
19

3

Jan Klein heeft erover nagedacht en lang geaarzeld, maar uiteindelijk 
een besluit genomen. Hij gaat naar Rusland. Sinds de oorlog tussen 
Zweden en Rusland is beëindigd en de haven van Petersburg weer 
bereikbaar werd, is de handel op Rusland toegenomen. Buitenlandse 
en Russische kooplieden hebben hun zaak van Moskou naar Peters-
burg verplaatst, woningen en pakhuizen schieten als paddenstoelen 
uit de grond.

Enkele tientallen mannen uit het dorp zijn de afgelopen jaren naar 
Rusland getrokken. Soms om hun geluk bij de marine te beproeven, 
soms om handel te drijven. De Ruslandvaarders die voor de handel 
gaan, nemen vooral linnen mee, maar ook tuinzaden, vlaszaden en 
lijnzaadolie. Er is veel geld te verdienen in Petersburg, veel meer dan 
in Duitsland of Vlaanderen.

Natuurlijk ziet Jan ertegen op om zijn gezin lang alleen te laten, 
maar er is geen andere oplossing. Het land heeft alweer te weinig 
opgebracht. Schoon genoeg heeft hij van de armoede, de voortdu-
rende strijd tegen weer en wind.

Smidt en Mulder, die al twee jaar handeldrijven met de Russen, 
haalden hem uiteindelijk over. Samen zullen ze de gevaarlijke reis 
naar Petersburg ondernemen. Het gesprek met de mannen stemde 
hem vrolijk. Een nieuwe toekomst, een beter leven.

Emma zal niet blij zijn met zijn besluit om naar Petersburg te 
gaan, maar dat hij op reis moet, weet ze wel. Stilzwijgend heeft ze 
gisteren zijn goastok van de koezolder gehaald en naast de kast op de 
deel gezet.
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‘Emma.’
De kinderen liggen op bed en Emma loopt nog wat te redderen 

rond de tafel. Ze bukt, raapt stukjes brood op die Gerrit stiekem naar 
zijn zusjes gooide tijdens de avondmaaltijd.

‘Kom even zitten.’
‘Ik kom zo.’
Ze pakt de bezem uit de hoek van de kamer, veegt de vloer, haalt 

de gietijzeren waterketel van de haak boven het vuur en zet hem 
voor Annetjen klaar bij de klompen naast de niendeur. Morgenoch-
tend moet ze water halen voor de thee. Ongeduldig schuift Jan op 
zijn stoel. De rieten zitting kraakt en de stoel wiebelt alsof hij het elk 
moment kan begeven.

‘Emma, we moeten praten.’
‘Praten? Waarover?’
Emma opent de tuugkist om de zondagse kleren eruit te halen. 

Nadenkend inspecteert ze de broek van Gerrit die al verschillende 
keren door haar gerepareerd is en nodig weer onder handen moet 
worden genomen.

‘Over de oogst.’
Emma zucht.
‘Wat valt er nog te zeggen? De oogst is mislukt, dus jij gaat straks 

weer op reis. Net als andere jaren.’
‘Maar dit keer is het anders.’
Ze trekt een stoel naar zich toe en gaat met haar verstelwerk en 

naaigerei bij hem aan tafel zitten.
‘Wat is er dan anders?’
‘De handel in Kempen en Westfalen brengt niet voldoende meer 

op. Ik reis dit jaar met de Rusluie mee naar Rusland.’
Resoluut rolt Emma garen van een klosje en trekt er met een harde 

ruk een stuk vanaf. Bij het licht van het vetpotje probeert ze de draad 
door het oog van de naald te krijgen, maar het lukt niet. Ze knippert 
met haar ogen en zucht geërgerd. De vlam wakkert.

Annetjen draait zich om in de bedstee.
Zachter praten, denkt Jan. De kinderen moeten slapen.
‘Maar dan ben je minstens zes maanden van huis.’
Jan knikt en zwijgt.
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Hij neemt de draad en naald van haar over, legt ze op tafel, en 
houdt haar handen vast. Ze kijken elkaar in de ogen. Voor het eerst 
vanavond.

