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I 
 
Op paasmiddag zit in de greppel langs de weg niet ver 
van het Matzickerbos een liefdespaar – Jons Baltru-
schat en Erdme Maurus.  
 Ach, goede God, wie willen elkaar niet allemaal be-
minnen op deze aarde! Zelfs de aller-, allerarmsten, die 
nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden, wil-
len een nestje bouwen.  
 Jons is wat ze in Litouwen een antrininkas noemen, 
een “knecht van een knecht”. Dat zegt wel genoeg.  
 En Erdme wilde bij de Duitsers haar geluk beproe-
ven. Voorlopig werkt ze als bordenwasster in het loge-
ment van Schlopsnies, niet ver van het station, dat de 
mensen in Heydekrug meestal “Hotel Luizenplet” noe-
men. Niet terecht overigens, want de laatste tijd is het 
erg opgeknapt. Zelfs de betere veeverladers verblijven 
er soms.  
 Op hun zondags zijn ze allebei. Jons heeft zijn glim-
mende laarzen voor de kerk aan en zijn zwartlakense 
jasje met de Turkse halsdoek. En Erdme – die ziet er 
ook piekfijn uit! Die draagt immers geen Litouwse kle-
ren meer! Ze heeft een witte kamgaren doek om haar 
hoofd geknoopt en draagt een halfzijden blouse, die 
aan de achterkant sluit. Die heeft ze ooit gekregen van 
de dienster, omdat de blouse haar carrière in de weg 
zat.  
 Jong, sterk en knap zijn ze allebei. Maar dat is ook 
alles. Ouders met huis en hof hebben ze niet. Trou-
wens – waar ze vandaan komen, daar praten ze maar 
liever niet over.  
 Erdme heeft niet veel tijd. Want om acht uur komen 
de werklui, die brengen vlaai mee van de walserij en 
willen schone borden. Het gaat daar verder ook heel 
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royaal toe. In de keuken hebben ze nu zelfs sardines in 
blik en de olie mag je naderhand opdrinken.  
 Jons vindt dat vernederend. Hoe zal een vrouw die 
zo’n voorname manier van leven gewend is het later 
naast hem uithouden?  
 Maar Erdme stelt hem meteen gerust. Wat is er te-
gen eigen bezit? Want met bezit begint het leven toch 
eigenlijk pas.  
 Jons is het helemaal met haar eens. Ja – maar hoe?  
De vogels die rondom halmen zoeken, die hebben het 
makkelijk. Voor hen ligt de bouwstof gratis op straat 
en voor de nestplaats hoeven ze ook niets te betalen.  
 Erdme, die goed bij is, spreekt hem moed in. En zo 
helemaal zonder vermogen zijn ze allebei toch niet 
meer. Nu halen ze snel hun portemonnees tevoor-
schijn en spreiden de schatten naast zich uit, maar let-
ten wel goed op dat de twee niet door elkaar raken. 
Want dat kan pas gebeuren na de bruiloft, als de ge-
meenschap van goederen geregeld is.  
 Het hoopje van Erdme is veel groter dan dat van 
hem, zo groot dat hij bijna argwanend wordt en vraagt 
waar het vandaan komt. Zesenzestig mark, die heb je 
zomaar niet bij elkaar.  
 Erdme wordt wel een beetje verlegen, maar ze kan 
het toch uitleggen. De gouden munt van twintig mark, 
die het grondkapitaal is, heeft ze ooit cadeau gekregen 
van een dronkenman, die daarna gearresteerd werd. 
Maar dat geeft niets: niemand heeft hem opgeëist. En 
ook de rest is niet zoiets als het loon voor gedienstig-
heden die bruidegoms niet graag zien, maar eerlijk ver-
diend bij eerbare gasten, die hoogstens een keer in de 
keuken komen om een eerbaar meisje te knijpen waar 
ze zich laat knijpen. En ten slotte wilde een rijke vee-
handelaar haar als eigen kind aannemen en nam er pas 
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na lang aandringen genoegen mee om haar negen mark 
vijftig te geven, want meer had hij op dat moment niet 
bij zich.  
 Dat is dus allemaal in orde, maar de armzalige vijf-
entwintig mark die hij in twee jaar – en met wat voor 
offers! – van zijn loon gespaard heeft, stellen daarnaast 
niet veel voor.  
 ‘Ach,’ zegt Erdme, ‘samen is het eenennegentig. En 
voor honderd bouw je al een huis.’  
 ‘Waar dan?’ vraagt hij. ‘Op de maan soms?’  
 ‘Helemaal niet op de maan, maar zelfs hier vlakbij. 
Aan de andere kant van Heydekrug, in de richting van 
Ruß, waar in het Rupkalwer Veen de Bismarckkolonie 
ligt.’  
 ‘O, in de Bismarckkolonie, waar de dieven en de 
moordenaars huizen,’ zegt hij, want een goede naam 
heeft hij niet, de Bismarckkolonie.  
 Erdme raakt geërgerd. Ten eerste zijn er overal die-
ven en moordenaars en ten tweede komt het er eerst 
op aan dat je een dak boven je hoofd hebt. Daar ben je 
om zo te zeggen te gast bij de Pruisische staat, die de 
grond uitgeeft, en een voornamere heer kun je je niet 
voorstellen.  
 Hij betwijfelt nog steeds of het mogelijk is voor 
honderd mark een huis te bouwen, maar zij weet het 
precies.  
 ‘Natuurlijk, je moet een beetje ritselen,’ zegt ze en 
lacht steels naar hem. ‘Ritselen doet iedereen, en de 
baas van het veen weet vaak waar het vandaan komt.’  
 Nu lacht hij ook, en het besluit wordt bezegeld.  
 Wanneer ze opstaan en hun kleren afgeklopt heb-
ben, kijken ze naar elkaar en vinden dat ze een paar 
zijn dat gezien mag worden.  
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 Hij – stevig, breed, knoestig, met waterpas draag-
schouders en twee vuisten die niet meer loslaten, als ze 
een keer vastgepakt hebben.  
 Zij – een meid die van aanpakken weet, met een ho-
ge boezem, veerkrachtige armen en dijen van ijzer, met 
een stevige hals en blanke wangen, waarboven twee 
ogen listig en lustig dichtbij en ver naar buit zoeken.  
 Twee echte vechters, klaar om het zwaarste te weer-
staan en het slechtste slim uit de weg te gaan.  
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II 
 
Eerst de veenbaas.  
 De veenbaas is de onbeperkte heerser over de kolo-
nie, die tweeduizend levenslotten zorgzaam en streng 
aan de lijn van de overheid houdt. Boven hem staat al-
leen nog de hoge commissie, maar wie en wat dat ei-
genlijk is, vermoeden maar weinigen.  
 Drie dagen later gaan ze dus naar de veenbaas.  
 Met list en geweld hebben ze zich vrijgemaakt uit 
hun baan. Erdme heeft haar cheffin een schuurborstel 
naar haar hoofd laten gooien en daarop gedreigd met 
aangifte wegens lichamelijk letsel, zodat ze met de ge-
tuigenverklaring uiteindelijk ook nog smartengeld ge-
kregen heeft, en Jons, die minder geslepen is, heeft zijn 
broodheer alleen maar een eventuele doodslag in het 
vooruitzicht gesteld, als hij hem niet ter plekke liet 
gaan. Soms helpt dat, maar soms loopt het ook slecht 
af. Maar deze keer heeft het geholpen.  
 Zo gaan ze dus opgewekt via de straatweg naar Ruß 
naar de Bismarckkolonie, die even verderop na het 
kerkhof van Szlasz begint en zich zover uitstekt in het 
veen, dat het eind nergens te zien is.  
 Wanneer ze bij de lange brug over het moeras zijn, 
blijft Erdme bij de zwart-witte leuning staan en wijst 
naar de dotterbloemen beneden, die hun botergele 
kopjes uit het overstromingswater steken, en ze zegt: 
‘Net zoals de bloempjes het daar redden zonder te ver-
drinken, redden wij het straks ook.’  
 En Jons denkt hetzelfde.  
 Maar wanneer ze voor het huis aan de straatweg 
staan waar nu de veenbaas woont, zakt de moed hun 
toch in de schoenen.  



 7 

 De veenbaas is een zwaarlijvige man van tegen de 
veertig met ernstige ogen en een mond waar geen lach-
je af kan. Echt hardvochtig ziet hij er niet uit, maar zijn 
manier van praten is scherp en afgemeten. Bang moet 
je alleen al voor hem zijn, omdat hij zo machtig is. 
‘Dus jullie willen bouwen?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Zijn jullie getrouwd?’  
 Dat zijn ze eigenlijk niet, maar ze kunnen elk mo-
ment aantekenen. Nu meteen, als hij wil.  
 ‘Zijn de papieren in orde?’  
 Alles hebben ze bij zich, tot en met het doopbewijs.  
 ‘Zijn de nodige middelen aanwezig?’  
 Of die aanwezig zijn! En met aarzelende trots pak-
ken ze hun portemonnee. Het goudstuk dat bij haar 
bovenop ligt, lijkt grote indruk op hem te maken, want 
voor het eerst gaat er een glimlach over zijn gezicht.  
 En hij pakt zijn pet en de stok met de haak en zegt: 
‘Kom maar mee.’  
 Dan gaat hij hun voor op een weg van latten en 
leem, die van de hoge straatweg recht naar beneden 
naar het veen leidt. Dat ziet er voorlopig allesbehalve 
uit als veen. Links en rechts niets dan aardappelvelden 
en nederzettingen tot in de grijze nevel. Díé huizen 
hebben wel wat meer gekost dan honderd mark! Daar-
voor is zelfs duizend niet genoeg! En rondom stallen 
en schuren! En tuinen zelfs – en de schuttingen met 
olieverf geschilderd! En elke toegangsweg heeft zijn 
laantje met lijsterbessen en berken – sneeuwwit en 
kaarsrecht.  
 Ze worden steeds moedelozer, maar ze durven hun 
mond niet open te doen. Anders hadden ze misschien 
nog rechtsomkeert gemaakt. Want het komt niet in hen 
op dat ze zelf ooit zulke heerlijkheden zullen bezitten. 
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Zo lopen ze wel een halfuur. De ene boerderij na de 
andere, de ene akker na de andere. Alleen hier en daar 
op wat hogere grond een bosje van kreupele sparren, 
die als het ware per ongeluk zijn blijven staan en nau-
welijks de kracht hebben om naalden te dragen.  
 Dan verandert het beeld geleidelijk. De woonhuizen 
worden armoediger – deemoediger, zou je kunnen zeg-
gen – de bedrijven houden op en in plaats van bewerk-
te velden is er zover het oog reikt uitgestrekte, kale 
veenheide, onderbroken door vierkante, zwarte plas-
sen, overblijfsels van het turfsteken. Daarin ontspruit 
jong moerasgewas. Verder is alles voor hen bruin. Alles 
lijkt wel verschroeid.  
 De veenbaas heeft de hele weg geen woord tegen 
hen gezegd. Nu draait hij zich om en zegt: ‘Hier kun-
nen jullie nu een bouwplaats uitzoeken.’  
 En hij stapt voor hen opzij de veengrond op, die on-
der hun voeten sopt en inzakt. En waar de veenbaas 
zijn stok in steekt, blijft een waterig gaatje over.  
 Dan lucht Jons eindelijk zijn bedrukte hart en vraagt 
bijna schreeuwend: ‘Kun je hier eigenlijk wel bouwen?’  
 De veenbaas wijst met zijn stok achter zich en in het 
rond: ‘Die mensen hebben ooit allemaal zo gebouwd,’ 
zegt hij. ‘Het droogleggen is jullie zaak.’  
 Jons en Erdme kijken elkaar aan en denken: wat die 
anderen konden, moeten wij ook kunnen. En zo zoe-
ken ze op goed geluk een plek voor een huis en akker-
land en het huilen staat hun nader dan het lachen.  
 De veenbaas loopt met grote passen om de onge-
veer in aanmerking komende terrein. ‘Dit perceel,’ zegt 
hij dan, terwijl hij blijft staan, ‘geeft de overheid jullie 
om te exploiteren. Het wordt natuurlijk precies uitge-
meten en is dan een hectare groot. Gaat het goed, dan 
mogen jullie er later nog drie bij pachten. Op de terug-



 9 

weg komen jullie bij me om te tekenen. Denk er tot die 
tijd maar over na. Hebben jullie advies nodig, dan sta 
ik klaar. Veel geluk en goedemorgen!’  
 Daarmee geeft hij hun een hand en weg is hij.  
 Daar staan ze nu en kijken elkaar weer aan. Ja of 
nee?  
 Nee – dan moeten ze terug naar hun baan – een 
zwaardere misschien, misschien ook een lagere, al is 
dat nauwelijks mogelijk, en de hoop op huis en haard is 
voor jaren verkeken. Waarvoor zijn ze jong en bar-
stensvol onverbruikte krachten, die ze anders voor 
vreemden moeten uitputten? Dus ja – driemaal, dui-
zendmaal ja.  
 ‘Wat die anderen konden, moeten wij ook kunnen,’ 
herhaalt Jons nog een keer hardop, en Erdme herhaalt 
het ook. En daarmee zijn ze klaar.  
 Het eerste waar ze aan moeten denken is onderdak 
voor de komende maanden.  
 Ze gaan dus naar de eerste twee mensen die ze op 
de akker aan het werk zien en zeggen: ‘We willen ons 
hier in de buurt vestigen. Kunnen we bij jullie zolang 
een kamer huren?’  
 De man, die zachtmoedige ogen heeft en om wiens 
magere, baardeloze gezicht lang, grijs haar tot op zijn 
schouders valt, kijkt hen lang aan en vraagt dan: ‘Zijn 
jullie getrouwd?’  
 Erdme liegt gauw ‘Ja’, want ze beseft dat haar wer-
kelijke staat, al duurt die nog maar zo kort, bij alle 
goedgezinde mensen voor problemen zal zorgen.  
 En de vrouw, die ook niet jong meer is en eruitziet 
of ze de hele tijd mosterd moet smeren, maar geen 
mosterdpot heeft, die zegt: ‘Wij zijn namelijk gebeds-
mensen. Wie niet volgens de geboden van de Heer 
leeft, die nemen we niet op.’  
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 Erdme zegt: ‘Wij willen ook bij de verlichten,’ want 
ze begrijpt meteen dat ze door die bekentenis gratis 
onderdak zullen krijgen.  
 Bedden zal ze meebrengen en zo hebben ze een dak 
boven hun hoofd.  
 Dan gaan ze weer naar de veenbaas.  
 Hij heeft een groot document opgesteld, kijkt hun 
papieren nog een keer door en daarna zet Jons zijn 
handtekening.  
 De veenbaas is tegelijk ook de ambtenaar van de 
burgerlijke stand en schrijft hen als verloofden in het 
register.  
 Jons denkt aan de onwaarheid die Erdme daarnet 
gesproken heeft en vraagt: ‘De tijd is krap. Mogen wij 
ons als ongetrouwd stel al vestigen?’  
 De veenbaas glimlacht, net als daarnet, toen hij hun 
vermogen zag, en zegt: ‘Het proefblad leest niemand.’  
 Daarmee kunnen ze gaan.  
 Maar nu moet er nog één ding geregeld worden, het 
belangrijkste van alles – behalve de dominee natuurlijk, 
bij wie ze in ondertrouw moeten gaan. Dat is voor Jons 
om aan een echte baan te komen, dat ze met het dag-
loon in hun toekomstige levensonderhoud kunnen 
voorzien en dat er af en toe nog een paar groschen in 
de bouwkas komen.  
 Hij heeft de keus tussen de turfstrooiselfabriek en de 
zaagmolen, die nu in het voorjaar allebei mensen nodig 
hebben. Jons kiest de zaagmolen, omdat hij mag hopen 
dat hij daar het makkelijkst aan hout kan komen, goed-
koop of – als hij geluk heeft – ook voor niets.   
 Ze lopen dus de lange weg terug naar Heydekrug – 
en ziedaar: hij heeft het nog niet gevraagd of hij heeft 
ook al de toezegging dat hij de volgende morgen kan 
beginnen.  
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 Twee mark per dag – zoveel heeft hij zijn hele leven 
nog niet verdiend.  
 Als het donker ingevallen is, beseffen ze dat er nog 
nooit een dag geweest is waarop ze in hun leven zoveel 
verder zijn gekomen. Maar ze hebben er ook honger 
van gekregen. En omdat ze beslist geen geld uit willen 
geven en er te jong en te fatsoenlijk uitzien om te be-
delen, graven ze op weg naar hun nieuwe thuis een 
paar pootaardappels uit een kuil, wat vast en zeker een 
grote zonde is, maar de eigenaar heeft er nog genoeg 
en zo ondervindt niemand schade.  
 Met hun zakken vol komen ze thuis en wanneer ze 
bij het koken een devoot avondlied zingen, geeft de 
vrome gastheer er zelfs een stukje spek bij.  
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III 
 
De afwateringsgreppel is nummer een. Zonder die 
greppel kun je niet verder.  
 Erdme heeft hem bijna alleen gegraven. Want al 
staat Jons om drie uur op, om vijf uur moet hij op weg 
naar de zaagmolen en ’s avonds heeft ze ook niet veel 
aan hem. Dan hangen zijn armen altijd als zakken langs 
zijn lijf.  
 Maar Erdme – die krijgt het voor elkaar. Ze staat tot 
haar knieën in het ijskoude water te spitten en te gra-
ven en te graven en te spitten – dwars door het weer-
barstige wortelstelsel, dat soms niet door mensenkracht 
te bedwingen lijkt.  
 De vrome Taruttis – zo heet hun gastheer – ziet van 
verre haar mateloze inspanning, en omdat zijn medelij-
dende gemoed het ingeeft, laat hij zijn eigen werk lig-
gen en komt haar door het zwaarste heen helpen.  
 Maar daardoor ziet Jons zich tot zijn bittere ergernis 
genoodzaakt om de kostbare vrije uren van de zondag 
te verspillen aan zingen en bidden. Vroom-zijn is be-
slist een schone en nodige zaak, maar je moet er wel 
tijd voor hebben. Anders wordt het een landplaag.  
 De werkgelegenheid in de zaagmolen blijkt overi-
gens een geluk. Want uit de gesprekken met de voerlie-
den kun je elke dag op een onopvallende manier horen 
in welk bos en op welke plek geschikt hout klaarligt 
om ’s nachts afgehaald te worden.  
 Maar Jons is er de man niet naar om zich met ge-
bonden handen uit te leveren aan de een of andere op-
zichter die toevallig zin heeft om hem aan te houden.  
 De eerste van de vier sterke vurenhouten palen die 
nu eenmaal onmisbaar zijn als hoekpijlers van het te 
bouwen huis, koopt hij voor klinkende munt van een 
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eigenaar die wegens vervelende hypotheekrenten een 
mooi hoekje van zijn bos rooit. Daarbij krijgt hij een 
regelrechte kwitantie, die hij voortaan als bescherming 
bij zich draagt in zijn zak. En als hij met Erdme twee 
nachten later een tweede stam naar huis brengt, die 
niet helemaal legaal verworven is, kan hij zich verheu-
gen in het goede geweten dat zo’n stukje papier zijn 
drager verleent.  
 De handwagen leent de vrome Taruttis, die natuur-
lijk niets kwaads vermoedt, en er zelfs nog een goud-
omrande spreuk in legt. Of die nu helpt of wat anders: 
ook de derde stam komt zonder oponthoud naar huis. 
Maar als de vierde aan de beurt is, komt de bruiloft er-
tussen als een hinderpaal die geen uitstel duldt.  
 Die moet vanwege de gastheer en gastvrouw in het 
grootste geheim voltrokken worden en kost alleen al 
bij de burgerlijke stand twee munten van vijftig pfennig 
voor de vreemde getuigen die Jons bij de provinciale 
weg heeft opgepikt. Gelukkig zijn ze bereid om ook 
getuigen te zijn bij de huwelijkssluiting de volgende 
zondag, als ze daarna drie lekkere borrels krijgen.  
 De veenbaas doet helemaal niets aan decorum; hij 
heeft niet eens de kaarsen aangestoken, zo weinig res-
pect heeft hij. Tot slot geeft hij hun een hand en zegt: 
‘Van nu af aan kunnen jullie in alle eer en deugd sa-
menwonen.’  
 Alsof dat zomaar zonder dominee gaat!  
 De vrome Taruttis is weliswaar niet zo blij, als hij 
zondags het jonge paar in hun beste kleren naar de 
kerk ziet gaan, want een preek vindt hij maar heidense 
flauwekul, maar omdat ze al een beetje tot de verlich-
ten horen, hoopt hij hen door vurig gebed binnenkort 
helemaal bekeerd te hebben, en hij neemt het hun ver-
der niet kwalijk.  
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 Stiekem plukken ze in de tuin een paar jonge wijn-
ruitblaadjes, die ze als kenmerk van hun huwelijkse 
staat niet willen missen, en gaan dan op weg naar het 
verre godshuis.  
 De beide getuigen zijn aanwezig, maar ze schamen 
zich om plaats te nemen op een van de voorste ban-
ken, waar altijd de bruiloftsgasten zitten en kruipen 
weg achter een van de achterste pilaren. Ze steken niet 
eens de wijnruittakjes op, maar knijpen erin met ver-
hitte vingers.  
 De kerkdienst is afgelopen. Maar nu komt er eerst 
een grote groep bruiloftsgasten, die met hun met bloe-
men versierde rijtuig het halve voorplein vult. Er lopen 
ordebewaarders met armbanden rond en de bruidsjon-
kers omgeven de ceremoniemeester als een koninklijke 
garde.  
 Maar de twee zitten weggedoken in een hoekje en 
hun getuigen ruiken naar mest.  
 Als de laatste van de grote bruiloft de kerk verlaten 
heeft, vatten ze moed en schuifelen tot het middenpad.  
 De dominee – een jonge man met het gezicht van 
een droomuitlegger – ziet hun vriendelijk tegemoet, en 
omdat ze wegens hun armoede niet voor het altaar 
durven komen, doet hij de roodgecapitonneerde balus-
trade open en loopt naar hen toe om hen er met eigen 
handen heen te leiden.  
 Hij spreekt ook niet alleen maar de woorden die in 
het boek staan, maar houdt een even mooie redevoe-
ring, alsof ze er van tevoren voor betaald hebben.  
 Hij prijst hen gelukkig dat ze, vol jeugdige kracht en 
hoop, besloten hebben de gemeenschappelijke reis 
door het leven te beginnen, houdt hen voor wat ze al-
lemaal kunnen bereiken, wanneer ze ijverig en vasthou-
dend aan hun geluk werken en vooral – vooral, vooral! 
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– de smalle weg van de eerlijkheid nooit willen verla-
ten.  
 Jons en Erdme moeten erg huilen en ieder van hen 
zweert de vermaningen van de dominee niet te verge-
ten.  
 Maar als de getuigen hun drie borrels gekregen heb-
ben en het donker begint te worden, moeten ze er toch 
aan denken de vierde stam uit het bos te halen, want 
elke dag uitstel kan nadelig zijn.  
 Ze zoeken de handkar, die ze gisteren al veilig heb-
ben weggezet, en in plaats van net als anderen vrolijk 
dansend en feestend het nieuwe leven in te wijden, 
gaan ze beschaamd en bedrukt op rooftocht.  
 ‘Als je zo arm bent als wij, kan dat onmogelijk een 
zonde zijn,’ troost Erdme zichzelf en hem.  
 ‘Een zonde is het wel,’ zegt Jons, ‘dat zei de domi-
nee vandaag nog. Maar als het niet meer nodig is, ma-
ken we alle zonden van vandaag weer goed.’  
 En dat beloven ze elkaar, terwijl ze in de greppel 
langs de straatweg de stilte van de nacht afwachten.  
 En ze beloven nog veel meer. Ze willen geen on-
vrede laten opkomen en geen giftige woorden in de 
mond nemen en de kinderen in alles het goede voor-
beeld geven.  
 ‘Ja, onze kinderen zullen het ooit goed hebben,’ zegt 
Jons.  
 En Erdme begint te dwepen: ‘Als ik dochters krijg, 
dan zullen ze gekleed gaan in zijde en fluweel – en hun 
bruiloften duren een week – en de vader van de brui-
degom is niets minder dan een gendarme.’  
 Maar de gedachte aan de gendarmes geeft hun een 
onbehaaglijk gevoel; daarom fantaseren ze niet verder, 
maar haasten zich om in het donker van het Matzicker-
bos te verdwijnen, waar de vierde paal van hun toe-
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komstige geluk als een versgerooide spar matglanzend 
op de grond ligt.  
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IV 
 
