te corrigeren. Juf
Els heeft trouwens gelijk, de muziek krijgt er een extra spannend sfeertje door.
Hij legt de papieren even opzij en loopt naar beneden.
“Ik heb oe ok een bäkske koffie in edoane, now a’j toch beneden bint.”
“Joa, joa, iej bint gewoon niejskierig noar wat der in den breef steet,” zegt Geerts
vader die ook een kopje koffie heeft. “Neet woar,” ketst moeder terug.
“Ech wa,” zegt Geert, “mer da’s neet slim moo, iej magt wa wetten heur. Eers de
koffie,” zegt Geert om haar te plagen en roert omslachtig door zijn koffie.
“A’j nog lange reurt, reur iej de oonderkaante der nog oet,” doet zijn moeder ongeduldig. Beide mannen lachen.
“Niks neet niejskierig hè?” zegt Geert terwijl hij de brief in zijn handen draait.
Hij heeft al aan het logo gezien waar de brief vandaan komt: De muziekschool uit
Angerden, een grote stad op ongeveer drie kwartier met de trein vanuit Grundelo.
Moeder weet ook wel waar het over gaat en is daarom zo nieuwsgierig. Halverwege het vorige schooljaar hebben ze een gesprek gehad met de mentor van
Geert. Dat is zijn lerares Nederlands, mevrouw Kroeze. Op school weten ze dat
hij toch eigenlijk wel wat onder zijn niveau werkt, wat goed te merken is aan zijn
cijfers. Nog nooit heeft iemand zulke goede resultaten gehad als hij, was naar
voren gekomen in de lerarenvergadering.
Mevrouw Kroeze had beloofd om te kijken of ze Geert wat extra’s kon bieden en
had daar, in een provinciale vergadering, haar licht over opgestoken bij andere
docenten. Geert mag nu bij zijn opleiding een dagdeel anders besteden, natuurlijk
wel in overleg en met goedvinden van zijn huidige school.
Een aantal opties waren er, maar zijn mentor wilde eerst weten waar Geerts interesses lagen. Daarover ging het gesprek, waar ook moeder Jenneke bij was geweest. Geerts keuze was gevallen op muziek en daarvoor was dan ook een aanvraag ingediend. De beslissing ligt hier nu in de envelop op tafel en Geert is best
wel een beetje huiverig om hem open te maken.
Omdat dichtlaten niets zal veranderen aan wat erin staat, scheurt Geert de brief
maar open en leest de inhoud hardop voor aan zijn ouders:
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‘Geachte heer Wolters,’
Dan verder, op de zo kenmerkende ‘Geert manier’ van snel brieven lezen:
‘blababla, blablabla, blablabla….,’
dan ineens heel blij:
‘onder voorbehoud van een succesvolle auditie,
aangenomen met ingang van het nieuwe schooljaar!’
“Sjongejonge, mien jongen, da’s good niejs,” zegt vader en kletst hem op de
schouder. Moeder slaat een arm om hem heen. “Dat wo’j geerne hè?”
“Joa, dit lik miej wa wat um der biej te doon,” zegt Geert met een zucht van opluchting. “Van meziek allenig kö’j tiegnwoordig meuilijk roond kommen, mer
derbiej nöast, as leefhebberieje is’t merakels mooi.”
Hij had niet verwacht dat het zou lukken, er waren zoveel aanvragen voor die
opleiding had mevrouw Kroeze gezegd. “Der steet nog wa da’k nen dag möt
kommen, um auditie te doon, dus ’n stuksken vuur speulen, mer dat vin’k neet
slim dat geet wa good. Ok he’k nog referenties neurig, mer dat vroag ik juf Els
vevumdag wa efkes of zee dat vuur miej wil doon.”
“Blikskater,” zegt zijn vader, “miene zönne wordt muzikaant. A’j mer gin skuunsmarcheerder wördt,” komt er lachend achteraan. “ ’t Is gin Dreumense fanfare,
va,” lacht Geert opgelucht met hem mee. Moeder doet nog een kopje koffie in en
pakt de koekjestrommel onder het motto dat er wat te vieren is. Daaruit pakken
ze alle drie een groot stuk boterkoek.
Die middag gaat ook de muziek, tijdens de musical, vlekkeloos en Geerts vraag
aan juf Els beantwoordt ze met een omhelzing. “Het is me een eer, Geert, om
voor jou een referentie te schrijven. Vrijdagmiddag half één kun je de brief bij
me ophalen, dan ben ik nog op school om alles op te ruimen voor de grote vakantie. Als het aan mij ligt nemen ze je aan, als ze jou laten glippen zijn ze hartstikke
dom.” Met deze woorden kan Geerts dag al niet meer stuk.
Nu vanavond de uitvoering van de musical voor de ouders nog.
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12.
In verband met de generale repetitie van de musical gisteravond, mogen de kinderen uit de 6de klas deze donderdag wat later beginnen, er wordt toch niets bijzonders meer gedaan. Ze hoeven alleen nog maar hun spulletjes op te ruimen en
daarna gaan ze alle klassen langs. Het is traditie, dat de schoolverlaters deze laatste ochtend van iedereen afscheid nemen en er wordt getrakteerd op wat lekkers.
Ondertussen schrijven de meesters en juffen een wens voor de toekomst in een
afscheidsboekje. Michelle heeft een grote zak kauwgomballen meegekregen van
haar moeder en Eefje trakteert op pepermuntjes. Deze middag wordt de musical
voor alle leerlingen gespeeld en vanavond voor de ouders en dan zit het erop. Ze
gaan de lagere school verlaten en worden brugpiepers.
Moeder Heleen fietst een stukje met Michelle mee. Bij Eefjes huis wil ze even
vragen aan Anneke of een bezoekje aan het eind van de middag gelegen komt en
daarna fietst ze door naar het dorp. Charlotte krijgt een vaccinatie en daarvoor
moeten ze bij de huisartsenpraktijk zijn. De wijkverpleegkundige heeft haar eigen kantoortje en zo’n prikje gaat tussendoor. Daar hoef je hier niet weken van te
voren een afspraak te maken zoals in Utrecht. Heleen heeft gisteren even gebeld
en kan vandaag al komen. Als ze binnenkomt, ziet de doktersassistente haar al.
“Voor een prikje toch, mevrouw Kaspers?” Heleen knikt verbaasd, ze is nog niet
eerder geweest en de assistente kent haar nu al bij naam. ”Dan mag u gaan zitten
hoor, ik geef het door aan de zuster.”
In de wachtkamer zitten nog twee dames, ze zeggen vriendelijk goedemorgen en
Heleen neemt plaats op een stoel. Terwijl ze Charlotte alvast haar vestje uitdoet
komt er een jonge stevige meid in een wit uniform uit één van de aan de lange
wand gelegen kamertjes. Ze duwt een rolstoel waarin een man zit. “Now nog
efkes wochen Haaverkaamp, de verdoving möt eawn in waarken en dan breg
de assistente oe zo noar’n dokter.” “Ik dach a,” zegt één van de dames die zijn
vrouw blijkt te zijn, ”dat hef e vlot edoane.” “Nee vrouw Haaverkaamp, de rest
möt’n dokter doon, doar woag ik miej neet an.” “A’s’t mer neet te lange doert,”
klaagt de man in de rolstoel, “’k heb der a zolange last van.” “Da’s neet mien
skoold Haaverkaamp, dan har iej eerder biej’n dokter an mötten kloppen. ’t Is
neet de eerste keer dat oe dit is gebuurd. Of iej möt oen aarf es oprumen of nieje
kloompen kopen. Iej heb nog mazzel ehad, nen roestigen spieker kan vol elleande
veroorzaken.” is het resolute antwoord. Zo te horen kent het jonge meisje haar
pappenheimers, want zijn vrouw stemt in. “Krek zuster, dat heb ik em ok al ezeg
en mer piepen en mauwen.
-50-

©GLJ©

Vemorn he’k der met duur epakt, ik wörden der krankjorem van.” “Now Haaverkaamp, ’n betje heanig an doon vedaage en dan zee’j miej morn roond’t middag
uur wa verskien um’t verbaand te verwisseln.” “Maak oe mer neet drok, mien
meaken,” zegt vrouw Haverkamp, “hee döt zin hele leawn a neet aans as heanig
an.” Als de blik van haar man kon doden dan was dit haar laatste zin geweest. Al
bleek de vrouw daar in het geheel niet van onder de indruk en pakte, haar man
volledig negerend, het roddelblad weer op waarin ze, voor zijn binnenkomst, aan
het lezen was.
De zuster komt glimlachend op Heleen af en stelt zich voor: “Dikkie Jansen,
wijkzuster, welkom in dit mooie dorp, mevrouw Kaspers.” Ze geeft Heleen een
stevige hand en steekt haar handen uit naar Charlotte. “En wil dit mooie meisje
wel even bij mij op de arm?” “Oh ja hoor,” zegt Heleen en geeft haar Lotje, ”dat
wil ze wel.” Charlotje trakteert zuster Jansen op een stralende glimlach en gezamenlijk lopen ze het kantoortje binnen. Heleen legt de papieren die zij mee heeft
gekregen uit Utrecht op de tafel. “Daar maak ik straks wel een dossier van,” zegt
de wijkzuster terwijl ze Charlotte terug zet op Heleens schoot, “ik heb de injectie
al klaar liggen.” Voordat Heleen het in de gaten heeft zit het prikje er al. Ze merkt
het aan Charlotte die schrikt, maar het, tot haar grote verbazing, niet eens op een
schreeuwen zet. Afgeleid door het rammelaartje dat Dikkie aan haar geeft. “Kijk
eens, dat is voor jou omdat, na een prikje, je altijd wat leuks verdient.” Dan stelt
ze nog een paar relevante vragen over de voeding. Met de afspraak dat ze over
een maand graag wil dat Heleen terug komt met Charlotte om de lengte en het
gewicht van het kleine meisje te controleren, nemen ze afscheid. “En als u iets
niet vertrouwt, mevrouw Kaspers, of het nu ’s nachts, of in het weekend is. Bellen. We zijn te allen tijde bereikbaar.” Heleen geeft haar een hand, wat een heerlijk spontaan mens, die wijkzuster. Als Heleen haar fiets pakt en Lotje in het zitje
zet schiet ze in de lach. Dikkie zou de perfecte vrouw zijn voor Matthieu, dat
pittige heeft hij precies nodig. Misschien moet Heleen hem maar uitnodigen voor
de Dreumense Dagen.
Opgewekt zingt ze een liedje terwijl ze terug fietst naar huis. Charlotte doet op
haar manier uitbundig mee. Voorbijgangers kijken haar lachend na. Een vrouw
aan de overkant van de straat roept haar: “Mevrouw Kaspers, heeft u een momentje?” Heleen stapt van de fiets. “Kent u mij nog? Ik ben Annie ter Harmsel,
de vrouw van de notaris, we hebben elkaar ontmoet bij het ondertekenen van
uw koopakte.” Heleen knikt. “Van Anneke Bartels hoorde ik dat u ontwerpster
en coupeuse bent. Onze dochter gaat in december trouwen, zou u voor haar een
mooie jurk kunnen maken?” Dreumen, denkt Heleen en er overspoelt haar een
gevoel van ongekend geluk.
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13.
De musical die middag is een groot succes. Alle kinderen zijn muisstil, zelfs de
hele kleintjes uit de eerste klas. In de pauze krijgt iedereen een glas ranja en een
stroopwafel. De tekst van het afscheidslied is door Michelle, Kees, Jannie en
Derk op een heel groot verrijdbaar schoolbord geschreven en zo kan iedereen
meezingen. Een heel spektakel en ook de andere leerkrachten vinden dit jaar de
musical een topstuk. Juf Els en meester Scholten zijn trots op de prestatie van de
spelers en weten nu dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over vanavond. Alles en iedereen is er klaar voor.
Michelle’s moeder staat met haar auto al te wachten als om half drie de deuren
open gaan. Ze heeft een paar boeken met ontwerpen van bruidskleding naar de
familie ter Harmsel gebracht met de afspraak dat dochter Lenneke haar, met een
paar weken, zal bellen als ze er iets leuks tussen heeft gevonden. In ieder geval
voor het eind van de maand, want voor je het weet is het al weer december en
dan moet de jurk af zijn. Heleen heeft tussen de middag Herman gebeld, in zijn
pauze, met het goede nieuws dat ze haar eerste Dreumense opdracht binnen heeft.
Herman had meteen enthousiast gereageerd.
‘Geweldig meisje, de vrouw van de notaris nog wel! Je zult zien dat anderen haar
snel zullen volgen en je, binnen ‘no time’, je eigen zaak weer op kunt starten.’
Ja, bedenkt ze, dat heeft ze best wel gemist de laatste tijd, haar werk. Natuurlijk
was ze na de bevalling blij dat ze het wat rustiger aan kon doen, vooral toen er
nog een verhuizing achteraan kwam. Maar nu was ze wel weer toe aan een paar
opdrachten. Ze had uiteindelijk niet voor niets zo’n lange studie gedaan die, toen
Michelle nog klein was, best heel zwaar was geweest. Vaak had ze tot in de late
uurtjes achter haar tekentafel of naaimachine gezeten en had Herman haar er
boos achter weg gehaald. Toch had ze er een jaar later de vruchten al van kunnen
plukken door een grote opdracht in de wacht te slepen. Mede daardoor hadden ze
een mooi spaarcentje achter de hand gehad en het fraaie nieuwe huis kunnen laten bouwen. In Dreumen op een heus landgoed, een toplocatie op het platteland.
Heleen ziet haar twee dochters aan komen rennen en doet de achterdeur van de
auto open. Ze begroeten haar en kruipen naast Charlotte die in het stoeltje zit.
Michelle gaat samen met Eefje op de fiets naar de familie Bartels, waar ze met
zijn allen hebben afgesproken om het lammetje te bekijken.
Halverwege de Grundeloseweg zien ze de meisjes fietsen op het fietspad en halen ze luid claxonerend in. Michelle en Eefje zwaaien en de meisjes in de auto
zwaaien terug. “Volgend jaar wil ik ook op de fiets, mam,” zegt Jennifer.
“Daar ben jij nog te jong voor, meisje,” is het antwoord, “als je in de 4de klas zit
dan mag je alleen met de fiets.
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“Maar Natalie wil niet, dan kan ik toch in haar plaats?” Heleen lacht: “Zo werkt
dat niet, Natalie houdt niet zo van fietsen en papa brengt jou elke morgen dus kan
ze mooi mee. Als papa jou niet zou brengen moest zij ook echt wel op de fiets.”
Even is het stil op de achterbank, tot Natalie zegt: “Als zij naar de 4de gaat, ga ik
van school. Dus hoef ik nooit te fietsen.” “Ha,” zegt Jennifer, ”dan moet je naar
Grundelo en Michelle zegt dat dat over de brug is en dan nog veel verder.”
“Oh ja,”sneert Natalie, “en papa werkt in Grundelo, dus kan ik nog mooi mee
met de auto.” Matthieu, denkt Heleen, ik hoor mijn zwager redeneren. Ze probeert snel de verhitte gemoederen op de achterbank te sussen. “We zijn er bijna
meisjes, kijk daar is de boerderij van Bartels al.”
Ze rijdt het erf op en parkeert de auto langs de rand van het grote grasveld. Als
ze allemaal uit de auto zijn, komen Eefje en Michelle ook al aan fietsen. De deur
van het voorhuis gaat open en ze worden hartelijk begroet door Anneke Bartels.
“Zullen we eerst achterom gaan kijken naar het lammetje? De mannen zijn daar
ook en dan kunnen jullie meteen kennis maken.” Ze lopen rondom het voorhuis
en dan onder een grote buxusboog door. Aan de rechterkant ziet Heleen een geweldige moestuin, helemaal omringd door een haag. “Dat wil ik eigenlijk ook
nog graag,” vertelt ze Anneke, “mijn eigen groentetuin.”
“Je mag volgend voorjaar bij mij de plantjes wel halen, ik zaai ze zelf en heb altijd wel wat over. Dan kun je zelf eerst ontdekken of het wat voor je is, want het
is best veel werk.” Natalie loopt op de paadjes tussen de sla en de tomaten door
en kijkt haar ogen uit. “Mam, kijk eens, tomaatjes!” Heleen is verbaasd, Natalie,
die eigenlijk altijd de makkelijkste weg bewandelt, is enthousiast over een groentetuin. “Pluk er maar wat af die mooi rood zijn, dan spoelen we ze zo meteen en
kun je ze opeten,” zegt Anneke. Dat laat Natalie zich geen twee keer zeggen en
terwijl de anderen al verder lopen staat ze, in haar uppie, nog te genieten tussen
de struiken in het tuintje.
Achter het huis loopt Hein Bartels en waar Hein loopt, loopt ook Jan. Ze nemen
een emmer met een paar brokjes mee voor het schaap en lopen tussen twee weilanden door. Daar bijna aan het eind staan moeder schaap en haar dochtertje.
Het schaap blaat als ze Michelle ziet. “Ze herkent je,” zegt boer Bartels, “geef
haar maar een paar brokjes, dat heeft ze wel verdiend. Bovendien moet ze nog
een beetje aansterken.” De kleintjes hebben het ondertussen wel gezien en willen
spelen. “Wij hebben een glijbaan binnen,” zegt Jan. “Dat kan niet,” zegt Jennifer,
“een glijbaan is voor buiten.” “Niet bij ons,” houdt Jan stug vol. “Kom dan maar
gauw binnen,” zegt Anneke en ze zwaait de grote deeldeuren open. De kinderen
stormen naar binnen en rennen van het ene speeltoestel naar het andere.
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Heleen verbaast zich over de grote speelruimte over de hele deel, schommels,
loopfietsjes, een kruiwagentje, een zandbak, een wip wap, een draaimolen en ja
hoor, een echte glijbaan. “Tjongejonge,” zegt ze, “het lijkt hier wel een overdekte
speeltuin.” Anneke lacht. “Dat hoor ik vaker. Ik heb vroeger met gehandicapte
kinderen gewerkt. Dit en mijn winkeltje, dat is mijn passie. Kijk gerust rond,
ik moet even Bartje uit bed halen en dan gaan we hier, in het hoekje, een kopje
koffie drinken. Als Charlotte te zwaar wordt op je arm kun je haar wel in de box
zetten. Vanaf daar kun je ze allemaal mooi in de gaten houden, maar ik kan je
verzekeren: aan de kinderen heb je hier ‘geen kind’ meer.”
Als Anneke terug is zet ze Bartje met een liga midden op de deel, op een heel
groot vloerkleed. Hij houdt iedereen in de gaten en kletst op zijn manier honderd
uit. De andere kinderen krijgen wat te drinken en een koekje en kruipen even bij
hem op het kleed. Als hij in de gaten krijgt dat de anderen ook wat lekkers hebben breekt hij stukjes van zijn liga af en wil ruilen. Anneke glimlacht. “Dit is zo
goed voor hem, contact maken met andere kinderen. Het is zo jammer dat er hier
in de buurt geen kindercrèche is.” “Wat let je,” flapt Heleen eruit, “ik zoek straks
ook opvang voor Charlotte en ik zou haar met liefde een paar ochtenden in de
week aan jou toevertrouwen. In het dorp zullen vast nog wel meer moeders zijn
die er zo over denken. Je moet eens inventariseren en dan kijken of je er de tijd
voor hebt. Misschien kan Dikkie Jansen je vertellen hoeveel moeders hun kleintje wel graag een ochtend op een crèche zouden willen plaatsen. Ik heb haar vanmorgen nog gesproken, Charlotte moest een vaccinatie, vandaar.”
“Het winkeltje heb ik pas ’s middags open en ruimte is er hier genoeg. Ik zal het
er eerst eens met Hein over hebben, die is altijd iets praktischer ingesteld. Een
crèche, dat is een goed idee. Ik ken Dikkie goed en kan haar vragen of er behoefte aan is, zij heeft bij mijn zusje Frieda in de klas gezeten, ze waren dikke
vriendinnen in hun schooltijd. Frieda is getrouwd en woont een eindje verderop
in Pedde. Zo af en toe komt ze nog hier om wat aardewerk te brengen voor het
winkeltje. Ik zal je aan haar voorstellen tijdens de Dreumense Dagen. Wil jij
trouwens nog een kopje koffie?”
Met een kopje koffie, gezellig keuvelend vliegt de tijd voorbij. Ze praten over
de kinderen, over de school en over het dorp totdat ze Hein horen rammelen met
emmers. “Is het al bijna melktijd, Anneke?” vraagt Heleen verschrikt.
“Doe maar rustig aan hoor, Hein doet dat alleen. We hebben een melkmachine in
de geitenschuur. Het zijn er zo veel dat met de hand melken niet te doen is.
Ik denk dat Hein iets vroeger wil beginnen in verband met het feest vanavond.”
Heleen roept haar dochters. “Kom meisjes we gaan naar huis, papa komt er ook
zo al aan, want we moeten vanavond ook nog weg.”
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Terwijl ze naar buiten lopen zegt ze tegen Anneke: “Gerda Zonneveld past vanavond op de kleintjes, ik zag haar moeder vorige week bij de slager. Ze vertelde
dat Gerda dat vaker doet in het dorp. Hebben jullie ook oppas?”
“Ja, Heins moeder past altijd op. Sinds haar man vorig jaar is overleden wil ze
liever niet alleen over straat ’s avonds. Dus haal ik haar straks even op en eet ze
hier gezellig mee. Hein brengt haar dan later op de avond terug. Kom nog eens
een keertje langs, het was gezellig.” “Dat zal ik doen en nog bedankt dat je mevrouw ter Harmsel hebt verteld van mijn coupeuse-werk. Ze sprak me vanmorgen aan in het dorp toen ik terug kwam van de huisarts, met een vraag over een
bruidsjurk. Vanmiddag heb ik haar een paar boeken met ontwerpen gebracht. Zij
was er erg enthousiast over, maar haar dochter moet het dragen dus het hangt van
haar af. Ik hoor binnen een paar weken of ze me het maken van de jurk toevertrouwt.” “Dat komt vast wel goed, ik heb de kleding van je dochters gezien, perfect gedaan hoor. En dat broekpak wat je laatst aanhad stond je geweldig goed.
Bij mij blijft het bij het breien van een trui.”
“Nou, mocht je een keer op de markt een leuk lapje zien voor een blouse of zo,
breng het me dan en dan laat ik je zien hoe het moet. Het scheelt je veel geld
en het is zo handig met kleine kinderen in de groei. Voor je het weet is een kledingstuk weer te klein. Bovendien is zelf maken veel makkelijker dan iedereen
denkt.” “Ik zal er aan denken, we zien jullie vanavond wel op school.”
“Oké dan, tot vanavond.”
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14.
Geert staat in een hoekje van de gymzaal te kijken naar de stroom van ouders
en kinderen die binnenkomen. Wat een drukte, maar als ze allemaal een plaatsje
hebben gevonden lijkt de rust weer teruggekeerd. Iedereen die een aandeel heeft
in de voorstelling moet nu achter het decor, Meester Scholten heet, in zijn functie
als directeur van de school, iedereen van harte welkom. Hij feliciteert de kinderen met de goede resultaten dit jaar: de uitslagen van de CITO toetsen waren
boven het landelijk gemiddelde. En hij wenst iedereen succes met de studie op
het voortgezet onderwijs. Aan de ouders moet hij nog even kwijt dat er nu minder
controle is dan op het dorpsschooltje en dat van hen wordt verwacht dat zij hun
kinderen begeleiden zodat het wennen aan huiswerk enigszins soepeltjes verloopt.
“Ook ik zelf zal moeten wennen aan een kind dat ’s morgens wegfietst en tegen
de avond pas weer thuis komt,” hij doelt daarmee op zijn oudste zoon Wim, die
ook de school verlaat. Wim, achter de coulissen, dus buiten het zicht van de menigte, staat uitbundig mee te gebaren bij de woorden van zijn vader. Een dirigent
is er niks bij totdat zijn vader zegt: “Ik durf er een weddenschap op af te sluiten
dat mijn zoon nu achter het decor bij zichzelf denkt van ‘vader hou nu eens op
we zijn al zenuwachtig genoeg’ dus bij deze wens ik u veel plezier vanavond!”
Terwijl hij het toneel verlaat stijgt er een applaus op uit de menigte. Wim, in
eerste instantie met de hand voor zijn mond, omdat zijn vader hem zo goed kent,
steekt zijn duim op naar zijn medespelers. Maar de meester komt nog weer terug
op het toneel. “Helemaal vergeten, er was nog een mededeling van huishoudelijke aard. Tijdens de pauze kunt u achterin bij de tafel een kopje koffie of thee
nuttigen met wat lekkers erbij. Met dank aan de lieve bakkende moeders van
onze leerlingen.” De deur van de gymzaal gaat nog één maal zachtjes open zonder dat iemand het merkt. Een man schuift aan in de achterste rij, hij heeft een tas
bij zich en zet deze onder zijn stoel.
In de zaal is het doodstil terwijl de eerste acteurs op het podium verschijnen.
Het decor stelt een aardappelveld voor waar twee geliefden elkaar ontmoeten.
Dan begint de musical, het verhaal speelt zich af rond 1770, iets meer dan 200
jaar geleden. Een jonge rijke baron, gespeeld door Wim, die Nederlands spreekt,
wordt verliefd op een arm Twents sprekend meisje, Eefjes rol. Beiden weten dat
er van trouwen geen sprake kan zijn. Een hopeloze situatie die al een aantal jaren
voortsleept tot beider verdriet. De muziek van de liedjes geeft exact de verdrietige stemming aan waarin de geliefden zich bevinden.
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Het is voor velen zo spannend en aangrijpend dat menigeen schrikt als de gordijnen dicht gaan voor de pauze. Het duurt dan ook niet lang voordat de reacties los
komen tijdens het kopje koffie met wat lekkers. Iedereen is vol lof en vooral de
Twentse teksten vallen in de smaak. Echte Dreumers herkennen de woordgrapjes
van de hand van Hendrik-Jan. Ouders verbazen zich over het krachtige toneelspel
van hun kind, eerst zachtjes en gevoelig en dan weer zo blij of verdrietig.
De moeders van Eefje en Michelle helpen bij het inschenken van koffie en thee,
andere moeders snijden de taart en cake. Ook de vreemde man komt een kopje
thee met appeltaart halen en vraagt naar de directeur. Eefjes moeder wijst naar
meneer Scholten die met zijn vrouw achteraan in de rij staat. De man wacht naast
de koffietafel tot Scholten dichterbij is en spreekt hem aan. Meneer Scholten zegt
iets tegen zijn vrouw en neemt de man mee naar een rustig plekje. Zijn vrouw
lacht tegen de nieuwsgierige dames achter de koffietafel en zegt: “ Een meneer
van de krant.”
Als de pauze voorbij is, komt juf Els het podium op en vraagt of iedereen weer
wil gaan zitten. In een mum van tijd kun je een speld horen vallen in de gymzaal.
Het decor is verwisseld van buiten- naar binnenshuis en in tweeën verdeeld.
Een rijkelijk gemeubileerde huiskamer en één met een bescheiden sobere inrichting. Het tweede deel van de voorstelling begint in de kamer van het grote
jachthuis van de baron die, als hij in de gaten heeft dat zijn zoon ergens mee zit,
helemaal niet zo streng blijkt te zijn als zijn zoon denkt. De barons grote liefde,
de moeder van zijn zoon, was ook niet van adel zo verklapt hij, maar dochter van
een koopman, die pas na hun trouwen een rijk man werd. Jammer genoeg was
hun geluk van korte duur omdat zij overleed tijdens de zwangerschap van hun
derde kindje. Hij geeft zijn zoon dan ook zijn goedkeuring voor de omgang met
het meisje. De jongeman gaat na het gesprek met zijn vader meteen op weg om
haar het goede nieuws te vertellen. Ze zijn dolgelukkig en de bruiloft laat dan
ook niet lang op zich wachten.
Als laatste scene zie je beide geliefden hand in hand door een boomgaard wandelen. Ieder met een eigen gedachte die ze aan het publiek vertellen, zachtjes vol
emotie. Vanaf de zijkant komen alle kinderen van de 6de klas het toneel oplopen,
ze duwen het grote verrijdbare schoolbord voor zich uit. Bij het refrein komt de
muziek als een golf de zaal in, alle kinderen zingen nu mee. Dan ebt de muziek
weer weg en Eefje en Wim zingen hetzelfde liedje nog een keer, maar nu kan iedereen de hele tekst meezingen. Wim begint, dan Eefje en het refrein wat ze eerst
apart zongen, zingen ze nu gelijktijdig en dan twee keer achter elkaar.
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Arbeiders waren net als voorgaande jaren,
met man en macht aan ’t werk op vaders land.
Mannen met een greep, rooiden de aardappels
Waarachter vrouwen ze verzamelden in een ijzeren mand.
Klein gewas dat na het rooien liggen bleef
werd snel door jonge meiden opgeraapt
Al zingend zodat het zware werk draaglijker wordt gemaakt.
‘k Zag hoe een beeldschoon meidje me aankeek van opzij
En ineens bonkt mijn hart, ja mijn hart bonkte hartstikke blij.
’t Kwam door haar, haar blonde haar
waarop ze keek, maakte me week
zij past bij mij, aan mijn zij.
Ik har’m in de veerte a zeen ankommen, in’t nette pak op’t zwarte peerd.
Hee, de jonkste zönne van de baron, ik wet ’t is gleuinig verkeerd.
Niets dreai ik miej umme, smiet’n paar earpels in de maand
Haalt oe mer niks in’t heuwd maiken, hee’s vear bouwn oen staand
Ik bin mer’n aarm deerntje, mer dat wet mien hartje neet
’n onmeugelijke leefde, ‘k hop dat’ zogangs oawergeet.
‘k Keek vuurzichtig op, hee reed net an miej vuurbiej
’t is net o’k dreum, nen mooien dreum
A tieden dreum ik oawer oe en miej.
‘t is nen dreum, nen mooien dreum
’t kan nooit wat worden tusken oe en miej
‘t Is maar goed dat ’t paard weet waar hij heen moet,
want ik ben er met mijn hoofd niet bij.
Ik moet met mijn vader praten, alle zaken op een rij.
Door de liefde in haar mooie blauwe ogen, sloeg mijn hart op hol
Ik kan haar niet vergeten, van stand zijn eist zijn tol.
Kan ik mijn vader overtuigen, wat dit meisje met mij doet
Ik heb er een hard hoofd in, hij vindt het vast niet goed.
Maar leven zonder haar zou voor mijn gevoel zo zinloos zijn
Zonder haar.
Mer niks in’t leawn is zeker, / Maar je kunt niets zeker weten
de tied den vlög vuurbiej, / want alles gaat voorbij
dus ik dreumn, ik bleef dreumn, / en ik geloof, ik geloof,
en stiekem dreumn, waant ik geleuwn, / ik geloof, ik geloof,
ik bleef geleuwn in oe en miej. / ik geloof in jou en mij.
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Bij het refrein gaat de hele zaal staan en zingt uit volle borst mee. Luid applaudisserend wordt er geroepen om nog een keer, waar meteen gehoor aan wordt
gegeven. Bij het laatste refrein gaat echt het dak eraf en als juf Els dan ook nog
op het toneel verschijnt, blijft het publiek staan juichen en klappen.
Dan komen ook de muzikanten het toneel op, juf Els neemt het woord en bedankt
iedereen voor het aanwezig zijn. Ze wendt zich tot de kinderen met een verzoek:
ze hoopt dat ze allemaal nog een keer een bezoekje aan hun oude school komen
brengen en in ieder geval wil de juf hun eerste rapport zien. Een eis die alle ouders aan het lachen maakt, want juf heeft de wind er wel onder. Dan gaat ze verder en vertelt met hoeveel plezier ze met hen aan de musical heeft gewerkt, maar
dat de schoolverlaters niet de onderliggende boodschap, de rode draad, van het
verhaal moeten vergeten. Ze zegt: “Want zit je ergens mee, een probleem dat in
jouw ogen zo ontzettend groot is dat het je hele leven gaat beheersen, praat er dan
over met iemand. Soms ziet een ander zomaar een voor de hand liggende oplossing.”
Met die boodschap wordt de avond afgesloten en na nog een daverend applaus
gaat iedereen huiswaarts. Ook Michelle en Eefje fietsen samen met hun ouders
terug naar huis. De beide meisjes voorop, de mannen erachter en de vrouwen
sluiten de rij. Het gesprek gaat over de o zo succesvolle musical, totdat ineens
Michelle’s vader roept: “Michelle, je achterlicht flikkert!” Michelle schiet in de
lach en vader vertelt de anderen van het voorval gisteravond. Het is een vrolijke
boel en voordat ze het weten moet de familie Bartels al afslaan, hun erf op. “Zie
ik je morgen nog, Mies?” vraagt Eefje. “Zekerste weten,” is het antwoord, “heanig an hè?“ Uit de drie Bartels monden klinkt het tegelijkertijd: “Goodgoan!”
De volgende dag staat er een foto en een artikel in de krant. De kop zegt genoeg:
Professionele afsluiting van het schooljaar in Dreumen.
De journalist prijst de spelers, de muziek, maar ook vooral de tekstschrijver van
dit unieke stuk. Hij roept iedereen op om te gaan kijken op zaterdagavond 2 september tijdens de Dreumense Dagen. Dan wordt namelijk, in verband met het
200 jarig bestaan van Dreumen, het schouwspel nogmaals opgevoerd in de muziekkoepel op het oude landgoed van Zuylen tot Heregraven. Hij schrijft:
‘Als u in deze regio woont, moet u dit spektakel gezien hebben, een prachtstaaltje
van toneelspel over ons cultuur historisch erfgoed.’
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15.
Natuurlijk is Michelle de volgende morgen, net zo als anders, vroeg wakker.
Ze pakt een boek, want zij hoeft er nog lang niet uit. Het is een spannend boek
over een meisje dat samen met drie vriendinnen allerlei avonturen beleeft.
Als ze haar vader en twee zusjes naar de auto hoort lopen, springt ze uit bed
en loopt het balkon op. “Tot straks,” dat is tegen haar zusjes en, “tot vanavond
paps,” tegen haar vader. Ze zwaait tot de auto uit het zicht is verdwenen. Dan
blijft ze nog even staan en geniet van het uitzicht. De voorkant van het huis is
verdeeld in twee slaapkamers. Michelle heeft de rechter en Natalie de linker,
beiden delen het balkon. Michelle kan dus, helemaal aan de rechterkant over de
maïs heen, de boerderij van Wolters nog zien. Dan iets verder naar links de boerderij van Bartels. Helemaal recht vooruit, in de verte, ligt de bebouwde kom van
Dreumen, waar ze de kerktoren bovenuit ziet steken.
Als ze voor Natalies kamer gaat staan ziet ze de manege van Zonneveld.
Helemaal links, maar dan moet ze wel een eindje over de balustrade hangen, ziet
ze door de bomen heen een klein stukje van het dak van het tolhuisje. Ze haalt
diep adem en ruikt gras. Er is iemand aan het grasmaaien, dat is wat ze vanmorgen hoorde.
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De machines van het loonwerkersbedrijf zijn op het landgoed bezig met alles
klaar maken voor het feest. Toen ze nog in Utrecht woonden had ze eigenlijk
nooit gras geroken en zelfs niet geweten hoe en of je zoiets kon ruiken. Wat Michelle nog lekkerder vindt ruiken is, gedroogd gras, hooi. Bij Eefje op de boerderij hebben ze daar grote balen van liggen. Soms steekt ze daar haar neus in,
zo lekker. Eef moet daar dan heel hard om lachen. Natuurlijk mist Michelle haar
vriendinnen uit Utrecht, maar ze heeft er zoveel nieuwe dingen voor terug gekregen, dat het allang niet zo erg meer is als in het begin. Mama vroeg laatst of
ze iemand wou vragen om te logeren in de vakantie, maar dat hoeft nu voor haar
nog niet, misschien in de herfst- of kerstvakantie. Er is hier buiten zoveel meer te
doen dan in hartje Utrecht, in een bovenwoning, dat ze eigenlijk helemaal geen
tijd heeft voor een logeerpartij.
Na nog een blik over het platteland draait ze zich om en haast zich, in haar nachtjapon, naar beneden. “Morge mam, ha lieverd,” het laatste is bedoeld voor Charlotje, die al gewassen en aangekleed in de box aan het spelen is. “Goedemorgen
meisje, lekker geslapen?” Moeder legt een gesmeerde boterham voor haar op een
bordje en neemt voor zichzelf een kopje koffie mee naar de eettafel. “Kopje thee
of glaasje melk?”
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“Glaasje melk graag,” antwoordt Michelle terwijl ze haar kleine zusje liefkozend over haar blonde bolletje streelt. “Wat is ze lief hè, mam,” komt het uit de
grond van haar hart. “Maar dat zijn jullie alle vier wel hoor,” zegt haar moeder
waarop ze meteen een dikke knuffel krijgt van haar oudste dochter, gevolgd door
de vraag: “Wat gaan we doen vandaag?” “Die vraag had ik al verwacht en ik heb
wat leuks bedacht, maar dan ga jij nu eerst gauw wassen en aankleden.” Michelle
eet snel haar brood op en vliegt dan naar boven de douche in. Ondertussen hoort
ze dat moeder aan het telefoneren is met iemand.
Als Michelle de douche uit komt, hoort ze haar moeder nog net zeggen: “Tot
straks dan hè!” Nieuwsgierig als ze is, roept ze naar beneden: “Wie was dat?”
“Dat zou jij wel willen weten hè? Je ziet het straks wel, het is nog een verrassing.
Trouwens, Eefje gaat ook mee,” verklapt moeder toch een klein stukje. “Jippie,”
klinkt het enthousiast. Na wat gerommel en gestommel boven, is ze dan eindelijk
klaar. Beneden gekomen ziet ze dat moeder nog steeds bezig is met boterhammen smeren. “U had toch al gegeten?” vraagt ze. “We gaan picknicken en ik zal
je vertellen waarom. Charlotje wordt al wat groter en hoeft niet zo vaak meer te
slapen. Bovendien heb ik ondertussen alle verhuisdozen uitgepakt en lijkt het
me lekker om zo af en toe eens een eindje met haar te gaan wandelen in de omgeving. Net heb ik Eefjes moeder gevraagd of ze met ons mee wil gaan om me
de tussendoorweggetjes naar Dreumen te laten zien. Nu moet ik elke keer, als ik
naar de bakker of slager ga, helemaal omfietsen of met de auto terwijl ik weet dat
er een kortere weg is. Jan en Bartje gaan ook mee en dan wandelen we eerst langs
de school en pikken Natalie, Jennifer en Karin op. Zij hebben vanmiddag vrij.