‘Ik begrijp het, Jan, heus, maar ik zie op tegen al het werk. De 
meisjes helpen me, maar toch … en Gerritje luistert niet naar mij, 
alleen naar jou.’

Emma ademt alsof ze lucht tekortkomt en probeert de kroplap die 
ze over haar hemdrok draagt los te knopen. Maar de kleine knoopjes 
op haar schouder kosten te veel moeite en na wat vergeefs gepriegel 
geeft ze het op. Ze huilt.

Jan voelt zich ontredderd, neemt haar in zijn armen en zegt op 
fl uistertoon: ‘Niet huilen, Emma. Het is moeilijk voor je, ik weet 
het, maar ik beloof je dat ik niet langer wegblijf dan noodzakelijk is. 
En als ik terug ben, zul je zien dat het de moeite waard is geweest.’
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De schuilkerk van de katholieken staat achter de boerderij van Schu-
rink, de familie van Herman, aan het Oosteinde en het is niet eens 
een echte kerk, maar een schuur. Annetjen komt er graag, ook al 
moet ze al haar vindingrijkheid aanwenden om bij een viering aan-
wezig te zijn. In alle vroegte verlaat ze op zondagochtend de boerderij 
en in de schuilkerk verstopt ze zich als iedereen binnen is achter de 
gordijnen bij de ingang. Niemand weet iets van de geheime liefde tus-
sen Annetjen en Herman en dat moet voorlopig ook zo blijven. Her-
man is namelijk katholiek. Twee geloven op een kussen, daar slaapt 
de duivel tussen, zeggen ze in het dorp. Annetjen begrijpt niet wat het 
probleem is. Geloven ze niet allemaal in dezelfde God?

Waren zij maar katholiek, dat is veel minder saai dan protestant. 
De katholieke mis is spannend. Het ruikt tijdens de dienst heerlijk 
naar wierook en de Latijnse gezangen en gebeden klinken melan-
cholisch en hoopgevend tegelijkertijd. Soms krijgt ze er tranen van 
in haar ogen. Ook nu. Maar misschien komt dat door gisteravond.

Haar vader en moeder zeiden geen woord tijdens het avondeten. 
Ze maken zich zorgen omdat de oogst voor een deel is mislukt. Vader 
keek alleen maar naar zijn bord en moeder hield Gerrit in de gaten. 
Af en toe corrigeerde ze hem door een por in zijn zij te geven of het 
bord dichter naar hem toe te schuiven. Zelfs op iets eenvoudigs als 
een maaltijd kan hij zich slechts met moeite concentreren. Hij bleef 
maar rommelen met zijn eten en gooide steeds, als moeder even niet 
keek, stukjes brood op het bord van Aaltje, om haar te treiteren. Op 
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een gegeven moment werd haar vader zo ontzettend kwaad dat hij 
opsprong, Gerrit bij zijn kraag greep en hem naar de deel schopte.

‘Blijf hier maar een tijdje staan, snotjoch,’ had hij hem toegebeten. 
Niks voor haar vader om zo te ontploff en.

Daarna was iedereen van slag. Zonder iets te zeggen, werd er ver-
der gegeten en in stilte ruimden Aaltje en zij af. Aaltje moest huilen.

‘Ze is een overgevoelig kind,’ zegt haar moeder altijd, maar eerlijk 
gezegd had Annetjen nu wel zin om even mee te snikken. Bij de koffi  e 
na het eten, toen Aaltje, Gerrit en zij in de bedstee lagen, hoorde ze 
haar vader en moeder zachtjes praten. Vader zei dat hij erover dacht 
dit najaar met de Rusluie mee te gaan naar Petersburg, om tuinza-
den te slijten. Haar moeder huilde hartverscheurend en haar vader 
probeerde haar te troosten. Maar ze was niet tot bedaren te brengen. 
Annetjen was ook helemaal van streek. Rusland is zo ver weg. Nog 
voorbij Duitsland. Haar vader zal nog langer wegblijven dan anders. 
Hoe moet het dan met al het werk op de boerderij? Kan haar moeder 
dat in haar eentje aan? Haar hoofd tolde van de vragen. Het duurde 
lang voordat ze in slaap viel.