Een huis bouwen! Makkelijk gezegd, als je voor de 
winter nog niets te eten hebt! De dagen worden warm. 
Eerst moet het poten van de aardappels achter de rug 
zijn.  
 Jons berekent de grootste oppervlakte die het eerste 
voorjaar bewerkt kan worden; Erdme leent een veen-
hak en na het graven van de dwarse greppels die voor 
de verdere drooglegging nodig zijn, kan de ontginning 
beginnen. Het is een vrijdagochtend eind mei – als je 
het een ochtend kunt noemen, want de sterren staan 
nog aan de hemel – wanneer ze er met de hak en de 
schop op uit trekken naar het kale veen, waar de vier 
vurenhouten palen allang liggen te wachten op hun 
nieuwe taak.  
 Rietstengels, gisteren nog in de grond gestoken, 
markeren de grenzen van de akker die nu moet ont-
staan.  
 De twee hebben een angstig en tegelijk plechtig ge-
voel. Samen bidden durven ze nog niet, omdat ze een 
slecht geweten hebben, en daarom zegt ieder van hen 
zijn Onzevader helemaal in stilte, alsof hij God weet 
wat voor verkeerds doet.  
 En dan begint het.  
 De bovenste laag van het veen, die uit levend plant-
aardig materiaal bestaat, moet fijngehakt en onderge-
schoffeld worden, omdat de onderliggende bodem pas 
na de vermenging de natuurlijke vruchtbaarheid krijgt 
met uitzicht op toekomstige – hoewel spaarzame – 
oogsten.  
 De paar uur in de vroegte vliegen voorbij. Daarna 
moet hij immers weg om met zijn dagloon contant geld 
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naar huis te brengen. Want waar moet het materiaal 
voor het huis anders vandaan komen?  
 Je snapt niet wat er nog allemaal nodig is. Allereerst 
de latten waarmee de hoekpijlers verbonden worden, 
om het vierkant te maken dat de plattegrond van het 
huis moet vormen. Dan de sparbalken – de sparren 
zelf – de tegels voor de stookplaats en nog veel meer 
wat maar gedeeltelijk gegapt kan worden.  
 Ieder doet op zijn eigen manier zijn best, en nie-
mand wil bij de ander achterblijven. Van iemand met 
een werkdag van drie uur ’s ochtends tot acht uur ’s 
avonds kan niemand ter wereld zeggen dat hij te weinig 
doet.  
 Zo schiet de akker snel op.  
 Op een ochtend, als Erdme overeind komt om de 
straaltjes zweet uit haar ogen te vegen, ziet ze de veen-
baas achter zich staan.  
 Ze schrikt erg, want de twaalf mark pacht die voor 
het eerste jaar betaald moeten worden – later worden 
het er dertig – zijn nog niet voldaan.  
 Hij zegt: ‘Het is al laat in het jaar. Komen jullie klaar 
met het poten?’  
 En zij antwoordt: ‘Als God het wil.’  
 ‘God wil wat de mens wil,’ zegt hij. ‘Als Hij maar 
weet dat jullie hard werken, zal Hij jullie niks in de weg 
leggen.’  
 Daarna onderzoekt hij de vier vurenhouten palen, 
die al ontschorst zijn en als zilver liggen te fonkelen in 
de zon.  
 ‘Mooie palen hebben jullie daar,’ zegt hij en kijkt 
Erdme daarbij schuins aan van opzij, alsof niet één van 
haar nachtelijke gangen voor hem verborgen is geble-
ven.  
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 In haar verlegenheid strijkt ze met haar voetzolen de 
zwarte modder van haar benen, want ze wacht tot hij 
zal vragen waar ze vandaan komen, maar die vraag 
komt niet.  
 Er ligt ook al een hoop latten, die Jons voor weinig 
geld uit het afval van de houtopslagplaats mocht halen.  
 De veenbaas bekijkt ze stuk voor stuk en de on-
deugdelijke markeert hij met de punt van zijn haakstok.  
 ‘Je kunt wel zien dat jullie daar eerlijk aan gekomen 
zijn,’ zegt hij en draait zich zonder groet weer om naar 
de weg.  
 Daar gaat hij weg als Onze-Lieve-Heer, denkt Erd-
me en ze is heel blij dat ze er heelhuids afgekomen is. 
Veel aan hem begrijpt ze niet, maar bij Onze-Lieve-
Heer gaat het immers net zo. –  
 Op de weekmarkt heeft Jons drie schepel pootaard-
appels gekocht, glanzend als glas en met een dunne 
schil, wat ze geschikt maakt voor de veengrond. Die 
worden doormidden gesneden en in de platte bedden 
nogal bovenop gelegd, want niet ver daaronder zit nog 
steeds het kletsende water.  
 ‘Ook daar zijn we eerlijk aan gekomen,’ zegt Erdme 
trots. En daarom hoeven ze zich niet te schamen om 
boven het verse pootgoed een gebed te doen.  
 Maar er moet nog veel bijeengegraaid worden!  
 Want het zou waanzin zijn om het hout waaruit ze 
de latten hakken met puur geld te betalen, terwijl het in 
het bos voor het grijpen ligt. Maar voorzichtig moet je 
wel zijn en daarom zal Jons ook deze keer de eerste la-
ding volgens alle regels kopen en hij ergert zich alleen 
dat hij de nota niet meteen op de klep van zijn pet kan 
steken. Nu en ook bij de latere tochten, wanneer alles 
op zijn plaats ligt, stelt niemand meer vragen. Hooguit 
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de veenbaas had het recht om dat te doen, maar die 
stelt geen vragen, zoals ze weten.  
 Om de nacht gaan ze eropuit, want een mens moet 
af en toe wel slapen.  
 De vrome Taruttis heeft nog steeds niets in de ga-
ten. Hij is verblind door de kwitantie. Alleen dat ze niet 
de nodige tijd nemen om te bidden kwelt zijn milde ge-
moed en daarom bidt hij ijverig voor hen, terwijl zij op 
zijn handkar het gestolen goed vlotjes naar huis rijden.  
 En zijn vrouw, die ontevreden is als ze hem niet kan 
overtreffen, staat zelfs al voor daglicht op om iets 
warms voor hen klaar te maken.  
 Zo loopt alles goed en de bouwkas wordt nauwelijks 
leger.  
 Eindelijk is ook de dag nabij om het huis overeind te 
zetten. Dat is te zwaar voor twee mensen en daarom 
besluit Erdme op advies van Taruttis bij de buren langs 
te gaan om een talka voor te stellen.  
 Een talka is een werkgemeenschap en op zo’n we-
derzijds hulpbetoon berust veel wat onder die arme 
mensen, die gehuurde krachten nooit kunnen betalen, 
aan goeds tot stand komt. Aan de andere kant toon je 
dan later je dankbaarheid, als er een beroep op jou ge-
daan wordt, en alles wordt afgesloten met een vrolijk 
onthaal met zoveel of zo weinig als de vrager in staat is 
te geven.  
 Taruttis wijst Erdme de huizen waar ze het kan be-
spreken en de huizen waar ze niet hoeft aan te klop-
pen. Daar woont iemand die níét helpt, maar daar 
woont iemand die helpt, omdat hij zelf geholpen is.  
 Naar degene die goed honderd passen verderop aan 
de andere kant van de weg zijn boerderijtje heeft, gaat 
Erdme eerst.  
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 Hij heet Witkuhn, komt uit Goldapschen en heeft 
veel van de wereld gezien. Zelfs de veenontginning in 
het westen kent hij, zodat hij al veel ingezetenen een 
goed advies heeft kunnen geven.  
 Erdme treft een schuwe, blonde man van midden 
dertig aan, die de gewoonte heeft met de blik op onein-
dig te praten, waarbij zijn onderkaak voortdurend 
beeft. Als hij Erdme aan ziet komen, die fris van haar 
werk, met opgebonden rok en opgestroopte mouwen 
over de akkers loopt, kijkt hij erg op van haar prachtige 
lijf, en pas dan – alsof hij geschrokken is – kijkt hij van 
haar weg. Hij spreekt correct, maar vreemd klinkend 
Litouws, ongeveer zoals de dominees spreken die het 
pas later geleerd hebben, en hij ziet er toch al uit als 
een verkapte Duitser. Maar hij is vriendelijk en beleefd 
tegen haar – alleen kan hij haar niet aankijken.  
 Zijn vrouw komt later tevoorschijn. – Zij is ook 
half-Litouws, klein en schriel – ach God, en hoe! – met 
een grauwe gelaatskleur en vermoeide ogen. Ze werpt 
een jaloerse blik op Erdmes krachtige gestalte, maar 
begroet haar vervolgens heel vriendelijk.  
 ‘Als we nu buren worden,’ zegt ze, ‘moge God ge-
ven dat er vrede tussen ons blijft.’ En daarbij kijkt ze 
niet Erdme, maar haar man aan, die ook tegenover 
haar opzij kijkt.  
 ‘Aan ons zal het echt niet liggen,’ zegt Erdme en 
neemt afscheid. Ze voelt zich aangetrokken tot die 
mensen, al kun je zien dat er ongeluk heerst.  
 Een ander naar wie Taruttis haar verwees, heeft zijn 
eigendom vlak bij het kleine veenbos, dat op een zand-
punt groeit en zo laag is dat je maar op een voeten-
bankje hoeft te klimmen om eroverheen te kijken. Dat 
bedrijfje ziet er al wat vooruitstrevender uit. Er is een 
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stal en aan het groene rietgras staan twee magere koei-
en te plukken.  
 De eigenaar heet Smailus en heeft kortgeleden al zijn 
tweede vrouw begraven. Het is een grote, sterke man, 
die een kop groter is dan de deur, met een onver-
schrokken Pools gezicht en een lange kozakkenhang-
snor, maar zijn ogen kijken dof en slaperig, alsof de he-
le wereld hem niets aangaat.  
 Des te frisser kijkt het meisje dat vlak achter hem uit 
het huis dringt het leven in. Een jaar of twaalf, hooguit 
dertien zal ze zijn, ze is op blote voeten en nogal have-
loos, maar om haar hals heeft ze een gouden broche. 
Ze mengt zich ook meteen in het gesprek en zegt dat 
ze maar de dochter van een heel kleine zelfstandige 
boer is, maar altijd nog de dochter van een zelfstandige 
boer, en wat ze kan doen om nieuwkomers het leven te 
verlichten, dat zal zeker gebeuren.  
 Erdme kijkt stomverbaasd naar het kleine ding, dat 
haar woordje kan doen als een oudere. Maar haar vader 
doet alsof dat niet anders kan en zegt alleen:  
 ‘Ja, ja, bouwen en begraven moet je altijd samen 
doen.’  
 Met begraven heeft hij wel ervaring, denkt Erdme, 
die hem bedankt, en de kleine loopt nog een eind met 
haar mee en kletst aan één stuk door.  
 Ze wordt binnenkort aangenomen in de kerk, zegt 
ze, en daarna gaat ze in de stad haar geluk beproeven 
als dienster of als verkoopster, zoals velen in de kolo-
nie al gedaan hebben. Maar eerst moet ze vader nog 
een vrouw bezorgen. Zo’n knappe en sterke als Erdme 
zou ze prima vinden – maar geld moet ze hebben – de 
tweede, van wie ze de broche draagt, had ook geld – al-
leen niet genoeg – en of Erdme er niet een weet, dat 
zijzelf binnenkort op reis kan.  
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 Erdme weet weliswaar niemand, maar het gepraat 
van de kleine werkt op haar als een sterke wijn. Alles 
wat ze ooit als eigen levensdoel voor ogen had zit er 
immers in. Maar haar lot ligt nu al zo onwrikbaar vast, 
dat niemand ter wereld er meer iets aan kan verande-
ren. Het ligt als het ware verzonken in deze veenmod-
der, die geen vaste grond heeft en niets meer teruggeeft 
wat hij eenmaal met zijn draderige wortels heeft omvat.  
 De kleine heet Ulele. ‘Dat is een ouderwetse naam,’ 
zegt ze, ‘die ik natuurlijk niet aanhoud, als mijn tijd ge-
komen is.’  
 Daarmee neemt ze afscheid en Erdme kijkt haar 
treurig en bewonderend na, hoe ze met haar dunne 
blote beentjes over het aardrijk flitst, alsof ze het hele-
maal niet raakt. En de lompen fladderen om haar heen 
als twee vleermuisvleugels.  
 Voor mij is het nu al te laat, denkt Erdme. Ik moet 
wachten tot ik dochters krijg. – – –  
 Verder naar links ligt een boerderij die wel ouder 
lijkt, maar toch nog bij de buurt hoort. Hij maakt van 
ver een heel armzalige indruk en juist daarom zou Erd-
me er een kijkje willen nemen, want ze wil weten hoe je 
je hier behelpen moet, als je heel arm blijft. Als een 
soort afschrikwekkend voorbeeld wil ze er een kijkje 
nemen.  
 Maar de vrome Taruttis heeft er niet naar gewezen, 
en als ze er ’s middags nog een keer naar vraagt, keert 
hij zich af en gaat in de weer met de wetsteen van de 
zeis, hoewel hier niets te maaien is. Daarom vraagt ze 
het voor de derde keer. Dan zegt hij: ‘Over mijn naas-
ten zeg ik geen kwaad woord en als ik een kwaad 
woord moet zeggen, zwijg ik liever.’  
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 Ze neemt zich voor om het aan Ulele te vragen, 
maar als ze diezelfde dag tegen de avond weer tussen 
de aardappels knielt, wordt ze vanaf de weg geroepen.  
 Ze ziet een kleine, oude man in de greppel zitten, die 
een bos wilgentenen naast zich heeft liggen, waarvan 
hij er een met zijn zakmes zit te schillen.  
 ‘Wat wil je van me?’ vraagt ze, zonder zich te laten 
storen.  
 ‘Je roept vandaag zeker een talka bij elkaar?’ roept 
hij.  

‘Misschien,’ zegt ze. ‘Hulpvaardige handen kun je al-
tijd gebruiken.’  
 ‘Twee armen heb ik ook,’ zegt hij.  
 ‘Hoor je thuis in deze buurt?’ vraagt ze.  
 ‘Ik ben hier zo thuis,’ zegt hij, ‘dat je vandaag al twee 
keer langs mijn huis gekomen bent.’  
 En hij wijst met zijn mes precies naar de boerderij 
waar Taruttis niet over wil praten.  
 Dan legt ze nieuwsgierig de slijpplank neer waarmee 
ze de bedden effent en loopt naar hem toe. En wat ze 
daar ziet is, uit bij elkaar gebedelde kleren stekend, een 
tandenloos oudemannengezicht met waterige ogen, 
zonder wenkbrauwen en wimpers en met in de rimpels 
en plooien een soort kleverige, roodgerande melaats-
heid.  
 Het is om van te rillen, zo ziet hij eruit.  
 Ze vraagt: ‘Wie ben je eigenlijk?’  
 ‘Ik ben een verdienstelijk man,’ zegt hij, terwijl hij 
doorgaat met het schillen van zijn wilgentenen. ‘Vijfen-
dertig jaar heb ik voor de overheid gewerkt en nu pro-
cedeer ik ertegen, omdat ik geen pensioen krijg. Ande-
ren mesten hun varkens, maar ik moet wilgentenen 
vlechten, omdat mijn onbetaalde werk niet erkend 
wordt... Ik ben trouwens nog sterk genoeg, en als je mij 
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bij de groep wilt hebben, til ik de balken op alsof het 
niks is.’  
 Erdme wil al ja zeggen, maar dan denkt ze aan de af-
wijzende woorden van de milde Taruttis en ook aan de 
afschuw die ze zelf voelde toen ze dichterbij kwam, en 
daarom antwoordt ze: ‘Dank je wel, buurman, voor je 
goede wil, maar we hebben al genoeg mensen.’  
 Dan wordt hij door woede overvallen; hij springt op 
van de rand van de greppel en spuwt zijn wilde woede 
om zo te zeggen in haar gezicht.  
 ‘Dus jij wilt me ook niet, gifbek die je bent!’ 
schreeuwt hij. ‘Hebben de kwade tongen jouw hoofd 
ook al met walging gevuld? ... Niemand wil me! Nie-
mand wil de verschrikking van het asiel van me wegne-
men! Maar jullie merken het nog wel! Als het ongeluk 
komt, de grote nood, de watersnood, als jullie huizen 
als pap in elkaar zakken en jullie fornuizen in de af-
grond zinken, als jullie in de schoorsteen vastzitten en 
om genade smeken, dan steek ik lachend van wal met 
de ark van Noach en lach om de doodskreten van jullie 
varkens en het doodsgebrul van jullie koe – maar het 
meeste lach ik om jullie zelf, als de schoorsteen instort 
en het drijfijs jullie keel doorsnijdt! Zo zal het gaan! 
Amen!’  
 Met die woorden pakt hij zijn bos wilgentenen op, 
trekt zijn haveloze broek over zijn achterwerk en loopt 
weg, maar nog één keer draait hij zich om en schudt 
zijn vuist en steekt zijn rode tong uit.  
 Erdme heeft het gevoel of er een klomp van het hel-
levuur op haar gevallen is. Als dat het einde is, waarom 
bouwen ze dan nog? En waarom hebben de anderen 
gebouwd? Maar in de wijde omtrek staan hun huizen 
nog overeind en de ramen fonkelen in de avondzon. 
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Het was dus de kwaadaardige vijand zelf die haar in het 
nauw wilde brengen.  
 Maar ze blijft stil en bedrukt, ook wanneer Jons van 
zijn werk komt en trots laat zien wat hij allemaal heeft 
meegebracht.  
 Allereerst een heel aantal pakken met vierduims 
draadnagels, want zonder die dingen gaat het niet. 
Maar dan als traktatie twee flessen korenwijn van des-
tilleerderij Schmidt en alle ingrediënten voor een zoete 
vlaai die vandaag nog gebakken moet worden.  
 Taruttis’ vrouw levert het meel met veel stichtelijke 
spreuken, en als de hanen kraaien, brengt Erdme haar 
man het eerste stuk op de bouwplaats, waar hij de hele 
nacht als een volleerd timmerman balken heeft staan 
hakken.  
 Maar over de kwaadaardige oude man zegt ze niets.  
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V 
 