Daarna lopen we helemaal langs de andere kant van de Grundel, waar een kinderstrandje is met een speeltuin. Daar gaan we picknicken en de badpakken mogen
mee. Wat zeg je daar van?” “Mogen de zwempakken mee?” Moeder knikt. “Ja,
Eefjes moeder zei net, dat je daar prima kunt zwemmen. Als jij de zwemspullen
zou willen verzamelen in een tas, met voor iedereen een handdoek. Je weet waar
de zwemspullen liggen?” “Ja mam, in de kast in de logeerkamer.”
Met een volle tas komt Michelle na een kwartiertje de kamer weer in.
“Mam, van wie is dat ene rode schoentje dat bovenin de kast staat, die heb ik nog
niet eerder gezien?” Moeder grinnikt, “Aan dat schoentje zit een lang verhaal en
daarom wil ik het voor iemand bewaren. Ik zal je nog wel eens een keertje vertellen hoe het in elkaar zit. Nu moeten we opschieten, de familie Bartels kan hier
elk moment zijn.” En ja hoor, nog geen vijf minuten later gaat de bel en staat
Eefje aan de deur. Haar moeder staat bij het bruggetje, naast haar Jan in de buggy
en Bartje in de wandelwagen.
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“Goedemorgen, zijn jullie klaar om de karresporen van Dreumen te trotseren?”
“Jup,” zegt Michelle en rijdt de wandelwagen met Charlotte voor zich uit. De
twee volle tassen liggen op het rek eronder. Moeder komt achter haar aan en sluit
de deur af. “Zo,” begroet Eefjes moeder hun lachend, “jullie zijn wat van plan, is
dat allemaal brood in die tassen?” Eef wijst naar hun eigen tassen. “Wij hebben
er toch ook twee!” “Nee,” zegt haar moeder, ”jij hebt er één en ik heb er één, dat
is een groot verschil.” “Ja, slimmerik, omdat Jan nog niet zover wil lopen hebben wij ook twee wagens,” kaatst Eefje lachend terug. Het belooft een gezellige
wandeling te worden. Een flinke wandeling blijkt naderhand, eerst het hele stuk
door het gras langs de Grundel, wat zwaar duwen is met een wandelwagen. Eefje
en Michelle wisselen elkaar af, om de buggy van Jan, die prinsheerlijk achterover zit met zijn duim in de mond, voort te duwen. Dan gaan ze vanaf ‘De Waarf’
rechtsaf het dorp in tot aan de school. Daar is het erg druk, het is vanaf nu immers vakantie voor iedereen. Van daaruit gaan ze met zijn allen weer terug naar
het water, waar een aanslag wordt gepleegd op de volle tassen met boterhammen
en drinken. Dat scheelt weer op de terugweg, want na de picknick houden beide
families nog maar één tas over.
En dan mogen eindelijk de badpakken aan. Bij het strandje is het nog heerlijk
rustig zo in het middaguur en ze genieten met volle teugen. Het speeltuintje heeft
leuke veilige toestellen en zo af en toe een verfrissende plons in het ondiepe water verhoogt het speelplezier. Zowel Bartje als Charlotte liggen te slapen in de
schaduw van de bomen, onder toeziend oog van beide moeders. “Moeten we
vaker doen, Heleen,”zegt Anneke, ”kijk eens hoe ze genieten.” “Ben ik helemaal
met je eens, dit is trouwens ook een hele mooie plek voor de kleintjes. Herman
zegt dat het strandje bij het tolhuisje steiler is.” “Ja, dat klopt, dat is meer voor de
oudere jeugd. Op dit stuk werden vroeger de platte schuiten, de zompen te water
gelaten, vandaar ook de naam ‘De Waarf’ wat de werf betekent, daarom is het
strand hier zo breed. Bij het tolhuisje was in die tijd een kade, daar werd vracht
geladen en gelost. Houten palen stonden in het water en daarop een planken vlonder om het hoogteverschil tussen de schuit en het land te overbruggen. In mijn
jonge jaren heb ik op dat strand menig uurtje doorgebracht,” grinnikt Anneke.
“Jeugdsentiment, Anneke?” vraagt Heleen. “Hoe raad je het,” zegt ze blozend,
“maar dat mag op onze leeftijd, toch?”
Ze lachen en Heleen bedenkt zich hoe raar een leven kan lopen. Het is net of ze
elkaar al jaren kennen, het klikte meteen al tussen hun beiden. Ze had nooit kunnen vermoeden dat hun verhuizing zo goed uit zou pakken.
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16.
Vanaf een uur of tien heeft Geert heerlijk met de jongens gezwommen in de
Grundel. Eerst zou hij alleen maar ’s middags gaan, maar hij heeft een boterham
meegenomen, want om half één heeft hij een afspraak met juf Els. Hij gaat de
brief ophalen, die nog naar de muziekschool gestuurd moet worden. Geert wil al
het administratieve gedoe achter de rug hebben, want pas dan kan hij zich helemaal toeleggen op het stukje muziek dat hij moet voorbereiden. Moeilijk vind hij
het, allereerst omdat hij niet kan kiezen welk instrument hij mee wil nemen en
ten tweede weet hij niet goed welk genre muziek. Houdt die commissie van klassiek of populair? Hij legt het voor aan juf Els. “Waar hou jij van Geert?” is haar
vraag en daar heeft hij dus niets aan. “Ik vroeg het aan u,” klinkt het dan ook een
beetje korzelig, “u geeft me geen antwoord, maar stelt weer een vraag.” “Jij moet
het spelen Geert, met hart en ziel, dus speel iets waar jij van houdt. Mensen die
een muziekschool leiden, horen zoveel verschillende soorten muziek dat het helemaal niets meer uitmaakt naar welke muziek ze moeten luisteren. Het gaat niet
om wat je speelt, maar hoe je het speelt. Begrijp je wat ik bedoel?”
Geert knikt, hij begrijpt het, maar dat wil niet zeggen dat zijn keuze er makkelijker op wordt. Juf Els ziet zijn twijfel. “Weet je wat? Als jij er klaar voor bent, bel
je me op. Dan komen Hendrik-Jan en ik gezellig een avondje bij jullie op visite
om naar je te luisteren. Is dat een goed idee of kom je liever bij ons langs?”
“Mag ik dat afspreken als ik bel om te zeggen dat ik er klaar voor ben?” is het
antwoord van Geert, een beetje timide. “Wat zeggen je ouders, van deze kans?”
Juf Els kent de mening van veel plattelanders. Vaak wordt er hier in deze contreien gezegd: ‘Word maar gewoon boer, dan heb je tenminste brood op de plank.’
Hoe getalenteerd de zoon of dochter ook is. Els heeft in het begin vaak moeten
bidden en smeken of een muzikaal kind op de extra muzieklessen mocht. ‘Da’s
noa skooltied, dan bint der wa aandere dinge op de boerderieje te doon.’ Later
besloot ze om het voor de hele klas, tussen de middag, te doen en dat gaat veel
beter. Elke donderdag nemen de kinderen hun tussen-de-middag-boterham mee
naar school en zo krijgt elke leerling evenveel muzieklessen. Geert stak er vanaf
de eerste les al ver bovenuit, daarom liet ze hem op de piano de oefeningen voorspelen. “Mijn moeder is mee geweest naar het gesprek met mijn mentor en weet
ook wel dat ik me een beetje verveel op school,” beantwoordt Geert haar vraag.
“Nou wat let je, dan zou ik zeggen, pakken die kans. En nu naar huis en aan het
werk, als iemand het kan dan ben jij het wel. Zelfvertrouwen, Geert, zelfvertrouwen.” Met die woorden in zijn achterhoofd fietst Geert opgewekt naar huis, zijn
lievelings route, tussendoor, langs de Grundel.
-64-

©GLJ©

17.
Tegen half drie hervatten de beide families de terugtocht vanaf Dreumen weer
langs de Grundel naar huis. Ze zijn allemaal moe en de kleintjes worden een
beetje jengelig. Vooral Jennifer, die er al een hele ochtend school op heeft zitten,
kan met haar kleine beentjes de stoet bijna niet meer bijhouden. Net op dat moment klinkt het luide geklingel van een fietsbel.“Wei wil der met miej met riën?”
komt er meteen achteraan als het belletje heeft geklingeld. “Mag ik alsjeblieft,”
Jennifer kijkt Geert zo smekend aan, dat hij in lachen uitbarst. Een vrolijke schaterende jongenslach. Eefjes hart roffelt tegen haar ribben, ze duwt nog harder
tegen Jantjes buggy en Michelle kan haar bijna niet bijhouden. “Ha, die Geert,”
zegt Anneke, “ok in’t dorp ewes?” “Joa, nen bosskop edoane,” puh, denkt hij, ik
zeg lekker niet welke boodschap. “Kom mer hier, deerntje dan zet ik oe vuurop
de fietse, in de kratte.” Hij pakt Jennifer op, “now zeg voolgens miej heb iej tusken de middag wa tien plakken stoete egetten, zo zwoar bin iej. Ho, ho doar gung
iej toch zowat de Grundel in.” Jennifer schatert het uit, ze verstaat er waarschijnlijk weinig van, maar de manier waarop Geert het pruilende lipje weer laat lachen
verovert ieders hart. “Geert, iej bint nen besten,” zegt Anneke, ”wat jij Heleen?”
“Ja geweldig, woonden er maar meer van zulke jongens hier in de buurt, hè
meisjes.” Eefke kijkt naar Michelle, zou ze iets gezegd hebben tegen haar moeder over wat zij voelt voor Geert, maar Michelle kijkt heel onschuldig en schudt
resoluut haar hoofd. Zij heeft niks verklapt, erewoord. “Jongs zat, meaikens doar
ontbrek ’t Dreumen an, wat oe Geert?” doet Anneke er nog een schepje bovenop.
Geert fietst vooruit en doet net of hij het niet hoort. Hij haalt Eefje en Michelle in
met de woorden: “Loat mer zeen da’j spierballen hebt, kom op, Jan wil ok noar
hoes, of neet Jan?” “Ja Geert, Jan wil thoes,” komt er slaperig uit de buggy. “Jan
sliep!” lacht Jennifer. “Niks van an, Jan is al vier,” pruilt het kereltje. En zo gaat
het toch nog sneller dan ze verwacht hadden, het laatste stukje loopt de weg iets
omhoog naar de tolbrug toe. Albert zit voor het huis op het bankje, met zijn alpinopet over zijn ogen te genieten in het zonnetje. “Ik dach a, wei koomp mien
rust verstoren, wat’n skoer volk. ’t Zollen de buurleu ok neet wean. Aaltied hetzeelfde gedoonder met dat jonge volk. Opsloeten dat möt ze oeleu. Opsloeten in’t
cachot en dan de slöttel in de Grundel smieten.” “Joa, joa, ome Ab, wiej hoolt
ok van oe,” is Eefjes lachende reactie op de gekscherend bedoelde tirade van de
oude baas. Dat het allemaal gein is, weet iedereen vooral als ome Ab dan ook
nog vraagt: “Ieleu ok’n gläaske fris of lust de noabers dat neet?” Dat is niet tegen
dovemansoren gezegd, even later zitten ze allemaal in het kleine voortuintje en
laten zich de frisse limonade heerlijk smaken. “Wiej könt neet zo lange bliewn
Ab, wiej bint ’n helen morn a op’n trat met’ kleane grut,” zegt Anneke.
©GLJ©

-65-

“Melkenstied hè meaiken, Albert wet’ wa. Nen aandre moal proate wiej wa
wier efkes biej hè?” “Krek, ome Ab, Hein döt dat dan wa allenig, mer he hef
de hele middag ok a op’t weenkelke past vuur miej. Dus wiej goat rap op thoes
opan.” “Doot zo a’j zegt, dan leeg iej neet.” Met die wijze woorden van de oude
man vertrekt de stoet weer, richting de Grundeloseweg. Jan loopt voorop, na
zijn slaapje is hij weer het heertje. Eefje duwt de lege buggy en Michelle loopt
ernaast. Ze giebelen een beetje en stoten elkaar zo af en toe aan. Geert staat te
wachten bij de oprit van de familie Kaspers. Hij heeft Jennifer al uit de houten
krat geholpen. “Mag ik nu, Geert, toe dan efkes,” Jan staat naast de fiets. “Dat
is toch niets voor een boer,” zegt Anneke lachend, “dat is een bakkersfiets, Jan.”
“Maakt miej niks oet,” zegt Jan zo plat als hij maar kan. Terwijl Geert hem optilt
en in de krat zet komt er nog in het Nederlands achteraan, ”ik vind hem kei tof.”
“Wei vin iej kei tof, de fietse of miej?” vraagt Geert en even is het stil. “Beaide!”
komt er dan volmondig uit. Een vrolijk besluit van een heerlijke tocht, ze zwaaien naar elkaar en roepen : “Heanig an hè!” “Goodgoan!” komt het vanachter het
hoge maïs terug. Geert fietst nog even mee naar de boerderij van Bartels. Vader
Hein komt al naar buiten als hij Jan uit de krat tilt. “Janneman, wie betaalt die
taxi van jou?” Jan kijkt vragend naar Geert. “Moet ik daarvoor betalen, Geert?”
“Nee hoor, zing maar een liedje voor me.” Prompt begint vader Hein te zingen:
“Kleine Jan ging uit fietsen toen knapte zijn band, hij moest verder lopen met de
fiets aan zijn hand.” Boos staat Jan te stampvoeten: “Jan is niet klein, Jan is al
vier.” “Ja, hoor Geert, Jan is al twee weken vier,” zegt Anneke die net met de
andere kinderen aan komt lopen, “bedankt voor het brengen, Geert.”
Als Geert thuiskomt laat hij zijn ouders de dichtgeplakte brief zien van juf Els.
“Niejskierig mien jongen, wat der in steet?” vraagt moeder. “Betje wa moo, mer
ik mag eur loaten luusteren as ik de muziek kloar heb en doar bin’k wa heel bliej
met. Ik veen’t meuilijk um te kiezen wa’k goa spölen.” “Doar hebt wie met’n
beaiden ok nog es oawer noa edach en iej möt mer es efkes met miej met goan
noar de keelder, dan za’k oe es wat loaten zeen.” Geert kijkt heel verbaasd, de
grote kelder die onder het hele voorhuis doorloopt, is altijd al verboden gebied
geweest. De toegangsdeur vanuit de kleine kelder, onder het opkamertje, zit voor
zover hem verteld is, al vanaf de oorlog op slot. Vader knikt goedkeurend naar
Geert en zegt: “t Is good mien jongen, moo wil’t zelf.” Hij weet hoeveel moeite
het zijn vrouw nog steeds kost om daar naar binnen te gaan. Maar ze is sterk en
met stukjes en beetjes heeft ze flink opgeruimd en steeds vaker ziet Gait haar met
een glimlach uit het opkamertje komen. Ze is er na jaren achter gekomen dat er
naast de slechte, ook heel veel goede herinneringen liggen. Een paar daarvan wil
ze Geert laten zien, hij is er nu oud genoeg voor.
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18.
Heerlijk, denkt Michelle die zaterdagochtend als ze wakker wordt en ze rent naar
beneden. Nu is het echt vakantie, want ook vader Herman heeft vanaf vandaag
drie weken vrij. Hij is al op, smeert een paar boterhammen en legt ze op het dienblad, waar ook al een glaasje sinasappelsap op staat. Voor mama, weet Michelle,
papa brengt haar in het weekend steevast een ontbijtje op bed. Het flesje van
Charlotte staat in de flessenwarmer, ze wacht tot het lampje uit gaat en haalt het
flesje eruit. Samen gaan ze naar boven waar moeder net, met Charlotte op haar
arm, de babykamer uit komt. Ze neemt het flesje van Michelle over en schuift
weer onder haar eigen dekens. “Heerlijk,” zegt ze, ”een ontbijtje op bed, daar had
ik nu net trek in.” “Net of je dat anders nooit krijgt,” zegt vader een beetje verongelijkt. “Maar ik vind het zo’n heerlijk begin van het weekend, een ontbijtje
waar ik helemaal niets voor hoef te doen.” “Je hebt het helemaal makkelijk vandaag, want vanmiddag gaan we barbecuën op het werk.” “Heerlijk, daar kan ik
nu al van genieten, mijn dag kan niet meer stuk, jongens.” Ondertussen zijn Natalie en Jennifer ook op het bed van hun ouders gesprongen. Ze hebben pret voor
tien tot vader zegt: “Wij gaan naar beneden een broodje eten en als jullie het leuk
vinden wandelen we zo meteen naar de Grundel. Ik wil even op het strand bij het
tolhuisje kijken hoe veilig het daar is, voordat ik jullie alleen laat gaan in de vakantie.” Een luid gejuich stijgt op, moeder houdt haar oren dicht en Charlotte begint van schrik te huilen. “Wegwezen jullie, Lotje moet haar flesje nog leegdrinken. Jullie badpakken hangen in de garage en zijn vast al wel droog. Handdoeken
liggen in de logeerkamerkast, dat weet Michelle wel. Veel plezier straks.”
Ze rennen naar beneden en dekken gauw de tafel voor vier personen. Vader
schenkt drinken in, hij kijkt Michelle en Natalie aan. “Ik weet dat jullie beiden
je zwemdiploma’s hebben, maar ik wil eerst weten hoe het water er stroomt.
Hebben jullie er al andere kinderen zien zwemmen?” “Ja,” zegt Michelle, “Eef
zwemt er ook altijd, maar ik ben er nog niet geweest. Mama vond het nog niet
goed. Gisteren zijn we voor het eerst naar het strandje op ‘De Waarf’ geweest.
Het water was zo helder dat je je voeten kon zien.” “Dan wordt het nu tijd om
het andere strand te verkennen, dat is veel dichterbij.” “Gaat u ook in het water,
vader?” “Zekerste weten, ik heb mijn zwembroek al aan. Doen jullie dat ook?
Een jurkje erover, handdoek mee en dan gaan we.”
“Tot straks, mam,” roepen ze onderaan de trap. “Voorzichtig doen hè en bij papa
blijven.” “Ja, ja, dat komt wel goed,” zegt vader, “we zijn voor de middag weer
thuis. Geniet van je rust, we hebben een drukke middag voor de boeg.” Rond drie
uur worden ze verwacht bij het bouwbedrijf ‘In de Steigers’, kortweg ‘IDS’ in
Grundelo.
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Het is een traditie, al van de oude baas, dat de zaterdagmiddag voor de bouwvak
voor alle medewerkers en hun gezin, een barbecue wordt georganiseerd. Een
gezellig begin van de vakantie en de nieuwe eigenaar, een groot landelijk aannemersbedrijf, waar Herman voor werkt, houdt dit in ere. Daarom wil hij deze
ochtend met zijn dochters doorbrengen, vanmiddag zal hij druk bezig zijn met
het ontmoeten van nieuwe mensen. Hij is nu sinds maart de hoogste baas op deze
locatie en heeft veel medewerkers nog niet persoonlijk gesproken. Daar is deze
middag uitermate geschikt voor. Eigenlijk wou Herman de weg over het landgoed nemen naar de Grundel, maar hij heeft geen idee hoe lang hij dan onderweg
is. Hij kent de weg niet goed en stel je voor dat ze zouden verdwalen. Bovendien
heeft hij de meisjes beloofd te gaan zwemmen en dat gaan ze dus eerst doen.
Misschien kunnen ze op de terugweg met iemand meelopen die ook achterlangs
gaat. Hij ziet wel, ze zijn er al bijna, het is er nog niet druk. Twee jongens springen van de tolbrug af het water in en hebben de grootste lol.
Michelle ziet Albert in de kamer zitten en steekt haar hand op. “Papa, dat is ome
Ab, weet je wel, van mijn winterkoninkje.” Herman steekt ook zijn hand op en
bekijkt met ervaren ogen het ambachtelijke bouwwerk van het tolhuis. Adembenemend mooi met verrassende ornamentjes op elke kleine uitbouw. Tot in de
kleinste details, puur vakmanschap. De meisjes lopen al over de houten brug en
gaan linksaf langs het water naar beneden, hij loopt er gauw achteraan. Michelle
heeft gelijk, het water is zo helder dat je de bodem kunt zien. Hij ziet de huid van
vissen schitteren door het wateroppervlak. ‘Niks zeggen Herman,’ denkt hij, ‘dan
gaan de meisjes er helemaal niet meer in.’ Hij kijkt naar zijn dochters, Michelle is
al aan het kletsen met de jongens, ze kent ze van school. Natalie wandelt op haar
gemak door het nog vochtige gras, terwijl Jennifer een konijntje achter na wil
lopen, maar het beestje vlucht snel het bos in.
Ze zoeken een mooi plekje langs de bosrand voor de tassen. Herman haalt de
handdoeken eruit en zet de tassen daarna in de schaduw. Hij heeft nog wat te eten
en drinken meegenomen. De kleren worden er bovenop gelegd en zo blijft het
lekker koel. Hij geeft Jennifer een hand en langzaam lopen ze een eindje het water in. Het is voor Jennifer al snel te diep, dus neemt Herman haar op de arm.
Natalie en Michelle kijken even de kat uit de boom. Als Herman in het midden
staat, komt het water tot aan zijn navel. “Veilig genoeg?” vragen zijn dochters
vanaf de kant. “Kom er maar in als je durft.” Dat laten beide meisjes zich geen
twee keer zeggen en ze rennen het koele water in en nemen een duik. Proestend
komen ze net voor Herman en Jennifer weer boven water.
“Heerlijk hè paps,” zegt de laatste, “het lijkt wel vakantie.”
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19.
Aan het ontbijt heeft Jenneke al gezegd dat ze deze morgen wil beginnen met
het maken van fruitmoes. Dat gebruikt ze in de taarten voor de wedstrijd tijdens
de Dreumense Dagen. Er hangen nu al best veel rijpe bessen en die moeten eraf
zodat de andere meer zon krijgen. Over anderhalve week komt haar dochter met
de kleinkinderen een hele dag helpen met plukken, dan is het echt niet alleen te
doen. Vaak is zelfs haar schoonzoon van de partij. Hij is advocaat en eigenlijk
niet dol op vieze handen, maar het bessen plukken laat hij niet schieten.
Jenneke is gek op al haar kinderen, maar Geert is toch wel speciaal. Hij doet haar
zo erg denken aan haar overleden broer Bernhard. Daarom heeft ze hem gisteren
ook meegenomen naar de kelder. Daar staan grote kisten vol met bladmuziek gecomponeerd door haar broer. Als Jenneke er nog aan terugdenkt, ziet ze het emotionele gezicht van haar zoon weer voor zich. ‘Is dit van ome Bernhard,’ vroeg
hij zachtjes en terwijl zijn vingers over het papier gleden, neuriede hij het melodietje. ‘Nen ballade, de weurde stoat der oonder. Mama, dit is zo gleunig mooi.’
Geert zegt eigenlijk nooit mama tegen haar en daarom wist ze ook dat ze er goed
aan had gedaan om hem dit te laten zien. Al een tijdje was ze zo af en toe aan
het opruimen in de kelder, het had haar in het begin vreselijk veel moeite gekost,
maar nu kon ze, zonder tranen, de deur open en dicht doen. Er was zoveel moois
daar beneden dat nu ook maar eens door anderen bewonderd mocht worden. Haar
verdriet ging nooit voorbij, maar de scherpte was er vanaf en helemaal nu ze had
gezien dat haar zoon er zo blij mee was. Misschien kon hij met behulp van de
dozen met muziek van zijn oom een stuk maken dat hem toegang kon verschaffen tot de opleiding die hij zo graag wilde volgen. Daar waar zijn hart lag, in de
muziek. Vanmorgen vroeg had hij al gevraagd of hij de dozen uit de kelder mocht
halen en toen had ze hem de sleutel gegeven met de woorden: ‘Loat de dure now
mer van’t slot. Iej mangt der zo vaake hen as oe’t oetkoomp. Ik heb der vrêe
met.’ Hij had haar omhelsd en dat was genoeg geweest, wist Jenneke. Haar mannen zijn niet zo knuffelig en dit gebaar zei haar genoeg.
Nu loopt ze achterlangs, over het landgoed naar Albert Peddemors, ze wandelt
er graag en kent het daar als haar broekzak. Ook alle geheimen, die het landgoed
nog heeft voor de buitenwereld, kent Jenneke. Nu ze voor Geert de kelder open
heeft gedaan, kan het niet lang meer duren voordat hij de oude boeken ontdekt.
De boeken, van Baron van Zuylen tot Heregraven, die Jenneke heeft weten te
redden toen het jachthuis in handen van de bezetter viel.
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Ze is bijna bij de boomgaard achter het huis van Albert, hij bewaart altijd jampotjes voor haar en die moeten nog uitgekookt worden, voordat er nieuwe jam in
kan. Ze ziet de mooie ronde boog al, die als afscheiding dient tussen de boomgaard en de Grundel. Ze hoort kinderen joelen van plezier. Heerlijk vindt ze dat,
dat jonge grut spartelend in het water. In haar tijd konden weinig kinderen zwemmen, er zijn dan ook in de loop der jaren enkelen verdronken. Zelfs ouderen liepen er niet graag langs, je zou er in kunnen glijden. De Grundel was taboe voor
velen. Jammer eigenlijk, want als ze nu hoort hoe die kleintjes genieten van het
koele water, dan hebben ze vroeger heel wat gemist.
Als ze onder de boog door loopt hoort ze iemand roepen: “Goedemorgen mevrouw Wolters, heerlijk weertje hè?” Jenneke kijkt op en ziet de buurman, rood
verbrand, in zijn zwembroek, aan de overkant op het strandje liggen. Ze moet
lachen, dat zou haar Gait nou nooit hebben gedaan en niet alleen om zijn spillebenen en knokige knieën. Ze kan zich niet eens herinneren dat hij ooit een zwembroek aan heeft gehad. Hij draagt zelfs ‘s zomers een lange onderbroek onder zijn
overal, de koukleum.
Ze zwaait terug, het zijn vriendelijke mensen, de nieuwe buren. Toen ze net kwamen wonen, zijn de ouders een keer langs geweest om kennis te maken, maar
verder is er door alle drukte weinig van gekomen. Het is een jong gezin, met net
een kleine erbij en de andere drie meisjes op school. Hij werkt in Grundelo en
moet een goede baas zijn heeft ze al gehoord van ‘Niejsblad Toos’.
Hoe Toos verder heet weet eigenlijk niemand. De postbode misschien, maar die
woont niet in Dreumen. Toos is een kletstante en omdat iedereen altijd van haar
de nieuwtjes verwacht, verdenkt Jenneke haar er wel eens van dat ze meer dan
de helft ervan gewoon verzint. Deze keer dus niet, want Toos haar zoon werkt
bij het bouwbedrijf ‘IDS’ en van hem hoort ze niets anders dan lovende woorden
over de nieuwe bedrijfsleider.
“Ok vekaansie buurman?” vraagt ze. Hij spreidt beide armen wijd en zegt: “Ja,
en dan is dit genieten, wat een heerlijke omgeving is het hier. Maar mag ik u wat
vragen?” “Aaltied,” antwoord Jenneke. De buurman wil graag terug lopen over
het landgoed en weet de weg niet. ‘Toch wel een zorgzame kerel,’ denkt Jenneke,
‘toegeven dat je de weg niet kent en dan kiezen voor een heel eind omlopen in
plaats van met je kinderen verdwalen.’ Ze spreken af over een half uurtje op de
brug, dan heeft zij nog genoeg tijd om met Albert een kopje koffie te drinken.
Ze loopt verder langs de Grundel en ziet Albert zitten op het bankje voor het huis.
Haar klompen knisperen op het grind, als ze voor hem langs loopt. Ze wappert
even met haar schort over het bankje, voordat ze naast hem gaat zitten.
-70-

©GLJ©

“Goeienmorn Ab, wat’n weer hè?” zegt ze, terwijl ze haar schort weer recht trekt.
“Ha, Jenneke, kom iej ok es kieken, hoew of’t met de oole baas is?” “Now, now,
Ab, wiej skealt mekaar neet zovölle joaren, heur,” zegt Jenneke lachend.
“Mer iej liekt völle jonger,” is Alberts gekscherende antwoord. “Stekt miej nog
mear veren in’t gat, zo is’t wa wier genog vuur vedage,” plaagt ze terug.
“Koffie?” “Doar kom ik vuur.” Gezellig zitten ze even later op het bankje te
kletsen over alledaagse dingen.
Albert vertelt haar over het onverwachte bezoek door de buurtjes gisteren waar
hij zo van heeft genoten. Als enig kind, van ziekelijke ouders, heeft hij zoveel
gemist, denkt Jenneke. Gelukkig maar, dat heel Dreumen hem zo’n beetje als
familielid heeft geadopteerd. Voor iedereen is ome Ab een luisterend oor en vaak
geeft hij wijze raad mee naar huis.
Ook vandaag voor Jenneke, als ze hem heeft verteld van de kelder. “Doar he’j
good an edoane, mien meaiken. Dan hoof iej der ok neet mear oawer te prakkezearen. Der möt nen keer oawer eproat wörden. Zo’n geheaim weg zwoar op’t
hatte.” “Dat zear Gait ok a, ‘temet gebuurt oe wat en dan kö’j ’t neet mear noa
vertellen, hoew of’t allemoal precies in zin waark is egoane. Dan möt ze gissen
noar de woarheid en doarvuur is’t te belangriek vuur de Dreumers,’ dat zear he,”
mijmert Jenneke. “Mer, Ab, ik goa wier hen, waant doar komt miene buurman an
met de keender. Ik heb em belöafd da’k em de weg achterlaanks zol loaten zeen.”
Ze gaat staan en pakt de tas met jampotjes op. “Doot zo a’j’t zegt, dan leeg iej
neet,” is het antwoord van Albert en hij loopt met haar mee naar het hekje dat
de tuin scheidt van de weg. Met een: “Ha, miene meaikes, was’t water lekker,”
begroet hij de buurkinderen, “ieleu hebt miej de Grundel toch neet leug edrönken?” “Nee hoor ome Ab, maar het was heerlijk en zo jammer dat we al naar
huis moeten.” “Goedemorgen meneer Peddemors,” zegt Kaspers en geeft Albert
een hand, waarop die zegt: “Nog ene keer ‘meneer’ en ik proat neet mear met oe
meneer.” Kaspers lacht: “Het spijt me, ome Ab, ik zal er in het vervolg aan denken, maar hoorde ik u nu ook meneer zeggen?”
“Nog klook wean ok?” ketst Albert terug, “Jenneke, nemt ze rap met vuur da’k
oawer ’t hek hen komme.” De meisjes zien het al voor zich en moeten lachen.
“Loat wiej’t doar mer neet opan loaten kommen, Albert, iej zollen oongelukkig können vallen en dat wilt wiej neet op’t geweten hebben, of neet dan?” ze
draait zich om naar de familie Kaspers, “gaan jullie mee?” De meisjes knikken
en zwaaien naar Albert. “Zo’n lieve man,” zegt Jenneke, “klagen doet hij nooit,
maar hij is soms zo alleen.” “Vooral ’s winters,” zegt Michelle, “dat heeft hij aan
Eefje en mij verteld.”
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Jenneke kijkt verbaasd naar het blonde meisje. “Dat hij jullie dat verteld heeft
Mies, Hij zegt daar anders nooit wat over.” Michelle knikt trots. “Buurvrouw
Wolters, mijn vader kent u al hè? Dit zijn mijn zusjes, Natalie en Jennifer.” “En
nu kan ik u wel verstaan,” zegt de laatstgenoemde ineens blij. “Ja, ik spreek twee
talen en eigenlijk doet iedereen dat hier in het dorp, maar als we onder elkaar zijn
heeft ons dialect de voorkeur. Dat praat makkelijker, dat zijn we zo gewend. Met
jullie spreek ik Nederlands, net zoals met mijn kleinkinderen en de kleintjes van
boer Bartels.” “Wij spreken ook twee talen,” zegt Jennifer trots, “wij spreken ook
nog Utrechts.” Haar vader lacht en richt zich tot Jenneke. “Fijn dat we met u mee
mogen lopen, mevrouw Wolters.” “Geen mevrouw,” zegt Jenneke resoluut, “zeg
maar buurvrouw Jenneke, dat is prima, daar voel ik me het beste bij.” “Oké dan
is het bij deze buurvrouw Jenneke en dan ben ik buurman Herman.”
Achter elkaar lopen ze over het smalle pad, langs de Grundel, dan links onder de
mooie volle haag door, de boomgaard in. Jenneke geniet van het geklets van de
meisjes, haar dochter heeft twee jongens en die trekken veel meer met Gait op
dan met haar. Meisjes zijn toch heel anders, vindt ze. En deze meisjes die uit de
stad komen al helemaal. Hun oprechte verbazing over het feit dat een boom zoveel fruit kan dragen, maakt haar aan het lachen. Wat een verschillende kinderen
zijn het ook, de oudste slim, open en erg zorgzaam over haar zusjes, de middelste
wat terughoudender, maar heel leergierig naar alles wat groeit en bloeit, de kleinste van dit stel is een vrolijke spring-in-t-veld die zo voor je loopt en dan weer
achter. “Daar heeft uw vrouw vast wel wat mee te stellen, zo’n handenbindertje?”
vraagt ze aan Herman, “en dan het hele kleintje nog. Een stevig ding, ik zag haar
laatst bij uw vrouw voor op de fiets. Ze zongen dat het een lieve lust was.”
“Mijn vrouw, Heleen, heeft een drukke periode achter de rug, met eerst de bevalling en toen het verhuizen, maar als ik haar vraag of ze spijt heeft, dan vliegt ze
me bijna aan. Volgens haar is dit het beste wat we voor onze kinderen hebben
kunnen doen. In Utrecht was ze steeds aan het controleren of ze alle meisjes wel
dicht bij zich had, ze is nu geruster en geniet van het buitenleven. Het is hier dan
ook prachtig, Jennifer zei net nog dat het lijkt alsof we elke dag op vakantie zijn.
U woont hier al uw hele leven?” Jenneke knikt beamend. “Mijn voorouders zijn
rond 1770 permanent hier in het jachthuis, wat eerst een buitenhuis was, komen
wonen. Ik ben geboren in de boerderij, waarin we nu wonen.” Zonder dat ze er
erg in heeft vertelt Jenneke de geschiedenis van de familie van Zuylen tot Heregraven aan deze toch eigenlijk voor haar onbekende man en zijn kinderen. Het
vertellen van haar geschiedenis lucht haar, tot haar eigen verbazing, zelfs op.
De belangstelling doet haar goed, de meisjes hangen aan haar lippen.
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20.
Terwijl de meisjes nog aan de kant in het water aan het spartelen zijn, zit Herman
heerlijk in het zonnetje. Nog een half uurtje ongeveer en dan moeten ze naar huis.
De koek en het drinken zijn op en als zijn zwembroek zo meteen opgedroogd is
kan hij zijn broek er zo overheen trekken. De meisjes kunnen wel in hun badpak
naar huis, het is heerlijk warm. Ineens ziet hij aan de overkant mevrouw Wolters
door een opening in de haag heen komen, dus daar kom je uit als je achterlangs
gaat. Hij zwaait naar haar en roept: “ Goedemorgen mevrouw Wolters, heerlijk
weertje hè?” De buurvrouw zwaait terug en roept: “Ok vekaansie buurman?”
Herman lacht, het taaltje dat ze hier spreken is niet zo moeilijk heeft hij de laatste
maanden ondervonden. De mensen hier zijn direct, recht op de man af. Hij houdt
daar wel van, geen geneuzel. Ook de vergaderingen op het bedrijf zijn kort en
functioneel. In Utrecht duurde het uren voordat er iets geregeld was. Nee, geef
Herman de Tukkers maar, eerlijk sterk volk. “Ja, en dan is dit genieten,” gebaart
hij met beide armen wijd, “wat een heerlijke omgeving is het hier. Maar mag
ik u wat vragen?” Ook meteen maar op de man af, denkt hij. “Aaltied,” is het
antwoord. “Als wij straks ook door dat gat in die heg gaan, waar komen we dan
uit?” Buurvrouw Wolters lacht, “Dat ligt’r an wat vönne kaante da’j opgoat, mer
ik goa eawn een köpke koffie doon biej Peddemors. A’j oawer ’n half uurken op
de brugge stoat kö’j zo’n stuksken met miej met kuiern.” “Geweldig, we zullen er staan, tot straks.” Hij kijkt op zijn horloge, half elf. Dan zijn ze rond half
twaalf thuis, mooi nog de tijd voor een douche en dan een boterham. Even later
roept hij de meisjes uit het water, dan kunnen ze nog een klein beetje opdrogen
voordat ze terug wandelen.
Als het bijna elf uur is pakken ze de boel op en lopen naar de tolbrug. Ze zien
Jenneke samen met Albert op de bank voor het huisje in de zon zitten. Ze komt
hun kant al op en de oude man geeft Herman een hand, ondertussen maakt hij
grapjes met de meisjes. Een aardige man, denkt Herman, hij zal er eens een keertje alleen naar toe gaan. Misschien kan hij nog iets voor hem betekenen, ze hebben zo vaak afvalhout in de loods, dat kan hij voor hem meenemen. Bovendien
zou Herman, de architect in hart en nieren, zo graag het huis van binnen willen
bekijken. Net als de statige boerderij van Wolters, dat zoveel kracht uitstraalt,
maar toch ook zo beeldschoon is. Ze nemen afscheid en lopen met buurvrouw
Jenneke mee het landgoed op. Eerst door een boomgaard, de meisjes kijken hun
ogen uit. Michelle was er al eens geweest vertelt ze, maar zelfs Herman verbaast
zich over de enorme hoeveelheid en de variatie in bomen. Appels, peren, pruimen, kersen, perziken, abrikozen en rassen die hij niet herkent als Jenneke ze
noemt: ‘Proemedaanten, mispels en verschillende noten.’