Pater noster, qui es in caelis, sanctifi cetur nomen tuum, bidt de kerk.
Het zijn maar een paar gezinnen die hier samenkomen, maar 

Annetjen voelt de vloer meedreunen. Ze gluurt door een spleet tus-
sen de gordijnen en ziet Herman, die helemaal achterin is gaan zitten, 
zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan. Ze kunnen elkaar niet luchten 
of zien en de ergernissen tussen hen worden met de dag talrijker. Her-
man verdraagt het niet meer. Zijn vader heeft een rothumeur sinds 
zijn vrouw vorig jaar is overleden. Hij drinkt en slaat Herman bij het 
geringste ongenoegen. Soms vertelt Herman erover. Dat hij daarom 
weg wil, bij de marine, een uniform dragen, sterk worden. Zo sterk, 
dat hij zich nooit meer door iemand op de kop hoeft te laten zitten. 
Ze probeert er niet aan te denken, maar Herman is achttien en met 
de dag wordt de kans groter dat hij gaat.

Onafgebroken kijkt Annetjen naar Herman’s rug, probeert hem 
te kietelen met haar blik, mompelt zacht: ‘Kijk nou eff e om, slome.’

Ze gokt dat het hard genoeg voor hem is om het te horen en niet 
zo luid dat anderen het ook verstaan. Hij zit zeker te suff en, denkt ze, 
die vroegmis is ook op zo’n onmogelijk uur. Sommige kerkgangers 



24

lijken echt nog te slapen. Hun ogen zijn gesloten en hun handen met 
de rozenkransen eromheen rusten in hun schoot. Slechts een enke-
ling verplaatst zijn vingers met regelmaat naar een nieuwe kraal. Zelf 
is ze ook duizelig van de slaap.

Adveniat regnum tuum, fi at voluntas tua.
Herman lijkt niets van haar aanwezigheid te merken. Of doet hij 

alsof? Hij kijkt niet eens om, naar waar zij verscholen zit tussen de 
gordijnen. Waarom kijkt hij niet? Hij wist toch dat ze zou komen? 
Wat is er toch aan de hand de laatste tijd? Waarom doet hij zo afstan-
delijk? Alsof ze niet al een half jaar met elkaar gaan! Verontwaardigd 
begint Annetjen te tellen. Als hij bij honderd nog niet kijkt, ga ik 
weer, besluit ze. Ze kan niet te lang van huis wegblijven, anders ont-
dekken ze dat ze ’m is gesmeerd.

Ze had het aan Herman willen vertellen, dat haar vader weer op 
reis moet.

Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie.
Over de oogst heeft Herman geen zorgen, want zijn vader doet 

goede zaken in Amsterdam en brood op de plank is er altijd.
Achtennegentig, negenennegentig, honderd. Herman kijkt niet.
Annetjen zucht teleurgesteld en verlaat stilletjes de schuur.
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Elke middag om vier uur gaat Maria naar Clara toe om te vertellen 
hoe de dag is verlopen, wat ze heeft meegemaakt. Maria vindt het 
heerlijk om zo te zitten met haar moeder, ook al kan zij niets meer 
terugzeggen. En Clara geniet er zichtbaar van. Ze glimlacht uitbun-
dig, fronst bedachtzaam, huilt meewarig of knikt instemmend. De 
uitdrukkingen op haar gezicht worden met de dag veelzeggender.

Vandaag bekent Maria dat ze een oogje heeft op Herman Schu-
rink. Dat hij katholiek is, maakt Clara niets uit. Dat weet Maria wel. 
Ze betwijfelt zelfs of haar vader er iets van zou zeggen als hij het wist. 
Sinds het ongeluk van Clara is Wicher bij lange na niet meer de gelo-
vige man die hij ooit was. In de kerk komt hij niet meer en bidden 
doet hij ook niet.