En nu is het weer nacht geworden en het huis staat 
overeind. De vier vurenhouten palen zijn in de grond 
geslagen, zo diep dat rondom het water in een zwart 
draaikolkje omhoogschoot als een bron en daarna zijn 
ze verbonden door de vastgespijkerde latten. Bovenop 
zijn de latten en balken samengevoegd tot de dakkap 
en het toekomstige plafond is vastgespijkerd.  
 Maar rondom liggen als zodenbanken de vierkante 
plaggen van de bovenste veenlaag, die voor het erf niet 
nodig is, maar des te noodzakelijker om later van bui-
ten op de latten aangebracht te worden als een soort 
muur, die in de winter bescherming en warmte geeft.  
 Daarop zit nu de hele werkgemeenschap uit te rus-
ten. De vrome Tarrutis natuurlijk en zijn nog vromere 
vrouw, Witkuhn, de half-Duitse vreemdeling en de lan-
ge Smailus met zijn kleine Ulele, die hem meestal de 
woorden uit de mond neemt. Maar eerst zat ze als een 
vogel hoog op de palen en terwijl geen van hen de lus 
kon bevestigen voor het takelen, was zij al boven. En 
niemand heeft haar veel zien klimmen. Handig ding!  
 Moe zijn ze en ze wachten vol vreugde op het feest-
je dat de eigenaar hun te bieden heeft. Iedereen heeft 
een stuk vlaai op schoot en de spiegelende fles gaat 
soms rond.  
 Alleen de vrouw van Witkuhn is er niet. ‘Die voelt 
zich altijd ellendig,’ zegt hij, ‘en moet met de kippen op 
stok.’  
 ‘Dan zal ik mijn dankbaarheid binnenkort laten blij-
ken, buurman,’ zegt Erdme. Hij geeft geen antwoord, 
maar over zijn afgetobde gezicht gaat een vurige blos 
als van verboden vreugde. De nacht is licht, zoals altijd 
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begin juni, en ten overvloede staat de maan tamelijk 
hoog.  
 Taruttis stelt voor een geestelijk lied te zingen, opdat 
de boze geesten het onvoltooide bouwwerk niet omver 
kunnen gooien, en dat gebeurt dan ook.  
 Ze zijn er nog middenin, als Erdme ziet dat er op de 
weg, zo’n honderd passen van hen af, een gestalte on-
rustig heen en weer beweegt.  
 En ze schrikt erg, want ze herkent de boze oude 
man van gisteren. Ze kan opeens geen woord meer uit-
brengen, maar wil het heilige gezang niet storen en 
wacht daarom tot ze klaar zijn en wijst dan met haar 
hand naar de schim die in het vage maanlicht lijkt te 
dansen.  
 Iedereen kijkt, maar niemand zegt een woord. Het 
lijkt wel of ze allemaal bang zijn.  
 Zelfs Jons heeft een hele tijd nodig voor hij vraagt 
wat er aan de hand is.  
 ‘Sst,’ doet Taruttis’ vrouw.  
 De lange Smailus gromt iets van kipszas, de Satan, en 
zijn dochter Ulele buigt zich naar Erdme en zegt zacht: 
‘Het zou wel vreemd zijn als hij je niet gevraagd had of 
hij vandaag bij de talka mocht komen, want nieuwko-
mers weten niks van hem.’  
 Daarop vertelt Erdme even zacht wat ze gisteren 
met hem meegemaakt heeft.  
 ‘Zo probeert hij het elke keer opnieuw,’ zegt Tarut-
tis, ‘want de arme man kan het niet verkroppen dat we 
niks met hem te maken willen hebben.’  
 Jons vraagt: ‘Waarom niet?’ En Erdme vindt dat hij 
er afschuwelijk genoeg uitziet, maar dat het niet alleen 
daaraan kan liggen.  
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 En dan horen ze allebei zijn verschrikkelijke verle-
den. Het is veel verschrikkelijker dan mensen zich kun-
nen voorstellen.  
 Als roofmoordenaar die schuldig bevonden is en be-
kend heeft, zat hij bijna zijn hele leven in het tuchthuis. 
Eerst heeft hij iemand gedood met wie hij ’s nachts op 
een wagen had gereden, en wel door stiekem een leren 
riem met het ene eind om het wiel en het andere eind 
om diens arm te slaan. Toen hij vervolgens na meer 
dan twintig jaar vrijkwam, probeerde hij hetzelfde 
kunstje nog een keer te flikken – bij een dronken voer-
man, die hij op een stilstaande wagen in het bos had 
aangetroffen. Maar deze keer lukte het niet, want zijn 
eigen hand kwam tussen de spaken. Daardoor kwam 
hij er ondanks die herhaalde wandaad nog een keer ge-
nadig af. En nu huist hij als een das in de hut die hij als 
jonge man gebouwd heeft en in de tijd na de straffen 
voorzien heeft van allerlei geheimzinnige installaties te-
gen overstroming. Hoe die in elkaar zitten, weet geen 
mens, want er gaat nooit iemand bij hem naar binnen, 
maar van buiten ligt er tegen de muur een schuine 
hoop troep, waar tot aan het raam alles onder schuil-
gaat.  
 Erdme is niet zo gauw bang en toch krijgt ze de hele 
tijd koude rillingen. En terwijl de oude roofmoorde-
naar in zijn verlangen naar mensen daar ronddanst op 
de weg, vertelt ze net zo zacht als de anderen met wel-
ke verschrikkelijke woorden hij de toekomstige waters-
nood voor haar afschilderde.  
 Jons spitst zijn oren en stelt dan dezelfde vraag die 
sinds gisteren als een molenrad door haar hoofd tolt: 
‘Als die werkelijk een keer komt, waarom vestigen we 
ons dan hier?’  
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 Dan neemt Witkuhn, die immers van ver komt, het 
woord en zegt bijna plechtig: ‘We vestigen ons hier, 
omdat we arme mensen zijn en een toevluchtsoord no-
dig hebben. Ergens anders geven ze ons dat niet, maar 
ze jagen ons op.’  
 En dan vertelt hij hoe het hoogwater al twee keer 
onmetelijke schade heeft veroorzaakt en dat het in de 
toekomst steeds vaker zal gebeuren, want dat is het 
erge: door de ontginning sterft het turfveen af en 
daarna daalt de bodem elk jaar. Zo wordt de zegen van 
de arbeid zelf een gevaar, dat dreigt te vernietigen wat 
ieder in het zweet zijns aanschijns zelf tot stand ge-
bracht heeft. ‘Toch werken we rustig door,’ zegt hij tot 
slot en kruipt verder weg in zijn jas als iemand die zich 
eindelijk geborgen voelt, ‘want we houden van dit stuk-
je aarde, dat voor anderen te slecht is en waar niemand 
ons dan ook lastigvalt. En we houden ook van degenen 
die ons werk en lot delen.’  
 ‘En we houden ook van Onze-Lieve-Heer,’ zegt de 
vrome Taruttis, ‘die goed en kwaad over ons uitvaar-
digt en volgens wiens raadsbesluit een mens zelfs een 
moordenaar wordt.’  
 Iedereen kijkt geschrokken naar de weg, want hij 
heeft luider gesproken dan de anderen, maar daar is het 
grijze spook al weg.  
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VI 
 
Hoe maak je een fornuis? Hoe bouw je een kachel? De 
bodem kan immers niets dragen. Wil je hem iets 
zwaars toevertrouwen, dan geeft hij mee en slikt het 
langzaam in.  
 Maar Witkuhn weet raad. Hij kent alle nukken van 
het veen. En wanneer je hem nodig hebt, is hij er altijd. 
Maar uit zichzelf komt hij niet. Als een bange hond 
sluipt hij om de bouwplaats en wacht tot je hem roept. 
En roep je hem niet, dan gaat hij weg.  
 Al is hij helemaal verduitst, hij gedraagt zich niet als 
een van de Duitsers, die altijd een grote bek hebben en 
Litouwers domme mensen vinden. En hij gaat ook niet 
met hen om, al wonen er nog zoveel in de kolonie, 
want die neemt iedereen op die geen thuis heeft.  
 Zijn vrouw is echt een zielig mens. Sleept zich voort 
en doet haar werk met jammerklachten. Als de flinke 
Ulele niet zou helpen, gebeurde het allernodigste vaak 
niet.  
 En nu is Erdme er ook. Die gaat er vaak een kwar-
tiertje tussenuit om huishoudelijk werk voor haar te 
doen, terwijl Witkuhn buiten op het veld is.  
 ‘Als mijn kindje nog leefde,’ zegt ze, ‘dan zou dat 
vaak kunnen helpen.’  
 Maar dat is al bij de geboorte gestorven en heeft 
daarbij zijn moeders lichaam gescheurd, zodat het 
nooit meer helemaal gezond gezond geworden is. En 
nu kan ze voor haar man geen vrouw meer zijn en 
voor haar huis geen huisvrouw.  
 En dan is er nog het ongeluk waar zíj niet over 
spreekt en híj niet over spreekt en dat je toch als het 
ware ruikt, als je maar in de buurt van hun huis komt.  
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 ‘Nou,’ zegt Witkuhn op een dag, ‘een fornuis maak 
je zo: je koopt’ – hij zegt “koopt”, “halen” zegt hij niet 
– ‘je koopt de wortelstomp van een den. Aan een spar 
heb je niks, want die heeft een wortel in de vorm van 
een puntige paal en die zakt spoorloos weg in de 
grond. Een den moet het zijn – die heeft wortels met 
aan alle kanten uitlopers – die werken als grendels, 
wanneer de wortelstomp weg wil zakken. Daardoor 
kan hij het fornuis misschien wel dragen, en een andere 
wortelstomp draagt ook de kachel.’  
 Jons gaat dus ’s nachts op speurtocht door de bos-
sen en zoekt de plekken waar dennen worden gerooid. 
Zulke plekken zijn schaars, want een den is een kost-
bare boom en niet zo gewoontjes als een spar. Hij 
zoekt en vindt. En weer leent Taruttis de handkar en 
samen gaan ze eropuit naar het Norkaibos, wel twee 
mijl ver. De Pruisische staat is rijk. Wat maakt het uit 
of die een wortelstok meer of minder heeft? En de 
tweede kan hij ook best missen.  
 Maar er moeten er nog meer aan geloven, want de 
laag modder is dik. Ze moeten op elkaar gelegd wor-
den, en pas dan is de bodem zo stevig dat je er met 
bakstenen en leem op kunt werken.  
 Alleen kun je de bakstenen jammer genoeg niet “ha-
len”, want de herenboer, die eigenaar is van de grote 
ringoven, houdt er een bewaker op na en ook honden. 
Ja, die kent zijn mensen.  
 Misschien kunnen ze dus proberen te bedelen. Want 
in de wijde omtrek weet iedereen wat een goede en 
welwillende man de herenboer is.  
 Met angst en beven staan ze voor hem in de grote 
zaal, die van begin tot eind gevuld is met boekenkas-
ten. Je snapt niet dat er zoveel boeken op de wereld 
zijn. Maar het is geen bagoszius – geen patser – die tegen 
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hen spreekt, maar hij is vriendelijk en minzaam en likt 
met zijn tong over zijn tanden en lacht fijntjes tegen 
hen. Alleen zijn ogen zijn niet te vertrouwen. Die kij-
ken dwars door je heen. ‘Ik geef jullie die bakstenen 
niet cadeau,’ zegt hij, als ze hun verzoek gedaan heb-
ben, ‘want wie huizen voor zichzelf bouwt, die is geen 
bedelaar. Maar ik verkoop ze.’  
 Ze trekken lange gezichten. Dan hadden ze net zo 
goed naar het kantoor kunnen gaan.  
 ‘En ik zal jullie ook gelijk de prijs noemen.’  
 Jons houdt zijn portemonneetje vast en denkt: mis-
schien moeten we toch proberen te “halen”.  
 Ze begrijpen zijn vraag eerst niet, hoewel hij Li-
touws spreekt, bijna zo goed als zijzelf. Twee keer 
moet hij de vraag herhalen. En dan moeten ze pas hard 
lachen.  
 Of ze kunnen zingen!  
 ‘Kunnen jullie ook sprookjes vertellen?’  
 Vijfhonderd kunnen ze er vertellen. Een dag en een 
nacht en nog een dag en een nacht lang kunnen ze ver-
tellen.  
 ‘Zoveel hoef ik er echt niet te horen,’ zegt hij. ‘Zing 
maar tien liederen en vertel maar tien sprookjes. Mis-
schien is er iets bij wat ik nog niet ken. En dan kunnen 
jullie net zoveel bakstenen op de kar laden als jullie no-
dig hebben.’  
 Hij schenkt nog een borrel voor hen in, dat ze de 
nodige moed vatten, en daarna begint het.  
 De eerste drie kent hij, daar kunnen ze meteen mee 
stoppen. Maar de vierde is nieuw, die schrijft hij op. En 
van de sprookjes die Erdme vertelt, schrijft hij er zelfs 
twee op.  
 Daarna geeft hij hun een briefje voor zijn meester-
steenbakker en daarmee zijn ze op een eerlijke manier 
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aan een vuurplaats en een fornuis gekomen. Het bijbe-
horende leem moet natuurlijk nog gegapt worden, 
maar dat levert ’s nachts de kuil van de herenboer zon-
der veel vragen, en het kreupelhout dat voor de stevig-
heid in de brandmuur moet zorgen, kunnen ze rondom 
van de wilgenbosjes snijden.  
 Zo reikt de muur al gauw tot het plafond.  
 Aan de ene kant staat de vuurplaats ertegenaan en 
aan de andere kant het fornuis. Erg mooi is die niet. 
Een van geglazuurde tegels zou echt veel beter zijn, en 
recht staat hij ook niet, maar warmte geeft hij mis-
schien wel, zodra de stukken turf erin knetteren.  
 Maar nu de schoorsteen! Anders stikken ze in de 
rook.  
 Het gat in het plafond is allang gesneden. Wisten ze 
maar hoe het verder moest!  
 ‘Bij Schmidt op het erf,’ zegt Witkuhn, ‘ligt een 
hoop roestige kannen. Daar zat vroeger petroleum in. 
Die kosten tien pfennig per stuk. Koop daar maar een 
dozijn van.’  
 Ze kopen er tien en smokkelen er nog twee bij.  
 Maar nu verder!  
 En Witkuhn laat hun zien hoe je van latten een vier-
kante kanaal maakt en dat zo grondig met het blik be-
slaat, dat de rook niet door de kieren kan. Dat kanaal 
wordt door het gat in het plafond geschoven en wel 
zover, dat het nog boven de palen uit komt. Dan wordt 
er beneden van latten een schoorsteenmantel op ge-
spijkerd – en ziedaar! De schoorsteen is klaar.  
 Ze moeten proberen hem aan te steken. O, wat 
walmt het – en stinken doet het niet minder – vooral 
naar lijm en petroleum, maar dat wordt wel minder.  
 En als de rook een tijdje nagedacht heeft, vindt hij 
uiteindelijk de juiste weg en is zo aardig om kaarsrecht 
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de lucht in te gaan. Als hij dat in de winter ook doet, 
wordt de kamer wel warm.  
 Tenminste als de buitenmuur en het dak doen wat 
ze moeten doen. De buitenmuur – dat is nu een hele 
klus, en als de slimme Witkuhn er niet was, kregen ze 
dat nooit voor elkaar.  
 Maar hoe kunnen slimme mensen zo bang zijn? Hij 
wacht alleen maar tot Erdme hem roept. Maar hij staat 
wel klaar.  
 De vierkante plaggen die ze op de lattenwand druk-
ken, blijven wel zitten zolang ze vochtig zijn, maar dro-
gen ze, dan vallen ze eraf als hompen zand.  
 Dan bouwt Witkun van het afval van de slechtste 
latten nog een tweede muur – vijf à zes duim van de 
eerste. Die is heel luchtig en niet dichter dan bijvoor-
beeld een schutting. In de tussenruimte klinkt de veen-
laag in en krijgt houvast en leert op zichzelf te steunen.  
 Na een paar weken kunnen de latten weer weg. Al-
leen laten ze er voor de veiligheid een paar tussen het 
dak en de grond geklemd zitten, want er komen win-
terstormen en de stortregen gaat woelen en de strenge 
vorst gaat grote kieren maken.  
 Zo waarschuwt de slimme Witkuhn, die alles weet 
en alles kent, en hij kijkt langs Erdme heen en zijn kin 
beeft zo, dat hij vaak klappertandt.  
 Wanneer ze met hem alleen is – en dat gebeurt bijna 
dagelijks – voelt ze altijd een mengeling van medelijden 
en nieuwsgierigheid, waar nog iets anders bij komt, wat 
ze beklemmend vindt. Het lijkt wel of ze bang is omdat 
hij bang is, want bang is hij altijd, dat blijkt wel. Als ze 
maar wist waarvoor. – Maar tegen Jons zegt ze niets. 
Ze wil haar goede buur te vriend houden.  
 Na de muur het dak!  
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 ‘Jons, riet halen!’ Het mogen ook biezen zijn – of al-
lebei. Aan riet en biezen is in deze streek echt geen ge-
brek, al houdt het veen zelf niet van riet en biezen – of 
riet en biezen niet van het veen, wat op hetzelfde neer-
komt. Overal ontstaat de ene stroom uit de andere en 
alles is omzoomd met riet.  
 De kleine handkar van Taruttis draagt een lichte last, 
wanneer hij hoogopgetast terugkomt van de oever van 
de Ruß, en de gendarme vraagt niet veel, want dat je 
zoiets meeneemt waar je het vindt, dat spreekt vanzelf.  
 In de julihitte droogt het riet ook makkelijk, zodat ze 
al gauw aan het dakdekken kunnen beginnen. Taruttis 
leent zijn ladder, de dwarsstangen worden vastgespij-
kerd en nu staat Erdme dag in, dag uit hoog op de 
sporten om de bossen dicht tegen elkaar te leggen en 
samen te drukken en de einden af te snijden. En bene-
den staat de kleine Ulele te kijken en geeft alles aan, 
want een manspersoon kun je daarbij niet gebruiken, 
als het niet je eigen is.  
 God o God, je gelooft het niet! Nu begint het al op 
een huis te lijken. Maar het heeft nog geen deuren, 
geen ramen – je kunt het zo gek niet bedenken of het 
is er nog niet.  
 Maar wie Jons dom vindt, die vergist zich. Op een 
dag komt hij aanzetten met twee ramen, lichtblauwge-
verfd en zelfs met glas erin, alleen zijn de ruiten gebro-
ken en de ramen gedeeltelijk verschroeid. De vorige 
nacht was er namelijk brand in Trackseden. Daarop 
ging hij naar de eigenaar en zei: ‘Ik wil dat spul wel ko-
pen voor twee flessen drank. Tegen de verzekeringsin-
specteur zeg je dat het bij het blussen verdwenen is, en 
dan krijg je nieuwe.’  
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 De eigenaar ziet er wat in en hij helpt Jons de nacht 
daarop zelfs om de nog overeind staande deur uit te 
breken en op de handkar te laden.  
 Vervelend is alleen dat ze een uur in de wind naar 
brand ruiken, en wie hem tegenkomt die moet lachen, 
omdat hij denkt dat hij het uit de puinhoop heeft ge-
stolen.  
 Zo kun je zelfs bij de eerlijkste handel ernstig ver-
dacht worden.  
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VII 
 