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Het kleine fruit hebben ze enkele jaren geleden verpoot naar de boerderij, zodat
Jenneke ze dagelijks in de gaten kan houden. Ze moeten maar eens komen kijken
zegt ze tegen de meisjes. Herman heeft respect voor deze vrouw, die eigenlijk
van adel is zoals hij donderdagavond op school heeft gehoord, maar als je haar
ziet in haar blauwe jurk, geblokte schort en de witte klompen is ze een echte boerin. Terwijl ze door de boomgaard lopen kan ze het niet laten om onkruid te plukken. Bij de kersenboom haalt ze er een paar mooie dikke donkerrode kersen af
en geeft die aan de meisjes. “Daar is de pomp en daar moeten de pitjes in,” wijst
Michelle. “Van Albert geleerd,” verduidelijkt Jenneke tegen Herman. Als Herman haar vraagt of ze hier haar hele leven al woont, begint ze te vertellen over
de geschiedenis van het landgoed. Ze wijst de plekken aan waar je nog kunt zien
dat er bebouwing is geweest. Bij de muziekkoepel, het enige nog in tact gebleven
bouwwerk, stoppen ze even omdat Jennifer moe is en Herman haar, daarna maar
op zijn nek neemt. Jenneke vertelt haar verhaal, terwijl ze langzaam verder lopen. Het is een interessant, maar ook triest verhaal en Herman heeft het idee dat
ze met het oog op de meisjes, nog lang niet alles vertelt. Als ze vlak bij hun huis
zijn laat ze hem een smal bospad zien. “Aan het eind hiervan wonen jullie.” Herman kan niet geloven dat er achter zijn huis zo’n mooi stuk grond ligt. “En,” zegt
Jenneke, ”als ik jullie was zou ik er een conifeer tussen uithalen. Je mag zo vaak
als je wilt hier rondlopen. Iedereen mag hiervan genieten.” Dan draait ze zich
om naar de meisjes: “en jullie mogen net zo vaak als je wilt bij de buurvrouw
op bezoek komen, wel eerst aan mama vragen natuurlijk. Lusten jullie trouwens
aardbeien op brood?” “Nou en of wij dat lusten,” zegt Herman, “Heleen wil volgend jaar zelf een moestuin aanleggen.” “En ik mag helpen,” zegt Natalie meteen. “Goed dat ik dat weet, want er komen nu allemaal nieuwe plantjes aan de
grote moederplanten. Die mag jij dan over een paar weken ophalen, alvast voor
volgend jaar.” Natalie kijkt de buurvrouw aan. “Echt waar?” “Echt waar,” is het
antwoord, “en nu op naar de aardbeien. Ik breng je dochters zo terug hoor buurman, tot bij de achterdeur.” “Ik verwacht minstens dat u even binnenkomt om
Heleen gedag te zeggen.” “Dat is afgesproken, tot zo dan.”
Een kwartiertje later vliegt de achterdeur open. Natalie komt bijna binnen vallen,
zoveel haast heeft ze. Maar eerst begroet Heleen Jenneke die een beetje afwachtend in de deuropening blijft staan. “Mam, ik heb onze aardbeienplantjes voor
volgend jaar al gezien. Zulke dikke komen eraan.” Vol trots laat ze een emmertje
met wel hele dikke aardbeien aan Heleen zien, “en we mogen zo vaak komen
plukken als we willen zegt buurvrouw Jenneke, wat lief hé, mam?” Jenneke
weet zich even geen raad en verontschuldigt zich, er moet thuis nog veel werk
gedaan worden. “Bedankt buurvrouw, voor de leerzame ochtend,” zegt Herman
bij het afscheid.
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21.
Jenneke’s verhaal: “Heel lang geleden in 1742 trouwt baron Otto van Zuylen tot
Heregraven met Geertruida van Borkeld, een al iets oudere welgestelde dame.
Ze krijgen samen twee zonen waarvan Christiaan, de oudste na zijn trouwen op
het kasteel in Haarzuylen blijft wonen. De jongste, Willem, krijgt samen met zijn
Marie, dochter van een dagloner, het jachthuis in de bossen nabij Grundelo.
Als moeder Geertruida sterft, krijgen beide zonen een aanzienlijke erfenis. Willem investeert zijn deel in het landgoed en de omgeving. Wegen worden verhard
en er wordt een klein gemeenschapshuis met daarom heen armenhuizen gebouwd. Zo ontstaat in 1772 een klein dorp genaamd: Dreumen. Ook besluit baron
Willem om twee maal per dag een veerboot te laten varen tussen het grote Grundelo en het kleine Dreumen. Door het dieper maken van dat deel van de Grundel
voor de veerboot, komt hij op het idee om een verbindingskanaal te laten graven tussen de Duitse Rhoon en de Grundel om de handel te bevorderen. Met de
komst hiervan is er ook behoefte aan een haven en een herberg. Op de plek waar
al een schuitenmaker zit, komt een werf waar de zompen, platte boten die kunnen
varen op de ondiepe beken, makkelijker te water gelaten kunnen worden.
De handel floreert en Marie ontpopt zich tot een deftige zakenvrouw, maar verliest de belangen van haar mensen niet uit het oog. Ze investeert haar geld in de
bouw van een schooltje en ondersteunt arme ouders financieel, zodat de kinderen
het voor hen zo belangrijke onderwijs kunnen volgen. Er worden afspraken gemaakt over lonen en recht op een deel van de oogst. Het jaarlijkse oogstfeest ‘De
Dreumense Dagen’ groeit uit tot een traditie. Een grote boomgaard speelt daarin
een belangrijke rol, deze moet namelijk zorgen voor een betere gezondheid van
de werknemers en hun gezin. Het dorp breidt zich langzamerhand uit met de
komst van een bakker, een slager en zelfs een notaris ziet er brood in om te verhuizen naar het eens zo arme platteland. Na het verlies van Maries eerste kindje,
wordt er op haar kosten een groot huis met praktijkruimte midden in het dorp
gebouwd en komt er een echte dokter naar Dreumen. Daarna krijgen Willem en
Marie nog drie kinderen. De oudste zoon, Willem de jonge, trouwt. De middelste, Gerrit, blijft vrijgezel en gaat in het koetshuis wonen, de jongste, een meisje
Bertha, vindt haar roeping in het klooster op de ziekenafdeling.
Willem en zijn vrouw Catharina krijgen twee zonen. Daarvan is de oudste, Dirk,
het heertje, hij blijft het landgoed beheren en doet goede zaken, niet alleen in de
handel, maar ook in de haven en de herberg. Otto, de jongste zoon en mijn grootvader, wil boer worden en voor hem wordt er in 1825 een fantastisch mooie boerderij gebouwd aan de rand van het landgoed.
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Jarenlang kunnen beide families goed leven van zowel het boerenbedrijf als de
handel, totdat in 1918 de Spaanse griep uitbreekt, waaraan bijna iedereen in het
jachthuis overlijdt. De 53-jarige Johan, een achterneef van mijn moeder, door ons
kinderen ‘oom Jehan’ genoemd, blijft als enige bewoner over. Op onze boerderij
sterft ook mijn moeder aan de Spaanse griep.”
Jenneke haalt even diep adem, de herinneringen aan die moeilijke tijd spelen
haar parten. Ze kijkt haar luisteraars aan, strekt haar rug en gaat verder met haar
verhaal. “Het is dan 1919 en ik ben net één jaar oud. Samen met mijn broer Bernhard van zes jaar, blijven wij achter met onze vader. Bernhard gaat als hij 20 jaar
is, op verzoek van oom Jehan, bij hem wonen in het jachthuis. De eenzame man
heeft behoefte aan gezelschap en Bernhard heeft als muzikant vele vrienden.
Als dan ook de oorlog uitbreekt weet iedereen de gastvrije familie op het grote
landgoed te vinden voor onderdak. Zo ook de Duitsers. Niet wetend dat er zoveel onderduikers zijn, willen ze het jachthuis als commandopost inrichten. Het
kanaal is een belangrijke route tussen Nederland en Duitsland en vanaf deze
plek prima te overzien. Langs de rand van het landgoed worden soldaten in stelling gebracht en terwijl ze daar nog druk mee bezig zijn mogen wij ome Jehans
en Bernhards spullen uit het huis halen. Iedereen helpt mee, karren vol worden
naar onze schuur gebracht. Tussen alle ladingen in komen er elke keer een aantal
onderduikers mee en zo worden ze allemaal gered. Als de bezetters aan het eind
van de oorlog, vertrekken steken ze het bijna geheel uit hout opgetrokken, jachthuis en de bijbehorende gebouwen in brand. Het enige wat overgebleven is uit de
oude tijd zijn de fundamenten die we net gezien hebben. Gelukkig is de muziekkoepel waar we net even in gezeten hebben wel behouden gebleven. Zo meisjes,
dat was een heel lang verhaal.” Het lijkt eind goed al goed, maar Jenneke vertelt
niet alles, er zijn kleine kinderen bij en daarom zwijgt ze er over dat de bezetters
haar oom en broer hebben omgebracht. Ze zwijgt over de moeilijke jaren met
weinig eten en zoveel monden om te voeden. De pijn die ze heeft gevoeld, omdat
mensen haar vader ervan verdachten samen te werken met de vijand. Hij zou hen
geld hebben gegeven, voor spullen die hij uit de oude bibliotheek op mocht halen, voordat het vernietigd zou worden. De Dreumense bevolking negeerde haar
dan ook, als ze kwam vragen om restjes eten, ‘Hadden ze hun geld maar beter
moeten besteden’, maar het geld was allang op. Dat wisten de mensen niet, niemand mocht weten dat ze zoveel onderduikers hadden. Een verrader sliep immers
nooit, bleek in de oorlogsjaren maar al te vaak.
“Wel een beetje een verdrietig verhaal,” zegt de kleine Jennifer. “Ja, dat weet ik
en daarom wil ik vragen of jullie zin hebben in aardbeien, voor straks op de boterham.” Die vraag wordt met veel gejuich beantwoord.
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22.
Gisteren heeft Geert samen met zijn moeder, het trapje van het opkamertje geopend. Vanuit het midden zwaait het trapje in twee gelijke delen opzij en wordt
dan vastgemaakt met haken. Die passen precies in de ogen die aan de zijkant in
de muur zitten. Via een houten trap ga je een flink eind naar beneden. Omdat de
vloer van het kamertje erboven opgehoogd is, het op-kamertje dankt daar zijn
naam aan, kun je in de kelder gewoon rechtop staan. Op planken, netjes op een
rij, staan langs alle vier de wanden groenten en fruit in weckpotten. Hier komt
Geert wel vaker om iets op te halen voor moeder. Bijna alle boerderijen in deze
streek hebben zo’n kelder, hier blijft het ook in de zomer heerlijk koel. Maar bij
hen zit in de linkerwand, in de hoek met de binnenmuur, een deur. En die deur
heeft moeder gisteren samen met hem open gemaakt. Er heeft jaren een grote
kast voor gestaan en hij en zijn zussen wisten in eerste instantie niet eens dat de
kelder zo ontzettend groot was. Maar toen zijn oudste zus, Jannie, ging trouwen
mocht ze van moeder wat meubels meenemen uit de kelder. Dat was de eerste
keer dat de kast verschoven werd. Onvoorstelbaar makkelijk door onopvallende
wieltjes achter een houten plint. Toen hoorden ze ook voor het eerst het verhaal
van de onderduikers. Daarna ging de deur weer dicht, moeder was er nog niet aan
toe zei ze. Totdat Dinie ook uit huis ging. Weer ging de deur open om een paar
meubels er uit te halen, maar nu bleef de kast ervoor weg.
Vandaag had moeder hem zomaar de sleutel gegeven en is hij er voor het eerst
helemaal alleen. Best eng. Vader is wel thuis, maar moeder is naar ome Ab om
potjes te halen voor moes. Een smoesje, weet Geert, want hier op de planken
staan lege potjes genoeg, maar hij begrijpt het wel. Daarom blijft hij ook niet
zolang beneden. Hij kijkt wat rond en haalt nog een doos van de stapel waarvan
moeder vertelde dat het muziek van ome Bernhard was. Hier kan hij zich wel
een tijdje mee vermaken. Hij doet de deur netjes weer op slot en hoort moeder
de deel opkomen met Michelle en Natalie in haar kielzog. Ze gaan het keukentje op de deel binnen. ‘Aardbeien’ denkt Geert en loopt ze achterna. “Goeiendag
dames,” zegt hij met de zware stem van zijn vader. De meisjes schrikken ervan.
“Loat dat Geert,” zegt zijn moeder bestraffend.
“Jullie krijgen aardbeien op brood,” is zijn conclusie als hij zijn moeder een emmertje ziet vullen, “weet je wel hoe vroeg ik daarvoor vanmorgen mijn bed uit
ben gegooid? ‘Der oet sloapkop, en rap ’n betje!’ schreeuwt mijn moeder dan
vlak bij mijn oor, ‘n hof in, aerdbeaizen plukken’. Ze lijkt nu wel aardig, maar je
hebt haar ’s morgens vroeg niet gezien. En mijn vader is van hetzelfde laken een
pak, geen haar beter.”
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“Wat heb iej te klagen oawer oe vaa?” klinkt de echte zware mannenstem ineens
van achter de deur. Geert schrikt zich een ongeluk en de meisjes liggen helemaal
krom van het lachen. “Zo,” zegt zijn moeder, “boontje komt om zijn loontje. En
nu breng ik de meisjes gauw naar huis, want die hebben nog een feestje vanmiddag.” Natalie draagt het emmertje met aardbeien en Michelle heeft een bakje
frambozen in haar handen. “Zal ik even met hen meelopen moeder?” vraagt
Geert. “Nee, help jij je vader maar met tafel dekken, je hebt geloof ik nog wat
met hem goed te maken, toch? “ is haar bijdehante antwoord.
Geert loopt gedwee met zijn vader mee en even later zitten ze in de keuken te
wachten tot moeder terug komt. “He’j in’ keelder evunden wa’j zochen?” vraagt
vader. “Joa, der lig zovölle mooi spöl vaa, doar kö’j wa’n museum met vullen.
Wus iej dat wa?” “Netuurlijk wa, mer oe mo hef der toendertied heel volle
meuite met ehad, dat eur breur en oom Jehan dood bint eskötten, dat zee der joaren neet an hef willen deanken, loat stoan noar hef willen kieken. De eerste tied
hef de hele bole in de skure stoan, tot de oorlog vuurbiej was en toew he’we alns
noar de keelder ebrach. Deuzen vol beuke en mappen met losse vellen. Alns wol
zee bewaren, mer dan ok alns. Oonze Jannie en Dinie hebt der per gratie Gods
een paar oolde steule, met van die aarmleunige, oet moggen halen en doarnoa
mos’t spöl zubiet wier op slot. Vurig joar zear ze ineenenmoal op nen morn:
‘Gait, vemorn bin’k in’ keelder,‘ en vearder niks. Ik heb eur de gange mer loaten
goan. ’n Paar wekke later gung zee nog nen moal noar beneen en köm ze met ‘n
stuk of wat deuzen noar bouwn. Ofgelopen zundag vreug zee of’t good was dat
zee oe’n slöttel zol doon en dat was alns. Now he’j’n slöttel en kö’j der met doon
wat oe good lik. Mer wal efkes oawerleggen met de moo, dat begriep iej wa.”
Geert is verbaasd over het lange verhaal van zijn vader, die anders alleen het
hoogst noodzakelijke zegt en er vaker het zwijgen toe doet.
Op dat moment gaat de deur open en komt moeder binnen met de woorden:”Da’s
mooi, now kan’k ok nen moal anskoeven.” Ze vertelt over haar ontmoeting met
de Kaspers en ‘wat’n skiere meaikes dat bint’. Ze vertelt ook dat ze de familie
heeft uitgenodigd om een keertje gezellig op de koffie te komen. Buurman Herman liet merken dat hij hun huis zo ‘karakteristiek’ vond en dat ze had gezegd dat
Gait hem wel een rondleiding zou willen geven. “Iej könt mooi proaten, ik kenne
den kearl glad geels neet.” “Da’s neet zo slim, hee keant oe ok neet,” is moeders
logisch klinkende antwoord, “en de meaikes komt token wekke helpen met bearzen plukken.” Met een: “Zo dat is dan ok wier eriegeld,” neemt ze de laatste hap
van haar boterham en begint de boel af te ruimen. Zijn moeder, wat is Geert trots
op haar.
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23.
Die middag gaat de familie Kaspers met de auto naar Grundelo. Het is erg warm
in de auto en Herman zegt: “Ik denk dat ik na de vakantie maar op de fiets naar
het werk ga. Zolang het vakantie is hoef ik Natalie en Jennifer toch nog niet weg
te brengen naar school en bovendien is het goed voor mijn conditie.” “Ik ga na de
vakantie met de fiets,” zegt Natalie vanaf de achterbank. Heleen trekt haar wenkbrauwen op en kijkt Herman aan. Hij knipoogt en ze laten het erbij. Jennifer dus
niet: “Jij zei donderdag nog dat je niet van fietsen houdt en liever met papa in de
auto gaat.” “Ja nou, nu ga ik op de fiets,” is het korzelige antwoord.
Herman parkeert de auto bij het bouwbedrijf en daardoor is gelukkig een felle
discussie voorkomen. De meisjes stappen uit en zien meteen al andere kinderen
spelen achter het grote hek, dat de binnenplaats afsluit. “Kijk, een draaimolen,”
roept Jennifer. Herman brengt haar alvast binnen de poort en zegt tegen Heleen
dat hij zo komt helpen met de spulletjes van Charlotte. Op de binnenplaats is
het een drukte van belang. Er is niet alleen een draaimolen, maar ook nog een
trampoline. Een clown blaast ballonnen voor de kleintjes en er is iemand die de
kinderen schminkt in een vlinder of een leeuw. Het voltallige personeel, zowel de
bouwvakkers, als de mensen van het kantoor, zit gezellig aan lange tafels. Langs
de rand, ver weg van de spelende kinderen staan twee koks bij grote barbecues
het vlees te braden. Op de tafel ernaast schalen met salades, groenten en mandjes met stokbrood. Het ziet er heerlijk uit en menigeen staat er verlekkerd bij te
kijken. Een beetje onwennig schuift de familie Kaspers aan een tafel, maar ze
worden snel opgenomen in het geheel. De meisjes sluiten aan bij de rij om geschminkt te worden en naast Heleen neemt een moeder met een baby van ongeveer dezelfde leeftijd als Charlotte plaats. Herman moet nog even in het kantoor
zijn om wat papieren op te halen. Het is dan wel vakantie, maar hij moet nog een
paar dingen doornemen. Er staat het bedrijf een groot project te wachten na de
zomer en dat moet tot in de puntjes voorbereid zijn.
Als Herman boven zijn kantoor in wil gaan, hoort hij aan het eind van de gang,
in de vergaderzaal, stemmen. Wie zou er in vredesnaam op zaterdagmiddag hier
nu boven zijn. Hij loopt door en ziet Chantal, de receptioniste, met haar nieuwe
vriend. “Dag Chantal, moest je hier nog iets doen boven?” vraagt hij netjes. Ze
schrikt zichtbaar, “Nee meneer Kaspers, William wou graag even het kantoor van
binnen bekijken, maar we gaan alweer.” Ze sleurt haar vriend, een nogal stevig
gebouwd ventje met kleine geniepige oogjes en meer gel op zijn hoofd dan haren, met zich mee. Maar hij heeft bijzondere aandacht voor de maquette van het
nieuwe project dat op de grote tafel staat en stribbelt flink tegen.
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Herman loopt naar de jongeman toe en steekt zijn hand uit om kennis te maken.
“Herman Kaspers,” zegt hij, waarna een, ongeïnteresseerd, slap handje maar net
zijn hand raakt en door de eigenaar meteen weer terug getrokken wordt.
“William van Bergen Henegouwen.” Zijn stem klinkt gelijk zijn handdruk, denkt
Herman, kwijlend, klef en slapjes. Een naar gevoel borrelt op in zijn onderbuik.
“Het is niet de bedoeling Chantal, dat we mensen meenemen naar de vergaderzaal. Als meneer een rondleiding wil moet hij maar een afspraak maken tijdens
kantoortijden.” Chantal verontschuldigt zich en prevelt iets over het bedrijf van
William dat partners zoekt in het oosten van het land, maar Herman luistert al
niet meer, deze jongeman moet hier weg en wel meteen.
Hij duwt beiden dan ook voor zich uit naar de trap en sluit de zaal goed af. Op de
gang blijft William, tegen de zin van Chantal, stilstaan bij een grote overzichtsfoto van de omgeving. Hij wijst naar Dreumen en maakt met zijn vinger een omtrekkende beweging over het landgoed. Omdat het een oude foto is, staan de vier
door mevrouw Wolters verkochte percelen, er nog niet op. “Heer Kaspers,” kwijlt
hij, “Chantalleke vertelde me dat u sinds het voorjaar een perceel heeft gekocht
aan de rand van dit dorp. Weet u ook van wie dit mooie grote bosperceel is?”
Zijn vinger laat een slijmerig spoor achter op het glas en Herman moet zich bedwingen om het niet meteen weg te vegen. Tot zijn grote vreugde pakt Chantal
een schoon papieren zakdoekje uit haar tasje en begint, terwijl ze boos tegen William uitvalt, flink te boenen tot de glasplaat weer glimt. “Dat perceel is niet van
ons, was ik net niet duidelijk genoeg. Door financiële omstandigheden wilde de
eigenaresse ons eenmalig vier percelen verkopen, waar er nu nog drie beschikbaar van zijn, aan de rand van het landgoed en hoogstwaarschijnlijk blijft het
daar ook bij.” “Dat is niet waar, Chantal,” komt Herman rustig tussen beide,”er
is een optie op het buitenste en er hebben zich gisteren twee gegadigden gemeld
voor de overblijvende percelen. Bovendien denk ik, dat wij vreemden niet hoeven te informeren over de financiën van onze cliënten.”
Terwijl Chantal Herman beduusd aankijkt hapt William naar adem: “Vreemden?
Vreemden?” komt er benauwd uit, “Mijn Chantalleke en ik gaan ons dit najaar
verloven en ik ben al een tijdje op zoek naar een betrouwbaar bedrijf, waar ik
mijn miljoenen in kan steken. Misschien, meneer Kaspers, worden we in de toekomst nog wel collega’s.” Hij snuift nog eens een keer flink en spuwt het er bijna
uit: “Vreemden!” Herman weet het, hij heeft gejokt, maar hij heeft het helemaal
gehad met deze arrogante kwijlbal en duwt hem richting de trap, met als reden
dat ondertussen al het lekkers buiten vast en zeker al op is. Herman vertrouwt
deze William voor geen cent en ook al zou deze miljonair zijn, zoals hij beweert,
dan nog zou Herman nooit met deze man in zee gaan.
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Deze William van Bergen Henegouwen gaat over lijken - dat heeft Herman al
lang gezien. Dit denkend loopt hij nog gauw zijn kantoor in en pakt de benodigde
papieren uit zijn kast. Voor de zekerheid checkt hij alle deuren op de bovenste
verdieping nogmaals, om te zien of ze wel echt op slot zijn en gaat dan ook naar
beneden. “Puh,” zegt hij hardop, “ Collega’s! Van-je-lang-zal-je-leven niet.”
De rest van de middag verloopt gezellig, het eten is heerlijk. Toch kan Herman
het niet laten en zorgt er steeds voor, dat hij het kleine miezerige ventje, vanuit
zijn ooghoeken, in de gaten kan houden. Chantal is naast Heleen gaan zitten en
speelt met Charlotte. Jennifer kletst ondertussen honderd uit over wat ze deze
ochtend hebben gedaan, gezwommen en daarna gewandeld over het landgoed
en dat ze aardbeien hebben gekregen van de lieve buurvrouw. William luistert
aandachtig naar haar, iets te aandachtig valt Herman op. Van zijn geniepige oogjes is niets meer over dan een spleetje. ‘Wat zou er in dat vette, bijna kale, hoofd
omgaan,’ denkt hij geërgerd, maar vermant zich meteen, ‘ik word paranoïde van
die vent.’ Gelukkig komt er op dat moment, onder luid gejuich, een ijscokar het
binnenterrein op. Herman tilt Jennifer omhoog van haar stoel en zet haar op zijn
schouders. “Papa heeft trek in een toetje, wat jij?” “Jammie!” is het antwoord.
Later die avond, als ze in bed liggen, vertelt hij Heleen over de merkwaardige
ontmoeting met het vriendje van Chantal. Vooral het feit dat zij hem meenam
naar een vertrek, dat eigenlijk niet toegankelijk moet zijn voor bezoekers. Heleen vergoeilijkt het gedrag van het meisje, dat waarschijnlijk tot over haar oren
verliefd is op deze jongeman, wat ze zich maar moeilijk voor kan stellen, komt
er lachend achteraan. Heleen vindt hem lijken op één van die rare typetjes van
de televisie. Herman lacht instemmend met haar mee, maar het neemt zijn gevoel van ongerustheid lang niet helemaal weg. “Toch zeg ik er haar wat van na
de vakantie,” neemt hij zich voor, “ hoe goed zij haar werk ook doet, je kunt niet
zomaar aan iedereen vertellen waarom iemand zijn grond aan je verkoopt. Het is
op zich al erg genoeg dat het financieel gezien noodzakelijk is dat je zoiets ingrijpends moet doen. Hoe goed het voor ons als gezin ook uit heeft gepakt, dat wij
hier überhaupt mogen wonen, is het voor mevrouw Wolters heel erg geweest dat
ze deze stap moest zetten. Daar kwam ik vanmorgen eigenlijk pas goed achter
toen ze haar verhaal vertelde. Op een gegeven moment stroomden de tranen haar
over de wangen, zo emotioneel was het voor haar. De verkoop van een deel van
je erfenis zal een heel zware beslissing zijn geweest voor deze familie. We moeten er deze vakantie maar eens een keertje op visite gaan met de meisjes.”
“Dat doen we,” zegt Heleen, “maar nu gaan we slapen, morgen is er weer een
dag, welterusten.” Zijn diepe ademhaling zegt haar genoeg, hij slaapt al.
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24.
Die bedrijfsleider, die Kaspers, die moet hij in de gaten houden, denkt William
later die avond, als hij Chantal terug brengt naar haar ouderlijk huis. Eigenlijk
heet hij Wim van de Berg, maar voor zijn ‘zaken’ heeft hij een hele reeks namen.
In de vastgoedsector heet hij William, dat klinkt lekker sjiek in deze wereld van
het grote geld en dat is precies wat Wim nodig heeft, heel veel geld, want de rekening van de domme gans, die naast hem zit is leeg, daar kwam hij vanmorgen
achter. ‘Geblokkeerd door de bank in verband met saldotekort,’ vertelde de juffrouw achter het loket. Het geld is dus op en zijn portefeuille leeg.
Vanmiddag was hij in het kantoor van het aannemersbedrijf. Hij had bankrekeningnummers en cheques gezocht, wat hem bijna gelukt was, totdat die arrogante
Kaspers eraan kwam. Ach, denkt Wim, hij komt wel aan geld, hij komt altijd wel
weer aan geld en het duurt niet lang dan heeft hij die achterlijke trienen, zoals
Chantal, helemaal niet meer nodig, want dit keer gaat het hem lukken. Dit keer
heeft hij zo’n grandioos plan, eentje waar niemand hem meer vanaf kan brengen,
zelfs die bemoeizuchtige Kaspers niet. Wim heeft in de vergaderkamer genoeg
gezien, niet alleen de tekeningen van de nieuw te bouwen woningen trokken zijn
aandacht, maar de plek waar deze komen te staan, aan de rand van een heus landgoed. Wim kent namelijk een vastgoedmakelaar, die alleen maar bungalowparken
uit de grond stampt en niet vies is van Wims frauduleuze praktijken. Hij weet
zeker dat deze grote interesse zal hebben voor dit mooie stukje natuur. Nu is het
voor Wim alleen nog maar een kwestie van, zo goedkoop mogelijk kopen en zo
duur mogelijk verkopen, dan zit hij gebakken voor de rest van zijn leven.
Daarvoor heeft hij een plannetje bedacht wat niet kan mislukken, want die domme gans heeft hem precies verteld wat hij moest weten. De boer waar de grond
van is, heeft dringend geld nodig en Wim zal ervoor zorgen dat zijn geldnood de
komende weken alleen nog maar erger wordt. Natuurlijk niet hijzelf, daar heeft
hij wel twee mannetjes voor die dat, tegen betaling, graag voor hem willen doen.
Voordat de boer weet wat er aan de hand is, zit hij al met torenhoge schulden.
Dan hoeft Wim alleen nog maar op het juiste moment binnen te stappen en het
landgoed is van hem. Hij ziet het al helemaal voor zich, een groot vakantiepark
waar je kunt zwemmen en vissen. Natuurlijk wil hij dan ook een bungalow om in
de weekenden met zijn eigen gezinnetje heerlijk te kunnen ontspannen. Zijn werk
brengt namelijk zo af en toe nogal wat stress met zich mee. Wim is zo in gedachten dat hij niet hoort dat Chantal hem al een paar keer heeft gemaand, dat hij veel
te hard rijdt. Het idee van veel geld brengt hem helemaal in een roes.
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Hij schrikt dan ook enorm, als er ineens een politieauto naast hem komt rijden.
De agent op de bijrijders stoel wenkt hem te volgen. Wim vloekt hard en nog een
keer, nog harder dan de vorige. “Ik probeer je al een hele tijd te vertellen dat je
te hard rijdt, maar jij luistert gewoon niet naar mij,” zegt Chantal. Met een hele
reeks verwensingen aan haar adres, volgt Wim de wagen van de rijkspolitie naar
een parkeerplaats bij een tankstation. Hij draait het raampje aan zijn kant van
de auto half open, als de agent, die ondertussen uit de Porsche is gestapt, hun
auto nadert. “Goedenavond meneer, mag ik uw rij- en kentekenbewijs zien alstublieft?” Wim opent zijn portefeuille en haalt zijn rijbewijs eruit, waardoor er
ook een fotootje van zijn vrouw en kinderen meekomt en op zijn schoot valt. Hij
ziet Chantal kijken en stopt het snel weer weg. De agent bestudeert zijn rijbewijs
en vraagt: “Meneer van de Berg, de meldkamer heeft ons net verteld dat dit een
huurauto is, dat klopt?” Wim knikt. “Maar deze staat niet op uw naam.”
Wederom een beleefd knikje, “Op de naam van mijn vriendin.” “Dan zullen we
dat nog even navragen,” zegt de agent en verdwijnt weer naar de auto. “Ik loop
wel even mee,” zegt Wim en hij sist tegen Chantal, “en jij blijft daar zitten.”
Uiterst vriendelijk staat hij de agent te woord, dat hij weet dat hij iets te hard
heeft gereden, maar dat zijn vriendin zich niet lekker voelde na een barbecue
middagje van haar werkgever. Ze was daardoor niet in staat om zelf te rijden,
maar wilde wel graag snel naar huis. De agent knikt begrijpend en zegt: “Zoals
ik het kan zien zijn de papieren in orde, maar ik moet u wel een bekeuring geven
voor het overschrijden van de maximum snelheid.” “Dat begrijp ik volkomen,
het is mijn eigen schuld.” De agenten wensen hem een goede reis verder en beterschap aan zijn vriendin. Overdreven vriendelijk neemt Wim de bekeuring in
ontvangst en denkt: ‘en nu wegwezen, jullie,’ hoe eerder ze uit de buurt van zijn
auto zijn hoe beter, want datgene wat hij in zijn handschoenenkastje heeft liggen,
daar heeft hij dus echt geen vergunning voor. Als de witte, blauw-roze gestreepte
Porsche verder rijdt, haalt hij opgelucht adem en loopt naar de auto terug. Met
zijn logge lichaam schuift hij weer op de bestuurdersstoel. “William, waarom
noemde die agent je ‘meneer van de Berg’? “ komt er kleintjes vanaf de passagiers kant. Even is hij van zijn stuk gebracht, maar dan loopt hij rood aan. “Oh,
oh, gaan we nu de slimme tante uithangen, de hele weg zit het zwijgend naast me
en nu komen er warempel woorden uit het pruilmondje. Tjonge, jonge Chantal
wat is er toch met jou aan de hand vandaag. Vanmiddag ook al op het kantoor,
je doet net of ik achterlijk ben, waar je baas bij staat. Als mijn verloofde verwacht ik van je, dat je voor de volle honderd procent achter me staat.” Hij stapt
uit de auto, gooit de deur met een harde klap dicht en spuugt bijna door het, nog
geopende, raampje naar binnen: “Jij, dom mens, ik ben je geneuzel ondertussen
meer dan zat, als je dat maar weet.”
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Stampvoetend gaat hij richting het tankstation, een huilende Chantal in de auto
achterlatend. Binnen neemt hij, van het weinige geld dat hij nog in zijn portemonnee heeft zitten, een kopje koffie uit de automaat. De koekjes zijn gratis en
daar neemt hij er dan ook meerdere van. Chantal wordt een probleem voor hem,
hij moet haar kwijt. Haar geld is toch al op, dus is ze voor hem niet meer van
nut. Terwijl hij nadenkt over de opties die hij heeft om Chantal nog enigszins op
een redelijke manier te dumpen, houdt hij nauwlettend de naderende auto’s in de
gaten.
Dan ziet hij er één aankomen waarop hij gewacht heeft. Een oudere dame met
een klein autootje komt op een sukkeldrafje aanrijden. Wim spoedt zich naar
buiten zo snel hij kan en vraagt: “Volgooien mevrouw?” “Graag, maar sinds wanneer helpt de baas hier met tanken?” vraagt het vrouwtje verbaasd, “wat een service.” “Nou,” kwijlt Wim, die zich er nu van bewust is, dat hij nog in zijn nette
pak loopt, “eigenlijk is dat ook niet mijn taak, maar voor een dame als u maak ik
graag een uitzondering. Bovendien waren al onze medewerkers druk met andere
zaken en stond ik net op het punt om naar huis te gaan. Mijn vrouw wacht al op
me in de auto.” Hij steekt zijn hand op naar Chantal en gaat verder, “Zo, het is
klaar, de tank zit weer vol mevrouw. Als u me nu wilt excuseren, dan ga ik naar
huis. U rekent binnen even af?” “Ja, natuurlijk en nog bedankt voor het helpen
hoor meneer.” Ze wil weglopen, maar Wim botst expres tegen haar aan. “O, het
spijt me zo, heb ik u pijn gedaan? Het komt vast omdat ik zo moe ben.” “Nee
hoor, zo fragiel ben ik nu ook weer niet,” lacht het vrouwtje, “u zou iets beter op
uzelf moeten letten, anders wordt u niet zo oud als ik. Nog een prettige avond en
de groeten aan uw vrouw.” “U ook een prettige avond, mevrouw,” zegt Wim en
maakt zich snel uit de voeten, bedenkend dat haar avond niet zo prettig zal zijn,
want in zijn broekzak zit een goedgevulde, bruine beugelportemonnee.
Hij springt in de auto en trekt met gierende banden op, zijn stemming is weer
opperbest. “Chantalleke, morgen moet ik even een paar urgente zaakjes regelen,
dus moet je je een dagje alleen vermaken. Even lekker uitslapen, haartjes wassen
en van die dingetjes wat meisjes plegen te doen. Ik weet nog niet precies wanneer
ik weer hier in het oosten ben, maar laat je dat dan wel weten.” Chantal zegt niet
veel, ze begint vast te wennen aan zijn buien. Dat is ook maar beter, denkt Wim,
misschien komt hij helemaal wel niet meer terug, hij kan zijn zaakjes nu wel zonder haar regelen. Eigenlijk ook veel makkelijker dan zo’n blok aan je been.
Vrouwen, moeilijk spul. Hij zet haar af bij huis en geeft een dot gas, want hij
moet nog een flink eind rijden vanavond. Nu maar hopen dat zijn mannetjes tijd
hebben om de klus te klaren, die hij voor hen in petto heeft.
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25.
Na eerst lang uitgeslapen te hebben en een beetje te laat gelunched, geniet de hele
familie Kaspers, deze zondagmiddag, van een heerlijke wandeling. Eerst langs
het tolhuisje, dan rechtsaf, helemaal langs de Grundel naar Dreumen waar op ‘De
Waarf’ de speeltuin wordt aangedaan. Dan weer terug, over een smal paardenpad,
dat uitkomt bij de manege van de familie Zonneveld. Gerda, het meisje dat vorige week bij hen heeft opgepast, rijdt in de barrage op haar bruine merrie. Op het
erf loopt nog een meisje, Dieneke, Natalie kent haar van school. Ze zwaait naar
hen en Gerda stuurt het paard naar de rand zodat ze even kunnen praten. “Willen
jullie wat drinken, mijn ouders zullen dat erg op prijs stellen. Toevallig hebben ze
het er gisteren nog over gehad, dat ze graag eens kennis met jullie willen maken.
De meisjes mogen wel even rijden, Beauty is heel erg mak.” Heleen en Herman
kijken elkaar aan. “Wat denken jullie meisjes,” vraagt Herman zijn dochters. Jennifer schudt snel ‘nee’, met haar hoofd, zij wil echt niet op een paard. Dan komt
ook de moeder van Gerda al aanlopen. “Ik zag jullie langs wandelen, kom binnen, de koffie is klaar.” Jennifer gaat voorop, het paard is haar veel te groot hoe
eerder ze uit de buurt is hoe beter. Michelle en Natalie blijven bij Gerda buiten
terwijl de anderen aanstalten maken om naar binnen te gaan. “Gerda, jullie komen straks ook even wat drinken, hé?” roept haar moeder nog. Tegen de familie
Kaspers zegt ze: “Als Gerda met haar paarden bezig is vergeet ze dat er ook nog
mensen op deze aardbodem rondlopen. En daar heb je er nog zo één,” ze wijst
naar haar zoon die net op dat moment uit de stal komt lopen, met een kleine pony
aan de teugels, “Hans kom jij ook zo wat drinken?” “Jup, zo meteen, ik ben net
klaar met roskammen van Pebbels.” is het antwoord van de lange rossige jongeman. Hij leidt de pony de wei in en laat haar los. Het beestje rent een paar rondjes en komt dan weer bij hem terug om een paar brokjes te bietsen. Na een tijdje
met de paarden in de weer te zijn geweest gaan ook de jongelui naar binnen en
wordt het een hele gezellige middag. Zelfs zo gezellig dat Herman en Heleen de
uitnodiging van de Zonnevelds aannemen, om een mok soep en brood mee te
eten. Net voordat ze naar huis gaan krijgen ze nog een rondleiding door de stallen
en kijken ze hun ogen uit naar de vele prijzen die in grote vitrines langs de wanden staan. Niet alleen fokprijzen, maar ook voor spring en dressuurwedstrijden.