Maria vindt Herman de stoerste en knapste jongen uit het dorp. 
Een paar weken geleden kwamen ze elkaar tegen op de markt, waar 
hij haar hielp met het oprapen van de appels die uit haar mandje 
waren gerold, nadat ze was gestruikeld over de voet van een markt-
kraampje. Natuurlijk kende ze hem wel, want het dorp is niet groot, 
maar ze had hem nog nooit gesproken. Ze was meteen van hem 
gecharmeerd. Sindsdien zagen ze elkaar vaker. Vorige week kwam 
haar echter iets ter ore waarvan ze schrok. Het was maar een roddel, 
maar toch. Zit niet in alle kwaadsprekerij een kern van waarheid?

Vlak nadat ze met Herman een half uurtje op het hek van het 
Kerkplein had zitten praten, zei de vrouw van de bakker dat Herman 
er kennelijk meerdere liefj es op nahield, dat Annetjen Klein ook zijn 
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speciale belangstelling had. Verontwaardigd had Maria gezegd dat 
ze zijn liefj e niet was, maar ze was knalrood geworden en had zich 
daarna heel onrustig gevoeld. Ze was op Annetjen gaan letten. Was 
het waar wat de bakkersvrouw had gezegd?

‘Ik was in de stal de koeien aan het melken, toen ik het grind 
hoorde knerpen. Nieuwsgierig liep ik met mijn volle emmer naar de 
melkbus bij de deur van de stal. Nadat ik de melk had overgegoten 
in de bus, keek ik naar buiten. Ik zag hoe Annetjen op haar kousen-
voeten en met haar klompen in de hand het erf van buurman Klein 
af liep.’

Maria zwijgt. Somber kijkt ze voor zich uit. Clara knikt om haar te 
laten weten dat ze luistert en na enige aarzeling vertelt Maria verder.

‘Vorige week hoorde ik in het dorp zeggen dat Annetjen en Her-
man iets met elkaar hebben. Ik wilde het niet geloven. Natuurlijk 
heb ik ze weleens samen gezien en opgemerkt hoe ze naar Herman 
keek, met hem dweepte, lachte om de gewoonste opmerkingen, hem 
schalkse blikken toewierp. Hij is gewoon een vriendelijke jongen, 
dacht ik, meer meisjes vinden hem leuk.’

Maria aarzelt. ‘Maar hij doet altijd zo speciaal tegen mij, we spre-
ken elkaar regelmatig en ik dacht …’

Ze slikt krampachtig, herpakt zich.
‘Ik ben Annetjen gevolgd over het Oosteinde. Ze ging naar het 

erf van Schurink en verdween daar in de schuur. Ik wachtte, alsof ik 
hoopte dat er iets zou gebeuren waaruit zou blijken dat het echt een 
verzinsel is van een paar roddeltantes.’

Stilte.
‘Hij heeft haar gekust,’ zegt Maria. ‘Ik zat verscholen in een gat in 

de haag naast de boerderij van Schurink toen ze een voor een naar 
buiten kwamen. Herman liep Annetjen achterna, pakte haar bij haar 
arm, maar Annetjen liep stug door, met grote stappen, alsof ze ergens 
kwaad om was. Toen trok hij haar naar zich toe, nam haar gezicht in 
zijn handen en zoende haar.’

Maria zwijgt en kijkt Clara verdrietig aan.
‘Ik dacht dat het iets tussen ons kon worden. Maar ik heb het me 

allemaal verbeeld.’
Clara glimlacht troostend, houdt haar hoofd schuin, wenkt haar 
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dochter met haar ogen. Maria schuift haar stoel naast die van Clara 
en slaat haar armen om haar moeder heen. Minutenlang blijven ze 
zo zitten, totdat het tijd is voor Maria om weer aan het werk te gaan.
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De volgende dag wordt Roelof gewekt door het kloppen en tikken 
van het weefgetouw. Hout op hout, een regelmatig, geruststellend 
geluid. Als hij zijn hoofd in het kussen duwt, hoort hij hoe het ritme 
van zijn hart ermee in de pas loopt.

Het weefgetouw brengt brood op de plank. Elke ochtend, zodra 
hij wakker wordt, luistert hij of hij het bonkend hart tekeer hoort 
gaan. Het roept hen, houdt hen gaande. Zolang ze het weefgetouw 
horen kloppen, is er werk aan de winkel, is er hoop.