Als er tegen half augustus een vreemdeling dwars door 
het veen de Lynckerstraße afloopt en dan links de hoek 
omgaat, vraagt hij misschien wel aan zijn metgezel: 
‘Wie heeft dat mooie, kleine huisje gebouwd?’  
 En als de ander de buurt kent, antwoordt hij: ‘Dat is 
Jons Baltruschat, een kleine pachter, die daar met zijn 
jonge vrouw in het voorjaar is komen wonen.’  
 En dan zal de vreemdeling wel zeggen: ‘Dat moeten 
ijverige mensen zijn.’  
 Maar laat hij in godsnaam niet door de hemelsblau-
we deur naar binnen gaan, want binnen ziet het er vre-
selijk uit. Er is niets gedaan, helemaal niets. Niet eens 
de kieren die tussen de planken gapen en de kwasten in 
het hout zijn behoorlijk weggewerkt, en overal hangen 
de draden van de laag plaggen.  
 Maar lang mag de schande niet duren.  
 Vooral de vloer! Velen wonen immers op het kale 
veen en dat schijnt zelfs droog te houden en in de win-
ter helemaal niet zo koud te zijn. Maar dan ken je Erd-
me slecht! In het donker wordt nieuw leem gehaald en 
een vloer gelegd waar je op vastenavond op zou kun-
nen dansen. Dan worden de muren dichtgeplakt en 
dan komt het mooiste: de plaatjes. Overal in de winkels 
in Heydekrug hangen prachtige, bonte platen. Die ma-
ken reclame voor cichoreipoeder en Chinese wijn en 
moutextract en eksteroogringen in de klok en duizend 
andere nuttige dingen. En er komen telkens nieuwe 
aanplakbiljetten. Maar de oude, die op zolder liggen, 
die bedel je bij elkaar. En de jonge bedienden moeten 
lachen en halen ze graag. Bovendien lag er toch – Erd-
me weet het nog goed – in de rommelkamer van me-
vrouw Schlopsnies een stapel oude bladen met voor-
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stellingen uit alle vijf de werelddelen. De Niagarawater-
val en de Wereldtentoonstelling in Parijs en de top van 
de Monte Rosa en nog een heleboel meer.  
 ‘Béste mevrouw Schkopsnies, góéde mevrouw 
Schlopsnies, ik heb zo naar u verlangd! En als ik een 
meisje krijg, wil ik haar heel graag naar u vernoemen.’  
 En daarbij weet ze niet eens hoe mevrouw Schlops-
nies eigenlijk van haar voornaam heet. Maar de bladen 
krijgt ze cadeau, zelfs de kopergravures uit een mode-
blad zijn erbij die mevrouw Schlopsnies ooit verzamel-
de, toen ze nog geen ouwe taart was en als dienster ho-
gerop wilde.  
 Die zijn nog zo goed als nieuw. En als Erdme wer-
kelijk ooit dochters krijgt, dan moeten die net zo ge-
kleed gaan als al die mooie dames, bij wie je hart zich 
omdraait in je lijf van jaloezie.  
 En nu wordt de kamer versierd! De platen naast el-
kaar geplakt, en de bontste krijgen de voornaamste 
plaats. Uiteindelijk zijn het er zoveel dat ze de Niagara-
waterval weg moet gooien, en de top van de Monte 
Rosa alleen al omdat het daarboven zo koud is.  
 Zo mooi als bij Baltruschat is het waarschijnlijk ner-
gens. Taruttis heeft ook platen opgeplakt, maar die zijn 
alleen maar saai grijs en afkomstig uit kinderverhalen 
en heilige boeken. En bij Witkuhn hangt alleen het kei-
zerlijk paar met Bismarck eronder, net als in de kamer 
van de veenbaas.  
 Witkuhn heeft ze nog niets laten zien. De dagen 
worden korter en daarom durft ze hem niet om hulp te 
vragen. Maar als het plafond gedicht moet worden, 
heeft ze hem wel nodig. Want wanneer Jons thuis-
komt, is het altijd al bijna donker.  
 Eerst wil hij helemaal niet binnenkomen – hij is vast 
weer een keer bang – maar als hij de kleurenpracht ziet, 
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gaat er toch een glimlach – een glimlach van vreugde 
natuurlijk, omdat het zo mooi is – over zijn stille ge-
zicht.  
 En Erdmes hart stroomt over van dankbaarheid.  
 ‘Zonder jou, buurman,’ zegt ze, ‘hadden we het 
nooit zover gebracht.’ En ze legt haar handen op zijn 
schouders.  
 Dan klapt hij plotseling als een zakmes voor haar in 
elkaar, zakt op de schraag waar de stijfselpot staat, slaat 
zijn handen voor zijn gezicht en begint te huilen.  
 ‘Wat is er? Wat is er?’ vraagt ze geschrokken.  
 En omdat ze hem wil troosten, buigt ze naar hem 
voorover en streelt hem.  
 En – wat doet hij? Hij slaat zijn armen om haar heu-
pen en kust haar rok en kust haar afwerende handen en 
wil haar zelfs naar beneden naar zich toe trekken.  
 ‘Niet doen, buurman!’ zegt ze met een blik op de 
stijfselpot, ‘zoiets moet je niet doen!’  
 En hij zegt dat ze zich over hem ontfermen moet, 
anders moet hij het turfgat in.  
 ‘Jammer, buurman,’ zegt ze en ze lacht, zoals ze al-
tijd lachte wanneer iemand haar wilde hebben, ‘jammer 
dat je niet vroeger gekomen bent. Als meisje nam ik 
het niet zo nauw. Dan was de een verliefd op me en 
dan de ander. Maar nu we ons zo af moeten beulen, 
Jons en ik, zou ik me schamen, wanneer hij ’s avonds 
thuiskomt. Bovendien, als je het weten wilt, ik ben ge-
loof ik ook in verwachting.’  
 Dan staat hij langzaam op, grijpt naar de muur om 
zich vast te houden en loopt als een dronkeman naar 
buiten.  
 Jons vertelt ze hier niets over, want in stilte vindt ze 
haar buurman aardig. En des te aardiger, sinds ze weet 
dat hij zo gek op haar is. En omdat ze het gevoel heeft 
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dat ze tegenover hem iets goed te maken heeft, is ze 
aardig tegen zijn vrouw en helpt haar zoveel ze maar 
kan. Haar eigen werk blijft dan wel vaak liggen, maar 
ze heeft het moeilijkste immers achter de rug. En de 
vrouw kan nauwelijks nog de emmer dragen, wanneer 
ze terugkomt van het melken. Maar ook daar is niet ge-
noeg geld voor een dienstmeisje.  
 En de vrouw kijkt haar altijd met grote, smekende 
ogen aan, alsof ze iets wil zeggen. Maar ze zegt het 
niet, hoeveel Erdme ook helpt.  
 Wat kan het toch zijn dat ze wil? Soms denkt Erd-
me: nu weet ik het. Maar dat gaat tegen de natuur en de 
religie in en daarom zet ze het van zich af.  
 De buurman durft nu helemaal niet meer bij haar in 
de buurt te komen en wanneer hij van het veld komt 
en op het erf haar stem hoort, maakt hij nog liever 
rechtsomkeert. Ze zou hem soms wel tegemoet willen 
gaan, maar dat zou eruitzien of ze hem aanmoedigde, 
en dus doet ze dat liever niet.  
 Het huis is nu zover dat ze erin kunnen trekken, 
maar er is nog helemaal geen huisraad. Alleen de bank 
tegen de gevel, die elk Litouws huis heeft, is meteen bij 
de bouw aangebracht. En Jons komt steeds later. Hij 
zegt dat hij moet overwerken, maar ze gelooft hem 
niet.  
 De winter staat voor de deur en het ledikant is er 
nog niet en ook geen tafel en geen kast.  
 Ze vraagt elke dag wanneer hij nu eens gaat timme-
ren, maar hij schudt altijd alleen maar zijn hoofd.  
 Mijn God, mijn God, denkt ze, want ze is nu al de 
vierde maand in verwachting van Katrike – zo gaat het 
kind heten, als het een meisje is.  
 Een geluk is nog dat de aardappels gedijen. Zoals 
anderen stiekem naar een begraven schat kijken, of die 
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er nog is, zo gaat zij wel drie keer per dag naar de ak-
ker, kijkt eerst om of er niemand op de weg is, en 
knielt dan gauw om en dáár en daar te wroeten, niet 
dieper dan een hondje met zijn voorpoot graaft – en 
ziedaar! Overal zegt een jong knolletje: ‘Labsriets’ en 
‘Daar ben ik.’ – Nu zijn ze zo groot als walnoten en na 
veertien dagen al zo groot als Katrikes toekomstige 
vuistjes, en zo groeien ze nog steeds.  
 Maar Jons doet alsof het hem helemaal niets kan 
schelen. Hij interesseert zich nergens voor en draagt 
niet eens zijn weekloon af. Hij komt en hij gaat – en 
dat is het.  
 Dan begint ze te denken dat hij niet ver van de weg 
een liefje heeft gevonden – en daar zit hij nu de hele 
avond en gaat van de winter bij haar weg.  
 Dan steek ik het huis in brand, denkt ze, en trek bij 
mijn buurman in.  
 Maar op een avond eind september, zo rond Sint-
Michiel – komt er na zonsondergang een paard en wa-
gen aangereden – beladen met van alles – ze weet niet 
goed wat. En naast de voerman zit iemand – die heeft 
net zulke brede schouders als Jons – en ziet er verder 
ook uit als Jons – en uiteindelijk is Jons het ook.  
 En de wagen stopt voor het pad en doet alsof hij het 
veen in wil rijden. Maar dat draagt immers nog niet. 
Het paard heeft geen schoenen aan en zou tot aan het 
gareel wegzakken.  
 En als ze aan komt lopen – goeie God, wat ziet ze 
daar? Hoog op de wagen staat een kast, mooi groenge-
verfd met rode en gele bloempjes, en een ledikant, net 
zo groen, en een tafel met gekruiste poten, en zelfs – 
ze kan het niet geloven, al priemt het avondrood eruit 
in haar ogen als met vurige naalden – daar staat een 
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spiegel! – Echt waar, in een glanzend gouden lijst een 
spiegel!  
 Erdme kan wel door de grond gaan, en dat zou in 
het veen ook helemaal niet zo moeilijk zijn.  
 ‘Is dat voor ons?’ roept ze naar hem.  
 Hij lacht zoals hij al weken niet meer gelachen heeft, 
en geeft haar de spiegel aan. Ze moet het huis in, snel 
haar haar goeddoen, want ze ziet eruit als een heks, als 
Rágana zelf.  
 En ze kijkt in de spiegel – die spiegelt wel niet – 
maar het is toch een spiegel.  
 De kast wordt meteen in de kamer gezet, maar het 
ledikant moet uit elkaar, want de deur is te smal, en de 
tafel gaat er al helemaal niet doorheen. Maar uiteinde-
lijk staat alles op zijn plaats, en de voerman krijgt zijn 
fooi.  
 Alleen jammer! Het is aardedonker geworden. Zelfs 
de bloempjes van de kastdeur zijn nergens meer te be-
kennen.  
 Dan zegt Jons: ‘Wat dacht je? Het mooiste staat nog 
steeds buiten!’  
 Hij gaat naar buiten en zij wacht gehoorzaam. Nooit 
van haar leven had ze gedacht dat ze er zo kleintjes bij 
zou staan naast haar eigen man.  
 Daar gaat een lichtschijnsel over haar heen. En wat 
heeft hij daar? Een lamp. Een echte olielamp met een 
glas en een kap, zoals ze bij Hoffmann in de etalage 
staan. Zelfs in de gelagkamer van mevrouw Schlops-
nies stond er nooit een. Daar hadden ze allemaal maar 
een snuiter van messing.  
 De voerman rijdt weg en Jons staat daar en laat zich 
bewonderen.  
 Hoe heeft dat kunnen gebeuren?  
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 Ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren? De planken ko-
men uit de zaagmolen, dat is duidelijk. Maar verder? 
Toen meubelmaker Kuntze op de houtopslagplaats uit-
zocht wat hij nodig had, vroeg Jons hoe je het beste 
aan huisraad kon komen. Daarop keek de meubelma-
ker eerst om zich heen en zei toen: ‘Wie me bij het la-
den helpt, zodat ik niks tekortkom, die zal ik na het 
werk een handje helpen en laten zien hoe het moet.’ 
Nou, meubelmaker Kuntze is níéts tekortgekomen. In-
tegendeel. En als dank mocht Jons zes weken lang tot 
diep in de nacht in zijn werkplaats werken. Daarna 
moest hij nog twintig mark bijbetalen voor licht en 
voor olieverf en nu kunnen ze erin trekken en in hun 
eigen huis wonen, net als iedere zelfstandige boer.  
 Zo flink is Jons en zo verstandig. Het moet wel raar 
lopen als zo’n echtpaar niet vooruitkomt. En ze komen 
vooruit.  
 De aardappeloogst levert twintig schepel op. Daar 
kan behalve zijzelf nog een varkentje van eten. Aan het 
raamloze eind van de gevel staat al gauw een hok met 
plaggen als dak en wanden van gevlochten riet. Daar 
kan het varkentje in en later waarschijnlijk ook een geit, 
waarvan je de melk als kraamvrouw niet graag wilt mis-
sen. In de zomer voedt die geit zichzelf aan de kant 
van de weg, maar in de winter heeft ze verzorging no-
dig.  
 Het hooi pak je door in de nachtelijke duisternis 
achter de wagens te lopen die op de straatweg van de 
weiden komen en godzijdank in rustige draf rijden – 
anders zou Erdme ze in haar toestand niet bijhouden. 
Wat afgevallen is, verzamel je op de handkar, die er-
achteraan rijdt, en dat zo snel mogelijk, want er zijn ge-
noeg schaamteloze dieven, die het zuur bijeengeraapte 
voor je neus weg willen pakken. Soms zijn de plaatsen 
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achter de hooiwagens al bezet door andere schimmen; 
daarmee vecht je, of je werkt goed samen.  
 Zo raakt de ruimte langzamerhand vol. Er moet al-
leen plaats blijven voor de verwarming. Om daarvoor 
te zorgen, hebben ze van de veenbaas de rand van een 
turfgat gepacht en zijn hem ook die pacht schuldig ge-
bleven – net als de eerste. Want die rare man geeft 
geen aanmaningen. Waarom zouden ze hem dan tege-
moetkomen?  
 ‘Hij komt echt wel met een aanmaning,’ lacht de 
kleine Ulele. ‘Hij heeft een dik boek. Daar staat alles in, 
net als in het boek van de Eeuwige Rechter. Wat eerlijk 
gekocht is en wat niet. Alles staat erin.’  
 Erdmes knieën knikken, ze piept als een muis en 
zakt achterover. Maar dat komt door haar toestand. En 
daarom verontschuldigt ze zich ook bij de kleine Ulele.  
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VIII 
 
De winter komt net als alle erge dingen eerder dan je 
denkt.  
 Op een ochtend begin november is het veen zo stijf-
bevroren als een plank. Tot nu toe hebben ze in de kou 
geleefd, maar nu gaat het niet meer.  
 De handkar van de vrome Taruttis, die zoveel on-
vrome dingen gezien heeft, is hem teruggegeven. In 
plaats daarvan dient nu de kar die Jons van de markt 
heeft meegebracht.  
 Het turfgat heeft een ijsdek. Dat wiegt en klinkt, 
wanneer je dichterbij komt op het veen. De plaggen die 
Erdme allemaal zelf gestoken heeft, staan opgestapeld 
in vierkante hopen.  
 Hoewel ze die met riet bedekt heeft tegen de herfst-
regen, zijn ze nog steeds niet droog. Maar als je ze 
vriendelijk toespreekt, branden ze wel, en de walm gaat 
de schoorsteen uit.  
 Ja, koek! Wanneer Jons ’s avonds thuiskomt, staat de 
kamer zo vol rook, dat er van de lamp helemaal niets te 
zien is. En op bed ligt Erdme krachteloos te hoesten.  
 Maar de kleine Ulele, die er nu steeds is, lacht en 
zegt: ‘Aan de rook wen je, net als aan het grondwater. 
Boven stikken we, beneden verzakken we en we blij-
ven er heel vrolijk onder.’  
 En ze had gelijk. Al gauw weten ze nauwelijks meer 
of het rookt of niet, als ze het maar warm hebben. En 
daar gaat het om.  
 Want er breken dagen aan, zo nat en zo koud, dat 
het hart verkleumt in je lijf, wanneer je je neus buiten 
de deur steekt. Wat erger is, de soppende nevel of de 
roodheldere vorst, de sneeuwjachten of de windstille 
ruwe rijp – je weet het echt niet; nergens heb je het zo 
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koud als hier op het veen. De kou boven op de Monte 
Rosa moet daarbij vergeleken kinderspel zijn.  
 Het is een geluk dat nog voor de eerste sneeuw het 
pad is aangelegd en beplant met kleine berken en lijs-
terbessen, anders zou Jons, wanneer hij in het donker 
thuiskomt, niet weten waar hij af moet slaan, zo be-
sneeuwd is alles in de wijde omtrek. – Zelfs het raam-
pje zit soms diep onder de snee en moet ’s morgens 
sneeuwvrij gemaakt worden, dat je weet dat het dag is.  
 Erdme gaat niet veel meer naar buiten. Ze moet al-
leen zorgen voor het varkentje, dat prachtig gedijt. Als 
ze dat mochten slachten, konden ze voor jaren peke-
len. Maar zo royaal leven ze niet. Ze zijn al blij met af 
en toe een haring. Het varken wordt, wanneer het vet-
gemest is, verkocht aan de slachter, en wat er dan bin-
nenkomt is straks het grondkapitaal voor de koe. Maar 
dat zijn nog toekomstdromen. Voorlopig willen ze te-
vreden zijn met de geit.  
 In januari komt die. Ze heet Gertrud, vreet mee uit 
de varkenstrog en stoot, wanneer je haar wilt melken.  
 Maar ten slotte raakt ze gewend en geeft haar melk 
zo grootmoedig als alleen een dier kan dat niets kost 
om te houden. –  
 Het ergste in deze erge tijd is het gevangenzitten. Je 
kijkt naar links – je kijkt naar rechts – alles is wit, alles 
is ver, en er rijdt niet één wagen op de weg om te laten 
zien dat er nog dingen in de wereld zijn die er anders 
uitzien dan wit. De huizen van de buren staan er wel, 
maar die zijn bijna helemaal ingesneeuwd en alleen 
waar de rook neerslaat vertoont het dak een grijzige 
vlek.  
 Je kunt je nauwelijks voorstellen dat daar overal 
mensen wonen, want je ziet nooit iemand en je gaat er 
ook niet graag naartoe.  
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 Als de kleine Ulele er niet was, dan wist je overdag 
nauwelijks meer hoe de stem van een ander mens 
klinkt.  
 Maar de kleine Ulele heeft veel te doen. Ze gaat op 
vrijersvoeten. Wanneer ze in het voorjaar aangenomen 
wordt in de kerk, moet haar vader al zijn vrouw heb-
ben. Want dan wil ze de wijde wereld in om haar geluk 
te beproeven. Ze weet een vrouw die driehonderd taler 
heeft en een ander die nog meer heeft. Maar daar han-
gen twee kinderen aan en de vader komt soms op be-
zoek. En Ulele denkt terecht dat daar ruzie van komt, 
wanneer zijzelf als bemiddelaarster niet meer in het 
land is. Ze kiest dus waarschijnlijk de eerste, maar daar 
moet nog veel mee gepraat worden, want ze is bang 
dat het haar anders net zo vergaat als haar voorgang-
sters.  
 Zo heb je je zorgen, al ben je nog maar een kind.  
 Van buurman Witkuhn heeft Erdme al maanden 
niets meer gezien, en de hulp aan zijn vrouw moet de 
kleine Ulele ook van haar overnemen.  
 Dus de vrome Taruttis is de enige aan wie je nog iets 
hebt. Elke zondagavond is er een bijeenkomst bij hem. 
Daar komen de gebedsmensen van heinde en ver en 
soms zijn de kamer en de gang zo vol dat de voordeur 
open moet blijven, en dan jaagt de ijzige wind met 
zweepslagen over de hoofden.  
 Maar mooi is het wel. Er worden vrome liederen ge-
zongen, zonden beleden, en meestal krijgt de Heilige 
Geest de een of de ander te pakken, zodat hij opstaat 
en in tongen spreekt, terwijl de anderen luisteren en 
huilen. Dat is dan een echt zondags genoegen.  
 Bij de gemeente horen Jons en Erdme nog niet, 
want de afkeer van het aardse is niet helemaal hun 
smaak. Maar ze worden als gasten geduld, omdat de 
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dag van de openbaring ook voor hen niet kan uitblij-
ven.  
 Er is twee keer dooi geweest en regen en wester-
storm. Daarna is de sneeuw gesmolten en de wereld is 
vuil veen geworden. Dan ruikt het naar rook en paar-
denpis, en toch zijn er in de omgeving heel weinig 
paarden. Alleen welgestelden kunnen er een op na 
houden.  
 Maar Jons en Erdme weten dat ze hun paardje zul-
len krijgen, wanneer de tijd daar is. Jaren en jaren kan 
het duren, maar komen doet het zeker, net zoals het 
mestvarken gekomen is, waar de slachter allang zijn 
oog op heeft laten vallen.  
 Maar eerst komt er iets anders – iets wat ooit ge-
kleed zal gaan in zijde en fluweel en waarvoor de zoon 
van een gendarme allang niet goed genoeg meer is. Het 
moet een landeigenaar zijn, zoals de rijke heren van het 
laagland, die honderd koeien hebben en kaasmakerijen 
met stoommachines. Voor minder doet Erdme het 
niet, als er zelfs met Jons nog te onderhandelen is.  
 Rond half maart kan de kleine er al zijn. En maart 
staat voor de deur. De zon boort pokputten diep in de 
sneeuw en wanneer ’s middags de ijspegels druppen, 
klinkt het als voorjaarsmuziek.  
 Op een dag komt Witkuhns vrouw. Moeizaam 
sleept ze zich het huis is. Bij haar vergeleken loopt 
Erdme nog als een kieviet.  
 ‘Buurvrouw,’ zegt ze. ‘Ik weet dat je bijna uitgere-
kend bent. Ik wou je wat vragen.’  
 ‘Wat dan?’ vraagt Erdme.  
 ‘Moet je zien,’ zegt ze daarop. ‘Zo sukkel ik nu al 
bijna tien jaar. En de boerderij kan niet gedijen. Als 
Onze-Lieve-Heer dat inzag, zou Hij me tot zich ne-
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men, zodat Witkuhn naar iets beters uit kon kijken. 
Maar zo ben ik hem tot last, wie weet hoe lang nog.’  
 Ze moet huilen en Erdme zegt iets om maar iets te 
zeggen.  
 ‘Daarom moet je me één ding beloven,’ vervolgt ze, 
‘dat je niet alleen de vroedvrouw laat komen, maar ook 
de dokter uit Heydekrug of uit Ruß.’  
 ‘Goeie God!’ roept Erdme hevig geschrokken. ‘Dat 
kost tien mark!’  
 ‘Daar hebben we het ook al over gehad,’ zegt de 
buurvrouw, ‘en Witkuhn zei dat hij die tien mark graag 
betaalt, als jullie nog krap zitten.’  
 Erdme krijgt een kleur als vuur, want ze denkt aan 
wat er vorige herfst gebeurd is. En ze zegt: ‘Bedank je 
man maar, buurvrouw, maar zoveel hebben we zelf 
wel. Alleen zou het spaargeld moeten blijven voor de 
koe.’  
 ‘De koe kan creperen,’ zegt vrouw Witkuhn, ‘en dan 
spaar je voor een nieuwe. Maar als je zelf halfdood 
bent, spaar je niet meer voor een koe.’  
 Dát ziet Erdme wel in, en ze belooft het. Dat kan ze 
rustig doen, ook voor Jons. Alleen hoe het met het rij-
tuig moet, weet ze nog niet. Want als de dokter er zelf 
een bestelt, kost dat nog eens tien mark. Maar ook daar 
heeft Witkuhn al aan gedacht. Hij heeft met een van de 
rijkere zelfstandige boeren gesproken en die staat graag 
zijn paardje af, wanneer het eenmaal zover is.  
 En nu is het zover. Erdme ligt te krijsen als een dier. 
Al uren volgt de ene wee op de andere en wil de dar-
men uit haar lijf rukken.  
 Daar komt een Duitse man naar haar bed die eruit-
ziet als een roodgebaarde reus – Perkuhn, de god van 
de donder, moet er zo uitgezien hebben – en kijkt met 
grote, rollende godenogen op haar neer en zegt met 
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een stem, bulderend en goed als wegtrekkend onweer: 
‘Nou? Komt het nog steeds niet?’  
 Nee, het komt nog steeds niet. En komt ook de hele 
nacht niet. Wanneer er een wee op komt zetten, dan 
krijgt ze zijn knie te pakken en knijpt daar zo hard in, 
dat hij lachend roept: ‘Wil je wel even loslaten?’ Maar 
ze knijpt alleen maar nog harder.  
 Eerst, toen hij rechtop stond, was hij veel hoger dan 
het plafond van de kamer; alleen diepgebukt was daar-
onder plaats voor zijn hoofd, en ook nu hij op de kruk 
naast het bed zit, lijkt hij nog steeds wel zo groot als 
een paard. Maar dan heeft ze het idee of hij langzaam 
steeds kleiner wordt. Elk uur van de nacht wordt hij 
kleiner. –  
 Wanneer het tegen de morgen loopt, denkt ze in-
eens: voor tien mark zal hij dat echt niet doen. En ze 
begint van angst en ongeduld te huilen, omdat het zo 
duur wordt.  
 En hij denkt op zijn beurt dat het de doorstane pij-
nen zijn waardoor de tranen komen. En als hij troos-
tend op haar hand klopt, is hij al heel klein.  
 En opeens krijgt hij overgewicht en kiept met zijn 
machtige spekbuik achterover, zodat zijn benen hoog 
in de lucht spartelen.  
 Dan weet ze hoe het komt. De leemlaag en de veen-
bodem konden het machtige lichaam niet houden en 
de vier poten van de kruk zijn onder hem de diepte in 
gezakt.  
 En dan krijgt ze een lachbui. Ze lacht en lacht en 
vanuit het lachen geeft ze een harde schreeuw, want 
haar lijf wordt plosteling in stukken gesneden en – 
hoep! – daar is Katrike!  
 Naderhand, als hij wil gaan, draait Jons deemoedig 
de pet in zijn hand en vraagt wat het moet kosten.  
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 Dan kijkt hij de kamer rond, kijkt naar de groenbon-
te kast en de spiegel met de gouden lijst en zegt: ‘Nou, 
nou, jullie zijn geloof ik heel welgestelde mensen. Geef 
dan maar’ – Erdme krijgt een hartstilstand van angst – 
‘geef dan maar – drie mark.’  
 En Erdme denkt jubelend: als het zo goedkoop is, 
krijg ik volgend voorjaar een tweede.  
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IX 
 