Helemaal achter in de grote stal is een binnenbak gemaakt, zodat de paarden, ook
bij slecht weer, toch hun beweging kunnen krijgen. De familie Kaspers kijkt hun
ogen uit, dat je voor het houden van een paar paarden zoveel ruimte en materialen nodig hebt was bij hen nooit opgekomen. Na een gezellige middag, waarin ze
heerlijk gegeten en veel geleerd te hebben, keren ze moe huiswaarts. Waar dan
ook, na een warme douche, de meisjes meteen hun bed inrollen.
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26.
Die maandag is Hendrik-Jan, in zijn kleine kantoortje aan de achterkant van de
brandweerkazerne, druk bezig met de voorbereidingen van de Dreumense Dagen.
Als penningmeester, van de organisatie commissie, komen er allerlei vragen bij
hem op het bureau te liggen. Al sinds jaren is het grote landgoed geadopteerd
door de Dreumense bevolking. Dat wil zeggen, dat het onderhoud niet alleen op
de schouders van mevrouw Wolters rust. Elk jaar is er een collecte ten bate van
het onderhoud en tijdens het feest, op de zaterdag staan er collectebussen voor
een vrijwillige bijdrage. Het parkeren op de weilanden van Bartels en Wolters
kost voor de bezoekers 1 gulden, de helft daarvan is voor de jongens die het
parkeren in goede banen leiden. De andere helft gaat ook in de speciale onderhoudspot. Hendrik-Jans vader maait met zijn grote landbouw machines een paar
keer per jaar, belangeloos, het grote grasveld. De mannen uit het dorp, schonen
het bos op in de weken voor de Dreumense Dagen. Ook de grote boomgaard valt
hier onder, maar dat komt voor rekening van de vrouwen, die er meteen het fruit
oogsten en verdelen. Zo heeft iedereen een eigen taak en ligt het landgoed er
altijd onberispelijk bij. Nu ligt er, op Hendrik-Jans bureau, een briefje van Mans
Slot, de plaatselijke schilder. De vraag is of de commissie eens wil bekijken of
de rotte planken van de muziekkoepel vervangen kunnen worden. Hendrik-Jan
weet dat Herman Kaspers vakantie heeft en dus bij huis is, daarom trekt hij zijn
jas aan en stapt op de fiets. Herman is aannemer en sinds kort ook inwoner van
Dreumen. Hendrik-Jan wil hem vragen of hij even met hem mee kan fietsen om
ter plekke te bekijken hoeveel geld het gaat kosten om de koepel op te knappen.
Bovendien is er vanavond een vergadering van de vrijwillige brandweer en ook
daar zou Herman een rol kunnen vervullen. Het bedrijf waar hij werkt ligt aan
de Dreumense kant van Grundelo, hij heeft een bedrijfsauto en is dus bijna altijd
vlak in de buurt om assistentie te kunnen verlenen bij een brand. Dreumen beschikt over een eigen brandweerwagen, maar de meeste jongelui trekken naar de
stad om te studeren en van de oudere garde kun je niet verwachten dat ze binnen
een paar minuten op de kazerne zijn. Momenteel draait het korps op de slager, de
bakker, de hoofdonderwijzer, boer Bartels en Hendrik-Jan. Herman Kaspers zou
een welkome aanvulling kunnen zijn.
Terwijl hij door het dorp fietst, bedenkt hij, dat als de koepel opgeknapt moet
worden, er ook maar eens een plaquette op moet komen, als dank voor het mogen gebruiken. Het is toch eigenlijk geweldig dat mevrouw Wolters elk jaar weer
bereid is dit mooie plekje met iedereen te delen. Ze had het ook kunnen verkopen
en van het geld naar een ver land kunnen reizen om van de zon te genieten. Ja,
een plaquette, dat moest hij maar eens naar voren brengen in de commissie.
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Hij heeft besloten op de heenweg om te fietsen, over de grote weg naar Grundelo. Hendrik-Jan fietst graag, dan kan hij alles beter in de gaten houden, veranderingen vallen hem meteen op en dingen die bijvoorbeeld gerepareerd moeten
worden door de gemeente, schrijft hij in zijn boekje zodat hij het meteen, als hij
terug is op kantoor, door kan geven. Vorig jaar was er op de weg van Dreumen
naar Hazelo, in het weekend, een botsing geweest. Daardoor was er een bord
omver gereden op een heel gevaarlijk punt, net voorbij Dreumen en dat was niet
doorgegeven aan hem. Stel je voor, dat er door het ontbreken hiervan weer een
aanrijding was gebeurd. Gelukkig had hij het gezien, maar Hendrik-Jan mag er
niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.Terwijl hij, onder het fietsen, om
de haverklap zijn hand op steekt naar bekenden, neemt hij alles goed in zich op.
Een beginnend gat in het wegdek, een boom die wel heel laag over het fietspad
hangt en hij merkt op dat de klinkertjes naast de rijbaan, die een tijdje geleden
door een hoosbui waren weggespoeld nog niet op hun plek zijn gelegd. Hij heeft
al een heel lijstje bij elkaar, als hij langs de boerderij van Bartels fietst. Anneke is
het kraampje langs de straat aan het vullen met allerlei dingen. Dat doet ze alleen
tijdens de vakantieweken. Mensen die langs fietsen kunnen, als ze dat willen,
jam, zelfgebakken koek, groenten of bloemen kopen, terwijl het winkeltje dicht
is. Dat gaat prima en vaak komt een tevreden koper dan terug tijdens de openingtijden, die ook netjes aan het kraampje hangen. Anneke zwaait en vraagt: “Koffie
Hendrik-Jan?” Hij kijkt op zijn horloge: “Joa, doot mer,” hij stapt af en zet zijn
fiets netjes in het rek. Anneke heeft een dienblad met kopjes, op de houten tafel,
onder de grote kastanje boom, gezet. Bartje zit in de wandelwagen en ook Hein
en kleine Jan komen erbij zitten. Ze praten over het weer, de vakantie en natuurlijk de Dreumense Dagen. Na een tijdje staat Hendrik-Jan op onder het mom, dat
hij nog van alles en nog wat moet regelen.
Als hij bij de straat het fietspad op wil rijden, komt er vanuit Grundelo een oude
witte stationwagon aanrijden met een Belgisch kenteken. Achter het stuur zit een
ongeschoren lange man en zijn kleine dikke passagier ziet er niet veel frisser uit.
In zijn hoofd beginnen politiebelletje te rinkelen, maar hij vermant zich: ‘Stel oe
neet zo an Hendrik-Jan, ’t is vekaansie, dat bint toeristen.’
Hij kan dan nog niet weten, dat zijn gevoel hem niet voor de gek heeft gehouden en dat dit geen toevallig voorbij rijdende toeristen waren. Al die middag, als
Hendrik-Jan terug komt bij zijn kantoor, ziet hij dat de ouderwetse brievenbus
voor aan de straat weg is en ook het bord waarop hij deze ochtend nog zijn vakantieplanning heeft geplakt. ‘Wat moet iemand nou met zo’n bord,’ denkt hij.
Die brievenbus, ja, die kun je overal voor gebruiken, maar het bord daar heeft
toch niemand wat aan. Ach, het is vast een kwajongensstreek, iemand die zich
verveelt tijdens de vakantie.
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27.
Herman staat in de tuin en bekijkt het vele werk, dat hij vanmiddag heeft verricht. Hij heeft er blaren van in zijn handen. Heleen wil graag een eigen moestuin
en daar heeft hij zich zondagmiddag bij Zonneveld eens goed over laten informeren. Achter het huis heeft hij een paar coniferen verplaatst naar voren, buurvrouw
Wolters had hem al toestemming gegeven om een pad te maken dat rechtstreeks
naar het landgoed loopt. Nu heeft hij bedacht daartussen de moestuin aan te leggen. Een beetje beschut voor de wind, maar wel zo dat er voldoende zonlicht
komt. Hij moest alleen wel de grond omzetten zodat achtergebleven boomwortels
boven komen. En dat heeft hij geweten, wat een werk, je kunt zien dat het bosgrond is waar dit huis op is gebouwd. Maar Herman is niet bang voor vuile handen, al zijn ze nu wel een beetje pijnlijk. Gistermorgen kwam Jansen nog even
langs fietsen om te zeggen dat er ’s avonds een vergadering was bij de kazerne
en met een vraag over een offerte voor de muziekkoepel. Herman was even met
hem mee gefietst, het landgoed op, om de mankementen ter plekke te bekijken.
Op zich viel het nogal mee en Herman had beloofd nog tijdens zijn vakantie aan
Hendrik-Jan te laten weten hoe het kostenplaatje eruit zou zien. Ook van hem
kreeg hij nog een aantal tips voor de moestuin. Het schijnt dat in Dreumen bijna
iedereen zijn eigen groente verbouwt. Wat Herman nog wel het meest verbaast is
dat Natalie hem zo geweldig helpt. Sinds ze hier wonen is het meisje, van hun allemaal, nog wel het meest veranderd. Was ze in Utrecht een erg ontevreden, humeurig en zelfs een beetje verwaand schepseltje, hier ontwikkelt ze een gezonde
kijk op alles wat groeit en bloeit. Alleen dat al geeft Herman het gevoel dat die
moestuin er moet komen, het hoeft dan niet eens een oogst op te brengen, maar
het samen bezig zijn met deze dochter, die daar altijd wars van was, doet hem
ontzettend goed. Morgen komt Zonneveld een kar met paardenmest brengen, dat
schijnt als bemesting erg goed te zijn. De ultieme test voor zijn dochter, bedenkt
Herman lachend, want ook dan zal ze hem moeten helpen. Hij loopt nog even
rond het huis, om te kijken of de rest van de tuin nog water nodig heeft. Als het ’s
avonds wat frisser wordt vindt hij het heerlijk nog even door de tuin te wandelen,
het geeft hem een ontspannen gevoel zo vlak voor het slapen gaan.
Hij gaat bij het bruggetje staan en leunt wat op de rand. Ze wonen hier zo geweldig mooi. Genietend kijkt hij om zich heen, aan de rechterkant van het huis het
geelgroene maïsveld van Wolters, recht vooruit de weilanden van Bartels, verder
naar links de manege van Zonneveld, waar het nu bijna helemaal donker is omdat
oma Zonneveld jarig is en in het bejaardencentrum vanavond een feestje geeft,
zoals hun zondag is verteld. Dan helemaal aan de linkerkant, in de verte, ziet hij
nog net de, wit geschilderde, dakveren van het tolhuisje.
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Links naast hun huis ligt nu nog een braak liggend terrein. Herman hoopt dat het
snel bebouwd kan worden, hij ziet in gedachten een paar mooie woningen verrijzen, misschien wel één van zijn ontwerpen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Daar is
een potentiële koper geheel vrij in, maar ‘IDS’ is en blijft de bouwer.
Het zal zeker geen jaren meer duren, weet hij en daarom neemt hij de verlaten
aanblik maar voor lief. Herman draait zich om en wil naar de garage lopen om
de boel af te sluiten. Hij hoort een auto aankomen, maar ziet hem niet. Dat is raar
denkt hij. Zo vaak rijden hier geen auto’s en bovendien is het al flink schemerig,
een goede automobilist doet dan zijn lichten aan. Als de auto in het zicht komt
geeft de bestuurder ineens flink gas en rijdt met gierende banden voor het huis
langs. Herman ziet nog in een flits, dat het een witte stationwagon is. Hij loopt
weer terug naar het bruggetje en ziet nog net dat de bestuurder nu wel zijn lampen aan heeft gedaan. Raar, denkt hij, echt raar. Net als hij weer terug wil lopen
naar de garage en de kanteldeur aan het touwtje naar beneden wil trekken, valt
hem iets op wat er net nog niet was. Licht, bij de manege, waar het net nog helemaal donker was. Geen gewoon licht, maar flikkerend geel licht. Het lijkt wel of
er iets brandt. Herman gooit de garagedeur weer omhoog, hij heeft het goed gezien. Bij de achterkant van de paardenstal, van Zonneveld, staat er iets in brand.
Dat kan met dit droge weer en al dat hooi op een ramp uitdraaien. Herman rent
naar binnen en gritst zijn autosleutels van het kastje in de hal. “Heleen,”roept
hij,”bel de brandweer, de stal van Zonneveld staat in brand.” “Doe voorzichtig!”
roept Heleen terug, maar Herman is al weg. Hij rijdt achteruit de Tolweg op, halverwege de Tolweg wil hij rechtsaf, de Hogedijk op. Dan ziet hij, in het licht van
zijn koplampen, iemand zwaaien,: Albert Peddemors. “Wochen,” schreeuwt deze,
“ik goa met oe met.” Herman stopt en opent het linkerachterportier, zodat er niet
onnodig tijd verloren gaat. Het portier is nog niet eens dicht of Herman geeft
alweer gas. Albert hijgt achter hem. “k Heb de braandweer a op-ebeld, mer drekt
wier neer eleg.” “Dat is niet erg,” zegt Herman, “Heleen vertelt ze wel waar ze
moeten zijn.” “Wiej möt der wa hen, waant der is nums in’t hoes. ’t Is kats duuster op’t aarf.” “Ze hebben verjaardag,” zegt Herman. “Krek a’t neet woar is.”
bevestigt Albert. Ze rijden nu langs de schuur die aan de achterzijde al in lichterlaaie staat. “Noar de vuurkaante,” dirigeert Albert,” de peerde möt der oet.” Herman rijdt het erf op en zet de wagen zo neer, dat de paarden vanuit de stal maar
één kant op kunnen, meteen de barrage in. Terwijl ze uit de auto springen zegt
Albert: “Mö’j ’n hoond heuren joestern, den zit nooit in’stal, den löp aait lös.”
Ze willen de grote staldeur openen, maar dat lukt niet, tot hun grote verbazing
zit alles potdicht, ook de kleine deuren aan de zijkant. “n Balken zit der vuur an
de binnenkaante,” schreeuwt Albert tegen Herman, terwijl het vuur steeds harder
begint te knetteren en de paarden vreselijk tekeer gaan.
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De hond staat aan de binnenkant van de grote staldeur te krabben, de mannen
machteloos aan de buiten kant. Dan draait Herman zich om naar Albert: “Ga bij
de kleine deur staan en roep de hond.” Hij springt in de auto, zet hem met de
trekhaak tegen de houten deur aan en geeft langzaam gas. De deur begint te kraken, maar heeft geen krimp. “Ietskes vuuroet,” roept Albert en hij pakt een metalen plaat, die gebruikt wordt als de paarden de trailer in moeten en plaatst die
rechtop tussen de trekhaak en de deur. “En now nog nen moal, heanig achteroet.”
Herman rijdt de wagen langzaam achteruit en nu het duw oppervlakte, met behulp van de metalen plaat, veel groter is dan toen alleen de trekhaak tegen de
deur drukte, lukt het wel. Onder luid gekraak komt er beweging in de van binnenuit gebarricadeerde deur. Als de metalen beugel, waar de balk in ligt, met
schroeven en al uit het hout wordt getrokken, vliegen beide staldeuren open.
De hond springt naar buiten en blijft voor hen staan blaffen om hulp. Snel zet
Herman de auto weer terug en wil zo de stal in lopen. Albert houdt hem tegen,
“Wochen,” hij heeft een zakdoek nat gemaakt, in de stenen drinkbak die buiten
de stal staat, en geeft die aan Herman, “Vuur oen moond en neuze hoolden, tiegn
de rook.” Zelf zwiept hij zijn alpinopet een paar keer door het water en gooit een
plens over de hond heen. “Boeten bliewn,” is het commando, waarop de hond
gaat zitten. Albert steekt zijn wijsvinger op en houdt zijn hoofd iets scheef. “Sirenes, heur iej ze?” Herman knikt. Met zijn tweeën gaan ze de schuur binnen,
die ondertussen gevuld is met een zware warme rook. Herman is net een cowboy
met de rode zakdoek voor zijn gezicht en Albert gebruikt de alpinopet om door te
ademen. Zonder te praten beginnen ze de stallen te openen. Eerst de achterste en
zo werken zo naar voren toe, Herman links en Albert rechts. Één voor één rennen
de paarden naar buiten, de barrage in. Aan de achterkant staat al een brandweerwagen te blussen, als Albert en Herman het laatste paard hebben bevrijd en naar
buiten komen. Ze halen met hun handen water uit de drinkbak en plenzen het in
het gezicht om te koelen en de warmte en het roet te verdrijven.
De hond staat pal naast hen en Herman tilt het beest op, zodat hij ook wat water
kan drinken. Het beest draait zijn kop om en geeft een ferme lik midden over
Hermans gezicht. “Iej hebt oe nen kammeroad emaakt vuur’t leawn,” zegt Albert
lachend, “now ma’j hoppen dat de peerde neet op dezeelfde gedachen koompt.”
“Wat een avond, hè Albert,” zegt Herman. “Joa, a’k dit vemorn har ewetten toe’k
de ogen lösdear, ha’k zee rap wier dichte doan. Geet’ met oe vearder good? ”
“Joa, met oe ok?” zijn Hermans eerste Twentse woorden. “Aait wa, mangs neet,”
hijgt Albert. Een politiewagen stopt met piepende remmen op het erf en Hendrik-Jan stapt eruit. Hij kijkt rond en neemt de situatie in zich op. “Alns good,
kearls?” vraagt hij. “Kon better,” is Alberts nuchtere respons.
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28.
Woensdagochtend, als Hendrik-Jan de oprit naar zijn kantoor opfietst, ziet hij aan
het einde ervan, net voor de garagedeur, een grote olieplas. Dat is raar, want zijn
dienstauto is altijd picobello in orde en staat trouwens ook bijna nooit op de oprit,
maar in de garage. Er heeft dus een andere auto gestaan en als hij de deur van het
kantoor opent, denkt hij dat hij de oplossing al heeft gevonden. Er liggen namelijk twee briefjes op de deurmat. Die zijn gistermiddag vast onder de deur doorgeschoven, toen hij er niet was. Diegene die dat gedaan heeft moet hij maar even
bellen want met zo’n olielekkage rijdt een auto niet heel lang meer. Hij kijkt naar
de briefjes in zijn hand. Vandaag maar eerst even een nieuwe brievenbus halen,
want dit is ook niet handig. Als het heeft geregend loopt er altijd wat regenwater
naar binnen en is de mat vochtig. Mensen uit het dorp zijn gewend dat, als Hendrik-Jan er niet is, ze voor niet urgente zaken een briefje in de brievenbus kunnen
gooien. Hij neemt dan de volgende dag wel contact op.
Net als nu, het eerste briefje is van Hein Bartels en als hij belt krijgt hij Anneke
aan de telefoon. Ze vertelt hem dat ze gistermorgen bij de bakker hoorde, dat er
zes broden waren gestolen. Heel vroeg in de ochtend, als de broden uit de oven
komen, laat bakker Rosink ze, op een metalen stelling onder een afdak, afkoelen.
Toen hij ze, na een uurtje, weer naar binnen wilde rijden miste hij er zes. En dat
was in zijn hele leven nog nooit gebeurd, iedereen weet dat ze daar staan, maar
niemand heeft het ooit in zijn hoofd gehaald ze te stelen. Daarom heeft Hein een
briefje in de bus gedaan, want bij Anneke zijn er maandagmiddag 6 grote potten
jam vanaf haar stalletje verdwenen. Ze weet wel dat het aan de straat zetten risico’s met zich mee brengt, maar toen ze dat van de bakker hoorde, vond ze toch
dat Hendrik-Jan dit moest weten.
Ondertussen bekijkt Hendrik-Jan het tweede briefje, wat inderdaad van de bakker
is. Hij bedankt Anneke voor de informatie en belooft dat hij haar op de hoogte zal
brengen als hij erachter komt wie het gedaan heeft. Net voordat hij de telefoon op
de haak legt schiet hem de olievlek te binnen. “Oh, ja Anneke, Hein moet even
naar zijn auto laten kijken, er ligt hier een grote olievlek voor de deur.” Even is
het stil aan de andere kant. “Hein was op de fiets met Bartje voorop, dus kan het
niet van onze auto zijn, maar in ieder geval bedankt” en ze verbreekt de verbinding. Hendrik-Jan denkt na, de bakker woont drie deuren verder, die zal ook wel
niet met de auto zijn geweest, maar daar loopt hij zo meteen wel even langs. Hij
heeft de hoorn nog niet eens vijf minuten op de telefoon gelegd, als deze alweer
begint te rinkelen. Zijn vader wil hem melden dat bij het loonbedrijf drie grote
jerrycans met benzine zijn verdwenen.
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Hij weet niet precies wanneer het is gebeurd, want hij kwam er net achter en
afgelopen zaterdag stonden ze er nog. Misschien heeft het iets te maken met de
brand bij Zonneveld? Hendrik-Jan weet niet goed hoe hij het heeft, als dit het
werk van een kwajongen is, dan heeft hij in zeer korte tijd al flink toegeslagen.
Maar Hendrik-Jan zal geen Hendrik-Jan heten, denkt hij boos, krijgen zal hij
deze vlegel. Hij moet straks toch nog even naar Zonneveld om de schade te bekijken en een rapport op te stellen. Hopelijk levert hem dat wat aanwijzingen op.
Wat een gedoe al zo vroeg op de morgen, hij voelt zich er niet helemaal lekker
bij. Hendrik-Jan houdt niet van verrassingen en helemaal niet van zulke onplezierige. Eerst maar eens een kop koffie en dan via de bakker naar Zonneveld.
Op weg naar de manege bedenkt Hendrik-Jan waar hij allemaal op moet letten
en naar moet vragen. Bij de bakker is hij ook niets opgeschoten. In ieder geval
was het duidelijk dat de bakker niet met de auto op de oprit van het politiebureau
had gestaan. ‘Iej bint neet wies,’ had hij tegen Hendrik-Jan gezegd, ‘ik wonne
um’n hook en dan zo’k met de wagen goan? We’j wa wat de bezine kost tiegnswoordig?’ Ja, Hendrik-Jan had dat ook niet verwacht, maar het kon toch, had hij
er tegen in gebracht. ‘Joa, joa wat neet kan, is nog nooit gebuurd,’ was de bakker
met hem eens, ‘mer iej möt de breewnbusse wier an de stroate zetten, waant’ is
nen verrekten eainde lopen um biej oe te kommen, doar helemoal noar achtern.’
Toen Hendrik-Jan vertelde dat de brievenbus ook weg was, had de bakker hem
stomverbaasd aangekeken. ‘Iej bint neet wies, oene breewnbusse, wat möt ze
doar now met. Dat gammele dink, één keer poesen en’t lag umme.’ Volgens
Hendrik-Jan was het zo erg ook weer niet, maar vandaag zou er nog een andere
komen: ‘Zowoar ik Hendrik-Jan Jaansen heet.’
Bij Zonneveld aangekomen ziet hij de baas al buiten staan bij de puinhoop die
over is van zijn schuur. “Goeienmorn, Zunneveeld,” begroet Hendrik-Jan hem.
“Morn,” komt er zuchtend als antwoord. “’t Har aarger ekunt,” probeert HendrikJan er een positieve draai aan te geven, maar ziet zelf ook wel dat het hele achterste gedeelte van de schuur als verloren beschouwd moet worden, “de peerde
heb’t gelukkig oawerleawt.” “Doar bin’k ok gleuinig wies met, earlke woar,
mer ik vroag miej of wei of-t-er in vredesnaam zunnen heekel an miej hef um
miej dit te flikken.” “Ik deank neet da’j oe doar drok umme möt maken, waant
der gebuurt de laste dagen vrömde dinge in Dreumen, ’t Is neet allenig biej oe.”
“Dan möt iej mer rap an’t waark um dat brekkedeer in’t nekvel te griepen.”
Dat zeggende lopen ze met zijn tweeën langs de schuur en bekijken waar de
brand is begonnen. Nog goed is de plek te zien waar de grote houten deuren aan
de achterzijde in de schuur hebben gezeten.
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Ook de metalen constructie van de platte wagen, waar altijd de hooibalen op liggen, staat er nog. Op alleen nog de velgen, want de banden zijn weggesmolten
door het vuur. “De heuiwagen steet aait nen eandke vearderop, nooit zo dichte
biej de skure. Iej wet’ nooit, ’s zommers he’j mangs zo heuibraand. Ik lette doar
aait good op,” vertelt Zonneveld aan Hendrik-Jan. Als Hendrik-Jan hem vraagt
waar de wagen dan wel staat, lopen ze iets verder naar de Grundel toe. Daar zien
ze aan de sporen in het gras, dat er flink met de wagen gedraaid is. “’t Hef zee wa
meuite kost um de wagen hier weg te kriegen, a’k in thoes was ewes ha’k’t ok
neet vernömmen, di’s volst te wiet weg.”
Ze volgen het spoor weer terug naar de schuur, als Hendrik-Jan ineens iets opvalt. Aan de rand van de sloot, die voor het huisje van Albert Peddemors loopt,
ligt iets geels. Hendrik-Jan loopt er naar toe en is eigenlijk helemaal niet verbaasd als hij een jerrycan ziet liggen. Hij herkent het als de jerrycans die op het
bedrijf van zijn vader worden gebuikt, pakt een plastic zakje en wikkelt dat om
het handvat terwijl hij hem beet pakt. Weer bij de manege gekomen vraagt hij
aan Zonneveld waar de jerrycan even kan staan zodat iemand van het bureau uit
Grundelo het die middag kan ophalen. Dan gaat Hendrik-Jan mee naar binnen en
onder een kopje koffie worden de papieren ingevuld en een verslag opgemaakt.
Als dat geregeld is fietst Hendrik-Jan langs de smid voor een nieuwe brievenbus.
Een stevige metalen met aan de voorkant een schuifje wat je op rood en groen
kunt zetten. Dat bespaart de Dreumense bevolking een lange wandeling naar het
bureau aan de achterkant van de brandweerkazerne. Zo kunnen ze aan de straat
al zien of hij er wel of niet is. Voor het raam zal hij dan wel zijn rooster plakken voor mensen die hem echt nodig hebben. Hendrik-Jan doet er alles aan om
zijn zaakjes goed geregeld te hebben. Moet hij er natuurlijk wel aan denken het
schuifje om te zetten, als hij weg rijdt van kantoor.
Die middag bezoekt hij eerst Albert Peddemors om zijn verhaal aan te horen en
daarna fietst hij door naar Herman Kaspers. Het verhaal van beide mannen komt
precies overeen en Hendrik-Jan twijfelt dan ook geen moment aan de waarheid
ervan. Nee, Hendrik-Jan twijfelt niet, maar in het anders zo rustige dorp gaan de
wildste verhalen in het rond over de brand. ‘Niejsblad Toos’ smult van al dat achter-de-rug-om geklets en dikt het allemaal nog even wat aan. Het komt er, aan het
eind van het liedje, op neer dat het allemaal de schuld is van ‘de boetenmarkers’
oftewel de familie Kaspers. En laten die zich nu van geen enkel kwaad bewust
zijn. Integendeel, heeft Herman niet samen met Albert zijn uiterste best gedaan
de wedstrijdpaarden van de familie Zonneveld te redden?
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29.
Herman geniet van zijn vakantie en komt eigenlijk tijd te kort voor alle klusjes
die hij zich had voorgenomen om te doen in deze vrije dagen. Natuurlijk vindt
hij het heerlijk om met zijn dochters te gaan zwemmen of in de tuin bezig te zijn,
maar er zijn toch een paar dingen die hij echt moet doen. Zo ook deze donderdagochtend. Heleen is met de meisjes op de fiets naar de markt in Grundelo en
Herman heeft daar gebruik van gemaakt om het hekwerk, langs de voorkant, voor
de laatste keer te schilderen. Dat gaat veel beter zonder kleintjes in de buurt. Als
hij toch nog vroeger klaar is, dan hij had gedacht, pakt hij zijn fiets en rijdt even
naar Albert Peddemors. Na de brand heeft hij weinig tijd gehad om nog met hem
na te praten en dat zat hem toch een beetje dwars. Als hij bijna bij het tolhuisje
is, ziet hij Albert al op het bankje zitten, zijn alpinopet hangt over het hekje aan
de straatkant. “Goedemorgen buurman,” zegt hij, “wat een heerlijk weertje is het
weer. Komt een bezoekje gelegen?” “Aaltied, hoe vaker, hoe lever,” is het antwoord. Lachend zet Herman zijn fiets tegen het hekje en gaat naast ‘Ome Ab’ op
het bankje zitten. “Koffie?” “Nou, ik kom eigenlijk alleen maar even om te vragen of met u alles goed is na dinsdagavond,” zegt Herman, “ik heb net thuis nog
een kopje koffie gedronken.” Wijzend naar de pet op het hekje: “Is de pet nog
niet droog?” “ Nee, ’t meeg der oet’n deenkseldag. Gistern was’e nog neet
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dreuge, doarumme he’k em now mer an’t hekke höangen. Mer wat’n gedoo
hè? ’t Har vol slimmer können oflopen met de peerde. Da’k neet heb ezene dat
der vrömd volk roond leup.” “Maar u kijkt er toch ook niet precies op, als
u in de kamer zit. Het is niet uw schuld hoor, maar ik had niet verwacht dat u
op uw klompen nog zo hard kon rennen.” “En da’k der neet ene bin verleuren
in’duustern,” lacht Albert met hem mee.
Zo praten ze nog een tijdje over van alles en nog wat, totdat Albert vraagt:
“No’j hier toch bint kö’j miskien ok wa efkes noar de weendveren kieken, an de
aandere kaante van’t hoes. Voolgens miej möt der ene worden vervängen, mer iej
hebt doar better kiek op, deank ik.” Ze lopen met zijn tweeën rondom het huis en
Herman geniet. Niet van het feit dat de rotte windveren echt vervangen moeten
worden, maar van het vakwerk waarmee het huisje is gemaakt. “Ik wil me daar
een beetje op toeleggen,” vertrouwt hij Albert toe, “er is steeds meer vraag naar
restauratie van oude historische panden en in deze buurt is er geen enkel bouwbedrijf met kennis op dat gebied.” “Iej doot oe beste mer, kieken mag aaltied en as
der toch wat niejs an möt, dan wi’k ok wa geerne dat’ good gebuurt.” “Ik moet
je wel waarschuwen Albert dat herstellen, in de originele staat, niet goedkoop is.
Maar nu we het toch over geld hebben, wil ik je ook nog iets vragen.”
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Zonder dat Herman het in de gaten heeft, is gaandeweg het gesprek de sfeer verandert van gemoedelijk in vertrouwelijk. Terwijl ze achter het huis staan te praten
is het u, een jou geworden en dat valt geen van beiden op.
“Het zit namelijk zo, wij hebben op de zaak veel afvalstukken hout, nu komt er
zo af en toe iemand met een kar en die gooit het thuis in de kachel, wat eigenlijk
hartstikke zonde is. Nou had ik gedacht, als ik jou dat hout meebreng, zou jij daar
dan, voor de kerst, kaarsenstandaards van kunnen maken? Op het bedrijf werken zo’n tweehonderd mensen en het is traditie bij ‘IDS’ dat we een gezamenlijk
kerstdiner hebben, op de laatste werkdag van het jaar. Ik zou daar, als nieuwe
chef, zo graag iets persoonlijks aan toe willen voegen. Nu heb ik van onze Michelle een staaltje van jouw vakwerk gezien en lijkt het me een leuk idee om
iedereen te verrassen met een kaarsenstandaard. Ambachtelijk werk en bovendien
van ons eigen hout, dat lijkt me een geweldig mooi kerstgeschenk. Je mag ze maken, zoals jij dat wilt en ze hoeven echt niet alle tweehonderd precies hetzelfde
te zijn. Voor het werk krijgt je dan van mij tien gulden per stuk, dan ben je al een
eind op weg met de onkosten voor de nieuwe windveren. Wat denk je daar van?”
Albert is even met stomheid geslagen. “Tien gulden’t stuk, is ja völs tevölle.
Das’n keteerke tied, zönnen keersenstandaard, nog gineens’n keteerke.”
“Dat was de vraag niet, wil je het doen en heb je er tijd voor, was de vraag.”
Het blijft even stil: “’k Zolt nen eer veenden, um dat vuur oele te doon en dan
he’k straks wier mooi wat um de haande, as’t weer wier wat biesterder wördt.”
“Afgesproken. En dan moet ik je ook nog wat vragen van Heleen, voordat ik het
vergeet. We gaan morgen een lang weekend logeren bij mijn ouders in Utrecht.
Dan gaan we een dagje op bezoek bij Heleens ouders, waar we hebben afgesproken met een neef van Heleen. Hij heeft een galerie in de binnenstad en nu was
haar vraag of ze een beeld van je aan hem mag laten zien?” “Da’k zo’k neet wetten, veent zee ze zo mooi dan? Kan’k miej neet vuurstellen, zo biejzunder bint ze
toch neet, dach ik zo.” “Nou Albert, Heleen vindt van wel en zij kan het weten
want ze heeft ervoor gestudeerd op de kunstacademie. Dus ik zou het er maar op
wagen en me de mooiste die je hebt meegeven,” lacht Herman, “wie weet wat het
oplevert. Straks kun je niet alleen je windveren, maar het hele dak laten renoveren met de opbrengst van je kunstwerken.” “Dan mö’j wa efkes metlopen noar
de waarkplaatse, dan kö’j der zeelf ene oet zeuken. Ik zol neet wetten wat vunnen
ik oe met zol doon.” In de werkplaats weet Herman niet wat hem overkomt, deze
onbaatzuchtige man is een waar kunstenaar. Herman ziet zoveel moois dat ook
hij niet weet wat te kiezen. Tenslotte pakt hij een prachtig beeld met een Bijbelse
voorstelling van Jezus, omringt door een schare kinderen. Dit beeld moet wel
indruk maken bij Arthur, daar is Herman van overtuigd.
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30.
De bel gaat bij Tolweg nummer 1 en tot Hermans grote verbazing staan de heer
en mevrouw Zonneveld voor de deur, met een gigantisch grote bos bloemen.
“Wiej bint net biej Peddemors ewest en hebt doar ok zönnen groten roeker hen
ebracht, as daank vuur’t oet de braand helpen.” Johan Zonneveld moet ondanks
de serieuse aanleiding, zelf lachen om zijn woordkeuze. “Ik en de vrouw, möt oe
en Ab beaide allergruwelijkst bedaanken, vuur’t redden van oonze peerde. Wiej
harren neet ewetten how wiej zoonder kudde wieder harren emöt met’ bedrief,
glad geet neet.” “Kom verder,” nodigt Herman het echtpaar lachend binnen, “ik
had ook niet gedacht dat ik, op mijn eerste dag als nieuw lid van de vrijwillige
brandweer van Dreumen, meteen al de vuurproef moest doorstaan.” Heleen zet
de bloemen in een vaas en onder het genot van een kopje versgezette koffie wordt
het een gezellige avond. Bij het naar huis gaan vraagt Zonneveld of Herman de
volgende dag nog even tijd heeft om langs te komen, om een offerte op te maken
voor de verzekering. “Dat moet dan wel morgenvroeg, want ’s middags gaan we
met de trein, vanuit Grundelo, naar Utrecht. We gaan een lang weekend bij mijn
ouders logeren en bezoeken dan meteen vrienden en kennissen. Als dat geen probleem is?” Dat was het niet en dus staat Herman de volgende ochtend al vroeg bij
de afgebrande stal om de schade op te nemen. Michelle is met hem meegelopen
en staat bij de paarden te kijken. De zoon van Zonneveld, Hans, vraagt of ze even
wil rijden. “Mag het paps?” Herman steekt zijn duim op als goedkeuring, hij is
druk aan het meten en rekenen. Zonneveld staat naast hem en zegt: “He’j eandlijk
vekaansie en dan koompt ze oe nog an’t waark zetten.”
“Dat is niet erg hoor ik doe dit graag, toevallig heb ik deze week voor Albert Peddemors nog een offerte gemaakt voor het vervangen van de windveren. Met veel
genoegen heb ik de constructie en het ambachtelijke werk van het tolhuis mogen
bekijken.” “Ja,” zegt de ander, ”zo maakt ze’t neet mear tiegnswoordig.”
“Nou je het zegt, daar wil ik dus verandering in brengen. Een gedeelte van ons
bedrijf gaat zich specialiseren in het herstellen van historische panden, op ambachtelijke wijze. Daar is hier in de regio veel vraag naar.” “Dan mö-r-iej es
met oonze Hans kuiern, den hef doar de kop helemoal vol van. At denne wat in
mekaar zet, kömp der ginnen spieker an te pas.” “Dat meen je niet, leert hij dat
op school?” “Wis en werachtig, token wekke a’j terugge bint oet Utrech, za’k em
wal’s langs steuren, dan kö’j der es met em oawer disseln. Now, bi’j der oet howvölle’t möt kosten?” Herman geeft hem de offerte. “Lever dit maar in bij de verzekering en dan hoor ik wel wanneer we kunnen starten.” “Za’k mer zeggen tot
noa oene vekaansie dan?” “Graag, anders blijft er helemaal niets meer van over
en dat kan ik tegenover mijn gezin niet maken.”
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31.
Als Anneke Bartels die zaterdagochtend bij de slager binnen komt, valt er ineens een verdachte stilte in een zo te zien van tevoren verhitte discussie onder
de klanten. Teun Koopmans staat, met een knalrood hoofd, achter de toonbank
en ‘Niejsblad Toos’ ervoor. Als twee betrapte kemphanen kijken ze naar de deur,
maar Anneke zegt niks en sluit achteraan in de rij. Toos pakt met een snel gebaar
het vlees aan van Teun en gooit het bijna in haar tas. Met een: “Skrief’t mer op
in’t beuken,” tegen Leida, voldoet ze de rekening en baant zich een weg door de
wachtende klanten, wat met haar omvang nog niet eens zo makkelijk is.