Hoewel het nog vroeg is, is zijn vader alweer druk bezig. De laat-
ste tijd lijkt het alsof hij met nog meer geestdrift voor de kammen 
zit dan vroeger, voordat Clara het ongeluk kreeg, alsof hij zijn woede 
daarover koelt op de pedalen van het weefgetouw.

Zoef, plok, plok, zoef, plok, plok, zoef. Het geluid van de glijdende 
schietspoel over het gladde hout wordt afgewisseld door het daverend 
klappen van het riet, waarmee vader de inslagdraden stevig tegen 
elkaar drukt.

Zoef, plok, plok, zoef, plok, plok, zoef. Met weemoed denkt Roelof 
aan vroeger, als hij in zijn bed lag te luisteren naar het vertrouwde 
geluid van het weefgetouw. Dan wist hij dat zijn vader en moeder 
samen aan het werk waren. Clara aan het spinnewiel of de repel en 
Wicher voor het weefgetouw. Ze zongen erbij. Ze lachten.

De stem van zijn moeder klinkt niet meer en het is af en toe onaan-
genaam stil in huis. Het langdurige zwijgen is een monster geworden 
dat zich in een hoek van de kamer heeft opgerold en verscholen, om 
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hen op een onbewaakt moment te overrompelen en de keel voor altijd 
dicht te snoeren. Maria en hij bezweren de dreiging door veel te pra-
ten, te kakelen over ditjes en datjes, de buren, de dorpsgenoten, de 
oogst, het vlas, de tweeling. Hij praat maar door en verliest zichzelf 
haast, om aan het eind van de dag verdwaasd en vervreemd van zijn 
lichaam in zijn bedstee weer tot zichzelf te komen.

Het liefst is hij daarom buiten op het land, om de oogst te inspec-
teren, het vlas te trekken of te keren. Daar kan hij alleen zijn, vindt 
hij rust en komen de mooiste versregels in hem op. Ooit heeft hij wel-
eens iets laten lezen aan de meester, maar de laatste tijd doet hij dat 
niet meer. De nieuwste gedichten zijn voor een speciaal iemand en 
alleen voor haar ogen en oren bestemd.

Clara spon het fi jnste garen uit de wijde omtrek. Ze stond erom 
bekend en het laken van de familie Grobben leverde het meeste op 
van alle weverijen in ’t Vjenne. Er waren weken waarin ze wel vijfen-
tachtig stuivers verdienden. Nu moeten ze rondkomen van vijfenzes-
tig stuivers. Veel te weinig.

Sinds het ongeluk wordt het vlas door Maria gesponnen, nadat 
de tweeling, Christiaan en Teunis, het met veel zuchten en steu-
nen gehekeld heeft. Clara genoot vroeger van het werk, maar ziet nu 
alleen nog toe. Als het gehekelde vlas niet naar haar zin is, schudt ze 
haar hoofd en kijkt de jongens vermanend aan. Morrend halen ze het 
dan opnieuw over de hekel.

Plotseling is het stil. Hij hoort zijn vader vloeken. Soms is Roelof 
bang dat het hem allemaal te veel wordt, dat zijn vader bij de pakken 
neer gaat zitten. Ongeduldig en onverdraagzaam is hij geworden. 
Er is vast weer een scheringdraad gebroken. Hij zou wat voorzichti-
ger moeten doen, maar tegenwoordig is hij in alles onstuimig. Aan-
spreekbaar is hij al helemaal niet meer. Hoelang geleden hadden ze 
een normaal gesprek dat niet over de oogst ging of over dingen die 
moeten gebeuren? Roelof mist zijn vader.

Sinds het ongeluk is alles anders. Nadat Clara als arbeidskracht 
was weggevallen, moesten ze allemaal een tandje bijzetten. Gelukkig 
had Clara haar oudste twee het spinnen en weven bijgebracht voor-
dat ze het ongeluk kreeg. Daardoor konden ze volop meedraaien in 
de weverij, maar voor Christiaan en Teunis was het in alle opzichten 



30

te vroeg, al is er voor onheil nooit een geschikt moment. De tweeling 
snapt weinig van wat er allemaal moet gebeuren, de jongens lopen 
de andere gezinsleden meestal alleen maar voor de voeten, als ze ten-
minste niet op school zijn.