Het zou een leugen zijn om te zeggen dat het nu vol-
gende jaar voor Jons en Erdme geen gezegend jaar 
was.  
 Het varken wordt goed verkocht en de koe doet 
haar intrede. – Het is de slimste koe met de mooiste 
kleur en de meeste melk die er op aarde ooit bestaan 
heeft. De melk moet ’s morgens en ’s avonds naar de 
verzamelplaats gebracht worden en levert heel wat nut-
tige groschen op. Het erge is alleen het gemis aan voer, 
want op het kalkloze veen komen de weiden pas, wan-
neer het jaren en jaren bewerkt is, en de bewoners be-
helpen zich door in de wijde omtrek – tot aan de grote 
rivier – elk stuk gras te pachten dat er maar te pachten 
is.  
 Zo gaat ook Jons op zoek, maar hij vindt niets wat 
dichtbij genoeg is om het hooi op de kar naar huis te 
brengen.  
 Bij al die zorgen moeten ze of ze willen of niet de 
hulp inroepen van de veenbaas, die het best onderlegd 
is.  
 Ze doen dus alsof ze géén slecht geweten hebben, 
steken in elk geval de verschuldigde pacht op zak en 
gaan naar hem toe.  
 Hij kijkt hen lang en nadenkend aan, slaat dan een 
groot boek open – natuurlijk het boek waarin al hun 
zonden staan – en kijkt ze daarna weer aan.  
 Erdme geeft Jons stiekem een por en hij denkt: in 
godsnaam dan maar. Daarmee haalt hij de pachtschuld 
uit zijn zak en legt die op tafel. Jammer van het goede 
geld, denkt Erdme. Maar wat kun je doen wanneer je 
zo aangekeken wordt?  
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 ‘Dat werd tijd,’ zegt de veenbaas – meer niet – en 
maakt een aantekening in het boek.  
 Jons zwelt helemaal van trots om het plotselinge be-
sef van zijn rechtschapenheid en zegt waardig: ‘De 
pacht voor het tweede jaar komt binnenkort ook.’  
 Dát was nou weer niet nodig, denkt Erdme, maar nu 
het er eenmaal uit is, wil ze zich niet laten kennen en 
voegt eraan toe: ‘Het kost ons moeite, maar we vol-
doen stipt aan onze verplichtingen.’  
 De veenbaas perst zijn lippen op elkaar, alsof hij niet 
wil laten merken dat hij in de lach schiet, en Erdme 
krijgt een heel chagrijnig gevoel. Je weet met die man 
nooit waar je aan toe bent.  
 Hij spreidt een grote landkaart uit en vraagt dan: 
‘Hoeveel aardappelland bewerken jullie dit jaar?’  
 ‘Als we geluk hebben,’ zegt Erdme, ‘is de helft van 
het pachtland klaar.’  
 Hij wiegt langzaam met zijn hoofd, kijkt hen weer 
een tijdje aan en zegt dan: ‘Voor fatsoenlijke mensen 
heb ik altijd nog een weitje over, dat niet te ver weg 
ligt.’  
 O God, o God, denkt Erdme. Hoeveel geluk ver-
draagt een mens? Eerst de wei en dan ook nog compli-
menten.  
 ‘Bovendien,’ vervolgt de veenbaas, ‘is de fiscus be-
reid om kolonisten die het goed doen met wat kalk-
mergel te helpen bij de verbetering van de grond. Dat 
zorgt voor een verdubbeling van de oogst.’  
 Dat wordt Erdme te veel. Ze begint te huilen, rent 
naar buiten en recht naar huis. Jons moet maar zien 
waar hij blijft. Dan buigt ze zich over de wieg van de 
kleine Katrike en vertelt haar het hele verhaal. En dat 
haar dochter later nu heel zeker zijde en fluweel zal 
dragen, vertelt ze ook.  
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 Als Jons thuiskomt, nadat hij intussen alles vastge-
legd heeft, beseft ze dat de veenbaas, als hij hen zo 
complimenteert, onmogelijk iets weten kan van hun 
nachtelijke ritten. De kleine Ulele heeft haar vast onno-
dig banggemaakt. En haar goede geweten kent geen 
grenzen.  
 Onschuld houdt van bloemen. De tuin moet aange-
legd worden, anders wordt het voor de zomer te laat. 
Voor staken is er nog geen geld, met wilgentenen kan 
het ook. Alleen zouden die niet telkens opnieuw moe-
ten uitbotten. Dag in, dag uit moet je de jonge loten af-
snijden en zelfs de brandmuur tussen het fornuis en de 
kachel bot nog een keer uit, doordat de wilgentenen 
die voor houvast zorgen denken dat ze voor nieuwe 
groei in het vette leem gestoken zijn.  
 Zo wil alles leven en gedijen, zelfs wanneer het al-
lang dood is. En moeten Jons en Erdme dan níét ge-
dijen, terwijl er leven voor tien in hen zit?  
 Zonnebloemen, kruizemunt, bieslook en venkel 
worden gezaaid, maar vooral ruit, de meisjesbloem, de 
bruidsbloem.  
 Want als Katrike trouwt, moet ze haar krans uit ei-
gen tuin vlechten. Dat is passend voor de dochter van 
een welgesteld man. – –  
 Rond diezelfde tijd viert de vader van Ulele voor de 
derde keer bruiloft. De kleine heeft veel moeilijkheden 
gehad en pas toen ze haar toekomstige stiefmoeder aan 
haar verstand kon brengen dat zijzelf later heel rijk zou 
worden, gaf de doorslag, toen de stiefmoeder nog aar-
zelde.  
 Het is een aardige vrouw, eind twintig, met een 
goedhartig en gekrenkt gezicht. En zoals ze erbij zit in 
haar zwarte, Duitse jurk met een gitbroche om haar 
hals, lijkt ze wel een gast op haar eigen begrafenis. 
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Maar de kleine Ulele wijkt niet van haar zijde en vertelt 
telkens opnieuw hoe prachtig verzorgd hier alles is en 
wat voor voorname gasten de kamer vullen en dat haar 
driehonderd taler niet beter besteed kunnen worden.  
 De grote Smailus daarentegen strijkt over zijn ronde 
snor, kijkt onverschrokken in de verte en vertelt ieder-
een die het allang weet dat dit nu al zijn derde is. En 
daarna, als hij dronken is, voegt hij eraan toe dat hij 
een eventuele vierde en vijfde ook best zou vinden. 
Maar dan heeft de kleine Ulele hem al gauw aan de 
kant geschoven.  
 Laat op de avond, als veel gasten al weg zijn en de 
verlaten jonge vrouw uit de bruidshoek met grote ogen 
naar de deur kijkt, alsof ze gauw weer het paard zou 
willen laten inspannen, neemt de kleine Ulele Erdme 
apart en zegt: ‘Ik wou nu eigenlijk meteen naar de stad 
om voor naaister en modiste te leren, want dat staat al-
tijd voorop, omdat je dan tegelijk naar de avondschool 
kunt. Maar ik zie wel dat ik mijn stiefmoeder niet hele-
maal alleen kan laten, tot ze een kindje heeft. Daarom 
wil ik voorlopig in Heydekrug blijven. Dan kom ik ’s 
avonds soms even aanwippen om met haar te praten. 
Maar ik zou jou willen vragen, Erdme, om vaak naar 
haar toe te gaan. Vader bedoelt het niet verkeerd, maar 
ze zou kunnen schrikken van zijn karakter.’  
 En Erdme belooft dat en denkt: na de zieke Wit-
kuhn is dat al nummer twee. Katrike nog niet eens 
meegerekend.  
 Dan gaat ze ook meteen naast de jonge vrouw zitten 
en vertelt hoe weinig zin ze vroeger had om op het 
veen te gaan wonen, en hoe ze nu echt niet meer weg 
zou willen.  
 En de jonge vrouw zegt treurig: ‘Maar die van jou 
was jong en ook geen weduwnaar.’  
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 Daar is niets tegen in te brengen. Daarom kust ze 
haar alleen en houdt haar handen vast. En langzaam 
wordt ze rustig en eet van de dikbesuikerde vlaai.  
 Witkuhn is er ook – zonder zijn vrouw – maar hij 
spreekt Erdme niet aan. Ze moet zelf naar hem toe en 
over vroeger beginnen.  
 ‘Het was toch zo mooi, buurman,’ zegt ze, ‘en daar-
om moet je maar vaak komen. Wat niet mocht dat ben 
ik vergeten.’  
 Hij zegt: ‘Je bent goed voor mijn zieke vrouw en dus 
ook goed voor mij. Ik bid voor je, ’s morgens en ’s 
avonds, maar komen – dat kan ik niet.’  
 Ze ergert zich dat het niet gaat zoals zij wil, en denkt 
dat ze hem binnenkort wel klein zal krijgen.  
 Als ze naar huis gaan, Jons en zij – zij leidt hem na-
tuurlijk, want was hij nuchter gebleven, dan was het 
een slechte bruiloft geweest – ziet ze op de weg de 
grijze schim rondlopen die vorig jaar, toen ze het huis 
klaar hadden en gezellig wilden uitrusten, ertussen 
kwam met zijn gedans.  
 Ze denkt aan de woorden van de vrome Taruttis en 
denkt ook aan de watersnood, waarvoor ze heel wat 
keren beeft, wanneer ze vol trots haar groeiende bezit 
bekijkt. Ze weet niet hoe het kan – ze had het ook niet 
voor mogelijk gehouden, maar ze moet het stuk vlaai 
tevoorschijn halen dat ze stiekem meegenomen heeft 
om het hem te geven. En zegt: ‘Alsjeblieft, buurman, 
en als jíj trouwt, geef je mij ook wat.’  
 Hij grijpt ernaar alsof hij uitgehongerd is en proest 
en sist en rent gauw weg, als om het geroofde in veilig-
heid te brengen.  
 Maar zij kan niet blij zijn met haar goede daad. Want 
ze denkt dat hij nu recht op haar heeft en zal eisen dat 
ze met hem praat, wanneer hij in de buurt komt. En 
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verder praat er toch niemand met hem. Zelfs de vrome 
Taruttis doet het niet.  
 Maar ze heeft zich onnodig zorgen gemaakt. Nooit 
probeert hij haar staande te houden en soms gaat hij 
haar zelfs uit de weg. – – –  
 Erdme heeft erg veel te doen. Het kind en de koe 
moeten verzorgd worden, het een net zo goed als de 
ander. En er is ook weer een varkentje.  
 Witkuhns vrouw heeft moeite met melken en Smai-
lus’ jonge vrouw moet zich thuis gaan voelen, anders 
loopt ze misschien weer weg.  
 Nu ziet Erdme pas wat ze aan de kleine Ulele had. 
Maar klein is die allang niet meer. Wanneer die ’s zon-
dags op bezoek komt, draagt ze jongemeisjeskleren en 
een strohoed met bloemen. Ze geeft haar stiefmoeder 
een arm en gaat met haar tussen de grove dennen zit-
ten, die niet hoger zijn dan de vader en waarvan de 
naalden in bosjes bij elkaar staan als haren op een wrat.  
 ‘Wat is het toch mooi om zo in een groen bos te zit-
ten,’ zegt ze dan, ‘en naar de gezegende akkers te kij-
ken!’ En daarbij wijst ze naar de ruige aardappels en 
het branderige veen, waarop niets anders groeit dan 
turf op koolzwarte hopen.  
 En meteen heeft ze de jonge vrouw weer voor een 
week getroost. Op een zondag zegt ze tegen Erdme: 
‘Godzijdank krijgt ze het nu makkelijker, want bij haar 
is gezaaid.’  
 Maar ze heeft het mis: zo makkelijk is het niet. Vaak 
moet Erdme helpen en de treurige vrouw moed in te 
spreken, wanneer ze huilend overgeeft en de hele tijd 
naar huis wil.  
 En ook bij Erdme is het weer zover. Dat wil zeggen 
zich extra inhouden en niets laten merken, anders boe-
ren ze achteruit.  
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 Jons moet naast zijn werk als dagloner nu ook voor 
de wei zorgen. De kar neemt hij ’s morgens meestal 
mee en duwt hem ’s avonds met groenvoer beladen 
naar huis. Daarbij dan nog de hooioogst, het maaien, 
het keren, het aan oppers zetten en weer te drogen leg-
gen, wanneer de regen alles doorweekt heeft.  
 Je begrijpt wel dat hij weinig spraakzaam wordt en 
nauwelijks antwoord geeft, wanneer je hem iets vraagt. 
Als de kleine Katrike er niet was, zou er weinig te bele-
ven zijn in huis. Maar die lacht al, neuriet en trappelt, 
zolang ze tijd hebben om te spelen.  
 Er is dit jaar vijftig schepel aardappels. Daarvan 
kunnen ze zelfs verkopen. Melkgeld, dagloon en de op-
brengst van het varken komen daarbij. Ze kunnen voor 
volgend jaar aan een extra pacht denken.  
 De tweede winter verloopt net als de eerste. Alleen 
heeft Erdme speelgoed en Ulele steekt haar hoofd niet 
meer om de deur.  
 In april arriveert de kleine Urte. Heel makkelijk en 
plotseling kwam ze. De dokter hoefde niet eens te ko-
men. Nu zijn het er al twee en daarom laten ze het 
daarbij. Het nodige heeft Erdme als meisje geleerd.  
 Het was een gunstige tijd van het jaar voor de beval-
ling. Het voorjaar is nog lang genoeg voor het werk op 
het land. De negende dag na de geboorte stond Erdme 
al weer tot haar knieën in de ijskoude modder. Zo’n 
meid is Erdme.  
 Niet zo makkelijk had de jonge vrouw van Smailus 
het, maar dat komt waarschijnlijk door haar hartzeer. 
Hoe was het zonder Ulele gegaan? Opeens was ze er, 
deed het werk van een vroedvrouw, paste op het kind, 
net zo goed als zijn moeder, en las daarbij nog in de 
boeken.  
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 Op een dag komt ze naar Erdme en zegt: ‘Nu kan ik 
wel weg. Als de kleine haar niet helpt, helpt niets ter 
wereld haar.’  
 Erdme vraagt waar ze eigenlijk naartoe wil.  
 En ze zegt: ‘Eerst naar Koningsbergen en dan naar 
Berlijn. Want die kleine negorijen zijn niks voor mij. 
Ze weten daar niet eens wat een geklede hoed is. Ver-
der moet ik ’s avonds leren typen en het snelschrift dat 
ze steno noemen. Dan moet ik nog een keer naar het 
platteland, dat wil zeggen naar een adellijk landgoed, 
om huishouden te leren en administratie. Wanneer ik 
dat goed kan, ga ik naar een grote graanmaatschappij 
en maak mezelf daar onmisbaar. Misschien dat de di-
recteur dan met me trouwt, omdat hij inziet dat er zon-
der mij toch niks meer gebeurt. Maar eigenlijk denk ik 
dat niet. Want de mannen zien me niet staan.’  
 ‘Je bent ook nog zo jong,’ zegt Erdme.  
 ‘Dat is waar,’ zegt ze, ‘ik heb nog niet eens borsten. 
Misschien krijg ik die ook niet. Ik dacht altijd dat ik 
door de mannen hogerop zou komen, maar dat kan ik 
waarschijnlijk wel vergeten. En zó gaat het ook.’  
 En Erdme moet lachen en zegt: ‘Je bent vijftien – 
wat wil je nou?’  
 ‘Om me heen hebben ze allemaal al verkering,’ is 
haar antwoord, ‘alleen mij willen ze niet.’  
 En Erdme, die eerst heel jaloers was, kijkt naar de 
wieg, waar Urte en Katrike naast elkaar liggen, allebei 
met een speen in hun mond, en denkt: jullie zal het niet 
zo vergaan, want jullie hebben mijn bloed in jullie ade-
ren.  
 En het is alsof Ulele haar gedachten raadt, want ze  
zegt met een zucht:  
 ‘Ja, was ik maar zoals jij!’  
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 ‘Wat wil je daarmee zeggen?’ vraagt Erdme argwa-
nend. ‘Weet je iets van me?’  
 ‘Dat niet,’ zegt ze, ‘maar – maar...’ En ze doet haar 
best, maar het komt er niet uit. Wanneer ze ten slotte 
weg wil, draait ze zich nog een keer om en zegt: ‘Een 
boodschap is het eigenlijk niet, dat durft ze niet. Maar 
ze wil wel dat jíj het weet.’  
 ‘Wie? Wat?’ vraag Erdme stomverbaasd.  
 Dus Witkuhns vrouw heeft met haar gesproken als 
met een volwassene. De ellende met haar man is hart-
verscheurend. Wanneer hij er niet is, zit ze in angst dat 
hem iets overkomt. En of er geen mogelijkheid is dat 
Erdme zich over hem ontfermt.  
 Erdme schrikt. Als zijn eigen vrouw zo zondigt te-
gen de natuur en de religie, moet het wel erg zijn.  
 ‘Waarom moet hij mij nou juist hebben?’ vraagt ze. 
‘Op het veen lopen genoeg meisje rond die hem graag 
een plezier doen.’  
 Ulele trekt een ondeugend gezicht. ‘Dat is het hem 
nou juist,’ zegt ze. ‘Ooit was iedereen goed, maar als er 
een te dichtbij komt, schrikt hij terug. Vroeger, toen ik 
nog dommer was en niet wist waarom, wou ik soms bij 
hem op schoot gaan zitten, maar dan deed hij of ik me-
laats was. Maar nu ben jij het helemaal voor hem. Ik 
begrijp er niet veel van, maar ik denk, zolang Jons het 
niet weet, zou je best een keer medelijden kunnen to-
nen. Als hij mij wou, zou ik het doen, maar hij vindt 
me waarschijnlijk nog te klein.’  
 Erdme voelt dat ze een kleur krijgt van top tot teen. 
‘Je begrijpt er echt nog niks van,’ zegt ze en duwt Ulele 
zonder iets te zeggen de deur uit.  
 Maar de gedachte aan haar buurman krijgt ze niet 
meer uit haar hoofd. Zit Jons tegenover haar, zwaar en 
zwijgend als gewoonlijk, dan kijkt ze hem de hele tijd 
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aan en denkt: zal ik – ja of nee? En telkens is haar be-
sluit: nee.  
 Maar wanneer ze haar buurman ver weg op het veld 
ziet werken en zich zijn fijnbesneden, stille gezicht 
voor de geest haalt en zijn bevende kaak, dan denkt ze 
toch weer: ja.  
 En haar medelijden wordt zo groot, dat ze ’s nachts 
van hem droomt en overdag op de rand van de greppel 
zit en hem nakijkt. Daar lijdt het werk natuurlijk onder.  
 Uiteindelijk denkt ze: er moet hoe dan ook iets ge-
beuren. Daarom vat ze op een dag moed en gaat naar 
hem toe. Als hij haar ziet komen, valt de hak uit zijn 
hand. Hij staat haar aan te kijken als een natuurver-
schijnsel, terwijl hij haar toch altijd kan zien.  
 ‘Buurman,’ zegt ze, alsof ze hem gisteren nog ge-
sproken heeft, ‘wil je niet een keer naar onze koe kij-
ken? Ze vreet niet.’  
 Hij trekt zijn klompen over zijn blote voeten aan en 
komt. Hij bevoelt het lijf van de koe, legt zijn hand op 
haar snuit en draait haar ooglid om. ‘De koe is gezond,’ 
zegt hij. Meer niet.  
 Erdme schaamt zich en voelt hoe ze beeft. Maar ze 
weet dat zo’n moment niet terugkomt. Daarom nodigt 
ze hem uit om nog even binnen te komen.  
 ‘Wat moet ik binnen?’ vraagt hij.  
 ‘Ik wou allang eens met je praten,’ zegt ze.  
 Hij doet zijn klompen uit en gaat naar binnen. De 
wieg had ze al op het erf gezet, dat de kinderen niet kij-
ken.  
 En nu staan ze daar allebei te beven.  
 ‘Buurman,’ zegt ze, ‘ik moet de hele tijd denken aan 
dat moment twee jaar geleden, en ik heb het gevoel dat 
ik je onrecht heb gedaan. Als ik het goed kan maken, 
doe ik dat graag.’  
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 ‘Er is niks goed te maken,’ zegt hij, terwijl hij naar de 
platen kijkt.  
 ‘Ga maar op de bank zitten, buurman,’ zegt ze.  
 Hij gehoorzaamt en zij gaat naast hem zitten. Meer 
kan ze echt niet doen.  
 ‘Buurman,’ zegt ze, ‘je doet vreemd. Niet alleen te-
gen mij. Er moet iets gebeurd zijn. Je kunt het maar 
het beste vertellen.’  
 ‘Ja,’ zegt hij, ‘dat zal ik doen.’  
 En dan vertelt hij iets wat hem in zijn jeugd is over-
komen. Hij was een vrolijke jongen, zoon van een wel-
gesteld man, gerespecteerd en geliefd. En de meisjes 
wilden hem graag voor een huwelijk of voor iets an-
ders. En één – die was wild en stiekem tegelijk. Wat 
waarschijnlijk de wildsten zijn. En niets was haar stie-
kem genoeg. En op een nacht in het donker troffen ze 
elkaar onder de jeneverstruik op de hei, waar anders 
geen mens komt. Daar wilde ze hem ter wille zijn. 
Maar plotseling doken er rondom hen lichten op van 
jagers die al in het donker op jacht waren gegaan. Toen 
begon ze te schreeuwen, dat hij haar verkrachtte. Alsof 
ze gestoken werd, zo ging ze tekeer. En dat was zijn 
ongeluk. Dat achtervolgde hem van dorp naar dorp en 
kwam steeds aan het licht, wanneer hij een verklaring 
omtrent het gedrag nodig had of voor de rechtbank 
moest getuigen. Uiteindelijk zocht hij zijn toevlucht in 
het veen, waar velen een strafblad hebben en niemand 
daar veel last van heeft. De veenbaas weet ervan en 
zijn vrouw. Verder niemand. Bij zijn vrouw zocht hij 
redding, maar die is allang geen vrouw meer. En zodra 
een ander tegen hem glimlachte, dacht hij meteen: ze 
gaat schreeuwen! De hele tijd hoort hij dat geschreeuw. 
En dan beeft zijn gezicht, net zoals het beefde, toen hij 
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zich zwijgend en zonder verweer liet wegvoeren. Zo 
onthutst was hij en dat is hij nog steeds.  
 ‘Waarom ging je dan bij mij te ver?’ vraagt ze met 
een glimlach.  
 ‘Dat weet ik zelf niet,’ zegt hij en strijkt over zijn ge-
zicht.  
 ‘Maar ik schreeuwde toch níét?’ zegt ze, terwijl ze 
uitnodigend blijft glimlachen.  
 ‘Maar – je wees me af, en sinds die tijd is het erger 
dan ooit!’  
 Moet ze nu zeggen: ‘Vandaag zou ik je níét afwij-
zen?’ Dat kan ze niet. Dat krijgt geen vrouw over haar 
lippen. Alleen zijn arm streelt ze en ze zegt: ‘Arme 
buurman.’  
 Ze denkt: nu slaat hij zijn armen om me heen, maar 
wat doet hij? Hij beeft en deinst achteruit en kreunt: 
‘Laat maar, niemand kan me helpen.’  
 ‘God zal helpen!’ zegt ze, zoals je ‘Goedendag’ zegt 
of ‘Goede reis’.  
 ‘Ook God helpt me niet,’ snikt hij handenwringend. 
‘Ik heb dag en nacht gebeden om niet verliefd te zijn, 
maar Hij hielp me niet.’  
 ‘Ík zal voor je bidden,’ zegt ze. Zondigen zou ze veel 
liever, maar je moet dit wel doen.  
 In zijn nood grijpt hij de gedachte aan als een hon-
gerlijder het bot dat je uit het raam gooit.  
 ‘Ja, bid voor me, bid voor me, of als je me een grote 
genade wilt bewijzen, laten we dan samen bidden. Mis-
schien dat God me dan hoort.’  
 En ja hoor! Ze haalt haar gezangenboek en dat van 
Jons, en allebei slaan ze het boek open en ze bidden en 
bidden.  
 En zowaar! Ze krijgt een steeds vromer gevoel. Ze 
denkt aan de slapende kinderen buiten en aan de man 
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die zich afbeult van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, 
en al gauw begrijpt ze echt niet meer dat ze zo’n grote 
zonde had willen begaan.  
 Wanneer ze een halfuur gebeden hebben, zegt ze: 
‘Nou, buurman, heb je het gevoel dat het helpt?’  
 Hij schudt alleen maar zijn hoofd.  
 Zij denkt: maar mij heeft het geholpen. En nu – met 
de beste bedoelingen – zegt ze vriendelijk dat ze graag 
zijn wens in vervulling zou laten gaan, maar dat het 
niet kan. De kindertjes zijn nog zo klein, en Jons houdt 
zoveel van alledrie, al uit hij zich niet makkelijk. Maar 
misschien wordt het ooit beter, zodat ze zich voor het 
onrecht niet meer zo hoeft te schamen. Het zou kun-
nen zijn dat Jons ooit begint te drinken en haar slaat of 
zoiets. Dan zou ze geen gewetensbezwaren hebben.  
 De buurman staat op, tast naar zijn pet en zegt bij 
het weggaan: ‘Dan zal ik wachten.’  
 En zij denkt: Jammer! Maar wie weet waar het goed 
voor is.  
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X 
 