Halverwege de rij staat Trui, een klein vrouwtje dat altijd een café heeft gehad
aan de weg naar Pedde, maar nu in Dreumen in het bejaardencentrum woont.
“Toos zegt’ aait zo kort vuur de koonte, mer zee hef wa’n betje geliek. ‘k Wasse
ok biej de vejeurdag van vrouw Zunneveeld, net as Toos. En eur zönne gung der
zo prat op dat ze de nieje noabers oet Utrecht op de koffie harren ehad. Dat ze ok
nog met harren egetten, vön hee toch wa glad biejzunder. Hee har ze met’n aln
ok nog de peerdeställe loaten zeen en alle priezen die ze in de loop van de joaren
harren ewönnen met de peerde. ’n Moandagoawnd was den Kaspers ok nog as
niej lid van de vriejwillige braandweer installeerd en dan is’t wa heel vrömd dat
’n deenkseldag ’t hele spöl van Zunneveeld in vlammen opgeet. Loat now toevallig den zelfden kearl der as eerste biej wean.”
“Now Trui,” zegt een mannelijke klant,” ik was biej’t blussen en gelukkig is’t allenig mer biej’n achtereande van’ stal ebleewn en hef Ab van Peddemors as eersten de braandweer ebeeld. Iej möt’ neet meuier maken dan’t is.”
“Mer toch,” hervat Trui haar verhaal, “verteelt miej es Gaitjan, kön iej oe heugen
wenneer hier vuur’t läste de braandweer oet is ereden en dan bedoel ik neet vuur
de poasboake of nen oefening?”
De aangesproken man geeft geen antwoord, wat Trui als een bevestiging ziet van
haar verhaal en gooit nog een beetje meer olie op het vuur door te zeggen:
“Boeten dat heb ik oet betrouwboare bron vernömmen dat Zunneveeld, via de
verzekering, ’t spöl wier löat opbouwen duur’t bouwbedrief van Kaspers. Wat
wi’j now nog mear dan? Eerst de heeld oethangen en dan der nog better van wörden ok, zo waarkt dat neet hier in Dreumen, of wa dan?”
Anneke hoort het verhaal, met stuigende verbazing, aan en vindt dat ze het toch
echt wel voor Herman op moet nemen. “Mer now nog es wat aans Trui, zol iej
dan zo nen braande skure in goan en oe leawn op’t spel zetten, um die peerde der
oet te halen?” Trui haalt haar schouders op en snuift een keer, maar Anneke is
nog niet klaar.
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“’t Is neet allenig de braand, netuurlijk is dat wa’t slimste, mer kön iej miej dan
vertellen Trui, wei’t miene pötjes jam hef egapt? En’t börd en de breewnbusse
biej’t plesiebureau?” Teun knikt en helpt haar: “En ik bin nen deuze dreuge worsten kwiet en biej Rosink warren der doonderdag in ene moal zo mer zes stoetens
van’t rek. En wat dach iej van’t slot van de kazernedure?”
Trui voelt zich in het nauw gedreven, zoveel tegenspraak had ze niet verwacht,
maar als ze klaar is en de winkel uitloopt wil ze toch nog het laatste woord.
“Nemt mer van miej an, vrömd volk trök vrömd volk. En ik kan’t wetten as vuurmalig café oetbater.”
Met een harde knal trekt ze de deur achter zich dicht, de ouderwetse winkelbel
rinkelt bijna van de muur. Ook als het geluid weg is geëbd, blijft de sfeer in de
winkel gespannen. Als Anneke aan de beurt is bedankt ze Teun nog even voor de
steun. “Ik wet zeker dat Kaspers der niks met van doon hef. Ok ome Ab hef nen
auto zoonder lech zeen wegjagen. ’t Word tied dat Hendrik-Jan der rap ene oppakt waant oons ‘Niejsblad’ geet vedaag ’t hele dorp duur vuur bosskoppen en as
Trui der eelken moal wat biej op döt, dan blif’t hier ech neet biej.”
“Doar bin ik ok bange vuur,” zegt Teun instemmend.
En ze hebben gelijk, bij de bakker treft Anneke Els, die net naar buiten komt lopen. Els vertelt haar wat er zich zojuist heeft afgespeeld in de bakkerij.
Bijna identiek aan wat er bij de slager gebeurde, alleen had hier niemand het opgenomen voor de Kaspers, behalve Els. Met de woorden ‘dat iemand eerst veroordeeld moet zijn en dan pas schuldig kan worden verklaard’, had ze het voor
haar gevoel alleen maar erger gemaakt dan het al was.
‘Politiepraatjes’ hadden de aanwezige dorpsbewoners gezegd, Els wist toch zeker ook wel dat er nooit wat gebeurde in Dreumen en nu er net nieuwe mensen
woonden, gebeurde er in één keer van alles. Logisch nadenken, dat moesten ze
leren op de politieschool en niet achter het bureau blijven zitten op het kantoor.
Els had zich dus maar wijselijk stil gehouden, maar ze wist dat, als ze het Hendrik-Jan straks zou vertellen, hij het er niet bij zou laten zitten. Wat een burgerlijk
gedoe, was de conclusie van een boze Els. Zo boos heeft Anneke haar eigenlijk
nog nooit gezien.
Maar goed, denkt ze, dat de familie Kaspers een lang weekend naar Utrecht is
met zijn allen. Hopelijk loopt dit gedoe met een sisser af en is het nieuws eraf als
ze dinsdag weer thuis komen. Het beste zou zijn dat Hendrik-Jan de dader pakt,
maar Els vertrouwt haar toe dat ook haar hoofdagent geen idee heeft, wie hier
achter kan zitten.
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32.
Dit weekend wordt bij de familie Wolters de verjaardag van Jenneke gevierd.
Van heinde en verre komen de familieleden met cadeautjes en bossen bloemen.
De vele neven en nichten zien dit als een soort reünie en wie daar zin in heeft kan
altijd blijven slapen. Vroeger werden de beide dagen vaak gevuld met zwemmen
of vissen, maar nu iedereen een jaartje ouder wordt, blijven de meeste plakken in
de gezellige grote tuin of wordt er een wandeling over het landgoed gemaakt.
De mannen vermaken zich daar met een spelletje ‘klootsketen’ terwijl de vrouwen onder het mom van toekijken en aanmoedigen, gezellig staan te kletsen. Jenneke houdt van die drukte om zich heen en is dit weekend dan ook helemaal in
haar element. Ze is een perfecte gastvrouw en ook voor het bereiden van een diner voor het grote gezelschap draait zij haar hand niet om. Ze heeft dit jaar, voor
deze gelegenheid, het allermooiste servies, dat nog uit het landhuis afkomstig is,
uit de kelder gehaald. De tafel staat er dan ook schitterend bij, als ze zaterdag het
eten laat serveren door haar dochters. Wat is ze trots op alle complimenten als
ook zij aanschuift aan de tafel. Gait vindt het allemaal best, maar als na het weekend de hele meute weer is vertrokken gaat hij in de keuken, in zijn oude stoel bij
de kachel, zitten, slaakt een diepe zucht en valt spontaan in slaap.
Toch zit hij dit weekend niet lekker in zijn vel. Gisteravond laat stond hij met één
van Jennekes neven nog even buiten op het erf. Het is er anders altijd zo stil, ook
al wonen ze langs de weg, maar nu ze hoorden gerommel en gepraat. Ook roken
ze een branderige lucht, vast van een kampvuurtje, wat niet zo verstandig was
met dit droge weer. ‘Maar,’ zei Gait nog lachend tegen de neef: ‘Water genog in
de buurte.’ Hij besteedde er in eerste instantie dan ook niet zoveel aandacht aan.
Het was een heerlijke zwoele nacht, misschien was er wel een bootje aan de kant
van het kanaal aangemeerd, om daar de nacht door te brengen. De volgende ochtend echter, toen hij de koeien ging melken en Lex van de ketting wilde halen,
zag hij een stuk droge worst op de grond liggen, vlakbij het hondenhok.
Lex zou dat nooit opeten. Toen hij namelijk nog een pup was, had hij een keer in
de keuken op de deel, een stuk vlees willen pakken. Gait had het net op tijd gezien en hem een uitbrander gegeven van-heb-ik-jou-daar.
Sindsdien taalt Lex niet meer naar een stuk vlees. Voor de gein houdt Geert hem
wel eens wat voor zijn neus, maar dan draait de hond resoluut zijn kop weg.
Raar vindt Gait het, zomaar een stuk droge worst op zijn erf. Hij haalt een plastic
zakje van binnen en pakt het stuk op, toch maar even bewaren denkt hij.
Was er bij Teun Koopmans geen doos droge worst gestolen deze week?
Maandag zal hij het er eens met Jenneke over hebben, nu niet want hij moet de
koeien melken en bovendien is zijn vrouw vandaag jarig.
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33.
Na een treinreis, van iets meer dan twee uur, is de familie Kaspers neer gestreken in het grote huis van opa en oma Kaspers. Heleen heeft altijd goed overweg
gekund met haar schoonouders en zij dragen hun schoondochter op handen. Het
wordt een heel gezellig weekend en de kleinkinderen laten zich van hun liefste kant zien. Heleen geniet als ze zondagmiddag met Charlotte in de grote tuin
zit, waar Herman samen met Matthieu een badje heeft opgezet voor de meisjes.
Jennifer zit bij haar oma op schoot en zegt: “Bij ons thuis zwemmen we in een
rivier.” “Is dat niet gevaarlijk?” vraagt oma Kaspers, met een knipoog naar Heleen. “Nee hoor oma,” is het antwoord, “ik heb wel mijn bandjes om en onze
papa zegt dat het veilig is.” “Oh gelukkig maar kindje, als jouw papa dat zegt,
dan is het goed.” Jennifer springt van oma’s schoot en plonst in het badje. “Wat
een heerlijk kind is het toch, ik mis ze best wel hoor Heleen.” “Dan komen jullie
in de herfstvakantie toch lekker bij ons logeren,” zegt Herman tegen zijn moeder.
“Ik haal jullie zo van de trein en we hebben ruimte zat. Vader kan bij ons achter
heerlijk vissen, onze dorpsagent heeft me vorige week zijn favoriete stekje laten
zien, echt geweldig pa.” Zijn vader recht de rug. “Dat moeten we dan maar eens
doen, ik wil al die wilde verhalen van jou wel eens ter plekke controleren.” Echt
weer de schoolmeester, Hermans vader, denkt Heleen. Verder een schat van een
man, precies zijn zoon denkt ze trots. Met Matthieu heeft ze iets meer moeite, hij
is trouwens stil en afwezig deze dagen, net of hem iets dwars zit. Ze zal Herman
er straks eens op wijzen.
Gisteren waren ze eerst in de galerie van haar neef geweest, met het beeld van
Albert Peddemors. Arthur was meteen enthousiast en erg onder de indruk van
het onderwerp, maar nog meer van het vakmanschap. Hij wilde het beeld meteen
in de etalage neerzetten. Het prijskaartje werd niet 25 gulden zoals Albert had
gezegd, maar 250 gulden. Arthur kreeg daarvan één vijfde deel en de rest was
voor Albert. Die avond nog had Arthur al gebeld met de mededeling dat het beeld
al was gereserveerd. Graag wilde hij een bestelling plaatsen voor nog twee van
dit soort exemplaren, omdat er al meer geïnteresseerden waren. ‘Als Albert dit
hoort,’ had Herman tegen Heleen gezegd, ‘dit gelooft hij echt niet.’
Na de galerie en de stoffengroothandel, waar Heleen stalen van bruidsstoffen
had meegekregen, hadden ze een bezoek gebracht aan Heleens ouders, die in
een verzorgingstehuis wonen. Niet al te lang, want haar moeder heeft reuma en
haar vader tobt al jaren met hartklachten. Ook zij waren zo blij geweest dat ze de
kleinkinderen weer zagen, dat Heleen er verdrietig van was geworden. Haar moeder had het gezien en haar een bemoedigend knikje gegeven.
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Later had ze gezegd dat ‘haar kleinkinderen er zo lekker gezond uit hadden gezien, dat oma het daarom helemaal niet erg vond. Al miste ze hen vreselijk, ze
belden toch iedere week om alle nieuwtjes uit te wisselen?’ Heleen wist wel dat
haar moeder gelijk had en ze moest kiezen voor de toekomst van haar kinderen.
En nog elke dag was ze blij met de keuze die ze hadden gemaakt om naar het
oosten te verhuizen. Natuurlijk miste haar gezin ook het regelmatige contact met
beide opa’s en oma’s, maar zo af en toe logeren was ook gezellig. Zoals nu, wat
hadden ze met zijn allen een plezier, in de grote achtertuin van Hermans ouders.
Heleen zette Charlotte even in het badje, ze moest zo slapen en kon dan lekker
schoon in bed. Het kleine meisje zat op schoot bij haar grote zus en was flink
aan het spetteren. Michelle pakte een bekertje water en liet het over haar handjes
leeglopen. Charlotte kon er geen genoeg van krijgen tot ze, na een tijdje begon ze
te jengelen en Heleen wist dat het de hoogste tijd was voor haar bedje. Hermans
moeder liep mee naar boven. “Ik ga denk ik ook lekker even liggen, het is hier zo
heerlijk koel.” “Groot gelijk moeder, het is eigenlijk ook wel een beetje te druk
voor u, ineens zes personen erbij, maar straks gaan we uit eten en hoeft u alleen
maar aan te schuiven.” Even later loopt ze zachtjes naar beneden, uit de kamer
neemt ze een tijdschrift mee voor in de tuin. Maar er komt toch niets van lezen,
dat weet ze al van tevoren.
Die avond, als ze terug zijn van het restaurant en allemaal moe zijn, vraagt Herman aan zijn broer of hij nog zin heeft in een forse wandeling. “Het is nog vroeg
en dan kunnen we het eten even laten zakken, wat denk je daarvan?” Matthieu
kijkt hem verrast aan en stemt er mee in. “Vader gaat u ook nog mee?” “Nee,
hoor jongens, jullie wandelingen zijn aan mij niet meer besteed, bovendien,”
sneert hij er meteen achteraan, ”hoef ik geen extra kilootje meer kwijt te raken.”
“Zo,” zegt Herman lachend tegen zijn broer, ”volgens vader moeten wij dus iets
aan ons gewicht doen.” “Dat heb ik niet gezegd,” zegt zijn vader, “maar het oosten des land doet jou, aan je postuur te zien, erg goed.” Herman strijkt over zijn
buik en glimlacht naar Heleen, “Dat is de schuld van mijn vrouw, als zij geen
goede kok was geweest, …. Kom broertje, we laten ‘ons vader’ met rust.” Ze
wensen de meisjes welterusten en gaan op pad.
Er zijn al een paar uur verstreken, als Heleen de voordeur weer open hoort gaan.
Zij ligt op bed met een boek en ook Hermans ouders zijn al naar boven vertrokken. Herman loopt zachtjes de slaapkamer in om te kijken of ze nog wakker is.
“Je had gelijk, meisje, Matthieu heeft het een beetje moeilijk. Hij rijdt ons dinsdag naar huis en blijft dan een paar dagen. Dat is toch wel goed, hè?”
Heleen glimlacht en knikt hem toe. “Lieverd, dat hoef je toch niet te vragen.”
-104-

©GLJ©

34.
Matthieu is blij dat hij zijn hart heeft kunnen luchten bij zijn broer. Hij heeft op
dit moment drie weken vakantie, maar weet niet eens of hij na die drie weken wel
verder wil bij zijn huidige werkgever. Natuurlijk, hij heeft een geweldige baan en
menigeen zou er niet over hoeven te peinzen, en meteen met hem van plaats willen ruilen. Dat is ook juist, waar het om draait. Hij begrijpt er zelf ook niets van.
Als afgestudeerd werktuigbouwkundige heeft hij, voor deze werkgever, bijna
alle verre landen bezocht. De laatste jaren heeft hij van hotel naar hotel gereisd
en leefde hij bijna uit zijn koffer. Hij heeft daarvoor een, bijna buitensporig, riant
salaris gehad al die jaren, maar hij mist iets in zijn leven. Dat werd hem nog eens
pijnlijk duidelijk gemaakt toen zijn broer kwam met de kinderen. Wat een schatten, als Matthieu aan ze denkt wordt hij helemaal week van binnen.
“Mietje,” zegt hij tegen zichzelf en moet lachen. Hij, Matthieu Kaspers, wil zich
settelen, dat wil hij. Hij wil een eigen huis, een eigen leven en een andere baan,
dat wil hij. Al dat geld kan hem gestolen worden, hij wil gelukkig zijn. ‘Waarom
die ommezwaai, Matthieu?’ heeft hij zichzelf de afgelopen maanden meerdere
keren afgevraagd.
Eerst wist hij dat niet, maar daar heeft hij nu het antwoord op gevonden. Het was
Natalie, de dochter van zijn broer. Zij heeft hem met beide benen op de grond gezet. Het altijd zo ijdele, een beetje uit de hoogte doende meisje was vrijdagavond
met hem mee gelopen naar de snackbar en had hem, zonder dat ze het zelf wist,
onderweg een wijze les geleerd.
Toen zijn broer nog in Utrecht woonde, had het kleine ding hem nooit een blik
waardig gekeurd en was altijd met de neus omhoog langs hem heen gelopen.
Uit beleefdheid een handje geven, was eigenlijk al teveel moeite. Hij herkende
veel van zichzelf in haar en dan niet de positieve dingen. Net als hij, wilde ze
alleen merkkleding dragen, terwijl Heleen de mooiste creaties onder haar naaimachine wegtoverde. Ook werd ze snel driftig, als iemand haar op haar gedrag
aansprak, net als hij. Hij probeert het wat onder controle te houden en dat lukt de
laatste jaren steeds beter.
Behalve in het voorjaar, toen hij voor het eerst zijn broer bezocht, samen met zijn
toenmalige vriendin, Sylvia. Wat had hij zich tegenover haar schandalig gedragen. Hij weet het en heeft naderhand natuurlijk al haar onkosten vergoed, maar
wat heeft hij zich geschaamd voor zijn asociale gedrag. Niet alleen tegenover
haar, maar ook tegenover het gezin van zijn broer. Hij was wel een heel slecht
voorbeeld van verdraagzaamheid geweest.
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De eerste weken durfde hij niet eens naar zijn broer te bellen, wat hij anders wekelijks doet. Daarom zag Matthieu ook zo op tegen de logeerpartij dit weekend.
Heleen had het opgemerkt, vertelde Herman hem gisteravond.
Tijdens hun lange wandeling hebben ze het gelukkig uitgepraat. Hadden ze al
veel eerder moeten doen, maar ja, druk hè, is de conclusie van beide broers.
Maar wie Matthieu nog wel het meest heeft verbaasd dit weekend is dus zijn
nichtje, Natalie. Zij had die vrijdagavond zijn hand vastgepakt tijdens de wandeling naar de snackbar en heel netjes aan hem gevraagd: ‘Oom Matthieu, nu we
hier toch samen lopen, mag ik u iets vragen?’ Hij was met stomheid geslagen,
maar had bevestigend geantwoord. ‘U vertelt het vader en moeder niet?’ Daar
moest hij over nadenken had hij gezegd, want het lag aan de ernst van haar verhaal. ‘Nou,’ had ze geantwoord, ‘ernstig is het niet, maar ik wil heel graag iets
en de meisjes van school zeggen dat het niet kan. Nu ga ik dit jaar naar de vierde
klas bij juf Els en voordat ik er met haar over begin wil ik graag eens weten wat
u ervan vindt?’ Matthieu werd steeds nieuwsgieriger en maande haar het verhaal
maar eerst eens af te maken en dan zou hij zijn mening geven.
Het meisje vertelde hem, dat sinds ze in Dreumen woonden, ze zich zo had verbaasd over allerlei dingen waarvan ze in Utrecht het bestaan niet eens wist. Dat
een krop sla niet uit het rek in de winkel komt, maar uit de grond. Dat er dan ook
nog eens zoveel beestjes op zitten, dat je het eerst heel goed moest spoelen met
water en dan pas kunt eten. Dat ze bij Bartels peultjes hebben aan grote stokken
en als deze te dik zijn geworden, dat je dan de kleine erwtjes er zo uit kunt eten,
heerlijk zoet smaken ze dan. Dat de aardbeien van buurvrouw Wolters zelf nieuwe kleine plantjes maken waaraan het volgende jaar dan weer aardbeien groeien.
En dat bij ome Ab,………..
Zo ging het nog een hele tijd door, terwijl hun bestelling werd klaar gemaakt.
Matthieu luisterde geduldig, iets wat hem, tot zijn eigen verbazing, niet eens zoveel moeite koste. De geestdrift waarmee dit kleine meisje hem wees op het bijzondere van sommige dingen, die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn,
was verrassend. Met: ‘En nu denk ik dat ik boer wil worden, want wat heb je aan
veel geld en veel kleren en altijd uit eten gaan, als je niet eens weet waar het eten
vandaan komt,’ kwam er, met een diepe zucht, een eind aan haar relaas. Haar
dilemma was gelijk het zijne, wat trof hem dat. Zij had hem haarfijn gewezen op
het essentiële van het bestaan. Met de bestelling in een plastic zak wandelden ze
terug naar opa en oma’s huis. Matthieu vond het wel prettig dat hij even tijd had
gehad om na te denken, maar vond dat ze nu ook recht had op een antwoord.
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‘Ik zou niet weten waarom jij geen boer zou kunnen worden, maar jouw papa
heeft me verteld dat hij achter het huis een moestuin gaat maken. Als jij nu eerst
je mama daar mee flink gaat helpen, dan kun je over drie jaar als je naar het
voortgezet onderwijs gaat, nog bekijken wat je wilt gaan doen. Je kunt ook biologie gaan studeren of bij een bedrijf gaan werken waar ze allerlei nieuwe soorten
plantjes kweken. Als boer moet je ook je bedrijf leiden en daar heb je veel meer
kennis voor nodig, dan alleen maar weten hoe een plantje groeit. Begrijp je wat
ik bedoel?’ Natalie had geknikt. Maar als ik boer wil worden dan kan dat?’
‘Als jij dat echt wilt dan zal niemand jou tegen kunnen houden,’ en dan met een
knipoog, ‘je kunt ook met een boer trouwen. Dat is veel makkelijker.’
Ze had hem een venijnige blik toegeworpen zodat hij moest lachen. Terwijl hij
met zijn hand over haar haren had gestreken had hij gezegd: ‘Zo ken ik je weer,
kom op we gaan frietjes eten, straks zijn ze koud.’
Die dinsdag rijdt de familie Kaspers, in plaats van met de trein, met de auto van
oom Matthieu, vanaf de kant van Pedde, Dreumen binnen. Heleen moet even
bij de bakker naar binnen en intussen haalt Herman bij de slager vlees voor het
avondeten. De kinderen blijven netjes op de achterbank zitten en zwaaien naar
bekenden die langs de auto lopen. Op het dorpsplein zitten een paar oudere heren op het bankje, naast de grote stenen waterpomp. Voor het huis van de kapster
zitten enkele dames te breien dat het een lieve lust is, want er moet nog van alles
af voor de Dreumense Dagen. De auto van Matthieu wordt van verre met nieuwsgierigheid bekeken. Er wordt gewikt en gewogen. Een kolfje naar de hand van
‘Niejsblad Toos’, die net aan komt wandelen en over de heg heen hangt. Want
toeval of niet, rijdt de broer van die Kaspers niet in een witte auto?
“En nen steesjenwagen? Now, krek wat Hendrik-Jan van Jaansen hef ezeg.
Oawera woar’t wat is egapt of ofebrökken, heb’t de leu nen witten steesjenwagen
ezene. Wol ieleu zeggen dat dit towval is, of bin ik de eenge die’t spöl nog op de
riege hef hier in Dreumen?”
Helemaal in haar element en gesterkt door het feit, dat niemand haar tegenspreekt, trekt ‘Niejsblad Toos’ haar schouders op.
Ze snuift een keer als ze zegt: “Deankt der meer’s biej noa en dan komt ieleu der
wa achter dat Toos wier es geliek hef.”
Ze draait ze zich om en schommelt op een drafje naar de slagerswinkel, wacht
even totdat Herman Kaspers naar buiten komt en schiet dan achter hem langs
naar binnen, om daar haar verhaal aan de eerste de beste toehoorder kwijt te kunnen.
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35.
Michelle is blij dat ze weer thuis zijn, wat heeft ze haar eigen spulletjes en haar
frisse lichte slaapkamer gemist. Meteen als oom Matthieu de auto op de oprit
heeft geparkeerd, rent ze dan ook naar boven, gooit haar tas op haar bed en doet
de balkondeuren open. Ze haalt diep adem en ruikt, …….gras!!
Raar is dat, ze woont hier nog niet eens zo lang en nu al mist ze de geurtjes van
het platteland, als ze een paar dagen weg is geweest. Wat niet altijd wil zeggen
dat het de prettigste luchtjes zijn, want als boer Wolters de koeienmest uitrijdt,
dan kan dat flink stinken. Maar mest is goed voor het gras en Michelle houdt van
gras, dus neemt ze de vieze geurtjes op de koop toe.
Beneden hoort ze de anderen met tassen sjouwen en ze rent gauw terug om te
helpen. Mama vraagt of Michelle alvast de aardappels wil schillen dan kan zij
Charlotte even verschonen na de lange rit. Vader heeft de aardappelbak al uit de
garage gehaald en is zelf bezig met het voorbereiden van het vlees.
Hij vertelt ondertussen aan oom Matthieu, die vanuit de logeerkamer de keuken
binnenkomt, dat hij achter het huis, in de schaduw, op de regenton een emmertje
met boontjes heeft gevonden. “Dus mag jij boontjes punten, Mat.”
Met zoveel harde werkers is zelfs de grote eetkeuken bijna te klein en als moeder
beneden komt met Lotje op haar arm, hoeft ze niets meer te doen. Ze zet Charlotte in de box en haalt de post uit de brievenbus. Als ze aan de grote tafel de
post sorteert, vertelt vader haar van de boontjesvondst. “Vast van Jenneke,” zegt
ze, ”zij wist dat we vandaag terug zouden komen uit Utrecht. Wat lief van haar,
ik zal er straks even langslopen en bedanken.” “Mag ik mee, mam, en lopen we
dan even door naar Eefje?” vraagt Michelle, “ik wil graag even bij Laika kijken,
het duurt niet zo lang meer voordat de puppies komen.” “Ja, hoor dat is prima,
dan gaan we om half acht weg. Wie dan nog meer mee wil moet het maar zeggen.” Jennifer meldt zich meteen al en Natalie moet er nog even over nadenken.
“Ik ben eigenlijk best wel moe, maar er moet nog water over het tuintje, want
morgen mag ik bij Jenneke de potjes, waar de aardbeienplantjes in gestekt zijn,
ophalen.” “Ik zal straks wel even de tuin sproeien, meisje, ga jij maar met mama
mee. Dan kun je meteen aan Jenneke vragen of het wel uitkomt morgen. We zijn
een paar dagen weggeweest en er kan van alles zijn tussen gekomen,” zegt haar
vader. “En ik zal kijken of je vader het goed doet,” komt oom Matthieu ertussen
door. Zijn vette knipoog naar Natalie maakt het helemaal goed. “Dan ga ik ook
even mee hoor, mam, even lekker wandelen en daarna heerlijk slapen in mijn
eigen bed.” Ze kijkt naar Michelle en die weet precies wat ze bedoelt.
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Als na het eten alles is opgeruimd en de koffie staat te pruttelen, brengt moeder
Charlotte naar bed. Michelle schenkt haar alvast een kopje koffie in, dan kunnen
ze zo meteen weg. Vader en oom Matthieu zijn nog even buiten bezig en daarom
schenkt Michelle de koffie in de thermoskan, zo blijft het lekker warm. De beide
mannen schenken straks zelf wel een bakkie in, zei vader. Natalie en Jennifer
hebben hun pyjama al in de douche neergelegd, zodat ze, als ze terug zijn, meteen hun bed in kunnen. Michelle mag wat later, maar heeft nu al haar bedenkingen. Ze denkt erover om er ook heerlijk vroeg in te duiken met een mooi boek.
Het weekend is best vermoeiend geweest. Opa en oma Kaspers zijn ontzettend
lief en Michelle vindt het ook geweldig dat ze er weer zijn geweest, maar ze sliep
samen met Natalie in één bed en dat zijn beiden niet meer gewend. Er is dan ook
tot laat in de avond gekletst, maar dat niet alleen, ook overdag zijn ze druk geweest. Eerst naar de galerie van Arthur en toen naar de bruidsstoffengroothandel
waar moeder stalen voor de jurk van Lenneke ter Harmsel heeft meegenomen.
Daarna zijn ze ook nog even bij opa en oma de Groot langs geweest in het bejaardenhuis. En vandaag moesten ze alweer, nog voordat ze weer naar huis reden,
langs Arthur om het geld voor ome Ab op te halen. Allemaal heel leuk en gezellig, maar je doet Michelle er geen plezier mee. Ze is het liefste thuis en slaapt het
liefst in haar eigen bed, net als haar jongere zusje. Toch was het wel fijn dat oom
Matthieu hen naar huis wilde brengen. Wat nog fijner was: Hij blijft een paar dagen en dat had Michelle helemaal niet verwacht. Oom was altijd overal druk mee
en had weinig tijd voor familiebezoekjes. Nu dus wel, misschien gingen ze één
dezer dagen wel gezellig, samen met hem, zwemmen of een eindje fietsen. Dat
zou leuk zijn, want vakantie is fijn, maar duurt op het laatst toch wel een beetje
lang.
Samen met moeder, Natalie en Jennifer loopt Michelle achterlangs, door het bos,
naar de familie Wolters. Jennifer voorop met het lege emmertje in haar hand.
Als ze het bos uit zijn, lopen ze over een karrenspoor tussen het weiland en het
aardappelveld door. Een nieuwsgierige koe rent hun kant op en als ze vlakbij is
gaat haar snuivende snuit omhoog. “Bah,” zegt Natalie, “er druipt allemaal kwijl
van haar snuit.” Het is net of het beest het hoort en met een protesterende ‘BOE’
rent ze weer terug naar de kudde, die een eindje verderop staat te grazen. Jennifer
is hard door gelopen, toen ze het beest aan zag komen rennen. “Ik dacht….., ik
dacht……,” komt er hortend en stotend uit, “hij springt er zo overheen.” Ze moeten allemaal lachen en moeder zegt: “Een koe is een zij, Jennifer, en een mannetje heet een stier.” Dan horen ze de stem van Jenneke: “En een koe zal nooit over
het draad springen of ze moet in paniek helemaal geen andere kant op kunnen.”
Ze staat bij de ingang van haar moestuin met een kruiwagen in haar handen.
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“Ik had een paar aardappels opgehaald en hoorde de koe loeien. Toen moest ik
even om het hoekje kijken wat er aan de hand was. Wat gezellig, komen jullie
even buurten?” “We komen het emmertje even terugbrengen met de boodschap
dat de sperzieboontjes verrukkelijk waren,” zegt Michelle’s moeder, “maar willen
eigenlijk meteen doorlopen naar de familie Bartels. Michelle wil graag even naar
Eefje, ook om te horen hoever het met Laika is.” “Dat komt goed uit, willen jullie dan een doosje eieren voor Anneke meenemen, dan hoef ik er morgen de deur
niet voor uit. Het wordt morgen een drukke dag, want de bessen moeten geplukt.
Als jullie trouwens zin hebben om morgenmiddag te komen helpen, zou dat fijn
zijn. Mijn oudste dochter en haar gezin helpen ook elk jaar plukken in de vakantie en blijven dan de hele dag. Over twee weken, met de Dreumense Dagen, is
namelijk de jaarlijkse taart en jam wedstrijd. Mijn geheimpje is, dat de jam twee
weekjes moet hebben gestaan, dan is het op zijn lekkerst, dus moeten de bessen
er morgen af. Dan ik ze donderdag koken en inmaken.” De meisjes kijken hun
moeder vol verwachting aan, zou het mogen? “Van mij mag het hoor. Zelf vind
ik het ook wel leuk om te helpen, maar ik moet even overleggen met Herman, in
verband met Charlotte. Ga er maar vanuit dat we er zullen zijn, de meisjes in ieder geval, als ik ze zo hoor juichen.” “Kan ik dan morgen ook de aardbeiplantjes
meenemen?” vraagt Natalie. “Ja hoor, eerst de grond een beetje vochtig maken
en dan kunnen ze er zo in. Ik heb ook nog een paar andere plantjes voor je klaar
staan, boerenkool, spruitjes en prei.” Natalie staat te popelen om haar nieuwe
aanwinsten te gaan bekijken, maar volgens moeder kan dat morgen ook nog wel.
Het is al acht uur ondertussen en ze moeten nog een eindje verder.
Ze lopen gauw door naar de boerderij van Bartels, over het fietspad, want langs
de Grundeloseweg is geen voetpad gemaakt. Eefje staat buiten, ze helpt haar
moeder met het opruimen van het kraampje. Als ze Michelle ziet begint ze enthousiast te zwaaien. Ook haar moeder doet driftig mee. Michelle wil terug
zwaaien, maar denkt gelukkig nog net op tijd aan het doosje met eieren dat ze
in haar handen heeft. Als ze de eieren veilig heeft afgegeven aan Eefjes moeder,
rent ze samen met Eefje naar de deel, waar in een hoek een apart plekje is gemaakt voor Laika. Afgeschermd door een paar hoge planken, voor kleine kinderhandjes, maar ook zodat de kleine puppies er straks niet meteen al uit kunnen.
Laika ligt heerlijk in het verse hooi en laat zich alle aandacht welgevallen. Eefjes
vader komt ook even kijken en voorspelt dat het nog wel een paar weekjes duurt
voordat de puppies komen. Hij wijst naar Laika’s buik en Michelle ziet dat daar
van alles beweegt. Het duurt haar allemaal veel te lang, een paar weken nog zegt
Eefjes vader. Ze kan er bijna niet op wachten en dan nog de grote vraag:
Zou ze van vader en moeder een jong hondje mogen?
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36.

Geert is al vroeg uit de veren, hij weet uit ervaring dat de plukdag in huize Wolters een drukke dag is. Moeder heeft gisteren alles al klaargezet voor het eten zodat ze zich daar niet meer druk om hoeft te maken. Vader zorgt de hele dag voor
het natje en droogje van iedereen en het is Geerts taak om regelmatig de volle
emmertjes te legen. In verschillende bakken die al klaar staan, in de keuken op de
deel. Soort bij soort en dan het emmertje goed omspoelen. Moeder is daar heel
secuur op, want anders komt er viezigheid in de jam en dat mag absoluut niet.
In de loop van de morgen komt Jannie met haar twee zonen, Jos en Niek. Ze zet
de auto netjes aan de rand van het erf, voor de oude tractor, dan staat hij niet in
de weg bij het heen en weer lopen tussen de moestuin en het huis. Daarna sluit ze
het hek, want Jos speelt graag op de het oude barrel en ook nu kruipt hij meteen
achter het stuur. De tractor is al een hele tijd niet niet meer gebruikt en Geerts
vader heeft alle scherpe onderdelen eraf gehaald. Binnen gekomen vertelt ze dat
Kees, haar man, wat later komt in verband met een spoedklus in de rechtbank.
Na een tijdje komt het Josje binnen met de mededeling dat opa’s ‘trekker’ een
lekke band heeft. Geerts vader lacht erom, maar het kereltje houdt voet bij stuk,
er zit volgens hem een groot gat in de band en wil het zijn opa laten zien. “n
Gat?” komt er verbaasd uit zijn mond, “dan mö-r-iej dat oen grotva mer efkes
loaten zeen, mien jongen.” Josje neemt hem aan de hand en sleurt hem mee naar
buiten. Even later zijn ze terug. “Vrömd,” zegt Geerts vader, “t lik wa of der ene
met’n mes ‘n stuk oet’n baand hef esnene. Neet dat’ slim is, waant den trekker
löp toch neet mear, mer ‘t is wa vrömd. Wei zol doar now toch plezeer in hebben.” Hij schudt zijn hoofd en drinkt zijn koffiekopje leeg. Ondertussen heeft
Geerts moeder boterhammen gesmeerd en neemt ze mee naar buiten onder de
parasol. “Nog eawn heanig an in’t zunneke, zo metene hebt wiej ‘t a drok zat.”
“En doarumme kom ik ok efkes biejspringen,” klinkt er vanuit de keuken. “Ach,
Dinie, wat nen verrassing, ik dach da’j nog op vekaansie warren met de zang
verenige.” “Nee, moo, ik bin earder terugge kömmen, der was neet zovölle an dit
joar.” Geert kijkt naar zijn zus, ze lijkt een beetje verdrietig.
“Now, hier hoof iej oe neet te vervelen, der is waark zat,” probeert hij haar wat af
te leiden en dat lukt hem. Dinie lacht, “Heanig an googemerd, ik möt eers eawn
biejkommen van’t fietsen, die brugge lik eelken moal da’k der oawer hen möt höger en a’j dan ok nog de weend tiegen hebt.” “Weend ?” doet Geerts vader mee,
“weend? Woar veul iej dan weend? Oene conditie doar lig’t an, skooljuffrouwe.”
Hij slaat zijn arm om zijn dochter heen. “Iej möt es wat vaker oawer den bult hen
kommen, dat döt oe moo good,” komt er zachtjes achteraan.
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“En de vaa ok, heur,” zegt Jannie, ”alloh, nemt nen plakke stoete en dan goat
wiej zo rap an’t waark. De bearzen komt der neet duur de weend of vallen.”
“Weelken weend?” vraagt Geerts vader nogmaals in het algemeen. En zo eten ze
gezellig de hele schaal met boterhammen leeg.
In de tuin gekomen schudt Dinie haar hoofd, “Iej hebt neet oawerdreewn, moo.