Roelof had graag doorgeleerd, om net zoveel te weten te komen 
als de schoolmeester. Maar er was geen geld en hij was nodig op de 
boerderij. Af en toe gaat hij naar de schoolmeester toe. Dan krijgt hij 
boeken over geschiedenis of bundels met gedichten en verhalen mee. 
Veel lezen, heeft de meester gezegd, dan leer je óók. Nu probeert Roe-
lof elke avond en elke zondag te lezen. Maandag brengt hij het boek 
dan weer terug en leent hij een nieuw exemplaar. Hij houdt van lezen 
en schrijven. Het liefst deed hij niets anders.

De cadans is weer ingezet. Zoef, plok, plok, zoef, plok, plok.
Als hij in de weefkamer komt, zit zijn vader gebogen over het 

getouw. Hij moppert, vloekt binnensmonds en geeft met zijn blote 
hand een klap op een van de schachten. Het kan niet anders of zijn 
handpalm brandt vurig, maar hij lijkt geen pijn te voelen. Zijn in sok-
ken gehulde voeten rusten naast de houten pedalen. Het ruikt in de 
kamer naar de vettige veengrond waarin het vlas groeide en rondom 
de rekel ligt de vloer bedolven onder de afgeriste zaden. Wicher’s ogen 
zijn niet zo best. Het kost hem moeite een knoopje in de gebroken 
draad te leggen. Roelof strekt zijn hand uit om hem te helpen, maar 
zijn vader negeert het gebaar en priegelt onverstoorbaar verder.

Dan richt Roelof zich tot Maria die geconcentreerd zit te wer-
ken aan het spinnewiel. Zijn aanwezigheid lijkt niet tot haar door te 
dringen, alsof ze in beslag wordt genomen door iets wat groter is. De 
spanning die in de ruimte hangt, is huiveringwekkend. Besluiteloos 
blijft Roelof in het midden van de kamer staan.

Met haar ene hand draait Maria het wiel rond, terwijl ze met haar 
andere de draad bevochtigt en naar de haspel begeleidt. Als ze opstaat 
om buiten bij de pomp het bakje met water bij te vullen, loopt Roe-
lof achter haar aan.

‘Wat is er met vader aan de hand?’ vraagt hij.
Het blijft een tijdje stil. Roelof bestudeert de rug van Maria, die 

bovenin licht gekromd is, alsof ze al jaren spinarbeid verricht. Het 
valt hem nu pas op.



31

‘Is er iets mis met het vlas?’ probeert hij nog maar eens.
Zonder zich om te draaien, zegt ze kortaf, terwijl ze water oppompt 

en in het bakje laat lopen: ‘Het vlas is prima.’
‘Maar wat is er dan?’ vraagt Roelof voorzichtig.
Stilte.
De tweeling vermaakt zich met het opjagen van de kippen van 

Klein. Luid gekakel vermengt zich met het ketsen van kiezels tegen 
de gevel en geschuifel van klompen over het zand. De zon brandt 
venijnig, ondanks het vroege tijdstip. Roelof gaat naast Maria staan 
om haar gezicht te zien en merkt geschrokken op hoe het zonlicht 
iedere oneff enheid van haar huid genadeloos blootlegt. Zijn kleine 
zusje lijkt ineens een stokoud meisje.

‘Toe, Maria, zeg iets.’
‘Hij is chagrijnig omdat hij zich zorgen maakt over de boterpacht. 

Over vier maanden is het Sint-Maarten, maar onze koe heeft te wei-
nig melk gegeven dit jaar. Veertien pond boter hebben we niet.’