Als dát een overstroming is, dan valt het mee!  
 Wel staan het erf en de tuin een duimbreed onder 
water en het pad naar de straatweg is op veel plaatsen 
onbegaanbaar. En de vloer in de kamer voelt aan alsof 
hij opnieuw gekneed wil worden. Met tenslotte – voor 
je plezier woon je niet in het veen, en alles gaat voorbij. 
De wegen vallen droog, op het erf en in de tuin leg je 
planken en de vloer wordt weer geëffend.  
 Dat is in de maand maart nu al twee keer gebeurd, 
en Erdme denkt niet meer met angst en beven aan de 
duistere profetieën waarmee de oude roofmoordenaar 
ooit haar hoop vergiftigde.  
 Soms vraagt ze ernaar bij de buren, maar die lijken 
er niet graag over te praten en daarom laat ze het. – – –  
 Nu in het vierde jaar blijkt dat ze sterk genoeg zijn 
om verdere sprongen te maken. De wei levert hooi ge-
noeg om een tweede koe te voeden en daarom moet er 
een stal gebouwd worden. Het hok tegen de gevel is 
voor één koe niet groot genoeg meer, vooral niet wan-
neer de mestvarkens rond de palen woelen, zodat ’s 
morgens soms het hele dak op de rug van de koe ligt.  
 Er is wel gespaard, maar of het genoeg is, valt te be-
twijfelen. En omdat er tegelijk met de veenbaas ge-
sproken moet worden over de pacht van nog een hec-
tare, zouden ze via hem misschien een lening uit de 
Raiffeisenvereniging kunnen krijgen.  
 Op een zondagmiddag begin april zetten ze de lamp 
hoog, verstoppen de lucifers, sluiten de kinderen in en 
gaan dan naar de veenbaas.  
 Hij luistert zwijgend en slaat daarna zijn grote boek 
open. O, dat vreselijke boek! Hoe langer hij daarin 
leest, hoe meer Erdmes benen gaan beven, want Ulele 
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zei immers al – ze durft niet eens te denken aan wat 
Ulele zei.  
 Dan kijkt hij hen een tijdje aan, net als toen, en ten 
slotte doet hij zijn mond open.  
 ‘Dus alles bij elkaar gaat het goed met jullie?’ vraagt 
hij.  
 Nu zou ik degene willen zien – een Litouwer of een 
Duitser, een boer of een graaf – die op zo’n vraag ge-
woon ja had gezegd.  
 Ze beginnen dus allebei vreselijk te klagen. De 
nachtvorst de afgelopen herfst – en de aardappel-
schurft – en de kinderen, die veel aandacht vragen – en 
de overstroming nog maar kortgeleden!  
 ‘Wat weten jullie nou van overstromingen,’ zegt hij 
en er gaat een bittere, bijna moedeloze glimlach over 
zijn sterke gezicht.  
 ‘In elk geval gaat het jullie zo goed,’ vervolgt hij, ‘dat 
jullie je bedrijf behoorlijk kunnen uitbreiden. Dat komt 
voor mij niet onverwacht, want ik heb jullie natuurlijk 
in de gaten gehouden. De tweede hectare is jullie toe-
gezegd, en ik zal ook zorgen dat jullie een lening krij-
gen. Alleen – alleen –’ hij hapert en kijkt hen weer aan, 
‘– alleen heb ik het idee dat jullie uit de tijd van de 
bouw nog het een en ander in orde moeten brengen.’  
 Jons en Erdme werpen elkaar een heimelijke blik 
toe. Waar doelt hij op?  
 En hij blijft hen maar aankijken met starre, door-
dringende ogen, alsof ze spiernaakt voor hem staan. 
 God, o God, denkt Erdme. Want wát zei Ulele?  
 En nu schiet haar te binnen wat ze elkaar de avond 
van haar bruiloft in de greppel van de Matzickerstraat-
weg beloofd hebben. O, wat is dat gauw vergeten!  
 ‘Jullie weten blijkbaar niet wat ik bedoel,’ vervolgt de 
veenbaas. ‘Ga dan maar naar huis en denk erover na. 
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Als jullie vinden dat ik ongelijk heb, kom je terug, maar 
eerder niet.’  
 Daarmee kunnen ze gaan.  
 Ze kwamen vol trots en hoop. Ze gaan stilzwijgend, 
met gebogen hoofd.  
 Alwetend is God alleen, denkt Erdme.  
 ‘Het enige wat we kunnen doen,’ zegt Jons ten slot-
te, ‘is toch nog bij de gebedsmensen gaan.’  
 ‘Waarom?’ vraagt Erdme. ‘We zijn toch vroom ge-
noeg.’  
 ‘Als we bij de gebedsmensen gaan,’ zegt Jons, ‘kun-
nen we onze zonden belijden en alles goedmaken zon-
der dat iemand schade ondervindt.’  
 ‘Goedmaken kan zo ook wel,’ zegt Erdme. ‘Waarom 
eerst nog veel belijden?’  
 ‘Zo hoort het niet,’ zegt Jons.  
 Ze besluiten dus naar de vrome Taruttis te gaan en 
te zien of het loont om zich op te laten nemen in de 
gemeente van de verlichten.  
 De vrome Taruttis is blij dat hij hen kan ontvangen.  
 ‘Ik heb al vaak gebeden,’ zegt hij, ‘dat jullie de weg 
tot het heil zouden mogen vinden, en nu is mijn gebed 
verhoord.’  
 Zo mager en zo zachtmoedig ziet hij eruit als een af-
gezant van de Heer. En zijn ogen stralen als twee we-
nende zonnen. Hij roept ook zijn vrouw, die hun zure 
room met kwark voorzet. Ze is nu helemaal gerimpeld 
en wil meteen gaan zingen. Ze houdt het bijna niet 
meer uit. Maar hij kalmeert haar. Dat kan wachten tot 
de volgende bijeenkomst. Eerst moet er een zondenre-
gister opgesteld worden. En bij de openbare belijdenis 
zal de hele gemeente God op zijn knieën om vergiffe-
nis smeken.  
 Dat heeft nog altijd geholpen.  
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 Jons en Erdme kijken elkaar aan. Ze hebben het al 
vaak meegemaakt, maar nu ze er zelf aan moeten gelo-
ven, is het toch wel zuur.  
 Taruttis legt ook meteen een vel papier op tafel, zet 
een Romeinse één en kijkt hen vol verwachting aan. 
Dan neemt Erdme het woord en zegt: ‘Om de belijde-
nis compleet te maken, willen we eerst onder vier ogen 
in een kamertje apart op krachten komen. Anders zou 
het kunnen gebeuren dat er iets ontbreekt, en dat zou-
den we onszelf nooit vergeven.’  
 De vrome Taruttis prijst de ernst van hun streven en 
nodigt hen uit voor de volgende bijeenkomst. En dan 
gaan ze naar huis.  
 ‘Nee,’ zegt Erdme gedecideerd, ‘straks wijzen de 
mensen ons na: “Daar heb je die stiekeme lui.” Daar 
heb ik geen zin in.’  
 Jons zegt wel verlegen dat ze de belijdenis zo ondui-
delijk uit kunnen spreken – zeker wanneer ze met zijn 
tweeën zijn – dat niemand het goed verstaat. Maar 
Erdme houdt vol. ‘Onze kinderen zullen ooit in zijde 
en fluweel gekleed gaan,’ zegt ze, ‘daar moeten we voor 
zorgen.’  
 In elk geval schrijven ze nu de belijdenis. De man 
wiens pootaardappels ze opgroeven, krijgt nummer 1. 
En dan volgt er een heel lange rij. Sommige dingen le-
veren moeilijkheden op. Wie moeten ze bijvoorbeeld 
het hooi voor de geit vergoeden dat ze in het nachtelijk 
donker uit de rijdende wagen plukten? Of: wie heeft 
Jons benadeeld, toen hij met de man van het afgebran-
de huis stiekem een handeltje afsloot over de deuren 
en de ramen? Want wat een verzekeringsmaatschappij 
is, wie kan zich dat voorstellen? En dan het allerergste: 
het achteroverdrukken op de houtopslagplaats, waar 
Jons nog steeds werkt! De meubelmaker was niet de 
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enige. Bij heel wat mensen die royaal waren is bij het 
laden een extra plank op de wagen gegooid. En de op-
zichter kreeg dan de berisping.  
 Niet zo best! Niet zo best!  
 Ondanks alles gaan ze aan het werk. Jons komt met 
postwissels en gelinieerd papier, en nu schrijven ze de 
ene brief na de andere, net of ze echt tot de gebeds-
mensen toe willen treden... En dat doen ze welbewust, 
want ze weten dat de Duitsers om hun schuldbekente-
nissen zullen lachen, dat de Litouwers die aandachtig 
zullen lezen en niemand ooit zullen vervolgen. Maar in 
twijfelachtige gevallen zetten ze er voor de zekerheid 
niet hun namen onder.  
 Een van de brieven luidt als volgt:  
 

Waarde heer Hahn,  
Omdat ik de Heere Jezus gevonden heb en hij me gered heb van 
al me zonden. Bevestigt de Heilige Geest me wandaad. Om met 
God en mensen in het rijne te komen, moet ik me eigen rijnigen, 
zoals ook de Heere Jezus rijn was. De Heer wijst erop dat ik 
ook U tijdens de bouw van mijn huis geschaat heb door hout te 
stelen uit U bos. Ik smeek om vergifenis van mijn schult, dat ik 
voor Gods troon niet aangeklaagt wort. Daarom de 30 mark 
voor de waarde van het ontvreemdde matteriaal. Onze Lieve 
Heer is zelf rechter en weet het beste de weg. Hij heb me geweten 
zoveel geoordeelt. Ik vraag nogmaals eskuus en vergifenis van 
schuld, dat ik vrede met God heb en me geweten niet zal aankla-
gen. De Heere Jezus heb me al vergeven, toen hij aan het kruis 
op Golgota het woord uitriep: het is volbracht.  

Hoogachtent  
J. Baltruschat  

 
En een andere luidde zo:  
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Hooggeerde heer,  
Toen ik in een nieuw hooftstuk van me leven me met me God 
wou verzoenen, ontdekte ik onder de verbanne voorwerpen, dat 
ik ook U geschaat heb. Ik dacht vroeger wel dat as je van een 
rijke heer een klijnighijt steelt, dat het dan geen zonde is. Kom 
daarom U dankbaar om vergifenis vragen met U welnemen. Ik 
bevont me lang gelede bij me bouwe in grote verlegenhijt en toen 
ging ik erheen en haalde uit U groeve het leem zoals het God 
welgevalig was. Daarom stuur ik U 10 mark met U welnemen. 
Vraag zo mogelijk om vergifenis.  