Der zit nen bessen bult bearzen an, ik geleuf da’j der nog nooit zovölle an hebt
ehad.” “Ik hoppe da’we ze der vedaage allemoal of kunt kriegen,” zucht Geerts
moeder. “Dat dach ik wa,” komt er vanachter de grote heg. Ze kijken allemaal
tegelijk op.
Daar komt Anneke Bartels met Eefje en Karin. “Iej kunt vaste wa een paar ekstra
haande gebroeken.” “Aaltied,” roept Jannie, “Oh, kiek es moo, der koomp nog
mear volk ‘t aarf op.” En ja hoor, vanaf de andere kaant komt de familie Kaspers
aan wandelen. Geert ziet zijn moeder verbaasd kijken, zoveel hulp had ze zeker
niet verwacht op deze zonnige woensdagmiddag.
“Herman komt zo ook nog, als Charlotte wakker is, maar ik heb Matthieu alvast
meegenomen.” “Aangenaam,” roept deze en stelt zich netjes aan iedereen voor.
Wat een rare kwibus, denkt Geert, we gaan bessen plukken en hij draagt een wit
overhemd en een lichte broek, wat zal die er uit zien vanavond, bedenkt hij met
een heimelijk lachje.
“Blijven jullie dan ook eten vanavond?” vraagt zijn moeder in het algemeen.
“Wij niet, want ik heb Hein beloofd om vijf uur weer thuis te zijn,” is Anneke
Bartels antwoord. “Is dat niet teveel werk dan?” reageert Heleen Kaspers,”wij
zijn met drie volwassenen?” “Geen probleem,” zegt Jannie, “mijn moeder kennende heeft ze weer voor een heel weeshuis gekookt.” Geert ziet zijn moeder
grinneken. “Ik heb het liefst mijn hele huis vol met gezellige mensen.”
“Dan zeg ik graag ‘ja’, want ik heb nog niets voorbereid.” antwoordt Heleen.
En dan is het tijd om aan het werk te gaan, het is ontzettend gezellig in de kleine
moestuin. Iedereen heeft wel een leuk verhaal te vertellen. Vooral de broer van
Kaspers weet van wanten, niet alleen qua gespreksstof, maar ook wat betreft het
werk. Geert heeft er een goede hulp aan, Matthieu manoevreert, als een ervaren
boer, met de kruiwagen. Hij spoelt de emmers en helpt daarna weer met plukken.
Tussendoor heeft hij voor de kleintjes grapjes en voor de dames charmante complimenten.
Als net na vier uur Kees Brok zijn oude fiets tegen de schuur aan zet, komt de
stemming er helemaal goed in. Josje brengt hem gauw een emmertje en heeft er
stiekem een bodempje kruisbessen in gedaan. Opa heeft immers gezegd dat zijn
vader eerst een emmer vol geplukt moet hebben, voordat hij wat te eten krijgt.
©GLJ©

-113-

Iedereen heeft het gezien, maar niemand die er wat van zegt. Tot bij het eten, als
Kees zijn toetje heeft klaargemaakt, ijs met vruchten en heel veel slagroom er
bovenop, en Geerts vader ineens zegt: “k Zol dat bäkske mer duurskoewn, waant
voolgens miej lust Joske dat nog wa. Dat jöngske hef miej toch hard ewaarkt
vedaage. Hee hef zelfs zin va eheulpen met’ vullen van zin emmerke.” Waarop
Matthieu onbedaarlijk begint te lachen en ook de anderen doen mee.
Als iedereen genoeg heeft gehad steken ze gezamelijk de mouwen uit de handen met het opruimen van de keuken. De mannen gaan alvast naar buiten om al
het gereedschap dat die middag is gebruikt, schoon te maken en op te ruimen.
Geert brengt, samen met Michelle, de overtollige stoelen naar de deel. Als ze
de keuken weer in komen hoort hij waar zijn moeder en buurvrouw Kaspers het
over hebben, over koken. Buurvrouw Kaspers haar vriendin runt in Utrecht een
Bed&Breakfast en nu vraagt ze zich af of dat ook niet wat is voor Geerts moeder.
Het is iets nieuws, maar haar vriendin vindt het geweldig leuk om te doen. Je verhuurt kamers in je huis en zorgt voor het eten en drinken van de gasten. Omdat
je zelf bepaalt wanneer en hoeveel mensen tegelijk je in je huis wilt ontvangen,
is het nooit een verplichting. Het schijnt een goede bron van inkomsten te zijn en
Heleen weet dat er in deze buurt nog niemand zoiets doet. Dat lijkt Geerts moeder wel wat, ze hebben immers ruimte genoeg. Ook Jannie en Dinie zijn erg positief en sporen Geerts moeder aan om het er eens met vader over te hebben. Geert
is blij met wat hij hoort, de familie Kaspers brengt nieuwe ideeen in het kleine
dorp. Bij Bartels komt waarschijnlijk een creche en je zult zien dat er bij hun
zo’n Bed&Breakfast komt. Hij vindt het een geweldig idee, nu nog afwachten of
zijn vader er ook voor te porren is.
Ineens horen ze kabaal achter het huis en ze haasten zich naar buiten. Tot ieders
grote verbazing staat Matthieu midden op het erf, in een veel te kleine overal, van
Gait, met klompen. Hij, de werktuigbouwkundige, en nieuwsgierig als hij is, wilde eens een kijkje nemen in de stal. De constructie van de melkmachine had zijn
aandacht getrokken en moest van alle kanten bekeken worden. Ondanks waarschuwingen van Geerts vader was hij toch uitgegleden in een verse plakaat mest,
die net tijdens het melken door een koe was neergelegd. Iedereen moet lachen om
het komische gezicht dat Matthieu er bij trekt. Behalve Heleen, met de opmerking: “En ik mag zeker je kleren wassen?” Matthieu steelt helemaal de show als
hij op zijn knieen naar zijn schoonzuster toe kruipt, wat meteen weer een reactie
van Geerts vader uitlokt: “Heanig an, da’s nen zo good as niejen overal.” Geert is
niet de enige die het gezelschap van Mattieu waardeert. Ook boer Wolters ziet dat
zijn jongste dochter weer wat kleur op de wangen krijgen en als vader weet hij
heus wel dat dat niet alleen van het zonnetje komt. Wat doet hem dat goed, want
zijn deerntje zat niet lekker in haar vel, dat had hij ook wel gezien.
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37.
In optocht loopt de familie Kaspers weer naar huis. Jennifer voorop met in haar
hand een bakje aardbeien. Dan Natalie met een doosje aardbeiplanten en haar vader achter haar, met nog een doosje waarin de andere plantjes zitten. Daarachter
Michelle en Heleen, met in de wandelwagen Charlotte en daar helemaal achter
loopt Matthieu, op blote voeten omdat de klompen bij nader inzien toch te krapjes waren. In zijn hand de vuilniszak met kleding. Meteen al toen ze weg liepen
bij Wolters had Herman hem gevraagd of hij alsjeblieft achteraan wou lopen,
want de wind kwam vanaf hun huis en het geurtje dat Matthieu droeg was niet
erg aangenaam te noemen. In koor had het uit de monden van de familie Wolters
geklonken: “Steenken, hoezo steenken?” Zelfs Dinie had meegedaan, maar toch
wel een beetje anders dan de anderen, had Matthieu gemerkt. Een leuke meid,
die Dinie. Een beetje stilletjes eerst in de middag, maar later was ze zelfs naast
hem gaan zitten aan tafel. Het was dan ook erg gezellig geweest. Matthieu kan
zich niet heugen met zoveel plezier aan tafel te hebben gezeten, met mensen die
hij amper kende. Ook Kees, ondanks dat hij advocaat is en zich vaak in zeer net
gezelschap bevindt voor zijn werk, voerde met zijn Twentse grapjes vaak de boventoon. Matthieu vond zijn uitspraak: ’Twentse leu, leuke leu’ dan ook erg toepasselijk. Als ze de tuin inlopen blijft Matthieu maar even buiten tot Heleen terug
komt met een emmer zeepsop. Daar dumpt hij zijn kleren in en daarna springt hij
snel onder de douche. Jennifer geeft hem een dikke knuffel als ze naar bed gaat
en wrijft haar neusje in zijn hals. “Wat ruikt u weer lekker, oom Matthieu,” lacht
ze. “Plaag jij mij, kleine ondeugd,” zegt hij, terwijl hij haar kietelt. Ze rent naar
boven en daar begint een heus kussengevecht, waar op een gegeven moment, de
hele familie aan mee doet. Totdat Heleen het genoeg vindt en dan is het ook binnen een paar minuten muisstil boven, op de slaapkamers van de meisjes.
“Jij ook een glaasje fris, Matthieu?” vraagt zijn broer hem. Matthieu was helemaal in gedachten. “Ja, graag.” Als Herman naast hem gaat zitten zegt deze,
“Drukke dag, hè?” “Anders druk, maar zo gezellig. Weet je Herman, ik geniet
hier zo, maar vanavond had ik het wel even moeilijk. Weet je hoe het kwam dat
ik uitgleed in de stal? Kees vroeg aan boer Wolters hoe hij in vredesnaam aan die
mooie chique kapstok kwam. Ik had nog niets gezien en hoorde het verhaal van
de boer aan, over dat op een dag in het voorjaar zijn afrastering helemaal stuk
was geweest. Ook de planken, waar de koeien overheen moesten waren verschoven en dat had helemaal verkeerd af kunnen lopen. Hij gaf een meisje de schuld
omdat hij dat schoentje had gevonden. Ik zag Sylvia’s hakschoentje in de staldeur
steken en schaamde me dood. Hij moest eens weten, dat ik dat ben geweest.”
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38.
Die zaterdagochtend brengt Jenneke, zoals afgesproken, een grote lap stof naar
Heleen Kaspers. Zij heeft een hele handige machine, die niet alleen het lapje stof
netjes afwerkt, maar ook meteen een zoompje maakt. Heleen heeft tijdens het
bessen plukken beloofd dat voor Jenneke te doen. Herman zit ook in de kamer
gezellig een kopje koffie mee te drinken, terwijl de dames de stof alvast op de
juiste maat afknippen. Ineens schiet Jenneke nog iets raars te binnen wat bij hen
op het erf is gebeurd. Eerst al het stuk worst en de kapot gesneden tractor band,
maar dat had ze al tijdens het plukken verteld. Er is nog iets raars gebeurd.
Vrijdagochtend was Lex hevig tekeer gegaan, toen er een hele chique auto hun
erf opgedraaid was. Omdat degene die erin zat er blijkbaar niet uit durfde en luid
begon te claxonneren, was Gait naar buiten gelopen. De bestuurder had het raampje opengedraaid en geroepen: ‘Hallo, volluk, ken er effe iemand naar buite komme en die valse hond vasthouwe?’ ‘Wa-wol-iej-dan?’ had Gait hem gevraagd.
Ondertussen had Jenneke, die nieuwsgierig was geworden naar de bezoeker en
mee was gelopen, Lex aan de ketting gedaan. De man was voorzichtig uit de
wagen gestapt, zich eerst verzekerend van het feit dat Lex echt wel vast zat, maar
bleef zich nog schuil houden achter het portier. Langzaam kwam hij wat dichterbij en konden Gait en Jenneke hem pas goed bekijken. Het was een klein, vadsig
mannetje met geniepige kleine oogjes. Het weinige haar dat hij nog had lag vettig
op zijn hoofd. Het deed Gait, zo had hij Jenneke later verteld, denken aan de pot
met vaseline, die hij gebruikt in de stal, om zijn handen in te vetten voordat hij
gaat melken. ‘Beste agrariër,’ was het ventje overdreven articulerend begonnen,
‘U weet net zo goed als ik dat het momenteel dure, moeilijke tijden zijn voor het
in stand houwe van een boerenbedrijf. Daarom kom ik u vandaag een voorstel
doen, waarvan ik zeker weet dat ik u daarmee een groot, wat zeg ik, een formidabel groot plezier doe. Ik koop vandaag van u, voor een goede prijs, al het land
en de boerderij, dan ben u ineens van al uw zorrege af. Bovendien ken u dan met
het geld, de rest van uw leven genietend doorbrenge in zo’n mooie bejaardenwoning die ik hier gezien heb in het dorp. Wat denkt u daar van?’ Jenneke had Gaits
ogen, tijdens het verhaal van het ventje, steeds groter zien worden en ze hield
haar hart al vast, maar Gait leek de kalmheid zelve.
‘En woarumme har iej dan edach dat ik de boole van de haand zol willen doon?’
vroeg hij. ‘Nou, beste boer,’ en de klank van de stem van het mannetje werd wat
grimmiger, ‘de afgelopen weken heb u kunnen ervare wat er allemaal met uw
bedrijf kan gebeure: kapot materiaal, brand, inbrekers, noem maar op. Nog meer
van deze tegenslage kunne wel eens een faillissement betekene.’
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Gait was rood aangelopen van woede, had zich omgedraaid en de hooivork uit de
zijkant van de hooimijt getrokken, met de woorden: ‘Zo, dus iej zit hier achter,
iej lellijkerd. Van mien aarf of en wa dreks aans rieg ik oe an de heuivorke.’
Het kereltje was zijn wagen in gevlucht en had de portieren van de binnenkant
op slot gedaan. Met het achteruit draaien, de Grundeloseweg op, had hij bijna
de auto van slager Koopmans geramd, die nog maar net op tijd kon remmen en
flink begon te claxonneren. Van schrik had het ventje zoveel gas gegeven dat er,
bij het wegrijden, rook van zijn banden af kwam. Slager Koopmans was uit zijn
auto gestapt en naar Gait gelopen. ‘A’j vleisch biej de eerpels wilt, kö’j better biej
miej in de slagerieje kommen. Iej hooft’ neet zelf an de heuivorke te riegen.’ Gait
was ‘kats van’t rabbat’ geweest, zoals Jenneke dat zo mooi kon zeggen en had
gezegd: ‘Dissen gladjanus har’t aans wa verdeend, Koopmans. Hee zit achter al
dat gedoo in Dreumen de leste tied. Now he’k verdikkeme ’t kenteken neet ontheulen vuur Hendrik-Jan.’ De slager had met een briefje gewapperd, ‘Ikke wa, ‘k
heb aait zo’n plakding an de binnenkaante van de roete van’ auto. Vuur bestellingen die’t de leu miej oonderweg too roopt. Mer ik goa noar Grundelo, za’k’t doar
ofgiewn? Hendrik-Jan hef vekaansie of möt der hier nog pelietie opan?’
‘Nee, loat met goan, ik deank dat dissen crimineel neet ’t lef hef um nog nen
moal zin gezichte hier op’t aarf te loaten zeen.’ “Nou,” had Jenneke het verhaal
afgesloten, “en daar had Gait gelijk in want we hebben hem niet weer gezien.”
Herman had Heleen aangekeken, de beschrijving die Jenneke had gegeven, leek
precies op de man die zich aan Herman had voorgesteld als William van Bergen
Henegouwen, de bijna verloofde van Chantal Westervoort, de telefoniste van
‘IDS’. Wat in hemelsnaam had er zich hier afgespeeld, vroeg Herman zich af,
daar moest hij meer van weten. Hij had zich verontschuldigd bij de dames onder
het mom van: ‘nog veel werk te doen’ en was, met zijn agenda in de hand, naar
het atelier gelopen. Pakte daar de telefoon en draaide Chantals nummer. “Westervoort,” zei aan de andere kant een zware stem. “Met Kaspers, bouwbedrijf ‘IDS’
spreekt u, is Chantal ook thuis? Ik wil haar wat vragen over William.” “Momentje,” waarna Herman een heftige discussie hoorde op de achtergrond, tussen vader
en dochter. “Wat zou hij nog meer hebben gedaan, papa? Ze gaan me vast ontslaan!” en daarna de mannenstem: “Gedane zaken nemen geen keer en dat vertel
je je baas maar, hier de telefoon, aanpakken.” Dan hoort Herman heel zachtjes:
“Met Chantal,” en meteen huilend erachter aan,”het spijt me vreselijk, wat er
ook gebeurd mag zijn.” “Chantal,” had Herman resoluut gezegd, “ik wil dit niet
over de telefoon bespreken. Vanavond, om zeven uur, kom ik langs en moet je
mij maar eens vertellen hoe de vork in de steel zit. Kan dat?” “Ja, meneer,” had
Chantal kleintjes geantwoord. “Tot vanavond dan en de groeten aan je ouders.”
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39.
Als Herman binnenkomt bij de familie Westervoort zit Chantal, met rood behuilde ogen en een doos tissues, op de bank. Herman gaat tegenover haar zitten
en wordt meteen door Chantals moeder voorzien van een kopje koffie. Haar vader probeert beleefd een gesprek te beginnen over het weer, maar Herman valt
hem in de rede. “Zullen we meteen beginnen met hetgene waarvoor ik kom? Dan
hebben we dat gehad. We kunnen het wel voor ons uit schuiven, maar ik denk
niet dat het daar veel anders van wordt, of wel Chantal?” Hierop volgt een diepe
gierende huilbui van Chantal, die door haar moeder direct wordt vermand en een
tissue in haar hand krijgt gedrukt, om haar neus mee te snuiten. Chantal probeert
hiermee wat tijd te rekken, maar Herman gaat resoluut door. “Vertel me eens
Chantal, waarom denk jij, dat ik het recht heb je te ontslaan. Wat is er in vredesnaam gebeurd, kun je me dat vertellen?” Na nog een keer haar neus te hebben
gesnoten is ze, eenmaal op dreef, niet meer te stuiten. Hoe verder ze vordert, hoe
meer medelijden Herman krijgt met dit meisje, dat gebukt gaat onder een zware
last, waarvan zij niet eens de veroorzaker is, maar eerder een slachtoffer.
Ze vertelt dat, toen vorig jaar het bouwbedrijf ‘IDS’ ter overname werd aangeboden, daar vele ondernemers op af kwamen. Zo ook het bedrijf waarvan William van Bergen Henegouwen onderdirecteur was. Een, in de ogen van Chantal,
uiterst charmante man, die ook nog eens vrijgezel bleek te zijn. Na de overname
door het bedrijf uit Utrecht, waar Herman voor werkt, was William nog een paar
keer langs geweest met bloemen en kleine presentjes. Chantals collega’s hadden
haar gewaarschuwd en aangeraden het contact met hem te verbreken. Chantal
had er, zo verliefd als ze was, geen kwaad in gezien en hem buiten kantooruren
ontmoet. Met allerlei mooie verhalen had hij haar zover gekregen een auto op
haar naam te huren, zijn verblijf in een hotel en wat nieuwe kleren te betalen. Hij
zat financieel, een beetje zwaar. Zijn compagnon had het door William geïnvesteerde geld nog niet terug betaald, maar dat kon elk moment gebeuren en dan zou
hij Chantal het geleende geld, met een flinke rente er bovenop, meteen terugbetalen. Bovendien had hij gezegd, dat hij zo verliefd op haar was geworden en zijn
leven niet zonder haar kon voorstellen, dat ze zich maar gauw moesten verloven,
dus wat kon haar gebeuren. Als ze eenmaal zijn vrouw was, hadden ze zoveel
geld dat ze niet eens meer hoefde te werken. Nu zat het een beetje moeilijk, maar
straks…. Achteraf hadden er belletjes bij haar moeten gaan rinkelen, want er
waren dingen gebeurd, die toch wel raar waren. Zo waren ze aangehouden door
de politie en had de agent William met een andere naam aangesproken. Uit zijn
rijbewijs was een fotootje gevallen van een vrouw met twee kinderen.
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Zijn zus, neefje en nichtje, had hij haar met tegenzin verteld toen ze er naar
vroeg. Zoiets vertel je toch gewoon, dat is toch iets om trots op te zijn. Zo trots
om ze in je portefeuille te bewaren en dan niet laten zien? Dat begreep Chantal
niet. Ook begreep ze niet waar ineens, op een maandag morgen, de bruine beugelportemonnee vandaan kwam, die ze had gevonden in haar tasje. En dan waren
er ook nog de talrijke telefoontjes in een voor Chantal niet te verstaan dialect,
die abrupt werden afgebroken als William in de gaten kreeg, dat ze probeerde
mee te luisteren. Ja, wat wilde hij dan, het was immers haar telefoon waar hij
mee belde? Dat taaltje had ze ook gehoord, toen ze op een avond uit eten waren
geweest, natuurlijk op haar kosten, en er een witte auto achter hen had gereden.
William was witheet geworden toen zij verteld had dat ze die auto al veel vaker
had gezien. Het was haar opgevallen aan het Belgische nummerbord, dat zag je
hier niet vaak. Hij had de huurauto aan de kant van de weg gezet, had wat uit het
handschoenvakje gepakt en was, voor zover zijn postuur dat toeliet, uit de auto
gesprongen, pal voor de achterop komende witte auto, waarvan de bstuurder nog
maar net op tijd, met gierende banden, kon remmen. Het was er ongelofelijk aan
toe gegaan. Er werd in datzelfde dialect geschreeuwd, gevolgd door een ijzige
stilte van maar een paar seconden. Daarna was de witte auto er met gierende banden vandoor gegaan. William was achter het stuur gekropen en had iets gemompeld van ‘wat denken ze wel’ en ze hadden hun reis vervolgd.
Chantal neemt een slokje water uit het glas dat haar moeder voor haar heeft neergezet, ook de koffiekopjes worden bijgevuld, terwijl Chantal verder gaat.
Ze had zijn praatjes bijna drie maanden lang geloofd, totdat ze gisteren samen
met haar moeder naar de stad wilde gaan, maar geen geld meer kon ophalen bij
de bank. De juffrouw achter het loket vertelde haar, ‘dat haar rekening was geblokkeerd.’ Met een rood hoofd van schaamte had Chantal verteld dat dat onmogelijk was en daarom werd zij en haar moeder naar een ander loket verwezen.
Daar kreeg ze te horen dat ze flink rood stond doordat er de laatste maanden door
haar te veel cheques waren uitgeschreven. Toen Chantal er verbaasd op gereageerd had met de opmerking dat ze helemaal geen cheques had gebruikt, was de
medewerkster naar het kantoor van de directeur gelopen en die had hen vriendelijk te woord gestaan. Na enig speurwerk kwamen de betreffende cheques op
tafel en had Chantal gezien dat dit het werk van William was.
Die avond, had ze hem erop aangesproken en om opheldering gevraagd in bijzijn
van haar ouders. William was zo boos geworden, over het feit, dat haar ouders nu
op de hoogte waren van hun privézaken, dat hij haar had geslagen. Daarna was
hij de kamer uitgelopen naar de voordeur en had die zo ontzettend hard achter
zich dichtgegooid, dat het raampje eruit was gesprongen.
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“Ja,” komt ineens Chantals vader ertussen, “geslagen, die minkukel had het lef
mijn dochter in haar gezicht te slaan en er meteen erna vandoor te gaan. Als ik
hem in mijn vingers had gekregen, dan was hij nog niet jarig geweest.” De goede
man had al een tijdje op het puntje van zijn stoel gezeten en zich nog steeds kunnen beheersen, maar nu was zijn grens bereikt. Waarschijnlijk door het feit dat
hij zich zo machteloos voelde, omdat hij te laat was geweest om zijn dochter te
beschermen. De vogel was al gevlogen. Chantal huilt zachtjes bij de laatste woorden, dat ze had gehoopt dat het hier bij zou blijven, dat zij het enige slachtoffer
was van William. Er bleven nog steeds rekeningen komen. Ze had ondertussen al
aangifte gedaan en volgende week had ze een afspraak met een advocaat. Nooit
had ze het vermoeden gehad, dat hij achter al die rare zaakjes in Dreumen zat.
Natuurlijk had ze er van gehoord en in de krant gelezen, maar dat haar William
daar toe in staat was, had ze pas begrepen toen Herman haar belde.
Herman drinkt het laatste slokje koffie uit zijn kopje en zegt: “Tjonge jonge,
Chantal wat een verhaal, je gelooft toch niet dat zoiets in het echt kan gebeuren,
het lijkt wel of je in een film bent beland.” “Maar dat is het nog niet,” haalt Chantal ineens met gierende stem uit, “ze weten waar ik woon! Vorige week stonden
er ineens twee ongure types voor de deur, gelukkig heeft papa ze niet binnen
gelaten.” Haar moeder slaat een arm om haar heen en haar vader maakt het verhaal af. “Twee kerels met een raar accent vroegen of ik wist waar Wim was.” Op
zijn antwoord dat hij niemand kende die Wim heette, moesten ze beiden lachen
en de kleinste had zijn voet tussen de deur gezet toen Chantals vader hem wilde
sluiten. ‘Ge wete wel wie we hebbe motte, Wim, Wimmeke, Wilfried, Willy,
William. Die kerel heb meer name dan geld,’ had de langste geroepen, ‘we benne
hier toch bij ’t Chantalleke? Roep haar maar effe, want we kreige nog cente van
die gast en volgens hem heb zij zat. Veurige keer dat we hem vroege krege we
nen blaffer tegen onzen kop, maar daar laten wij het niet bij zitte, heur. Roep dat
vrouwtje maar, dan kunnen we zake doen en zijn we zo weer vort.’ ‘Mijn dochter weet hier niets van en bovendien is ze niet thuis,’ had Chantals vader gezegd,
‘en nu van mijn tuinpad af anders bel ik de politie.’ Dat had geholpen en de lange
had de kleine meegetrokken met de woorden: ‘k Deank toch niet dar Wim der
is, we gaan hem elders zeuken. Wacht maar af, we krijge oonze cente wel. Niet
goedschiks, dan maar kwaadschiks.’ En daar was Chantals vader toch wel van
geschrokken, het waren echt geen lieverdjes geweest die twee kerels, een beetje
dom dat wel, maar volgens hem waren ze tot alles in staat om aan hun geld te komen. En dat maakt ook Chantal angstig, wat zit er nog aan te komen? Ze weet het
niet. “Maar ik laat me niet klein krijgen,” komt er ineens uit terwijl ze haar rug
recht, “hoelang het ook gaat duren, terug betalen dat zal hij.”
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“Nu ik jouw verhaal gehoord heb begin ik het een en ander te begrijpen,” neemt
Herman het woord. “Toen ik William of Wim in ons kantoor tegen kwam, ik
hem meteen al geen prettig heerschap vond. Daar kwam bij dat jij, Chantal, hem
dingen hebt verteld die vertrouwelijk waren en dat is dus niet zonder gevolgen
gebleven. De familie Wolters heeft de afgelopen weken erg veel last gehad van
vandalisme, waarschijnlijk door die twee domme maatjes van William. Er zijn
dingen vernield en er is brand gesticht. Ze hebben zelfs geprobeerd de hond te
vergiftigen. Toen afgelopen vrijdag William zelf ook nog langs kwam om de boer
te intimideren, is hij erachter gekomen dat zijn plannetje hopeloos mislukt is, omdat de boer hem met de hooivork van het erf heeft gejaagd. Waarschijnlijk kiest
William eieren voor zijn geld en is hij met de noorderzon vertrokken. Ik denk dan
ook niet dat je bang hoeft te zijn dat je hem nog tegenkomt, maar ik zou er nog
wel even melding van maken bij de politie. Ze moeten weten dat er een verband
is, tussen jouw William en de vandalen die Dreumen onveilig maken. Toch is dat
alles niet alleen jouw schuld Chantal. Er is misbruik van je gemaakt, je bent om
de tuin geleid. Als er geen overname was geweest van ‘IDS’ dan was deze crimineel, want zo noem ik hem, immers niet op jouw pad gekomen. Ons bedrijf is dus
de aanleiding geweest tot dit hele gebeuren. Daarom heb ik een voorstel: Laat die
advocaat volgende week maar bij ons op het kantoor komen en dan wil ik graag
bij het gesprek zijn, als je dat goed vindt. Misschien kunnen we als bedrijf zo
laten zien, dat we achter je staan en willen helpen. Ik doe dit alleen maar Chantal
omdat je een geweldige pientere meid en een aanwinst bent voor ons bedrijf.”
“Dus ik mag blijven?” klinkt het opgelucht. “Ja, jij mag blijven, graag zelfs en
denk eraan, het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht.” “Bedankt meneer
Kaspers, zo heel erg bedankt, dit is meer dan ik had durven hopen,” zegt Chantal
heel zachtjes. “Nou meisje, ik zie je maandag op kantoor en niet meer piekeren
hè, beloof je me dat?” Chantal knikt en geeft hem een hand waarna haar moeder
hetzelfde doet, maar eerst nog even met een tissue haar ogen moet drogen.
Zo neemt Herman afscheid en de heer Westervoort loopt met hem mee naar de
deur, waar een groot stuk plakband de restanten van het raampje bij elkaar houdt.
In het voorbijgaan wijst Herman ernaar. “Daar stuur ik volgende week een mannetje voor om te repareren. Wilt u er dan voor zorgen dat Chantal nog contact
opneemt met de politie? Het is een zware les voor haar geweest, haar eerste
vriendje en dan zo’n heerschap. Ik wilde haar niet nog banger maken, maar het
verontrust me dat die Wim in het bezit is van een pistool, de politie moet dat echt
weten, voordat er ongelukken gebeuren.” Herman geeft Westervoort een hand,
stapt in zijn auto en rijdt weg. Niet wetend dat een eindje achter hem een auto
wordt gestart die hem tot aan zijn huis met gedoofde lichten, achtervolgt.
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40.
Fluitend heeft Herman deze ochtend zijn fiets uit het schuurtje gehaald en nu
fietst hij in de richting van Grundelo. Zijn meisjes stonden, nog in pyjama, voor
het raam om hem uit te zwaaien. Voor hen is het nog vakantie, maar voor Herman zit het er al weer op. Niet dat hem dat spijt, want hij heeft van deze vakantie
meer genoten dan vele ervoor. Allereerst al het feit dat ze niet zo ver met de auto
naar het zuiden hoefden te rijden. Hij heeft dat nooit tegen Heleen willen zeggen,
maar soms viel hem de rit best wel zwaar. En dit jaar heeft hij zoveel meer met
zijn gezin kunnen doen, zwemmen, wandelen en gewoon gezellige dingen.
Bovendien heeft hij weer een geweldig contact met zijn broer, ze hebben samen
veel gepraat tijdens het vissen en ‘s avonds buiten op het terras tot in de late uurtjes. Matthieu is zelfs tot vorige week donderdag gebleven en heeft beloofd de
Dreumense Dagen ook weer van de partij te zijn. De dochter van boer Wolters zal
daar ook de reden van kunnen zijn, maar volgens Matthieu brengt deze omgeving
hem tot rust en daar moet Herman hem gelijk in geven. Ook hij voelt dat hij nooit
eerder zo ontspannen weer naar zijn werk is gegaan, als nu.
Vandaag start het grote project, een winkelcentrum in Grundelo met een parkeergarage eronder, en ook wordt met de bouw van het tweede huis aan de Tolweg
begonnen. Vanmorgen heeft hij een afspraak met Hendrik-Jan Jansen die zijn
licht bij hem op wil steken, over de mogelijkheden om het kavel daarnaast te
kopen. Dat is nog een beetje geheim en daarom komt hij zogenaamd voor een offerte om de oude muziekkoepel van het landgoed te herstellen.
Zo staat het dan ook in de agenda waarover Chantal hem gisteren ook nog belde.
Deze middag om twee uur heeft ze een afspraak gepland met haar advocaat. Laat
dat nu heel toevallig Kees Brok zijn, de schoonzoon van boer Wolters.
Daarna komt er iemand van de ambachtschool om met Herman te bekijken of
er een soort van samenwerkings-verband kan ontstaan tussen de school en het
bouwbedrijf. Hij heeft in de vakantie werkstukken bekeken van Hans Zonneveld,
van de manege, en was erg onder de indruk van de ambachtelijkheid. Een vogelhuisje en een sleutelkastje, zonder dat er een spijker aan te pas is gekomen. Alles
perfect passend met ‘zwaluwstaartjes’ en ‘deuveltjes’. Herman wil graag beginnen met een aparte afdeling ‘monumentale renovatie’ en heeft Hans gevraagd of
hij bij ‘IDS’ op stage wil komen, als de school akkoord gaat. Wat was die jongen
trots geweest. Zo is Hermans hele dag al vol gepland, maar dat is niet erg.
Herman houdt van zijn werk.
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41.
Elke keer verkijkt hij zich er weer op, de brug over het kanaal is hoger dan het
lijkt. Of zou het erdoor komen, dat hij een jaartje ouder wordt. Hendrik-Jan Jansen zet zijn rechtervoet op de onderste ijzeren balk van de brug, terwijl hij nog
op zijn fiets zit, om even op adem te komen.“Verdorie,” zegt hij tegen zichzelf,
“Iej bint nog nen jongen kearl en dan now a achter’n oasm.” Hij kan zich niet
herinneren dat hij er vroeger, toen hij met de jongens naar school fietste ook problemen mee had. Hij fietst altijd en als het enigszins kan, ook tijdens zijn werk,
laat hij de dienstauto staan. Zoals vandaag, hij moet naar het hoofdbureau. Er
gebeuren vreemde dingen in Dreumen en dat wil hij uitzoeken in de landelijke
dossiers, die in Grundelo staan. Mocht iemand uit Dreumen hem nodig hebben,
dan schakelt de telefoon automatisch door naar het hoofdkantoor. Bij een spoedgeval kan hij van daaruit een auto meenemen en heeft hij meteen een collega als
versterking achter de hand. Als het nodig is en dat zou dan de eerste keer zijn,
want in Dreumen is bijna nooit wat aan de hand. Daarom kan hij ook niet begrijpen waarom het de laatste tijd zo onrustig is. Eerst al de brievenbus en het bord
bij het bureau, dan het slot van de vrijwillige brandweerkazerne. Dan de brand
bij Zonneveld, een aantal jerrycans diesel weg bij het loonwerkersbedrijf van zijn
vader, de inbraak bij slagerij Koopmans en bakker Rosink en de jampotjes van
vrouw Bartels. Ook komen mensen aan het bureau om te melden dat er allerlei
kleine dingen, zoals melkbussen en stukken landbouwplastic, zomaar ineens van
het erf verdwijnen. Er moet een reden voor zijn en Hendrik-Jan zou geen Hendrik-Jan heten, als hij dit niet tot op de bodem zou uitzoeken.
Terwijl hij zo aan het nadenken is, kijkt hij langs de rechterkant van het kanaal,
naar het oude landgoed van Zuylen tot Heregraven. Je kunt van hier uit goed de
kale plekken zien waar, tot ongeveer dertig jaar geleden, het jachthuis met zijn
vele bijgebouwen stond. Hendrik-Jan kent de verhalen over de oorlog van zijn
vader. Hoe de oude baron Johan en zijn neef Bernhard zijn dood geschoten tijdens het in gebruik nemen van het jachthuis door de Duitsers. Alleen omdat ze
tijd wilden rekken, totdat alle onderduikers veilig waren. Hendrik-Jan wil een
plaquette laten maken en ergens op een prominente plek op het landgoed neer
zetten, ter nagedachtenis aan deze mensen. Niet alleen toen, maar ook nu nog
speelt de familie Wolters een prominente rol in het leven van de Dreumense bevolking. Elk jaar wordt het landgoed weer belangeloos beschikbaar gesteld voor
een groot feest en dit jaar vieren ze in Dreumen het 200-jarig bestaan van het
dorp. Daarom heeft Hendrik-Jans vrouw Els, een historische musical gemaakt
voor de zesde klassers over het ontstaan van Dreumen.
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Het is zo geweldig mooi geworden dat de kinderen het tijdens de Dreumense
Dagen nog een keer mogen opvoeren. Vroeger was dit een oogstfeest, maar tegenwoordig staat het meer in het teken van het einde van de vakantie. Vrijdag is
de dag voor de kinderen, met een lampionoptocht ’s avonds. Zaterdag is een dag
voor de toeristen en mensen uit de naburige omgeving. De laatste dag, de zondag
is voor de Dreumers zelf, zonder ‘pottekiekers’. Het is volgende weekend al en
afgelopen zaterdag hebben alle mannen uit het dorp het bos opgeschoond en is
er onkruid gewied. Ook de grote boomgaard wordt dan goed onder handen genomen. Vroeger was dat de taak van Albert Peddemors, maar nu hij op leeftijd is
wordt dat voor hem alleen te veel. De vrouwen helpen eerst met het fruit plukken
en zijn de dagen erna druk bezig met bakken en inmaken. Hendrik-Jan vindt het
landgoed het mooiste plekje uit de omgeving, en hij fietst er dan ook regelmatig
met Els in het weekend doorheen. Meestal stoppen ze even bij het tolhuisje om
Albert gedag te zeggen en wat bij te ‘kuiern’. Vorig weekend zijn ze terug gefietst
over de Tolweg. Els wil daar graag een huisje en Hendrik-Jan heeft zijn licht al
opgestoken bij Kaspers, die er al sinds het voorjaar woont, wat hem volgens eigen zeggen prima bevalt. Bovendien is de heer Kaspers bedrijfsleider van ‘IDS’,
het bouwbedrijf dat de kavels in beheer heeft. Hendrik-Jan heeft afgesproken er
vanmorgen langs te fietsen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Ook moet hij nog de offerte ophalen voor het herstel van de muziekkoepel. Twee
vliegen in één klap en als iemand hem bij ‘IDS’ ziet dan kan hij zeggen dat het
voor de offerte was, want zijn Elske weet nog niets van zijn plannen. Het moet
nog even een verrassing blijven totdat hij exact weet wat zijn financiële mogelijkheden zijn, maar dan moet hij nu wel opschieten.
Hij wil net wegfietsen, als hij aan de zijkant van het kanaal, onderlangs bij de
voet van de brug, bandensporen ziet. De enige auto’s die daar komen zijn van
Rijkswaterstaat en die komen maar twee keer per jaar. Hier is vaker gereden, het
gras is helemaal plat en aan de sporen te zien is er een paar maal flink gedraaid
om weer weg te komen. Daar moet hij morgen eens even onderzoek naar doen,
vandaag heeft hij nog andere dingen. Omdat hij woensdagmiddag vrij genomen
heeft, moet hij vast vooruit werken. Toch wel belangrijk, die bandensporen, dat
kan te maken hebben met de mysterieuze gebeurtenissen bij Wolters, wiens erf
grenst aan het kanaal. Hij pakt zijn notitieblokje uit de binnenzak van zijn jasje
en schrijft het voor de zekerheid op. Straks even Wolters bellen op het hoofdbureau, misschien kan die alvast een kijkje nemen. Nee, toch maar niet, sporen hè.