Dus dat is het. De pacht voor het land. Veertien pond boter 
naar Zwolse maat per hoeve voor de heer van Almelo, te voldoen 
op 11 november, als het feest van Sint-Maarten wordt gevierd, het 
bedelfeest van de armen, maar in ’t Vjenne, o, ironie, het feest van 
de rijken. De duvel schijt altijd op de grootste hoop. Roelof hoort het 
Clara zeggen.

‘Natuurlijk, hoe kan ik het vergeten? Het is helemaal langs me 
heen gegaan,’ antwoordt hij.

‘Er gaat wel meer langs je heen, de laatste tijd,’ snauwt Maria.
‘Wat bedoel je?’
‘Ach, man, open je ogen toch eens, denk je nou werkelijk dat die 

meid van hiernaast jou ziet staan? Ik heb je wel zien loeren naar het 
erf van de buren. Ik weet wel hoe je haar de laatste tijd in de gaten 
houdt. Word wakker, broertje. Ze heeft alleen maar oog voor Her-
man Schurink. Als een schaap loopt ze achter hem aan.’

Geschrokken kijkt hij zijn zusje aan. Dan grijnst hij en haalt zijn 
schouders op. Ze maakt zich zorgen over de pacht, heeft zin om fl ink 
om zich heen te slaan. Het is niet waar, natuurlijk niet. Als het zo was, 
zou hij het weten, als Annetjen en Herman werkelijk …

Indringend kijkt hij Maria aan, probeert haar gedachten te lezen, 
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maar niets in haar gezicht verraadt dat het om een grap of pesterijtje 
gaat. Ze kijkt zelfs een beetje meewarig naar hem. Dan zet hij het op 
een lopen, naar achteren, het veld in, weg, weg van de boerderij, van 
de boerderij van Klein, weg van haar en nog verder, naar een plek 
waar niemand is, niemand het schaamrood op zijn kaken kan zien 
noch de vlekken in zijn hals, het bonken van zijn hart kan horen of 
het suizen van zijn oren. Verdwijnen, weggaan en nooit meer terug-
komen. Een paar meter verderop struikelt hij over een steen en valt 
languit op de omgeploegde aarde. Luid vervloekt hij zichzelf om zijn 
stommiteiten. Wat een dramatisch gedoe, denkt hij smalend, terwijl 
hij met een stevige tak de grootste kledders veengrond van zijn broek 
probeert af te schuieren. Je lijkt wel een verliefde meid, zou zijn moe-
der vroeger gezegd hebben.

Gegeneerd denkt hij eraan hoe hij zich eergisteren in het zweet 
heeft staan werken om indruk te maken op Annetjen. Ze moet hem 
een aansteller hebben gevonden. Of zou ze niets in de gaten hebben 
gehad? Dat geschutter toen ze hem betrapte tijdens zijn middagdutje, 
zijn stompzinnige gehakkel. Het wordt tijd dat hij zich volwassen gaat 
gedragen en niet als een verliefde schooljongen. Hij gaat zitten in het 
gras en staart naar de begroeide grafheuvel in de wei van boer Klein 
en daarna naar de diepe groeven in de omgekeerde aarde voor zich. 
Dat veengrond zoveel verschillende grijs- en zwarttinten kan heb-
ben, van zilvergrijs tot ebbenhoutzwart, is hem eerder niet opgevallen.

De boterpacht. Natuurlijk. Hij had kunnen weten dat zijn vader 
daarover loopt te piekeren. Ging hij gisteren niet tekeer over de heer 
van Almelo die het recht op wind en water heeft en de hardwerkende 
boer het brood uit de mond stoot? Het land loopt onder water en het 
water verpest de oogst, maar wind- of watermolens kunnen de boeren 
in ’t Vjenne niet bouwen, tenzij ze Van Rechteren betalen. Overal wil 
de heer van Almelo geld voor hebben.

Als Roelof in de verte Annetjen aan ziet komen, valt hem een 
gedachte in. De oogst van Klein is mislukt, maar de buurman heeft 
wel veel koeien en die doen het goed. Waarschijnlijk heeft hij boter 
genoeg. Misschien kan hij helpen. Roelof besluit er met Annetjen 
over te praten. Zijn vader helpen. Niet meer hakkelen. Volwassen 
worden. Het is tijd.