Hoogachtend 
een buurman 

 
Die twee brieven, de vrome en de wereldlijke, gebrui-
ken ze als model voor de andere.  
 Zo schrijven ze nog heel wat brieven en berekenen 
precies de bedragen die ze de ontvangers schuldig zijn.  
 De afgebrande, waar Jons naartoe gaat om te horen 
bij wie hij moet zijn in verband met de schadevergoe-
ding, woont in een splinternieuw huis. De deuren en 
ramen zijn duizendmaal zo mooi als de deuren en ra-
men die hij toen opruimde. Hij moet eerst hard lachen, 
maar als hij hoort dat Jons bij de gebedsmensen wil, 
ziet hij meteen de noodzaak in en geeft nauwkeurige 
inlichtingen.  
 Zo blijft dus alleen nog de houthandel over, want 
het hooi voor de geit kan ook vanzelf gevallen zijn. 
Maar de houthandel!  
 ‘Die Duitse klootzak kan lucht van je krijgen en 
geeft je uiteindelijk nog aan,’ waarschuwt Erdme. ‘Zelfs 
zonder handtekening kan het slecht voor je aflopen.’  
 Dat ziet hij ook wel in en daarom ondertekent hij 
voor de zekerheid met de naam van een andere arbei-
der, die kortgeleden naar de houthakkers in Rusland 
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gegaan is en die net zoveel gegapt heeft als hij. Zo zui-
vert hij ook diens naam, wat als een dubbele goede 
daad beschouwd moet worden.  
 Als de brieven en de postwissels weg zijn, hebben ze 
allebei een heel prettig gevoel. Hun spaargeld is welis-
waar flink geslonken, maar in plaats daarvan helpt de 
veenbaas.  
 Daarbij vergeten ze helemaal dat ze op de volgende 
bijeenkomst van de gebedsmensen hun zonden moe-
ten belijden.  
 Zo wordt het zondagmiddag. Ze zitten vergenoegd 
voor de deur. Hij rookt zijn pijp, zij ruikt aan balsem-
wormkruid en de kinderen spelen om hen heen. Dan 
horen ze opeens een plechtig gezang.  
 ‘Dat zal een begrafenis zijn,’ zegt Erdme.  
 Maar het gezang komt steeds dichterbij, en wat zien 
ze? De vrome Taruttis en twee andere vrome mannen 
komen tussen de aardappels recht op hen af, en ieder 
houdt zijn gezangenboek in de ene hand en zijn zak-
doek in de andere hand en niemand draagt een pet.  
 O God, hoe voelen ze zich! Weglopen kunnen ze 
niet en uitvluchten hebben ze ook niet.  
 Jons heet hen in zijn verlegenheid welkom en vraagt 
of hij de gewaardeerde gasten misschien een borrel aan 
kan bieden. Terwijl hij toch moet weten dat de verlich-
ten geheelonthouders zijn.  
 De vrome Taruttis doet of hij de vraag helemaal niet 
gehoord heeft en zegt: ‘Waarde broeder en geliefde 
zuster. Het uur van de zegen is aangebroken. De poor-
ten van de hemelse stad zijn geopend! Volg ons naar 
Jeruzalem, waar jullie binnenkort in witte gewaden ter 
rechterzijde van de Heer zullen staan.’   
 Jons, die er helemaal kapot van is, wil al weglopen, 
maar Erdme kan hem nog net bij zijn mouw grijpen.  



 73 

 ‘Beste buurman en andere geachte gasten,’ zegt ze 
met een schijnheilig gezicht, ‘sinds we ons besluit be-
kendgemaakt hebben, zitten we de hele tijd te denken, 
maar er wil ons echt geen zonde te binnen schieten. 
Nu zouden we ons moeten schamen voor zoveel ei-
gendunk, terwijl ieder zich toch anders bloot moet ge-
ven. Geef ons dus nog de tijd, een maandje of een jaar-
tje – of nog meer, dat we een behoorlijke belijdenis bij 
elkaar krijgen. Misschien zondigen we intussen nog een 
keer, en dat kan dan gelijk schoongewassen worden.’  
 Hoe eenvoudig het geloof van de vrome Taruttis 
ook mag zijn – dat die brutale persoon een loopje met 
hem neemt, dat ziet hij wel in.  
 ‘Waarom zijn jullie dan naar mij gekomen?’ vraagt 
hij verbluft.  
 ‘Jullie zijn ook naar ons gekomen,’ is haar antwoord.  
 Daar hebben de vrome mannen geen antwoord op 
en ze maken aanstalten om weer weg te gaan. En Jons 
loopt met hen mee tot de greppel op de grens, waar de 
plank overheen ligt.  
 Wanneer hij terugkomt, ziet hij dat Erdme de twee 
kleintjes in haar armen heeft en liefkoost.  
 Dan laat ze hen los, heft haar vuisten tegen de weg-
lopende mannen en roept heel hard: ‘Het huwelijk van 
mijn dochters verpesten, dat kunnen jullie, schoften!’  
 Jons schrikt er bijna van. Hij had nooit gedacht dat 
zijn vrouw zo boos kon zijn.  
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XI 
 
Over buurman Witkuhn lijkt iets als vrede gekomen te 
zijn. Hij gaat Erdme niet meer uit de weg, blijft rustig 
thuis, wanneer ze zijn zieke vrouw bijspringt en komt 
naar haar, zo vaak als dat nodig is. Zonder hem was de 
stal helemaal niet tot stand gekomen. Die is nu veel 
mooier dan het woonhuis en biedt plaats aan twee 
koeien en twee varkens en zelfs – de hemel beware ons 
voor hoogmoed! – zelfs aan een toekomstig paard.  
 Buurman Witkuhn weet dat hij het zelf nooit zover 
zal brengen. Des te ijveriger is hij erop bedacht dat 
Jons en Erdme wel zover komen.  
 De koop van de tweede koe is ook zijn werk. Het is 
een Hollandse koe met een behaarde kop en met een 
zwart en een wit oog. En melk geeft ze – je schaamt je 
om te zeggen hoeveel melk ze geeft, maar de mensen 
bij de inzameling die weten het.  
 Nu komt er ’s avonds soms al boter op tafel, en de 
kleintjes drinken verse melk zoveel ze maar willen.  
 In de lente van het vijfde jaar is de grote gebeurtenis 
dat Jons zijn vaste baan op moet geven, want Erdme 
kan het niet meer aan, al werkt hij in zijn vrije uren nog 
zo hard. De eigenaar van de zaagmolen geeft hem bij 
het afscheid tien mark en een kistje sigaren als dank 
voor de eerlijkheid die hij altijd betoond heeft, in te-
genstelling tot anderen, die nu door Rusland zwerven.  
 Nu kan zelfs de derde hectare aangepakt worden, 
vooral omdat de eerstontgonnen grond binnenkort rijp 
is voor rogge.  
 De veenbaas geeft er nog een stuk weide bij en be-
looft Jons zelfs werk bij de ontwatering, wanneer het in 
het bedrijf af en toe te stil wordt.  
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 Zo is voor alles gezorgd en de toekomst ligt erbij als 
een bloeiend klaverveld.  
 Wanneer Erdme bij haar werk haar met modder be-
spatte benen op en neer beweegt, zodat de verende bo-
dem schommelt als een wieg, en wanneer de zwarte 
wortels onder de houwen van de hak zijn bladeren ver-
liest alsof ze turfgruis zijn, dan heeft ze het gevoel of 
het hele veen alleen maar geschapen is om haar geluk 
te dienen. En in het besef dat ze zal slagen haalt ze van 
puur geluk diep adem.  
 Ging het met iedereen maar zo goed als met haar! 
Maar rondom haar is narigheid genoeg. Om van Wit-
kuhns gebrekkige vrouw nog niet te spreken. Die zal 
zich misschien nog jaren zo voortslepen, zonder enige 
hoop. Maar naast haar woont de jonge vrouw van 
Smailus. Die heeft een gespierd lijf en werkt ook, maar 
van binnen lijkt ze nog zieker dan Witkuhns vrouw.  
 Ze loopt rond als in een droom, geeft een verkeerd 
antwoord, wanneer je iets vraagt en haar borst levert 
geen melk voor de kinderen.  
 ‘Wat haar scheelt, weet ik allang,’ zegt buurman Wit-
kuhn. ‘De veenziekte heeft ze.’  
 Erdme vraagt wat dat is.  
 En hij zegt: ‘Veenziekte lijkt te komen door een gif 
dat uit de bodem opstijgt. Niemand weet hoe het eruit-
ziet en geen dokter heeft het kunnen vinden. Het is er 
en het is er niet. Zeg het maar. De een wordt erdoor 
geveld en voor de anderen is het een medicijn. En voor 
degene die er ziek van wordt, is er maar één redding: 
weg uit het veen, gauw weg, zonder om te kijken. Maar 
voor de meesten is het te laat.’  
 Wat Erdme Ulele ooit heeft beloofd, dat komt ze 
na. Ze staat de zielszieke vrouw bij zoveel ze kan. Niet 
bij het werk. Dat doet ze alleen. Maar op zondag of op 
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een vrije avond – want vrije avonden zijn er soms al – 
gaat ze naar haar toe, slaat een arm om haar schouder 
en zegt: ‘Kom, buurvrouw, laten we elkaar wat vertel-
len.’ En ze gaat met haar naar de zandtong en naar het 
sparrenbosje. Daar zit de zieke vrouw het liefst, want 
het doet haar denken aan de verloren heide, waar ze 
vandaan komt.  
 En dan zit ze te zuchten en te huilen: ‘Ach, mijn hei, 
mijn hei!’  
 Erdme kan haar nog zoveel slechts over de hei ver-
tellen. ‘Ik kom ook van de hei,’ zegt ze, ‘en ik weet: 
daar beul je je niet minder af dan hier. Op het zand ge-
dijt niet eens rogge en haver ziet er teringachtig uit. En 
sparren – nou ja – die staan daar hoger. Maar schaduw 
geven ze ook niet. En hier kom je beter vooruit dan 
daar.’  
 ‘Maar wanneer daar de hei bloeit,’ zegt de vrouw, 
terwijl ze weemoedig in de verte staart, ‘en alles is rood 
van de bloempjes en de hommels zingen eromheen en 
de lucht is warm en onder de jeneverbes lig je gebor-
gen als in de hemel! Maar hier heb je het zelfs in augus-
tus koud en je zakt steeds weg. Vier weken geleden 
zakte de kachel opeens weg – voor mijn eigen ogen 
zakte hij weg.’  
 ‘Dan was hij gewoon te zwaar,’ troost Erdme, ‘je 
moet hem een betere ondergrond geven.’ En om de 
vrouw op te vrolijken vertelt ze het verhaal van de gro-
te dokter met de rode baard, die steeds kleiner en klei-
ner werd, doordat de poten van de kruk onder zijn lijf 
wegzakten.  
 Had ze geweten wat voor onheil ze daarmee aan-
richtte, dan had ze het liever níét gedaan. Wanneer ze 
de volgende keer bij de vrouw is, klampt die zich aan 
haar vast en zegt: ‘Stel je voor, buurvrouw, nou doe 
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ik ’s nachts geen oog meer dicht, want ik denk de hele 
tijd dat de poten van het bed onder me wegzakken en 
het hele bed zakt weg en ik zak mee.’  
 In haar medelijden schiet Erdme het middel te bin-
nen dat buurman Witkuhn de enige redding noemde 
en ze besluit de angstige vrouw langzaam te laten wen-
nen aan het idee van weggaan.  
 Of haar man, Smailus, goed voor haar is.  
 Ze mag niet klagen. Ze krijgt geen slaag, drinken 
doet hij ook niet, maar –’ en nu houdt ze haar mond 
vlakbij Erdmes oor – ‘maar hij wacht al.’  
 ‘Waar wacht hij dan op?’ vraagt Erdme.  
 Dan spert de vrouw haar ogen wijdopen – echte on-
geluksogen zijn het – en vertelt heel zacht haar grote 
geheim: ‘Hij wacht al op de vierde.’  
 ‘Hoe weet je dat?’  
 Ze weet het niet, maar dat voelt ze.  
 Erdme wordt vrijpostiger. ‘Maar dan kun je hem een 
handje helpen,’ zegt ze.  
 ‘Waarmee?’  
 ‘Door niet te wachten tot ze je wegdragen. Dan ben 
je van het veen af en je gaat naar de hei.’  
 ‘En de kinderen?’  
 Natuurlijk de kinderen! Alsof er voor moeders ande-
re regels gelden.  
 ‘Die neem je mee.’  
 ‘En dan?’  
 Ja, dan! De driehonderd taler van haar bruidsschat 
die zitten hier in het bedrijf. Het vadersdeel is allang bij 
haar broer. Als ze nu terugkomt – platzak en met een 
kind aan elke hand – wie neemt haar dan op? Dan kan 
ze gaan bedelen.  
 Erdme denkt: als ze niet allang een gebroken hart 
had, zou ze het wel redden.  
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 Maar zo! Witkuhn had wel gelijk! Ook zij hoort tot 
de meesten, voor wie het te laat is.  
 Dan dringt Erdme niet langer aan en denkt: dan zal 
ik haar dus troosten tot ze erbij neervalt.  
 En daar heeft ze ook haar best voor gedaan. De 
vrouw begon erg te hoesten en ze werd zwakker en 
zwakker. En pas toen er geen enkele andere weg meer 
was dan die naar het kerkhof, kreeg ze hoop en maakte 
plannen. Smailus zou alles verkopen, om haar zou hij 
alles verkopen – zo is Smailus! – daarna zouden ze ver-
huizen naar de hei en zij zou onder de jeneverbes gaan 
liggen, waar het heel warm en heel droog is – en dan 
zou ze slapen en slapen – alle angst en alle vermoeid-
heid zou ze eruitslapen.  
 En daarover is ze ook ingeslapen. Maar het heeft 
toch nog twee jaar geduurd. – –  
 ’s Nachts, na de dood, zo tegen twaalven, wordt er 
bij Baltruschat geklopt. Ze kleden zich aan. Buurman 
Smailus is er en huilt dikke tranen. Hij vindt het zo 
akelig thuis, en of hij niet tot de ochtend bij hen mag 
blijven.  
 ‘Daar heb je het nou, buurman,’ zegt Erdme. ‘Eerst 
kon je niet wachten en nu doet het pijn.’  
 ‘Het gaat niet om de pijn,’ zegt hij, ‘maar je kunt niet 
zonder vrouw. Wie voert er nu de varkens en de koe?’  
 ‘Ik dacht dat jij die allang voerde,’ zegt Erdme.  
 ‘Dat klopt,’ zegt hij, ‘maar zij was er wel.’  
 En hij zit daar maar en drinkt de ene borrel na de 
andere. En langzaam wordt hij spraakzaam. Als je dat 
bij buurman Smailus zo kunt noemen.  
 ‘Ik mag niet klagen,’ zegt hij, ‘want het spreekwoord 
zegt: een boer heeft geluk als de paarden blijven staan 
en de vrouwen sterven. Paarden heb ik niet, maar van 
de vrouwen is nu al mijn derde gestorven. Dus heb ik 
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toch geluk. Maar dat is makkelijk gezegd. Want waar 
haal ik nu zo gauw de vierde vandaan?’  
 ‘Dat heeft geen haast,’ troost Erdme. ‘Als ze maar 
eenmaal begraven is.’  
 ‘Dat heeft wél haast,’ zegt hij. ‘De rouwperiode 
wacht ik wel. Dat spreekt vanzelf. Maar ik moet toch 
op zoek. En iemand als mijn derde vind je niet zo mak-
kelijk. Zo zachtmoedig, en driehonderd taler. Die heeft 
me ook nog Ulele bezorgd. Maar waar is Ulele nu?’  
 ‘Ulele is toch makkelijk te bereiken?’ zegt Erdme. 
‘Die heeft pas nog wijn gestuurd om aan te sterken en 
sardines in olijfolie.’  
 Ze heeft nog veel andere goede dingen gestuurd, 
Ulele, maar de sardines maakten de meeste indruk – ter 
herinnering aan de glans van haar meisjesjaren.  
 En ze stelt voor Ulele de volgende dag een telegram 
te sturen. Berlijn is wel ver, maar het is denkbaar dat ze 
komt.  
 ‘Hoeveel kost zo’n telegram?’ vraagt Smailus. En of 
hij straks ook nog de reis betalen moet.  
 Erdme stelt hem gerust. Het geld voor het telegram 
schiet zij voor en vraagt het later terug aan Ulele. Maar 
wat de reis betreft, die is toch al veel en veel te duur 
voor hem.  
 Dat vindt hij goed en hij geeft ook meteen de enve-
lop met haar adres.  
 Ulele heet ze niet meer. Ze heet Adele.  
 En als ze twee dagen later op het station van Heyde-
krug arriveert, stapt ze uit een coupé met rode kussens 
en is op en top dame. In heel Heydekrug is er niet zo’n 
dame! Helemaal in het zwart met een lange sluier en 
nog een sluier en nog een sluier. Nooit in haar leven 
heeft Erdme zoveel zwarte sluiers gezien.  
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 Ze durft niet naar haar toe te gaan, al rijdt ze zelf de 
wagen die de dochter van haar buurman naar huis 
moet brengen. Zij moet eerst komen en haar in haar 
armen sluiten. En dat doet ze waar iedereen bij staat en 
schaamt zich totaal niet.  
 Van nu af aan kan het Erdme niets meer schelen. Ze 
denkt niet meer aan de dode buurvrouw, niet aan de 
kist, niet aan de begrafenis – terwijl zij toch alles moet 
regelen, want Smailus is net een hulpeloos kind – ze 
ziet alleen Ulele.  
 Het toonbeeld van alles wat zij had willen worden 
en niet geworden is, het evenbeeld, het voorbeeld van 
alle mooie meisjes van de modeplaten die bij haar aan 
de muur hangen, het fijnste, het hoogste op en boven 
de aarde, Milda, de godin van de liefde, Laime, de go-
din van het geluk: dat is Ulele. Geen koningsdochter, 
geen dienster kan zo mooi zijn als Ulele.  
 En ze spreekt zelfs Litouws. Nog nooit heeft ze zo’n 
dame Litouws horen spreken. Het gaat wel een beetje 
met horten en stoten, maar het is toch nog Litouws.  
 Ze vraagt meteen naar alles: ‘Waar is vader? Wie 
maakt de kist? Wie tilt mijn koffer en mijn krans op de 
wagen?’  
 Een krans heeft ze meegebracht met dertig lelies, 
terwijl het nog winter is.  
 Dan wil ze meteen naar meubelmaker Werdermann 
om de kist te bekijken. En naar slager Steil en naar des-
tilleerderij Schmidt voor het begrafenismaal.  
 Zij commandeert en legt het geld op tafel, en alles is 
er.  
 Dat is Ulele.  
 Maar trots is ze eigenlijk niet.  
 Nog voor de begrafenisgasten komen, heeft ze al 
haar sluiers afgedaan en ziet er nu in haar lange, zwarte 
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jurk niet heel anders uit dan een Duitse op het kerkhof 
van Szibben.  
 En als Erdme vraagt waarom ze dat doet, zegt ze: 
‘Stom van me. Ik wou dat jullie me bewonderden, en 
daarom kocht ik al die rommel. Maar nu schaam ik me 
echt voor dat beetje armoe van jullie.’  
 En ze streelt de gele, benige handen van degene die 
in de kist ligt en zegt: ‘Die heb ik alleen op mijn gewe-
ten.’  
 ‘Hoezo?’ vraagt Erdme.  
 ‘’Ze wilde nooit naar vader, en ze kwam pas toen ik 
aandrong.’  
 Tijdens de begrafenisplechtigheid houdt ze de kin-
deren op schoot en veegt hun neusjes af, maar ze zorgt 
ook voor haar vader, dat die in zijn verdriet niet naar 
achteren gaat en te veel drinkt. En iedere gast geeft ze 
een stukje zeep cadeau.  
 Nadat alles voorbij is, blijft ze nog een week, maar 
laat zich zelden zien. En als Erdme vraagt waar ze ei-
genlijk altijd uithangt, is haar antwoord: ‘De kinderen 
hebben toch een moeder nodig?’  
 De avond voor haar vertrek komt ze en gaat met 
Erdme bij het fornuis zitten.  
 ‘Ik denk dat ze nu wel zonder mij kunnen,’ zegt ze. 
‘Ze komt uit Pagrienen en kent het veenbedrijf al. Ze 
heeft ook wat geld en de rest leg ik bij. Maar dat mag 
vader niet weten. Dat hij haar echt in ere houdt.’  
 ‘Je bent zeker heel rijk?’ vraagt Erdme vol bewonde-
ring.  
 Ze glimlacht en zegt: ‘Eigenlijk ben ik armer dan jul-
lie, alleen heeft het geld bij jullie een andere waarde.’  
 En dan vertelt ze Erdme haar hele verhaal.  
 Ze heeft alles precies zo gedaan als ze het ooit be-
dacht had. Heeft leren huishouden, boekhouding en 
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administratie en is nu met haar twintig jaar bedrijfsleid-
ster in een zeepfabriek. Dat het geen graan is, zoals ze 
ooit van plan was, en maar zeep, maakt nauwelijks iets 
uit.  
 ‘En gaat hij met je trouwen?’ vraagt Erdme begerig, 
want ze heeft elk woord onthouden.  
 Ulele bevochtigt haar wijsvinger en strijkt over haar 
wenkbrauwen. Dat doet ze vaak, wanneer ze nadenkt.  
 ‘Dat is niet zo makkelijk als ik dacht,’ zegt ze met 
een glimlach. ‘Want meestal is er al een vrouw, en als 
die je nog in huis haalt en verder ook goed is, dan ben 
je al blij als ’s avonds soms bij je komt en tot midder-
nacht blijft. Dan moet je hem naar huis sturen, dat zijn 
vrouw geen argwaan krijgt.’  
 ‘Maar hij geeft je toch wat je wilt?’ vraagt Erdme 
met schitterende ogen.  
 ‘Wat ik wil, dat geeft hij me wel,’ zegt Ulele. ‘Maar 
veel mag het niet zijn, anders denken de anderen dat je 
er maar op los leeft.’  
 Dat begrijpt Erdme niet goed. Zij zou pakken wat 
ze pakken kon.  
 Zoiets spreekt vanzelf.  
 ‘En dan heb je ook nog de hoofdboekhouder,’ ver-
volgt Ulele, ‘die graag met me wil trouwen. Die mag 
natuurlijk niks en niemand in de gaten krijgen. Daarom 
moet ik altijd gewoontjes doen. Nou is de vraag: moet 
ik het erop aanleggen dat Hij hem aanneemt als com-
pagnon of begin ik met hem een zeepwinkel? Het eer-
ste heb ik liever, want dan blijf ik in de fabriek. Maar al 
vanaf het begin twee mannen – dat is me te veel. En 
het komt toch een keer uit en dan spat de hele zeepbel 
uit elkaar. Maar dat doe ik wel, want de fabriek is mijn 
kindje.’  
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 ‘Zo heb je dus toch via de mannen fortuin gemaakt,’ 
zegt Erdme trots.  
 Ulele schudt haar hoofd. ‘Dan ziet het verhaal er 
heel anders uit,’ zegt ze. ‘Ik ben mager gebleven en 
echte borsten heb ik ook nog steeds niet. En als Hij bij 
me is, praten we meer over de zaak dan over liefde. 
Door hard werken heb ik het bereikt en door naden-
ken – maar natuurlijk: de mannen moeten meewerken, 
anders wordt het niks.’  
 Bij het afscheid kust ze Erdme en ook de kinderen. 
En ze krijgen allemaal een stukje zeep, die nog lekker-
der ruikt dan die bij de begrafenis.  
 Als Erdme diezelfde avond de kinderen naar bed ge-
bracht heeft, knielt ze voor hun bedden en zweert bij 
God en de Verlosser en de Heilige Geest, dat die net 
zo mooi en zo chique worden als Ulele, die nu Adele 
heet.  
 En die moeten júíst door de mannen fortuin maken.  
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XII 
 