Hij is weer helemaal de agent en zegt tegen zichzelf: “En now op de pedalen,
aans he’j helegaars gin tied mer um langs’t bouwbedrief te goan.” Hij stopt het
boekje weer weg en begint te fietsen. Lekker hard gaat het nu van de brug af en
in een mum van tijd fietst hij Grundelo binnen.
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42.
Geert is even voor zijn moeder naar het dorp geweest. Omdat ze niet had verwacht dat er zoveel fruit aan de struiken zat dit jaar, heeft ze veel meer jam kunnen maken. Er waren ook zoveel mensen komen helpen met het plukken en die
hadden zelfs nog bessen meegenomen naar huis. Vanmorgen was ze er achter
gekomen dat de suiker op was, terwijl ze zelf al druk bezig was met het maken
van beslag voor een kruisbessentaart. Daarom had Geert aangeboden om even
naar het dorp te fietsen, hij verveelde zich toch een beetje. Gisteren waren hij en
zijn vader mee geweest met agent Jansen om te kijken wat er nu precies aan de
hand was geweest onder de brug. Jansen was maandag naar Grundelo gefietst en
had toen vanaf de brug diepe bandensporen gezien.
Met zijn drieën waren ze vanaf de boerderij van Wolters tussen het talud en de
brede sloot doorgelopen, om vanaf de andere kant onder de brug te kunnen.
‘Om eventuele sporen ter plekke veilig te kunnen stellen’ had Jansen met een
belangrijk gezicht gezegd. Toen ze onder de brug door konden kijken wisten ze
niet wat ze zagen, er was een soort kampement gemaakt. Een groot zwart plastic zeil was over het struikgewas, tussen een paar palen, gespannen. Een van die
palen leek verdacht veel op het bord dat een paar weken geleden bij het politiebureau was gestolen. Hendrik-Jan had voorzichtig het zeil omhoog getrokken om
er onder te kunnen kijken. Hij had Geert gewenkt en de punt van het zeil omhoog
gehouden met de bedoeling dat Geert het even over zou nemen. Zo had Geert er
zelf ook even onder kunnen kijken en schrok van de rotzooi. Jansen had ondertussen een glazen potje, met een etiket erop, tussen de troep uit gehaald. Hij liet
hem aan Geerts vader zien.
‘Van Anneke Bartels hè?’ Geerts vader had geknikt. Ook lag er nog een gele jerrycan, die Hendrik-Jan herkende als een van zijn vaders bedrijf.
‘Doot mer wier too, Geert,’ had hij zacht gezegd, ‘ik wet genog.’ Zonder nog
meer aan te raken liepen ze dezelfde weg terug. Bij de boerderij gekomen had hij
snel afscheid genomen met de woorden: ‘Ik fietse nog gauw eawn noar Grundelo
um verslag oet te brengen. Hoold oe nog eawn stille oawer wat wiej hebt evönden, aans bint ze der temet vanduur, vuur dat wiej ze te pakken hebt enömmen.’
Geert had het best wel spannend gevonden en thuis meteen een klein verhaaltje
geschreven voor straks op school in de schoolkrant.
Maar vandaag verveelt Geert zich dus echt een beetje, bedenkt hij, als hij op de
terugweg van het dorp over het binnendoor pad langs de Grundel fietst.
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Hij fietst hier graag, er is in elk jaargetijde wel wat bijzonders te zien, zoals allerlei verschillende soorten vogels, die over het water scheren op zoek naar voedsel.
En zoveel vlinders, waterjuffers en libelles, waar je ook maar kijkt.
Geert ziet ome Ab op het bankje zitten voor het huis en steekt zijn hand op.
“Kö’j’t nog wa vol hoolden thoes met al den drokken vuur de Dreumense Dagen?” vraagt deze. “Ikke wa,” zegt Geert op zijn beurt, “de moo, den hef’t der
drok met, mer’t breg ok wier’n betje geeld in’t laadje en da’s ok mooi met enömmen.” Hij blijft even staan, ome Ab zit kennelijk verlegen om een praatje en
Geert heeft op het moment toch niets beters te doen. “Krek as’t neet woar is,”zegt
de oude man en trekt zijn pet iets verder over zijn ogen tegen de zon, “Eefje en
Mies hebt miene vögelkes en ’n stuk of wat deuskes a op ehaald vuur de broaderieje. Zeelf he’k der gin wille an um ’n helen dag in den drokken te mötten zitten
achter zö’n kröampke in de volle zunne. Dat kan’k tiegnswoordig toch a slech
hebben an de ogen. Mer de meaikes doot’t met vol plezeer, heb ze miej verzekerd
en dat geleuf ik dan mer.” “As hun’t geerne doot is’t toch good of neet dan, zo
kom iej mooi van’t spöl of.” zegt Geert. “Koomp ok umda’we zö’n koold weenter hebt ehad, ‘k heb volle binnen ezötten en ach, dan bint die kleane keukeldinge
ja zo terechte.” “Joa, vuur oe ome Ab, ik zolt neet können, dat fiene sniejwaark.”
“Mer iej maakt mooie meziek, Geert en dat zol ik neet können,” is het eerlijke
antwoord van de nuchtere klompenmaker in ruste. Geert wordt er een beetje verlegen van en zegt snel: “Now mö’k goan heur, aans krie’k’t met de moo an de
stok. Heanig an ome Ab.” “Goodgoan mien jongen.”
Geert fietst verder, ome Ab weet niet eens hoe mooi zijn beelden zijn, bedenkt
hij. Geert heeft gehoord van buurman Kaspers, dat één ervan in een galerie in
Utrecht is verkocht voor 250 gulden. Tien maal de prijs die ome Ab ervoor had
willen hebben. Ome Ab maakt nou eenmaal mooi spul. Een paar jaar geleden was
er ‘niejoarsvisite’ bij Bartels, die gelijk viel met Eefjes verjaardag op 30 januari.
Het had die middag flink gesneeuwd en omdat ome Ab niet meer zo goed uit de
voeten kon, had Geert aangeboden hem op te halen. Bartels zelf zou op de terugweg, met ome Ab mee lopen naar huis. Geert is geen feestnummer en terwijl zijn
ouders er al naar toe waren kon hij nog mooi even de tijd rekken en een heerlijke
wandeling, door de sneeuw, over het landgoed maken.
Toen hij bij ome Ab binnenkwam had deze, helemaal in gedachten, nog aan de
grote tafel gezeten. Op de tafel waren allemaal doosjes uitgestald. Pillendoosjes,
sieradendoosjes en muziekdoosjes, van groot naar klein. ‘Now wol ik Eefke wa’n
deuske metbrengen, mer now kan’k toch neet kiezen. Helpt miej es oet’n dreum,
Geert.’
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Geert weet het zich nog, als de dag van gisteren, te herinneren. Hij was zo onder de indruk geweest, dat hij een moment niets had weten uit te brengen. Zulke
mooie bewerkte doosjes had hij nog nooit gezien. Samen hadden ze een muziekdoosje uitgezocht, met gedraaide pootjes en een gebrand motiefje langs de
rand. Bovenop het deksel was een tafereeltje geschilderd met een molen als middelpunt. Toen Geert het doosje opende klonk: ‘Altijd is kortjakje ziek’ door de
kamer, je kon het buisje met daaraan de pinnetjes langs de kam zien bewegen.
Hij zag, dat zelfs de binnenkant mooi afgewerkt was. Op de bodem een laagje
fluweel zodat je er ook nog iets in kon bewaren. Voorzichtig hadden ze het ingepakt en Geert had het gedragen in een tasje aan zijn ene arm. Aan de andere arm
had ome Ab de hele weg steun gehad. ‘Steelt oe es vuur da’k der met zol vallen,’
was ome Abs commentaar geweest. Geert was blij toen ze over waren. Het was al
zo glibberig op de klinkertjes van de Tolweg en dan ook nog de verantwoording
dat hij aan beide armen een kostbaar iets moest dragen, gaf hem een onplezierig
gevoel. Bovendien wist hij nog niet hoe Eefje op het cadeautje zou reageren, dat
hij had uitgezocht. Wel samen met ome Ab, maar toch, het was wel voor Eefje
Bartels, met haar mooie donkerbruine krullen en kleine wipneusje.
Niet zomaar een meisje, maar zijn buurmeisje,…….Eefje……
Eenmaal bij Bartels in de kamer viel er een stilte toen Eefje het doosje had uitgepakt. Ze bekeek het van alle kanten en had gestameld terwijl Kortjakje klonk:
‘Oh, ome Ab, wat biezunder.’ Ze vloog de oude man letterlijk om zijn nek waarop die meteen alle lof had weggewimpeld en een gebaar naar Geert had gemaakt:
‘Heanig an deerntje, zo steavig steet dissen oolden boom ok neet mear. ’t Is mer
nen kleainigheaid en boeten dat, Geert hef miej hölpen met’ oetzeuken.’ Waarop
het Geerts beurt was om een stevige omhelzing te ontvangen. Wat was ze toen
dichtbij geweest, eventjes maar. Dat zal hij nooit vergeten, Eefje is een bijzonder
meisje, altijd recht door zee en behulpzaam voor iedereen.
Geert fietst langzaam verder, waarom zou hij zich haasten. Zal hij over het landgoed fietsen of over de straat, vraagt hij zichzelf. Als hij het bospad op wil fietsen, staat er vooraan een oude witte auto. Toch maar niet denkt hij bij zichzelf, er
zullen vast mensen aan het wandelen zijn. In de zomer komen er soms toeristen
met loslopende honden op het landgoed en daar heeft hij nu geen zin in. Zo’n
hond die achter je aanzit, terwijl je er langs fietst. Nee, hij neemt gewoon de Tolweg tot bij huis.
Opeens ziet hij iemand, halverwege de Tolweg, zijn kant op rennen en naar hem
zwaaien. Is dat Mies? Ja, hij ziet het goed, ze loopt op het braakliggende terrein
naast hun huis. Er is vast iets aan de hand, hij trapt of zijn leven ervan af hangt.
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43.
“Hier Fonske, hier motte we linksaf, voor die boom langs. Kijk, kijk, hier in
deze boerderij woont die rare hond die geen dreuge wörst lust.” “Houdt je klep,
Bertil, als iemand je heurt. Zagge ge net die boer naar ons loeren, onder an de
brug? Het raam staat wel ope heur en ge schreeuwt zo hard, dat iederene dei kan
heure. We motte wel een bietje oppassen.” “Ja, dat weit ik wel, maar op’t reuster
van die agent ston dat hij vandaag vrijaf war, dus mocht der ene de politie willen bellen, dan motte die toch nog eerst helemaal uit de stad komme. We hebben
tied zat en de veurige keer toen we hier ware was’t al hastikke donker, daarum
dach ik, datte ge nie meer wis, waar de afslag was. Dat fikkie hebbe we ok bie
de verkierde boerderij angestoke, dat was ok deine schuld. Daarom zeit ik nog
maar eens waar we weze motte.” “Bertil, nou motte ge es goed luustere, we zijn
die annemer gevolgd tot an zien huus en toen was’t nog lecht, weet ge nog?”
“Ja, ja, Fonske, maar ik zegget nog maar effe voor de zeikerheid. Stoppe, Fonske
stoppe et is hier, over t brugske en dan stoppe maar.” “We kunne de wagen toch
niet voor de deur zette, wa?” “Nee, tuurlijk niet, groot gelijk, Fonske groot gelijk
hebbe ge.” “Zoals altijd Bertil heb ik gelijk, zoals altijd.”
Fonske stapt uit de oude Volkswagen Golf stationwagen en loopt naar een kastje,
aan de kant van de weg. Een tijdelijk PTT kastje, omdat men op korte termijn
nog meer aansluitingen verwacht. Hij wipt het deurtje open, kijkt naar Bertil en
trekt met zijn rechter wijsvinger zijn rechter ooghoek iets naar beneden. Bertil
steekt zijn duim op naar hem. Fonske haalt een tangetje uit zijn broekzak en knipt
de enkele draad, die door het kastje loopt, door. Hij sluit het kastje weer en loopt,
quasi onverschillig, fluitend terug naar de auto. “Wat zeit ge toch ook een slimmeke, Fonske, de telefoon, datte ge daar aan heit gedacht,” zegt Bertil bewonderend tegen zijn maatje.
Ze blijven nog even in de auto zitten, totdat ze zeker weten dat de kust veilig is.
Dan lopen ze naar het huis van de familie Kaspers. “Bertil, ge weet watte ge doen
motten, wa?” vraagt Fonske. “Ja, Fonske, me klep houwe.”
“Dat vooral en verder helemale niks, geheurd? Helemale niks. Ik doe het weurd.
We gaan dat vrouwtje gewoon vrage om ceente. We hebben onkoste gemaak in
opdrach van heur echtgenoot, maar geheel buten oonzen schuld hef het niet tot
een overeenkomst met de betreffende eigenaar, van de lap grond, mogen komen.
Nu eise we een redelijke vergoeding voor onze dienste, want we hebbe dus onnodig onkoste gemaak.” “Wat een mooie weurde, Fonske, ge had nen affecoat
motte worre.”
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“Ja, dat was better weist, dan har ik niet met dein op karwei gehoeve, Bertil.”
“Goh, ja Fonske, dat zol jammer weist zijn, daar had ik neit aan dach.”
Fonske schudt zijn hoofd, haalt diep adem en drukt op de bel.
“En nu motte ge ge aan t plan houwe.” “Ja, Fonske, doen ik, me kop houwe.”
“Sssst,” sist Fonske tegen Bertil, “der komt der ene an.” Door het glas in de voordeur ziet hij iemand naar de deur toe lopen.
Michelle staat bij de voordeur en roept naar haar moeder, dat er twee mannen
voor de deur staan. Heleen legt de schaar, waarmee ze de draadjes van Jenneke
Wolters lapjes stof afknipt, neer. Ze staat op en denkt na. Twee mannen? Wat
zouden die willen? In verkooppraatjes heeft ze helemaal geen zin, want ze heeft
het al druk genoeg. Ze was al blij dat Jennifer en Natalie bij Anneke konden helpen, met slingers maken voor de Dreumense Dagen. Vakantie mag dan wel vakantie heten, maar met al die meiden thuis komt ze gewoon niet aan haar eigen
dingetjes toe. Oh, het schiet haar ineens te binnen, het zijn vast de monteurs al.
Herman zou ze bellen omdat de nieuwe vaatwasser zo af en toe dienst weigert.
Hij had er nog over gemopperd gisteravond, omdat hij vond dat je van een nieuw
product toch op zijn minst mag verwachten dat het goed werkt. Daarover zou
hij dus de fabrikant bellen, die de keuken heeft geplaatst. Echt Herman, denkt
Heleen nog, terwijl ze de deur open doet, meteen afhandelen en niet op de lange
baan schuiven.
“Komt u binnen heren, zo snel al, dat is een goede service. En dan nog wel met
twee man sterk, alleen om even te kijken naar de vaatwasser?”
De twee mannen kijken elkaar verbaasd aan, maar lopen wel meteen achter haar
aan naar binnen. Beide mannen zien er erg onverzorgd en sjofeltjes uit voor monteurs, bedenkt Heleen, terwijl ze voor gaat naar de keuken. De langste, een magere man op slippers, heeft een vies hemd aan en aan korte broek. De andere, een
stevig klein kereltje heeft een trainingspak aan met een afgewassen tekst erop en
sandalen er onder. Dan draait de ene man de voordeur achter zich op slot, haalt
de sleutel eruit en stopt hem in zijn broekzak. Heleen schrikt, dit is absoluut foute
boel. Dan ziet ze ineens dat ‘de monteurs’ helemaal geen gereedschap bij zich
hebben. Deze mannen had ze dus niet binnen moeten laten.
Als de lange begint te praten moet Heleen goed luisteren om het te kunnen verstaan, een raar taaltje, het lijkt Limburgs maar dan nog wat zuidelijker.
Terwijl ze luistert, kijkt Heleen naar Michelle, die wat op de achtergrond staat, en
probeert haar te gebaren dat ze via de achterdeur naar buiten moet gaan, maar het
kleine kereltje ziet het en pakt haar dochter stevig bij de arm.
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“Luister es effe, weiffeke,” begint de lange, terwijl kleine druppeltjes speeksel uit
zijn mond komen, wat Heleen doet gruwelen. De man heeft amper tanden in zijn
mond en wat er nog van de rest van zijn gebit over is, zijn zwarte stompjes.
“Luister es effe,” begint hij nogmaals, “waar wij voor komme is het volgende:
Wij, mijn maat en ik, hebben een zakie opgeknap voor het bedrijf van deinen
echtgenoot. Maar das nie goe afgelope en dat heb ech niet aan ons gelege. Wel
hebbe wij hiervoor onkoste gemaakt en dat geld motte we terug hebbe. Daarvoor benne we hier.” “Zo zit de leapel an de vurk,” beaamt het kleinere ventje.
De lange kijkt hem boos aan. “De vurk an de stiel, zulde ge bedoele.” De kleine
gniffelt. “Gut joa Fonske, das dom van mijn.” “Bertil, wat hadde we besproke,
ik zou’t weurd doen en gij zoude de kop houwe.” Bertil knikt gehoorzaam en de
lange, Fonske dus, gaat verder. “Um een lang verhaal kort te houwe, we motte
geld hebbe en wel 150 guldens um preceis te weze.”
“Maar zoveel geld heb ik niet in huis,” probeert Heleen de mannen zo snel mogelijk weer weg te krijgen. Ze kijkt naar Michelle die vastgehouden wordt en denkt
aan Lotje die nog buiten in de kinderwagen ligt te slapen. Wat een geluk dat Natalie en Jennifer bij Bartels aan het vlaggetjes knippen zijn. Er trekt een koude
rilling over haar rug, je hoort de laatste tijd zulke rare verhalen. “Dan motte we
maar effe een ritje gaan maken naar de bank en neme we dit kleine juffie met ons
mee als onderpand,” redeneert Fonske. Bertil knikt instemmend en is daarmee
even de controle over Michelle kwijt, die van de gelegenheid gebruik maakt en
hem een ferme trap tegen zijn schenen geeft. Ze probeert zich los te rukken in de
richting van de gang. Bertil jankt het uit van de pijn, maar het lukt hem toch nog
haar vast te houden. Heleen roept: “Niet doen Michelle, het komt wel goed,” ze
hoort Bertil en Michelle tegen elkaar schreeuwen en wil er naar toe lopen, maar
Fonske houdt haar tegen. Ineens draait ze zich om naar Fonske, want er is haar
net iets te binnen geschoten. “Ik kan een cheque uitschrijven, is dat ook goed?”
“Sjeks mag ook, maar dan wördt het 300 gulden en gene cent minder.”
Bertil komt er ook bij staan, zonder Michelle ziet Heleen tot haar schrik, maar de
verklaring van Bertil stelt haar gerust. “Wat een fel kreng is dat kleine juffertje,
’t heb me zelfs nog gebete, maar Bertil laat niet met zich solle, dat moet ze niet
mene.” Hij schudt zijn hoofd en gaat dan heel overtuigend verder. “Nee, nee,
Bertil heb haar opgeslote op’t gemakske.” Fonske kijkt hem vragend aan.
“ ’t Gemakske? Dat sluit toch van binne.” “Nee, nee, hier nie,” zegt Bertil, “hier
hebbe ze der an de butenkaant nen groten grendel op.” Heleen slaakt een zucht,
Michelle zit in het atelier en daar staat een telefoon.
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Nu snel afhandelen, voordat de lange gaat twijfelen aan de woorden van zijn
maat. Ze loopt naar de kast en pakt het chequeboekje, dat ze eigenlijk een paar
weken geleden al naar de bank had moeten brengen. Op deze cheques staat nog
hun oude adres in Utrecht en de bank had al een brief gestuurd met de vraag om
deze door hun te laten vernietigen. Als ze er hier één van meegeeft heeft ze, als
de mannen zo meteen weg zijn, nog genoeg tijd om én de bank én de politie te
bellen. Die kunnen dan, op hun beurt, de criminelen opwachten als ze de cheque
willen verzilveren.
Ze schrijft de cheque uit en wil hem aan Fonske geven, maar die schuift bij haar
aan de tafel en zegt: “Een kopsken koffie op de goeie afloop zou der wel ingaan,
wat gij Bertil.” “Geerne, ik heit deurst as nen peerd,” is het antwoord en ook
Bertil schuift aan. Heleen pakt gauw de kan en zet met tegenzin een paar koppen koffie. Ze moet ze nog maar even te vriend houden, zolang ze weet dat haar
dochters veilig zijn. Het zijn echt niet de snuggerste mannen, maar om erger te
voorkomen voldoet ze maar aan hun wensen.
Michelle zit op de onderste tree van de trap naar het atelier. Ze moet eerst even
bijkomen van het gevecht met Bertil en nadenken over wat ze nu moet doen.
Hulp halen dat staat vast, maar hoe en wie? De politie! De telefoon, schiet het
haar te binnen. In het atelier hebben ze een extra telefoon, voor als mama aan het
werk is. Ze loopt zachtjes de trap op, zodat de mannen haar niet horen. Als ze de
hoorn van de haak neemt en tegen haar oor houdt, blijft het stil, helemaal stil. Ze
probeert het nog een keer en drukt de toetsen in van de nummers, die haar vader
op een briefje heeft geschreven voor noodgevallen, maar er gebeurt niets.
Het zou ook te makkelijk zijn geweest bedenkt ze, deze mannen lijken nogal
dom, maar hebben vast vaker met dit bijltje gehakt en er aan gedacht de telefoon
te saboteren. Wat nu? Ze kan niemand bellen.
Ineens ziet ze de deur, die naar de brandtrap leidt. Ze gaat naar ome Ab, dat is het
dichtste bij en die heeft ook telefoon. Terwijl ze via de brandtrap in de tuin komt
kijkt ze goed om zich heen, om een weg te vinden, zodat de mannen haar vanuit
de kamer niet kunnen zien. Gelukkig zit aan de kant van het atelier de logeerkamer en de garage, maar aan de voorkant moet ze wel erg voorzichtig zijn. Michelle neemt geen risico’s en kruipt tussen de coniferen door, naar het aangrenzende braakliggende terrein. Zo, denkt ze, is de kortste weg. Aan het eind kan ze,
daar waar het weggetje naar het landgoed loopt, de sloot oversteken en dan komt
ze vanzelf op de Tolweg. Dan is het nog maar een klein stukje naar ome Ab.
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Ze wil rennen, maar het loopt moeilijk op deze hobbelige grond. Ze raakt een
beetje buiten adem en hijgt even uit, terwijl ze kijkt hoever ze nog moet.
Hé, er komt iemand aan op de fiets. Michelle springt en zwaait.
Het is Geert, hij heeft meteen in de gaten dat er iets ergs aan de hand is, als hij
Michelle ziet zwaaien. Hij gaat op de pedalen staan en fietst, zo hard als hij kan,
haar tegemoet. Hij begrijpt er niets van, waarom loopt ze over dat nog onbebouwde terrein en niet gewoon over de straat? Dit is nog gevaarlijk ook met al
die gaten en keien. Als ze vlak bij elkaar in de buurt komen roept Michelle:
“Er zijn inbrekers bij ons thuis Geert, en de telefoon doet het niet, je moet me
helpen.” Geert kijkt om, het is even ver vanaf ome Ab, als naar zijn eigen huis
toe en beslist voor het laatste. Moeder kan dan de politie bellen en hij neemt Lex
mee en gaat achterlangs. “Komt goed,” zegt hij en fietst alweer, ”Ga jij gauw
terug, voordat ze je zoeken.” Dan schiet hem nog iets te binnen. “Hoeveel zijn
het er?” Michelle steekt onder het lopen twee vingers op, ze kan bijna geen adem
meer halen. Niet alleen van de vermoeidheid, maar ook dat ze weet dat het goed
komt. Dat heeft Geert immers gezegd.
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44.
Geert zet er flink de vaart in en herinnert zich de witte auto met Belgisch kenteken, die op het weggetje stond dat naar het landgoed gaat. Hij herhaalt een paar
keer voor zichzelf wat hij moet doen, als hij zo thuis komt: Moeder vragen of ze
de politie wil bellen, zeggen dat er twee inbrekers zijn bij Kaspers, Lex meenemen en achterlangs, door de maïs, weer terug naar het huis van Kaspers. Misschien kan hij nog iets doen, voordat de criminelen er weer vandoor gaan.
Thuis gekomen gooit hij de bakfiets tegen de hooimijt en rent op zijn klompen de
keuken in. Zijn moeder staat op het punt om er wat van te zeggen, maar slikt het
meteen in, als ze zijn wilde ogen ziet. “Inbrekkers biej Mies, zee bint met’n beaiden en hebt vrouw Kaspers vaste. Bel iej de peliesie, moo. Ik nemme’n hoond
en goa der hen.” Jenneke heeft de telefoon al in haar hand en draait het nummer.
Gait, die in de hoek op zijn stoel zat de krant te lezen, staat al naast zijn zoon.
“Ik goa met oe met, tweije wet mear as ene.” Ze rennen de deel over waar Lex
voor de deur staat te blaffen en zich afvraagt waarom zijn baasje opeens de riem
pakt om te gaan wandelen. Het is zijn tijd helemaal nog niet. In de gauwigheid
pakt Geert nog een paar touwtjes, waar het stro mee gebonden wordt, van de
haak en stopt die in zijn broekzak. Hij ziet nog net, dat zijn vader de oude buks
pakt, vanaf een dikke zware eiken balk, waarop ‘de hiele’ rust. Verontschuldigend
zegt hij: “t Waarkt neet mear, mer’t skrikt wa of.” Daar gaan ze dan, met zijn
drieën, eerst tussen de koeien door, die geschrokken uiteen stuiven, en dan door
de maïs. Aan de achterkant van het huis, van de familie Kaspers kijken ze eerst
voorzichtig tussen de coniferen door. De kinderwagen staat in de tuin en ze horen
de baby brabbelen. Geert kijkt omhoog naar de brandtrap en ziet daar Michelle
staan. Hij steekt zijn duim op naar haar en kijkt zijn vader aan. “How pakt wiej’t an, vaa?” vraagt hij. “Iej bint der al’s binnen ewest, mien jongen, goa iej mer
vuurop. As wiej dan biej de kökkendure bint, loat wiej eers’n hoond lös en dan
kom ik der achter hen met’n buks.” “Der zit toch gin köegelkes in hè?” vraagt
Geert nog maar eens voor de zekerheid. Zijn vader grijnst. “Der zit wa zovölle
roest in den loop, dat der gin köegelke duur kan, boeten dat is’t ding zo krom da’j
der met um de bocht kunt sketen.” Ze sluipen over het grasveld en Lex begint te
grommen. “Koest Lex,” moppert Geert, als hij de achterdeur opendoet. Ze komen
in de berging, waar links eerst de deur van de logeerkamer is en dan recht vooruit
de keukendeur. Geert klikt de riem van Lex los en kijkt vragend naar zijn vader.
Die knikt en houdt de buks in de aanslag, terwijl Geert de klink naar beneden
drukt. Wat er dan gebeurt, zal nog vaak bij gelegenheden, zoals verjaardagen,
worden na verteld, elk jaar weer spannender en spannender.
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Jenneke heeft meteen de telefoon gepakt en het nummer van de politie gedraaid.
Ze krijgt een bandje, dat het kantoor in Dreumen gesloten is en wordt meteen
doorverbonden met het hoofdbureau in Grundelo. Oh ja, denkt ze, Hendrik-Jan
zei al, dat hij woensdagmiddag vrij was. Jenneke weet ook waarom, hij wilde
naar het bouwbedrijf met Els, om een paar tekeningen van woningen, die Kaspers
had gemaakt, te bekijken. Kaspers, denkt Jenneke, waarom zijn er in vredesnaam
inbrekers bij Kaspers. Er is nog nooit ingebroken in Dreumen en deze mensen
wonen er nog maar net en het is meteen raak. Ze krijgt iemand aan de telefoon en
doet haar verhaal. De telefoniste vraagt of ze even aan de lijn wil blijven. “Bedankt voor het wachten, mevrouw Wolters, er zijn al twee auto’s onderweg, maar
de collega’s zijn niet zo bekend in Dreumen. Is het mogelijk dat u de patrouillewagen even de juiste weg wijst, meteen onderaan de brug?”
Jenneke belooft het en loopt naar buiten. Ze staat er nog geen minuut als ze,
vanuit het dorp, de gele volkswagen kever van Els aan ziet komen rijden, met
Hendrik-Jan achter het stuur. Jenneke zwaait en ziet tot haar grote verbazing dat
zowel Hendrik-Jan als Els vriendelijk terug zwaaien. Jenneke schudt haar hoofd
en gebaart dat ze moeten stoppen. “Hendrik-Jan iej möt stoppen,” roept ze, ”ik
heb oe neurig.” Met piepende remmen stopt de wagen precies voor het oprit van
de boerderij en Hendrik-Jan opent de deur, gaat staan en kijkt over de auto, terwijl hij vraagt: “Jenneke toch, wa-s-t-er an de haand.” “Inbrekkers biej Kaspers,
Geert en Gait bint der a hen. Grundelo steurt a ne petrouillewagen, mer kon iej
vaste goan kieken?” Hendrik-Jan ploft weer op de bestuurdersstoel en duwt Els
bijna naar buiten. “Elske, der oet en rap’n betje. Hier bliewn wochen, biej Jenneke, op de wagens oet Grundelo.”
“Je doet voorzichtig hoor, Hendrik-Jan, je bent niet eens in dienst en hebt niets
bij je.” “Dat wet die kearls toch glad neet,” is het nuchtere antwoord, terwijl hij
een kus ergens tussen haar ogen en neus plant. Dan zet hij de auto in de achteruit en rijdt achterwaarts een stukje terug de Grundeloseweg af en voor de grote
boom langs,en dan rechtsaf de Tolweg op. “ As dat met good geet,” zegt Jenneke
tegen Els. Maar die heeft er alle vertrouwen in. “Hendrik-Jan weet wel wat hij
doet, vrouw Wolters en kijk daar komt al versterking.” Ze wijst naar de brug,
waar net een politieauto verschijnt, met in zijn kielzog de volgende. De agenten
steken hun hand op als Jenneke hen wijst dat ze voor de boom linksaf moeten.
De eerste wagen rijdt meteen door, terwijl de laatste even stopt en de agent achter het stuur het raampje open draait. Hij heeft Els herkend. “Hendrik-Jan is in
burger, maar al wel ter plaatse,” informeert zij hem. De agent pakt de mobilofoon
om contact te krijgen met de eerste wagen en geeft het bericht door. Dan gaat het
raampje snel weer dicht en draait ook deze wagen, de Tolweg op.
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45.
Terwijl Heleen de koffie zet, keuvelen de mannen in hun eigen onverstaanbare
taaltje en hebben de grootste lol. Heleen vangt iets op van ‘kat in het bakkie’ en
zet boos de kopjes op de tafel neer. “Zo, en nu opdrinken en wegwezen,” commandeert ze. Fonske zet het kopje aan zijn lippen en verslikt zich bijna, als ineens de achterdeur open wordt gegooid. Een grote, zwarte, wilduitziende hond
komt de keuken binnenstormen en blijft grommend tussen hem en Bertil staan.
Bertil springt onvoorstelbaar snel op zijn stoel en begint te krijsen. Heleen kijkt
naar de deur en ziet daar boer Wolters staan, met een geweer in de aanslag.
“Haande umhoge of ik skeete.” Dan komt ook Geert binnen, die vakkundig beide
mannen met een stuk touw vastknoopt aan hun stoel, waarop Bertil meteen alweer begint te krijsen dat het te strak zit. “Neet nuilen,” zegt de boer, “oe eegne
skoold, mö’j disse beste leu mer neet zo de stoepen op’t lief jagen.” Heleen loopt
meteen naar de hal om Michelle te bevrijden. Die vliegt haar moeder in de armen. “Meisje, meisje, alles goed met je?” “Ja, hoor maar ik ben wel heel erg
geschrokken. Wat een geluk dat Natalie en Jennifer er niet waren vanmiddag, hè
mam?” Ja, denkt Heleen, wat een geluk.
Als ze terug is in de keuken, vliegt ineens weer de achterdeur open en met een:
“Halt politie,” valt agent Jansen binnen. Boer Wolters reageert heel nuchter:
“Iej bint dus mooi wier te late, Hendrik-Jan van Jaansen. Miene zönne en ik hebt
gespuus al inerekkend. Iej hooft ze allenig nog mer met te nemmen. Ik dache
trouwens da-s-iej vrie warren vedaage?” “Joa, joa, mer oen Jenneke stun an de
stroate en toew zee vertellen wat der hier gangs was, bi’k mer rap disse kaante
op ekömmen.” Hij loopt naar de voordeur om die te openen voor zijn collega’s
uit Grundelo, maar de deur zit op slot. “Op slot, biej oons zit nooit wat op slot,”
komt er verbaasd uit zijn mond. “Nee,” zegt Heleen, “bij ons eigenlijk ook nooit,
maar wat niet is kan nog komen.” Ze loopt naar Fonske en haalt met een vies gezicht de sleutel uit diens broekzak. Ze zwaait hem tussen haar duim en wijsvinger
voor zijn neus en zegt: “Kat in een bakkie, hè. Hier hadden jullie niet op gerekend, toch?” Ze gooit de sleutel naar Hendrik-Jan, zodat hij de agenten binnen
kan laten. Even later worden Bertil en Fonske in aparte wagens afgevoerd.
Ondertussen zijn ook Jenneke en Els binnen gekomen. Heleen heeft verse koffie
gezet en als ze allemaal rond de tafel zitten, vertelt ze het hele verhaal. HendrikJan maakt notities voor het proces verbaal, dat hij nog moet maken, als eerste
agent ter plekke. Als de buks van boer Wolters ter sprake komt, kijkt hij wat bedenkelijk. “Woolters, iej hebt hier vevumdag mirakels good waark eleverd, mer
den buks wil ik van-zin-laank-zal’k-leawn neet wier zeen. Belouw-iej miej dat?”
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Boer Wolters knikt gehoorzaam en Heleen moet lachen. “Ik ben jullie zo dankbaar, maar hoe kwamen jullie hier zo snel?” Dan doet ook Geert zijn verhaal.
Ineens zegt Heleen: “Eigenlijk wil ik Herman wel even bellen, maar we hebben
dus geen telefoon.” “Ik rij er zo wel langs,” zegt Hendrik-Jan, “ik heb de collega’s beloofd de stationwagen naar het bureau in Grundelo te brengen. Dan zal
ik ook bij de PTT melden dat jullie telefoon gerepareerd moet worden.” En tegen zijn vrouw: “Als jij zometeen onze auto meeneemt, dan kan ik met jou weer
terug naar huis. Het spijt me dat onze vrije middag in het water is gevallen.”
“Oh nee,” zegt Els lachend, “ ik had dit voor geen goud willen missen.”
Waarop iedereen begint te lachen. Heleen het hardst terwijl ze zegt: “Je had
boer Wolters moeten zien met dat roestige geweer, gewoon kostelijk!” “Roestig
of neet, ’t brach de bosskop wa oawer,” verdedigt de boer zich. “Ongetwijfeld,”
stemt Heleen hiermee in, “ik heb nog nooit iemand zo zien schrikken.”
Zo nemen ze afscheid en Hendrik-Jan belooft een dezer dagen het proces verbaal
nog even af te geven bij huize Kaspers.
Geert loopt met Lex over de Tolweg langs de sloot naar huis. Wat een middag, en
hij had nog wel gedacht, dat het weer een dagje vervelen zou worden. Wie had
dit verwacht? Hij in ieder geval niet, een gijzeling in Dreumen. Dat komt zeker
morgen met grote letters in de krant. Zijn ouders zijn bij juf Els in de gele volkswagen kever gestapt. Als hij door hen op de Tolweg wordt ingehaald claxonneert
juf Els. Geert steekt zijn hand op. Met grote verbazing leest hij de tekst die achterop de auto van zijn vroegere lerares staat en schiet daarna in een onbedaarlijke
lach. Uit de tekst blijkt dat juf Els een grote fan is van de Beatles, maar dan met
een knipoog naar het benzineverbruik van haar vervoermiddel. Achterop de auto
staat namelijk met grote zwarte letters:
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46.
De volgende avond komt Hendrik-Jan nog even verslag uitbrengen bij de familie
Kaspers. Natuurlijk was ook Herman heel erg geschrokken, toen hij die woensdagmiddag het hele verhaal van hem hoorde. Eerst had Herman nog gedacht
dat Jansen de afspraak op het kantoor was vergeten, maar omdat Els nog van
niets wist kon hij er ook niet over bellen. Des te vreemder was het bezoek, aan
het kantoor van ‘IDS’, van de politieagent en zijn vrouw, net voor sluitingstijd.
Omdat Els naar het toilet had gevraagd, kreeg Hendrik-Jan de gelegenheid om
Herman uit te leggen dat er een ‘andere’ reden was voor zijn bezoek, dat tevens
de oorzaak was van de vertraging. Daar waar hij oorspronkelijk voor zou komen
deze middag, het nieuwe huis, moest maar even wachten. Toen Els zich weer bij
hen gevoegd had, deed Hendrik-Jan in het kort verslag van wat er was gebeurd,
aan de Tolweg. Ook had hij vertelt dat de telefoon gesaboteerd was en Heleen
Herman dus niet had kunnen bellen. Herman had hem bedankt voor het bericht
en wilde meteen naar huis, wat begrijpelijk was. Omdat Hendrik-Jan nog even terug moest naar het politiebureau, om het één en ander uit te zoeken, reed Els met
Herman mee naar Dreumen. Onderweg had Els hem nog op de hoogte gebracht
van een paar kleine details. Ook de hulp van de buren had ze genoemd, wat Herman erg had gewaardeerd.
En nu staat Hendrik-Jan dus voor de deur en Herman laat hem binnen. De agent
vraagt meteen hoe het met Heleen is, als hij haar, in de kamer gekomen, een hand
geeft. “Eigenlijk voel ik me prima,” is het lachende antwoord,” ik heb me in jaren niet zo veilig gevoeld als nu. Alleen het feit al, dat ik weet dat mijn buurman
een geweer heeft, maakt me rustiger, dan ik ooit in Utrecht geweest ben. Zelfs als
de voordeur van het slot is.” Hendrik-Jan lacht mee, maar vertelt erbij dat het ook
ernstiger had kunnen aflopen. Na het volgende relaas van Hendrik-Jan, vallen
ook voor Herman en Heleen alle puzzelstukjes op hun plaats.
Hendrik-Jan vertelt namelijk het volgende: Wim van de Berg is al jaren op het
slechte pad, hij probeert met allerlei bedrijfjes mensen op te lichten en is daar
vaak een genie in. Vele slachtoffers hebben in de loop der jaren aangifte gedaan,
maar keiharde bewijzen zijn er nooit op tafel gekomen, tot nu toe. Fonske en Bertil gaan tegen hem getuigen en zo kan er eindelijk een halt toegeroepen worden
aan Wims frauduleuze praktijken. Ook deze keer had Wim, om zelf buiten schot
te blijven, Herman genoemd als opdrachtgever. Vandaar dat de Belgen gistermiddag bij Heleen aan de deur waren gekomen, om op die manier toch hun geld
terug te krijgen.
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Hijzelf, Wim, is dan al lang gevlogen, omdat hij weet dat dit plannetje niet het
gehoopte succes oplevert, als boer Wolters hem met de hooivork van het erf heeft
gejaagd. Eerst hebben Fonske en Bertil het nog, zonder succes, geprobeerd bij de
familie Westervoort. Als ze daar, op zaterdagavond, Herman weg zien rijden volgen ze hem, tot aan zijn huis en smeden een plan. Zoals hen door Wim is verteld,
heeft ook Herman schuld aan het mislukken van de, in hun ogen, winstgevende
transactie. Hun geld moet toch ergens vandaan komen en daarom proberen ze het
bij de familie Kaspers los te krijgen.
“Dus dit alles komt door Wim van de Berg,” zegt Heleen, “al die vreemde dingen, de brand, de diefstallen en dat van gisteren, allemaal door dat kleine miezerige ventje?” Hendrik-Jan knikt, “het schijnt dat Fonske en Bertil al die weken
onder de brug hebben gebivakkeerd en hier in Dreumen hun kostje bij elkaar
hebben gescharreld. Het goede van dit alles is, dat Wim deze keer fouten heeft
gemaakt. Hij staat op beelden van een beveiligingscamera bij een tankstation,
waar hij een dame van haar portemonnee heeft beroofd. Ook Chantal Westervoort heeft bewijzen tegen hem overlegd en daarom is van de Berg gisteravond
in zijn huis in Limburg aangehouden. Hij heeft daar een vrouw en twee kinderen
en die dachten dat hij net weer terug in het land was, van een zakenreis. Als er
beslag wordt gelegd op zijn bezittingen, zijn die stumperds alles kwijt en moeten
helemaal opnieuw beginnen. Want al het weinige van waarde dat hij heeft is hij
kwijt, dat is een ding dat zeker is. Er hebben zich al vele schuldeisers gemeld bij
de politie. De schoonzoon van boer Wolters is in deze regio bezig met de zaak, en
als jullie ook iets hebben om te claimen, is dat bij hem in goede handen.”
“Ik heb hem maandag al op kantoor ontmoet, om over de zaak van Chantal te
praten. Dat meisje is helemaal bankroet, maar slaat er zich, met hulp van haar
ouders, geweldig doorheen. Ik had toen nog geen enkel idee, dat ook wij nog in
deze zaak betrokken zouden raken. We zullen het er over hebben, maar echte
schade hebben wij niet gehad, denk ik. Mocht het telefoonbedrijf nog een rekening sturen, dan wil ik die wel graag vergoed hebben.”
“Overleg maar met Kees Brok, over de normale gang van zaken bij zoiets, hij
weet daar meer van dan wij, op het bureau,“ zegt Jansen terwijl hij opstaat van
zijn stoel, “en nu fiets ik nog even langs Wolters, om daar verslag uit te brengen.”
Met de woorden: “Jullie eerste indruk van Dreumen zal niet de leukste zijn, maar
geef ons nog een kans om het goed te maken. Ik trakteer je morgenavond, vóór
de lampionoptocht op een drankje, Kaspers, en de vrouw krijgt een groot stuk
taart van me.” zo neemt Hendrik-Jan bij de deur afscheid.
Vanuit de keuken klinkt het: “Daar hou ik je aan, Jansen!”
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47.
Op vrijdag begint het Dreumense Dagen spektakel. De timmerman heeft het paviljoentje nagekeken en kleine herstelwerkzaamheden gedaan, waarna de schilder
ermee aan de slag kon. Het loonbedrijf van Jansen heeft het grasveld gemaaid en
op deze middag kunnen de kleintjes daar hun overtollige speelgoed verkopen op
de zogenaamde ‘kleedjesmarkt’. ’s Avonds zijn er spelletjes en alles onder het genot van een hapje en een drankje. Als het donker begint te worden komt de fanfare en speelt een half uurtje alleen maar kinderliedjes. Daarna wordt er voor ieder
kind een lampion aangestoken en trekt er, met de fanfare voorop, een lange stoet
kinderen, onder begeleiding van een paar ouders, langs de Grundel naar Dreumen. Een sprookjesachtig einde van een mooie dag, door de flikkerende lichtjes,
die weerkaatsen in het water. De kinderen die heel dicht bij de Grundel wonen,
lopen mee totaan het plein in Dreumen en worden daar weer opgehaald door hun
ouders. Anders zou dit feest aan hun neus voorbij gaan en dat zou jammer zijn.
Tot ieders verbazing staat de witte Volvo van oom Matthieu midden op het plein,
als daar de stoet arriveert. Natalie geeft haar lampion aan haar moeder en rent
naar hem toe. “Oom Matthieu, wat een verrassing, blijft u het weekend?”
“Ja, dat is wel de bedoeling, als het mag van je moeder.” “Mam….,” roept ze.
Heleen wist al dat Matthieu zou komen en heeft afgesproken dat ook de Bartels
kinderen met hen meegaan in de auto, op de terugweg, maar ze doet net of ze van
niks weet. “Matthieu,” zegt ze vermanend, “je kunt niet zomaar te pas en te onpas hier komen logeren, ik heb het bed nog niet opgemaakt.”
“Ja, dat is dan jammer, dan rij ik zo wel weer terug.” “Mam…., “ zegt nu ook
Michelle, “dat meen je niet, het is feest, de Dreumense Dagen, weet je wel?”
Lachend opent Matthieu de achterklep van zijn auto. “Al het kleine grut van de
Tolweg instappen en de Barteltjes ook!” Onder luid gejuich, vouwen de kinderen
zich achter in de auto. Matthieu geniet en begint te zingen:
Ik heb mijn wagen vol geladen,
vol met kleine kinderen,…
Waarop Jan meteen reageert: “Jan is niet klein, Jan is al vier!” Waardoor de hele
meute in gelach uitbarst. Bij Bartels staat Anneke al buiten te wachten en als haar
kinderen uit de auto zijn, zwaaien ze totdat deze de hoek om rijdt, de Tolweg in.
‘Bijna thuis, denkt Heleen, en ze kijkt naar haar zwager. Hij heeft een lach op
zijn gezicht. ‘Wat zou hij denken?’ vraagt ze zich af.
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48.
‘Bijna thuis’ denkt ook Matthieu. Ja, dat denkt hij, bijna thuis. De afgelopen
dagen heeft hij zijn zaakjes geregeld en weet precies wat hij wil. Daar moet hij
natuurlijk nog even goed met zijn broer over praten, maar hij wil hier wonen.
Op het platteland, tussen de koeien en het maïs. Nog nooit is hij zo zeker geweest
van zijn zaak. Nooit meer een grote stad voor hem, die heeft hij wel gezien. Vanavond wil hij eerst lekker slapen en morgen wil hij zich oriënteren op de mogelijkheden die deze omgeving hem te bieden hebben.
De volgende ochtend is hij al vroeg wakker en neemt een heerlijke douche.
Hij hoort de meisjes al buiten bezig, Heleen heeft broodjes gesmeerd en die op de
tuintafel neergezet. Als hij langs het huis kijkt ziet hij dat de jongens, die moeten
zorgen voor het parkeren van de auto’s, rode linten langs de weg hebben gespannen. Iedereen is al druk aan het werk zo te zien. Zelfs zijn broer staat te popelen
om hem zover te krijgen, dat hij meegaat het landgoed op.
Hij geeft toe en even later staan beide mannen gebukt onder het podium van de
muziekkoepel, om de kraampjes er onder uit te halen. Via een klein luik schuiven ze de metalen staanders en houten planken naar buiten, waar anderen ze
vast pakken en weer doorgeven. Onder het werken vertelt Matthieu zijn broer
over zijn plannen voor de toekomst. Hij heeft afgelopen week een gesprek gehad
met zijn baas en ze zijn overeen gekomen, dat Matthieu nog tweemaal naar het
buitenland gaat, voor het binnenhalen van een hele grote order. Daarna zal een
jonger iemand de reizen van hem overnemen en krijgt hij de nationale orders in
zijn portefeuille. Ook vertelt hij Herman over zijn wens om op het platteland een
huisje te kopen. Herman kijkt hem verbaasd aan en wil rechtop gaan staan, maar
vergeet dat ze onder het podium aan het werk zijn. Hij stoot zich dan ook vreselijk aan een eiken balk, wat niet helemaal zonder woorden gaat. Hendrik-Jan
Jansen steekt zijn hoofd door het luik naar binnen en vraagt: “Alns good door,
kearls?” “Ja, ja,“ zegt Herman en wrijft over de pijnlijke plek op zijn achterhoofd. Matthieu kan een lach niet onderdrukken en nog geen tel later gieren ze
het met zijn beiden uit. “Wa’hebt ieleu doar now wier te ginnegappen, ieleu liekt
wa ’n stel jonge deerns. Geet’t wa good doar oonder’t podium?” Nu steekt Hendrik-Jans vader zijn hoofd door het luik. “Loat goan vaa,” horen ze de stem van
Hendrik-Jan, ”zee hebt gewoon mirakels volle wille met’n beaiden en dan op zin
Utrechts.” “Vrömd volk,” horen ze de oudere man zeggen, “vrömd volk.”
Als Herman en Matthieu alles naar buiten hebben geschoven, krijgen ze van mevrouw ter Harmsel een flinke mok met koffie en een heerlijk stuk krentenwegge
in de handen gedrukt. “Eerst wat eten,” zegt ze hartelijk.
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Als de kraampjes eenmaal staan, is het bijna tien uur. Een lange rij, met afwisselde koopwaar, slingert zich over het landgoed heen. Deze zaterdag is dan ook
speciaal voor het publiek, veel toeristen komen op deze braderie af.
Er is een ‘Rad van Fortuin’, je kunt lootjes trekken, prijsschieten en er zijn nog
veel meer attracties, waar een toerist zijn geld aan kwijt kan. Ook de Dreumense
bevolking probeert aan deze stroom mensen hun waar te slijten.
Eefjes tante Frieda laat zien hoe je op een schopschijf een potje draait, terwijl
Eefje de al gebakken keramiek aan de man probeert te brengen. Ze komt handen
te kort en is blij dat tussen de middag haar moeder langs komt, om een boterham
te brengen, en haar even aflost. Het kraampje ernaast staat vol met beeldjes van
Albert Peddemors. Daar doen Michelle en Natalie goede zaken. Moeder Heleen
zorgt voor eten en drinken en ook Herman en Matthieu melden zich, na een wandeling over het hele veld. Ze staan versteld over de enorme mensenmassa en over
de aangeboden handelswaar. Ook over de beeldjes horen ze niets anders dan lof,
ze vliegen dan ook van de kraam en het geldkistje is al behoorlijk gevuld. Ome
Ab zit zelf op een bankje, iets verderop en slaat het schouwspel gade. Het is een
drukte van belang en na een tijdje bij het kraampje gestaan te hebben, schuiven
Herman en Matthieu naast de oude man. Hij geeft aan zo naar huis te willen
en beide mannen bieden aan om hem te vergezellen. Herman wil Matthieu nog
wat laten zien en grijpt deze kans aan, om het zo onopvallend mogelijk te doen.
Als ze langs het kraampje wandelen, krijgen ze van Heleen niet alleen een zakje
met geld mee, maar ook de opdracht om nog even goed rond te kijken in Alberts
werkplaats, want de kraam moet wel weer gevuld worden voor de middag. Albert is blij dat er al zoveel verkocht is, ‘Der möt neudig es nen skilder laanks ’t
huuske hen’, maar schrikt toch als ze, eenmaal thuis aan de eettafel, het geld tellen. Bijna 500 gulden, een mooie opbrengst van alleen nog maar de ochtend. Hij
neemt Matthieu mee naar het kamertje, om nog wat speeldoosjes uit de kast te
halen en daarna gaan ze met zijn drieën naar de werkplaats. Daar haalt Albert uit
een kast nog een paar dozen te voorschijn en geeft die aan Herman mee. “Loat de
meakes mer kieken of der nog good spöl tusken zit,” is zijn commentaar, ”ik heur
morn wa of’t nog wat hef op ebrach. En now goa’k eawn plat, waant ik heb de
knollen op.” Beide mannen Kaspers keren weer terug naar het feestgedruis, via
de braakliggende grond aan de Tolweg, waar Herman zijn broer op wilde wijzen.
Weer op het landgoed verbazen ze de dames met de inhoud van de dozen. Prachtige beeldjes van vogeltjes, hondjes, poezen, te veel om op te noemen.
Om een uur of zes zijn alle kraampjes opgeruimd, dit keer zijn Hendrik-Jan en
zijn vader maar onder de koepel gekropen, met de mededeling dat ‘die stadsen
der toch mer een zooitje van maakt’.
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Als het luik weer dicht zit kan begonnen worden met het opbouwen van het decor
voor de musical. Voorgaande jaren kwam er op de zaterdagavond een dansgroep
of een bandje spelen. Dit jaar kunnen ze zich het geld, wat hier altijd voor uit getrokken werd, besparen, want de kinderen spelen de musical met veel plezier nog
een keertje. Omdat er een grote opkomst verwacht wordt, door de oproep in de
krant, heeft men iedereen verzocht een eigen klapstoeltje mee te brengen. Voor
de kinderen is er genoeg plek op het grote grasveld voor de muziekkoepel.
Omdat de koepel een achtkantige vorm heeft, is door het midden een gordijn opgehangen. Daarachter kunnen de acteurs zich gereed maken en ervoor speelt de
musical zich af. Als alle stoeltjes zo goed als bezet zijn, neemt Teun Koopmans,
als voorzitter van de commissie, het woord. Hij heet iedereen van harte welkom,
vertelt iets over de koepel, over Dreumen en over de musical. Wat dingen van
huishoudelijke aard, de pauze en niet te vergeten, de collectebussen voor een vrijwillige bijdrage. Hij besluit zijn intro, met iedereen een prettige avond te wensen
en kondigt Geert aan.
Want Geert, die vorige week bij juf Els zijn muziekstuk heeft laten horen, kreeg
van haar het advies om dit, deze avond voor de musical, ten gehore te brengen,
omdat ook de tekst van de ballade over het leven van de familie van Zuylen tot
Heregraven gaat. Geert had het eerst afgewezen, maar was er naderhand op terug
gekomen. Zijn moeder had hem overgehaald: ‘Wilde hij iets met muziek gaan
doen dan moest hij ook aan publiek wennen’, was haar commentaar geweest. En
daar staat hij nu, zo zenuwachtig is hij nog nooit geweest. Maar éénmaal met de
klarinet aan zijn lippen, verdwijnt dat gevoel als sneeuw voor de zon. Een staande ovatie aan het eind laat hem blozen tot achter zijn oren. Na de pauze begint de
musical die nu aan stuk door gespeeld wordt. Het is muisstil en zo af en toe flitst
er een fototoestel. Het publiek laat zich door het verhaal meenemen naar vroeger
tijden en vooral de stukjes in het dialect worden door de Dreumense bevolking
erg gewaardeerd. Na weer een staande ovatie en een woord van dank, door Teun
Koopmans, loopt een meneer uit het publiek spontaan naar een collectebus en
begint bij de eerste rij van het publiek te collecteren. Ook dit geeft weer aanleiding tot een applaus en er wordt gul gegeven. Na afloop is er nog tijd om wat te
drinken en begeeft zich een journalist tussen de menigte. Lof alom. Aan de rand
van het veld staat juf Els te praten met vijf deftig uitziende personen. Er worden handen geschud, er wordt geknikt en gebaren gemaakt. Niemand heeft deze
mensen eerder gezien en vraagt zich af wie het zijn. Juf Els loopt met ze mee het
terrein af en keert dan, met een mysterieuze glimlach op haar gezicht, terug voor
een kop koffie. Vergenoegd snijdt ze een groot stuk taart voor zichzelf af, pakt
een stoel en gaat, tot ieders verbazing, midden op het grasveld zitten.
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49.
De laatste dag van het feest begint met een picknick voor iedereen, op het grasveld voor de muziekkoepel. Daarna gaan de mannen hun krachten meten, aan
de hand van verschillende wedstrijden. Spijkers slaan, boomstam zagen, touw
trekken enzovoort. De vrouwen en kinderen moedigen hun mannen aan en soms
ontstaat er in het publiek nog meer concurrentie dan in het veld. Wel altijd met
een lach en veel plezier, een echte vechtpartij zal er nooit van komen. Aan het
eind van de middag moeten sommigen even naar huis om voor hun vee te zorgen,
maar als om zeven uur iedereen weer present is, gaat het programma verder.
De avond staat in het teken van de afsluiting en wordt door de fanfare opgeluisterd met mooie stukjes muziek, waarbij heel wat voetjes van de vloer gaat. Els
heeft een mooi plaatsje weten te bemachtigen, naast Heleen Kaspers. Precies aan
het eind van de rij met stoeltjes was nog een plekje vrij. Hendrik-Jan loopt de
hele avond toch rond, maar zij luistert graag naar de muziek, die de fanfare tussendoor ten gehore brengt. Allereerst is het de beurt aan het notarisechtpaar voor
de bekendmaking van de winnaars van de wedstrijden, die tijdens dit weekend
zijn gehouden. Ter Harmsel zelf maakt de winnaar van ‘De Sterkste Man van
Dreumen’ bekend en zijn vrouw heeft een lijst met namen, van de beste taart- en
jammaaksters. Teun Koopmans vertelt hoe de stichting er financieel voor staat en
moet nog even speciaal vermelden, dat mede door de opvoering van de musical,
de vrije giften dit jaar uitzonderlijk hoog zijn geweest. Daarna geeft hij het woord
aan de voorzitter, Hendrik-Jan Jansen.
Els heeft een binnenpretje, als ze denkt aan afgelopen week. Normaal gesproken
begint Hendrik-Jan op zondagmiddag pas een kleine toespraak op een papiertje te
krabbelen, maar deze keer was hij al dagen aan het oefenen geweest. Toen zij er
hem naar vroeg, had hij een beetje afwezig gereageerd met de woorden. ‘Mangs
mö’j zwiegen, mer mangs mag ok de woarheaid ezeg wörden.’ Ze had hem maar
zijn gang laten gaan en was nu nieuwsgierig, naar wat hem zo hoog had gezeten,
dat hij het niet onbesproken wilde laten. Haar man is een rechtschapen mens en
het heeft hem heel erg gekwetst, dat er nog altijd mensen in zijn dorp rondlopen
die oordelen, zonder de waarheid te kennen. En Hendrik-Jan zal niet HendrikJan heten: De waarheid moet boven tafel komen en wel vanavond, zoals Els vermoedt.
Ze ziet haar man een flink vel papier uit zijn binnenzak halen en het een beetje
omslachtig uitvouwen. Ze houdt haar adem in en denkt ‘Zet’m op Hendrik-Jan.’
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Hendrik-Jan gaat op het podium staan en steekt van wal: “Aan het eind van dit
mooie feest wil ik, zoals elk jaar, de familie Wolters weer uit de grond van mijn
hart, namens de gehele Dreumense bevolking, bedanken, voor het gebruik mogen
maken van het landgoed en de faciliteiten, zoals water en stroom. We hebben al
gehoord van Teun Koopmans dat het ingezamelde geld boven alle verwachtingen
is. Daarom kan ik u toezeggen, dat er genoeg geld is om de renovatie van dit historische stukje vakmanschap te bekostigen.” Hij maakt een gebaar met zijn hand
om het unieke van de muziekkoepel te bekrachtigen. ”De kleine ornamentjes
zullen wederom door vaklui uit het hout worden gesneden, zodat het monumentale karakter behouden blijft. Met dank aan bouwbedrijf ‘IDS’ voor de scherpe
offerte.” Hij steekt zijn duim op naar Herman die het gebaar met een knikje wegwimpelt. “Dat waren de positieve berichten, nu nog iets wat mij, als rasechte
Dreumer, heel erg heeft teleurgesteld.”
Er gaat een gemompel op onder de toehoorders. “We hebben roerige weken achter de rug, niet alleen door de voorbereidingen van de Dreumense Dagen, maar
er gebeurden ook vreemde dingen rondom Dreumen. Een spoor van vernielingen
trok door ons dorp. Gepleegd door een aantal personen, die al enige tijd landelijk
werden gezocht door de politie en justitie. Deze bende heeft in de vastgoedsector
al honderden slachtoffers gemaakt en toen ‘IDS’ in Grundelo ter overname werd
aangeboden, zagen ze een kans om wederom hun slag te slaan. Geheel ten onrechte werd Dhr. Kaspers hiermee, door sommigen onder u, in verband gebracht.
Dhr. Kaspers die, nota bene, samen met Albert Peddemors, zijn leven heeft gewaagd om de paarden van manege Zonneveld te redden. Daarom was ik teleurgesteld in u, mijn Dreumers, heel erg teleurgesteld. Maar ik kan u verzekeren, met
de hand op mijn hart, dat de nieuwe bewoners van de Tolweg geweldige mensen
zijn. Ze zijn een aanwinst voor ons dorp en ik hoop dat ze, over een tijdje als dit
alles een beetje naar de achtergrond is verdwenen, ook zo over ons zullen gaan
denken. Bovendien ben ik er uitermate trots op, u te kunnen mede delen, dat binnen afzienbare tijd, deze mensen mijn ‘noabers’ zullen zijn.”
Els schrikt, hoort zij dat goed, ze kijkt Heleen aan die naast haar zit, maar die
haalt haar schouders op en wijst naar Herman. Van hem krijgt Els de bevestiging
door middel van een opgestoken duim. Ze springt op, waardoor haar stoel naar
achteren kiepert, bovenop de tenen van Hendrik-Jans vader. Die lachend roept:
“Neet zo onstumig, mien meaken, iej bint nog neet van oons of, ’t doert zeker
nog wa’n joar vuur da’j der in kunt wonnen.” En dan grijnzend naar het publiek:
“Kö’j noa goan hoew slech ‘t keend ‘t biej oons hef.”
Els hoort het niet, ze rent naar het podium en vliegt haar man om de hals, dat
meteen door het publiek met een luid applaus wordt beloond.
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50.
Geert zit in de oude rookstoel, die op de meidenkamer staat, met één van de oude
boeken, die uit de kelder komen, op zijn schoot. Boeken uit de bibliotheek van
het jachthuis, het zijn prachtige boeken. Hij geniet ervan ze te lezen, maar dit is
meer een bladerboek, met heel veel plaatjes. Oude kaarten en plattegronden van
Nederland en Duitsland, verzameld en gebonden door één van zijn voorvaderen.
Het is goed dat het een bladerboek is, want Geert is er met zijn gedachten niet
helemaal bij. Er is de afgelopen weken ook zoveel gebeurd. Eerst dat gedoe om
het landgoed, hij weet wel dat het een fantastisch bezit is en wil er in de toekomst
ook echt iets mee gaan doen, maar dat criminelen er op aasden had hij nooit verwacht. Natuurlijk valt er geld te verdienen, als moeder het zou verkopen, maar
Geert wil graag dat het een maatschappelijke functie krijgt en niet zomaar een
bungalowpark. Volgens moeder hoeven ze daar de eerste jaren nog niet over na te
denken, want ze heeft een gesprek gehad met de vriendin van Heleen Kaspers die
in Utrecht een Bed & Breakfast heeft. Het lijkt haar geweldig om zoiets te beginnen en volgens Anneke Bartels, die vaak met toeristen in contact komt, is er hier
in de buurt veel vraag naar overnachtingsmogelijkheden. Al deze herfst begint
het bouwbedrijf met het verbouwen van een slaapkamer in een badkamer. Geert
geeft zijn ouders groot gelijk, hun huis is veel te groot en op deze manier kan het
boerenbedrijf gewoon blijven bestaan. De vier grote slaapkamers aan de voorkant
kunnen worden verhuurd, op tijden dat het zijn moeder uitkomt. Zo heeft ze het
zelf in de hand en verdient er een mooi zakcentje mee. Voor Geert betekent dat,
dat hij vanaf nu in de meidenkamer slaapt, die trouwens nog ruim genoeg is. Er
staat een groot tweepersoons bed en al zijn instrumenten passen er makkelijk in.
Ja, dat was ook zo wat, de maandag na de uitvoering van zijn muziekstuk op de
Dreumense Dagen was de telefoon gegaan. Moeder riep hem, omdat de mevrouw
van de muziekschool uit Angerden aan de lijn was. Wat had hij daar in eerste
instantie van gebaald. Hij had namelijk aan het einde van de week een afspraak
voor de auditie. Ze wilde met dit telefoontje vast afzeggen of hem vertellen dat
er wat tussen was gekomen of nog erger, dat er geen plek voor hem was. Wat zou
hij dat erg vinden. Maar niets van dat alles, mevrouw van Vleuten had hem medegedeeld dat ze bezig was met een brief voor hem, maar dat ze het beter vond
hem eerst even telefonisch op de hoogte te brengen van de inhoud, voordat ze de
brief op de post deed. Het bestuur was namelijk, op verzoek van mevrouw Els
Jansen, die zaterdagavond bij de uitvoering van de musical geweest en had zo
ook zijn vertolking van het muziekstuk van zijn oom beluisterd.
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Ze waren daar zo van onder de indruk geweest, dat een auditie door hem, in hun
ogen, niet meer noodzakelijk was. Met dit telefoontje wilde ze alvast meedelen
dat hij werd aangenomen. Geert was met stomheid geslagen. Die juf Els, ze wist
dat hij ontzettend tegen die auditie op zag en nu had ze het zo gespeeld dat hij
er niets van in de gaten had gehad. Helemaal uit het veld geslagen bedankte hij
mevrouw van Vleuten hakkelend.
Toen hij de telefoon neergelegd had, was hij zijn moeder om de hals gevlogen en
had verteld dat hij niet naar Angerden hoefde voor auditie. ‘Verteeld dat oe vaa
dan mer efkes, waant den har der nog mer boekpien van as ieje,’ had ze gezegd
en toen hij ook zijn vader op de hoogte had gebracht, had hij zijn fiets gepakt en
was naar de andere kant van het dorp gereden. Onderweg, bij de bloemist, had
hij een grote bos bloemen gekocht en voor in de krat op zijn fiets gelegd, voor juf
Els. Toen hij bij het loonbedrijf aan kwam, zag hij haar net koffie brengen naar de
loods, waar alle machines staan. Hij vertelde haar van het telefoontje en ze was
net zo blij verrast geweest als hij. In het bijzijn van alle werknemers gaf ze hem,
onder luid applaus, drie dikke smakken op zijn wangen, waarvan Geert tot ieders
vermaak flink was gaan blozen.
Maar dat was niet het enige wat er de afgelopen week gebeurd was. Op woensdagochtend was er een hele grote kraanwagen de Tolweg in gereden en had een
brug over de sloot geplaatst, op de plek waar hun koeien altijd oversteken.
Zijn vader wilde er meteen op af gaan om te zeggen dat ze verderop in de straat
moesten zijn. De bouw van het huis van de nieuwe dokter was immers begonnen en ook de beide andere percelen waren verkocht, één aan agent Jansen en de
ander aan, wat Geerts nog niet kan geloven, die kwibus, de broer van Kaspers.
Die Matthieu blijkt een meer dan gewone, belangstelling te hebben voor zijn zus
Dinie. Daar is Geert tijdens de Dreumense Dagen achter gekomen. Ook al zat hij
op het podium tussen de andere fanfareleden, hij heeft ze regelmatig voorbij zien
dansen. Niet dat hij dat erg vindt, het geluk van zijn zus staat voorop en dat ze
gelukkig is, kan hij in haar ogen zien. Ze stralen als ‘die kwibus’ in de buurt is.
Maar even weer terug naar die morgen, Geerts vader had net de deeldeur geopend om naar buiten te gaan, toen er een wagen met het logo van bouwbedrijf
’IDS’ hun erf opdraaide. Herman Kaspers stapte er aan de ene kant uit en Geerts
zwager, Kees Brok, aan de andere kant. Kees riep naar Geerts vader: ‘Iej hebt de
greepe toch wa op ebörgen, hoppe ik?’ ‘He’k em neurig dan?’ was de vraag terug
terwijl ook zijn moeder al naar buiten was gerend. ‘Wa’s dit toch allemoal, wat’n
drokte op’n vroggen morn?’ had ze, een beetje paniekerig geroepen.
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Kaspers had een bos bloemen achter zijn rug vandaan gehaald en had gevraagd
of ze even binnen mochten komen. Daar hadden beiden mannen, onder het genot
van een kopje koffie, hun verhaal gedaan, wat in het kort hierop neer kwam:
Kees, die de advocaat was in de zaak tegen Wim van de Berg, van zowel Chantal
Westervoort, de familie Kaspers, de familie Zonneveld, Wolters en enkele bewoners uit Dreumen, had te horen gekregen dat deze jongeman zijn verdiende straf
niet zou ontlopen en alle onkosten op hem verhaald konden worden. De politie
van Maastricht had Wim van de Berg opgepakt en opgesloten. ‘Mer,’ had Kees
meteen al tegen zijn schoonouders gezegd, ‘van nen kale kippe kö’j neet plukken,
dus steelt oeleu der nog neet te völle van vuur.’
Dat was het eerste goede nieuws. Voor het tweede was het de beurt aan Herman.
Hij vertelde het verhaal van zijn broer, die zich wel heel erg schuldig had gevoeld
over zijn roekeloosheid, nadat hij kennis had gemaakt met de familie Wolters.
Hij was namelijk degene geweest die de afrastering had vernield en niet een
vrouwspersoon. Het rode schoentje bij hun in de stal had hem wakker geschud.
Hij had niet kunnen vermoeden, dat zijn daad zoveel te weeg had gebracht.
Doordat de boer zo oplettend was geweest, was gelukkig erger voorkomen.
Daarom had hij Herman gevraagd de onkosten te vergoeden. Geerts vader had
gezegd: ‘Doarumme glee he tusken de mechiene in de mest, den kearl is zich ‘t
apelazerus eskrökken. En ik heb ok nog ezeg, da’k, ak den ofbrekker in miene
vingers zol kriegen, ik em alle heuke van de stal zol loaten zeen. Mer me duch,
hee hef zinnen straffe toch a ehad of neet Jenneke?’ Geerts moeder had geknikt
en ook Herman en Kees herrinnerden zich Matthieu in de te kleine overal op
blote voeten. Maar Herman gaat verder: Vanwege de rol van Chantal in het gebeurde, had er een overleg plaats gevonden met het bestuur van ‘IDS’. Ook zij
waren van mening dat de overname van het bouwbedrijf de aanleiding was voor
het landgoed debacle, en daarom was besloten gezamenlijk een permanente oplossing te zoeken voor het overstekende vee. Nu alle kavels aan de Tolweg waren
verkocht, hadden de timmerlui niet drie, maar vier houten bruggen gemaakt. Gelijk aan die van Kaspers, maar ééntje ervan was iets smaller en had slagbomen.
Die brug was voor boer Wolters en daar waren ze op dit moment mee bezig om
te plaatsen, of het een goed idee was om even te gaan kijken. Geerts vader had al
een paar keer uit het raam van de keuken gekeken en zat te popelen om naar buiten te gaan. Ondertussen waren er buiten al meer kijkers gearriveerd, waaronder
ook de andere leden van het gezin Kaspers. De werknemers van het bouwbedrijf
waren al flink opgeschoten.De brug lag al over het water en twee mannen waren
bezig met het waterpas stellen ervan.
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Twee andere groeven een gat, waar een houten vierkante paal in kwam te staan
met daaraan bevestigd een ronde beweegbare slagboom. Deze slagboom liep op
gelijke hoogte met de reling van de brug en kon, door een zijwaartse beweging,
heel eenvoudig over de straat gedraaid worden. Aan de overkant van de straat
stond al een staander, waar de slagboom precies in viel. Het gat dat al aan de
rechter zijde van de brug gegraven was, gaf aan dat daar eenzelfde paal moest
komen. Geerts vader keek zijn ogen uit. ‘Niks gin gedoo mer met’n droadje.’
Hij had zijn hoofd geschud en tegen Herman Kaspers gezegd: ‘Da’s toch völste
vol van’t goeie, wat möt dat wa neet hebben ekost?’ ‘Voor al die overlast die u
de afgelopen tijd heeft ondervonden, is dit nog niet eens toereikend. Dat u mijn
vrouw en dochter uit de handen van die criminelen hebt gered is onbetaalbaar,’
was het antwoord van Kaspers geweest, terwijl hij zijn arm om zijn vrouw had
geslagen. ‘Echt onbetaalbaar! Als ik bedenk wat er niet allemaal had kunnen gebeuren.’ ‘Doar bint wiej noabers vuur,’ had Geerts moeder snel gezegd terwijl ze
een paar keer door haar ogen had gepoetst, met de punt van haar schort.
Onder toeziend oog, van bijna de hele Dreumense bevolking, had Kaspers laten
zien hoe met een hele simpele beweging met de slagboom, de straat volledig afgesloten werd. Aan het einde van de slagboom was een stalen lus gemonteerd die
precies boven een oog in de paal aan de overzijde paste. Eén van de werkmannen
kwam erbij staan en vertelde dat door middel van een houten spies beide delen
vast gezet konden worden. Deze moest nog even op maat worden gemaakt.
Geert had zijn vader aan gekeken en gezegd dat zoiets waarschijnlijk helemaal
niet nodig was en was naar de stal gerend. De week ervoor had hij namelijk gemerkt, dat door de warmte van de laatste tijd, het hout van de staldeur gekrompen
was en dat er beweging in hun ‘kapstok’ zat. Toen hij terugkwam rennen en iets
aan zijn vader gaf, had Michelle ineens luid geroepen: ‘Stop, even wachten op
mij,’ en was op haar beurt naar huis gerend.
Helemaal buiten adem kwam ze iets later terug om iets aan haar vader te geven.
Zowel Wolters, als Kaspers staken hun net nieuw verworven buit omhoog en de
hele meute omstanders barstte in lachen uit. Onder luid applaus hadden beide heren, aan hun kant van de brug, eentje links en eentje rechts, de slagboom gesloten
en verankerd, net een officiële opening. Het stilettohakje van het rode schoentje
paste perfect en leek ervoor gemaakt te zijn. Daarna ging de hele stoet mee naar
het erf van de familie Wolters, waar Geerts moeder samen met Heleen Kaspers
iedereen van verse koffie en koek voorzag. Er werd geproost en gesproken en
afgesloten met een: ‘Goodgoan.’
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Geert slaat het boek dicht, vandaag wordt het toch niets meer. Het begint al schemerig te worden terwijl het net acht uur is geweest. De zomerdagen worden alweer korter. Volgende week dinsdag moet ook hij weer naar school, zijn boeken
ophalen. Vrijdag zal hij voor het eerst met de trein naar Angerden reizen. Hij kan
bijna niet wachten tot het zover is.
Hij besluit om naar beneden te gaan, zijn moeder zal de koffie zo wel klaar hebben. Als hij uit de rookstoel opstaat, ziet hij een los velletje papier op de grond
liggen. Vast uit het boek gevallen, denkt Geert en vouwt het open.
Hij draait het papiertje om en om, omdat hem niet helemaal duidelijk is wat het
voor moet stellen. Dan de grote lamp er maar bij aan, een beetje meer licht kan
geen kwaad. Geert kijkt en kijkt nog een keer, zijn mond valt open. Hij ontdekt
hun boerderij, het tolhuisje, de Grundel en het kanaal. In het midden het jachthuis
en de muziekkoepel en daar precies tussen in een groot rood kruis.
Hij rent naar beneden en legt het papier midden op de tafel: “Vaa, moo, mö’j kieken, wa’k hier now toch heb vönden!”
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In’t joar 1972, een poar wekke vuurdat in Dreumen ‘t 200-joarig bestoan zal
wörden evierd geburen der in’t aans zo rustige dörpske vrömde dinge.
As alleman drok gangs is met’ vuurbereaden van’t grote feest op’t laandgood
loat vandaaln ‘n spoor van ofbrekkerieje achter. De inwönners van Dreumen
sprek-t-er skaande van en ‘t grötste gros wis noar de nieje bewonners van de
Tolweg. ‘Vrömd volk trök aait vrömd volk.’
‘Import of boetenmaarkers’ wörd zee eneumd. Stadse leu die oawera ‘t lak an
hebt en glad neet op de heugte bint van oolde gebroeken op’t plattelaand.
Mer niks blik meender woar te wean.
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In het jaar 1972, een paar weken voordat in Dreumen het 200-jarig bestaan zal
worden gevierd gebeuren er in het anders zo rustige dorpje vreemde dingen.
Terwijl iedereen bezig is met de voorbereidingen van het grote feest op het landgoed laten vandalen een spoor van vernielingen achter. De voltallige bevolking
spreekt er schande van en het merendeel wijst naar de nieuwe bewoners van de
Tolweg. ‘Vrömd volk trök aait vrömd volk.’ ‘Import’ of ‘boetenmaarkers’
worden ze minachtend genoemd. Stadse mensen die overal lak aan hebben en
bovendien niet op de hoogte zijn van de aloude tradities op het platteland.
Maar niets blijkt minder waar te zijn.