Over Katrike en Urte heb ik nog helemaal niets ver-
teld.  
 Dat zijn nu allang twee grote meisjes, die naar 
school gaan en defig Duits leren. En Erdme spreekt 
ook alleen nog Duits met hen, want ze moeten de wij-
de wereld in, waar de mensen niet eens weten dat er Li-
touwers bestaan. Ze is onverbiddelijk, wanneer ze de 
“h” niet uit kunnen spreken, en als ze dat eindelijk ge-
leerd hebben, verwisselen ze eg en heg en zeggen ‘In het 
ok liggen heieren.’ En soms weet Erdme het zelf niet 
eens.  
 Elke dag houdt ze hun voor dat ze voor iets beters 
geschapen zijn dan hier door de veenmodder hun be-
nen te laten bederven, want het veen bijt en zorgt voor 
kloofjes en barstjes. Daarom moeten ze alleen in de 
aardappels werken, wanneer het dringend nodig is, om-
dat de tijd dringt. Het liefste stuurt ze hen de wei in. 
Daar mogen ze op de hooioppers liggen en de zwalu-
wen nakijken zoveel ze willen. Net als de zwaluwen 
zullen zij ook ooit naar andere streken trekken, alleen 
terugkomen om een nest te bouwen zullen ze niet. 
Daar zijn ze te goed voor.  
 En de twee meisjes buiten hun vrije tijd uit. Ze ma-
ken lange zwerftochten door het veen en ontdekken el-
ke zomer nieuwe gebieden.  
 De vreemdeling die door zo’n woestenij trekt, zal 
niet gauw geloven hoeveel daarin te ontdekken is. Daar 
staat opeens een berkenbosje – van veraf leek het ner-
gens naar, maar steek je je neus erin, dan is het vol hei-
melijke wonderen. Er groeit kraaiheide in en de bessen 
zijn giftig, maar juist daarom worden die graag gegeten, 
want ze smaken nog beter dan blauwe bosbessen, die 
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erop lijken, en ze maken je zo verward en verhit, dat je 
wankelt en in slaap valt. En de leerachtige moerasroze-
marijn maakt bosjes waarin je je kunt verstoppen, nog 
beter dan in het kriebelende hooi.  
 En soms vind je poelen en vijvers – niet de vier-kan-
te met de steile, koolzwarte rand die ontstaan zijn door 
het turfsteken – o nee – deze hier zijn er al sinds de 
schepping van de wereld en verblinden je van ver als 
verborgen spiegels die iemand in het zonlicht heen en 
weer draait.  
 Maar erbij komen is moeilijk. Van bult naar bult 
moet je springen, anders zak je misschien weg in de 
modder, en hoe weet je of iemand je er dan nog uit 
haalt? Maar ben je er net, dat heb je plezier genoeg. 
Rondom woekert waarschijnlijk naaldhout, als een war-
rige kluwen slangen. Daarin klim je rond en geniet van 
je eigen angst. En er is nog iets veel, veel mooiers. Dat 
is het gras dat in het water groeit en waar je op kunt 
schommelen, nog leuker dan tussen twee berken. Maar 
snel moet je zijn en kunnen vliegen, want het gras 
drijft, en wil je blijven staan, dan zakt het zwaar de 
diepte in. Ook de randen hebben het op je gemunt. 
Want je weet nooit weten hoe ver ze houden. Opeens 
kan het water langs je omhoogspuiten en dan moet je 
maar zien hoe je eruitkomt.  
 Maar dat geeft niets. Tot nu toe hebben ze zich elke 
keer kunnen redden. Twee van die veenkoters zal het 
veen toch niets doen? Kom nou!  
 Maar in de winter is het erg – wanneer je naar 
school moet en de vorst door je handschoenen bijt als-
of het linnen lappen zijn. En in je sloffen bevriezen je 
voeten. Daar moet moeder ’s nachts terpentijn op 
doen. Dat brandt als hellevuur.  
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 En nog erger is een sneeuwstorm, wanneer je geen 
hand voor ogen ziet en ongemerkt van de weg af raakt 
en plotseling tot over je schouders in de sneeuw staat.  
 Dan zou je graag thuisblijven, net als de anderen, 
van wie de ouders zo’n tocht te gevaarlijk vinden. Maar 
hoe toegeeflijk moeder anders ook is, dan kent ze geen 
medelijden.  
 ‘School móét,’ zegt ze, ‘want als ze niet leren, kun-
nen kunnen dochters van zelfstandige boeren nooit 
fortuin maken.’  
 Dat ze dochters van zelfstandige boeren zijn, horen 
ze ’s morgens en ’s avonds en bij elke gelegenheid. 
Geen prinses kan vaker aan het privilege van haar ge-
boorte herinnerd worden dan zij. Ook dat ze ooit in 
zijde en fluweel zullen lopen, weten ze allang en even 
eerst de vodden een beurt, die ze nog steeds naar 
school aankunnen. Maar hun zondagse rokjes zijn 
mooi – bont katoen uit de winkel van Hoffmann, bezet 
met witte kant – dertig pfennig de meter. En glimmen-
de schoenen hebben ze ook en lange kousen, die heeft 
moeder zelf geborduurd.  
 Vader vindt het allemaal best; alleen wanneer ze mee 
moeten helpen en moeder denkt dat het niet hoeft, dan 
wil hij zijn zin hebben. En dan moet ze inbinden. Wie 
weet zou hij haar anders een mep geven.  
 Van vader weten ze weinig. Meestal zit hij ’s avonds 
zwijgend op de bank bij de kachel, of wanneer hij aan 
tafel komt zitten, dan pakt hij een vel papier en gaat 
zit-ten rekenen.  
 Hij heeft veel te rekenen en hij heeft veel te doen.  
 De vierde hectare is nu al gepacht en daarmee is het 
maximum bereikt. Het paard is ook gekocht; het rijdt 
aardappels naar de markt en brengt van de wei groen-
voer mee. Het is een ruig, bruin, oud paard met een ge-
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zwel aan zijn benen en een holle rug, maar het heeft 
toch nog tachtig taler gekost en die wil het verdienen. 
Daarom loopt het er ondanks zijn veertien jaar nog 
steeds trots bij en als ze naast de ladderwagen een rij-
tuigje hadden, groengeverfd met een bank met leuning, 
zouden ze geen gek figuur slaan bij de herenboeren.  
 Maar zulke sprongen maken we nog lang niet. We 
leggen elke pfennig apart en brengen het geld naar de 
spaarbank. Eerst moet de plaggenhut afgebroken wor-
den en daarvoor moet een huis komen zoals de heren-
boeren hebben, met een kamer en een schuur, met een 
tegelkachel en planken onder je voeten.  
 Het beste zou zijn: alles zo hoog mogelijk verzeke-
ren en dan de zaak aansteken. Maar tussen verzekering 
en brand moeten fatsoenshalve twee jaartjes liggen of 
wel drie, anders kun je de officier van justitie op je dak 
krijgen. Verzekeren kunnen ze altijd nog de stal en het 
vee, dat steeds beter gedijt en waarvoor ze op de markt 
bedragen krijgen waar ze nooit van hadden durven 
dromen.  
 O, wat is de wereld mooi, wanneer je vooruitkomt 
en Onze-Lieve-Heer zichtbaar zijn handen uitstrekt 
om het huis en het gezin te behoeden!  
 Dan is vroom-zijn makkelijk en de gang naar de 
kerk wordt een genoegen. Alleen al omdat de mensen 
naar je kijken en zeggen: ‘Dat is Jons Baltruschat met 
zijn vrouw en twee dochters. Die is ooit heel klein be-
gonnen en heeft pas een eervolle vermelding gekregen 
voor zijn mestvee.’  
 Maar Taruttis is boos. Hij komt niet meer en nie-
mand gaat ooit naar hem.  
 Tot Erdme ten slotte zegt: ‘Ik moet moet met de 
kinderen naar hem toe, dat hij ziet hoe het met ons 
gaat.’  
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 En ze kleedt Urte en Katrike mooi aan, steekt een 
kam in hun haar, doet strikjes om hun hals en gaat met 
hen naar Taruttis.  
 Die is nu een oude man en zijn vrouw brabbelt maar 
wat.  
 ‘Buurman,’ zegt Erdme, ‘je hebt ons ooit onderdak 
gegeven, toen we jong waren en arm. Nu hebben we 
het goed, en daarom komen de meisje bedanken.’  
 Urte, die ook al twaalf is, geeft hem een handkus, en 
Katrike wil niet, maar ze moet.  
 De vrome Taruttis lijkt intussen heel geëxalteerd ge-
worden. Hij moet eerst nadenken wie ze wel zijn, en 
dan zegt hij: ‘Ja ja – ja ja. De mens is van nature slecht 
en geneigd tot het kwaad. En berouw helpt niet en 
deemoed niet en gebed niet. Daarom moet hij zichzelf 
geselen en in het stof buigen voor zijn God.’  
 Erdme zegt beledigd: ‘Als ik geweten had dat je zo  
haatdragend bent, buurman, dan was ik niet gekomen.’  
 Hij begrijpt haar eerst niet en denkt opnieuw na. 
Daarna zegt hij: ‘Ik heb het idee dat je mijn woorden 
op jezelf betrekt, buurvrouw, terwijl ik alleen maar aan 
mezelf dacht.’  
 ‘Hoezo?’ vraagt Erdme verwonderd.  
 ‘Er is ooit een dag geweest dat jullie mij en mijn 
godgevallige vrienden gekrenkt wegstuurden. Toen 
vergaarde ik liefdeloosheid in mijn hart en wilde jullie 
kwaaddoen. Ik wist wel niet hoe, en als ik het had ge-
weten, had ik het niet gekund, maar dat ik de kwade wil 
toe kon laten tot mijn ziel, dat is een zware zonde. 
Daarvoor vraag ik vergiffenis aan God, door vergiffe-
nis te vragen aan jou, buurvrouw.’  
 En dan gebeurt het wonderbaarlijke: de arme, oude 
man knielt moeizaam voor haar neer en heft zijn ar-
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men voor haar op, zodat het nog moeite kost om hem 
weer overeind te helpen.  
 Maar de twee meisjes lachen zich een ongeluk en 
maken dat ze wegkomen. En als ze elkaar jaren later 
voor de gek willen houden, dan vraagt de een de ander 
ook nog om te knielen en vergiffenis te vragen, anders 
is ze geen godgevallig meisje.  
 En dan is het weer goed en ze moeten er elke keer 
om lachen.  
 Maar om één ding lachen ze niet. Die gaat als de 
boeman – de baboszius, zoals de Litouwers zeggen – 
door hun hele kindertijd. Voor hem beven ze van 
angst, alleen al wanneer ze aan hem denken.  
 Dat is de oude roofmoordenaar in de bouwvallige 
hut verderop, die langs de weg manden zit te vlechten 
en zijn tong uitsteekt, wanneer ze uit school komen en 
langs hem moeten. Dan nemen ze hun rok tussen hun 
benen en rennen dwars het veen over – over de aard-
appelvelden en greppels naar hun veilige thuis.  
 En toch heeft hij hun nooit iets gedaan.  
 Buurman Witkuhn daarentegen is een goedige oom 
voor hen, die gerstesuiker en walnoten meebrengt en 
Duitse boeken cadeau doet. Daarin staan verhalen over 
koningsdochters en prinsen en andere voorname men-
sen, waar zij thuishoren. Zijn ziekelijke vrouw leeft nog 
steeds en laat zich door hun moeder verzorgen. Maar 
zij zouden wel eens iets voor anderen kunnen doen!  
 En al zou Urte dat wel willen, Katrine wil het niet, 
want waarom zon nietsnut nog leeft, dat snapt ze niet.  
 Smailus’ vrouw – de vierde – mag hen niet en wil 
niet eens dat de kinderen met hen spelen. Het is een 
bits mens, die haar man behandelt als een knecht.  
 Maar het bedrijfje gedijt. Alleen komt Smailus af en 
toe klagen: ‘Hoe kunnen de paarden me helpen die nu 
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in de stal staan, en de gestorven vrouwen? Want ik ben 
zo bang na de derde.’  
 En dan zegt moeder alleen maar: ‘Zie je, buurman, 
daar heb je het nou.’ – – –  
 Urte heeft een witte huid en is vlug van begrip en 
moet daarom in het buitenland fortuin maken.  
 Katrike gaat binnenkort studeren. Ze groeit en 
groeit een gat in de lucht. En daarom wordt ze “het 
katje” genoemd. Ze is lui als de pest. Daarom moet ze 
een kasteel hebben. En zo is alles goed geregeld.  
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XIII 
 
Oioioi! Watersnood! Oioioi! Watersnood! Watersnood!  
 Wat heet watersnood? Dat beetje water daar kunnen 
ze toch wel aan? Dat is toch bijna elk voorjaar zo ge-
weest?  
 Maar ze zeggen dat de mensen die van de grote ri-
vier komen vee vastgebonden en bedden opgeladen 
hebben. In een lange rij staan de wagens op de dam 
van de straatweg naar Ruß, en voor de lange brug schij-
nen ze op elkaar gebotst te zijn en niet meer verder te 
kunnen. De markt van Heydekrug is overvol en ner-
gens is meer onderdak.  
 Erdme zegt tegen Jons: ‘Ga toch eens kijken wat er 
waar is.’  
 Hij trekt zijn hoge laarzen aan en plonst erop los.  
 Het erf staat onder water. Dat zegt nog niet veel. De 
talhouten weg staat ook onder water, maar de grond 
eronder is nog stijfbevroren. Je kunt vanuit het raam 
zien dat hij begaanbaar is. Terwijl Jons marcheert, 
maakt het water speelse golfjes boven zijn enkels. Als 
hij wegzakte, dan zou het spuiten.  
 De huizen van de buren verderop staan in de grijze 
mist en lijken zo ver weg, dat je zou kunnen denken 
dat ze iets uit een andere wereld zijn.  
 Alles is stil en er is geen vleugje wind en de daken 
druppen.  
 Dan begint in de stal de roodbonte te loeien. De 
koeien hebben vanochtend nog geen hooi gekregen en 
de varkens knorren.  
 Erdme zegt tegen de twee meisjes: ‘We moeten gaan 
voederen.’ Maar ze willen niet, want het water is nat.  
 Daarom doet ze haar kousen uit, trekt haar rokken 
op en gaat op klompen naar het erf.  
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 De planken die tot aan de stal zijn neergelegd, drij-
ven al en als je van de ene op de andere springt, knalt 
het water zomaar omhoog.  
 Maar je komt er wel.  
 Bij de varkens komt het water al tot hun poten. Ze 
zijn onrustig en vreten niet. De zwartbonte daarente-
gen heeft honger. Die komt uit de laagvlakte en kent 
de gang van zaken. Maar de roodbonte doet moeilijk. 
Die wil droog staan. Braaf is natuurlijk het paardje, al 
vindt hij het natte stro niet leuk. Erdme helpt zo goed 
ze kan, maar ze zou de stalvloer een voet hoger moe-
ten leggen en dat is in de zomer twee weken werk.  
 Ze wil de dieren niet in de steek laten, loopt van de 
een naar de ander en klopt geruststellend op hun hals. 
Meer kan ze niet doen.  
 Dan hoort ze uit het woonhuis roepen: ‘Mama! Ma-
ma!’  
 ‘Wat is er?’  
 ‘Het water staat in de kamer!’  
 Dus terug.  
 Nu houden de planken al niet meer. Stap je erop, 
dan glijden ze opzij en je ziet jezelf tot boven je kuiten 
in het water. Maar je komt toch nog steeds terug.  
 Ja! Het water staat in de kamer. Zeker niet als een 
gast die er niet thuishoort. Het heeft het zich gemakke-
lijk gemaakt. En je kunt je erin spiegelen. De meisjes 
kijken elkaar verwijtend aan en zeggen: ‘Waar moeten 
we nu zitten?’  
 ‘Ga maar op tafel zitten,’ zegt Erdme. Haar benen 
lijken wel ijs. Ze zoekt een wollen lap om ze te wrijven 
en doet de kast open. Daar komt het water al tot de 
kleren en heeft alles vochtig gemaakt. Daarom gaat ze 
op de kachelbank zitten en houdt haar benen hoog te-
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gen de warme tegelwand, want er is nog gestookt. 
Daardoor krijgt ze het weer een beetje warm.  
 De meisjes zijn inderdaad op tafel gaan zitten, waar 
het ontbijt nog staat. Ze breken stukjes brood af en do-
pen die in de schaal met reuzel. Ze zijn te lui om te 
smeren...  
 Erdme wil haar voeten op de grond laten zakken, 
maar geschrokken trekt ze ze weer terug, want het wa-
ter staat hier ook al tot boven haar enkels. En van on-
der het bed komen aardappels aandrijven en de kuip 
voor het karnen.  
 Die kan Urte gelukkig opvissen, en omdat er nu 
toch niet gekarnd wodt, drinken ze om de beurt en 
hebben allebei plezier om de witte snor van de ander.  
 ‘Mama,’ zegt Katrike, ‘als we hier wegmoeten, wie 
komt ons dan halen?’  
 ‘De koning stuurt een prins,’ zegt Erdme, die zich 
begint te ergeren.  
 En zij lachen zich krom.  
 Maar dan schiet hun te binnen dat hun mooie 
schoenen onder in de klerenkast staan en dus nat wor-
den.  
 ‘Ach, mama,’ zegt Katrike, ‘jij hebt toch al natte voe-
ten. Wil jij even onze schoenen halen?’  
 ‘Halen jullie ze zelf maar,’ zegt Erdme, die nog 
steeds beeft.  
 Daar zijn ze heel boos om, maar omdat Katrike 
woensdag naar school moet, geeft ze toe en duwt met 
haar voet een stoel tot bij de kast. Op de zitting knielt 
ze en doet de kastdeur open. De schoenen drijven al-
lang, en een is er omgevallen, zodat het water er in 
stralen uitloopt, als ze hem oppakt.  
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 Ze beginnen te huilen, alsof er nu pas een ongeluk 
gebeurd is. Als zíj eens wisten wat hun te wachten 
staat!  
 Erdme wordt steeds radelozer.  
 ‘Kijk maar of vader eraankomt,’ zegt ze tegen de 
meisjes.  
 Die kijken uit het raam en zeggen na een tijdje: 
‘Buurman Wikuhn wil het vee de weg op drijven, maar 
ze gaan niet.’  
 Is het al zover? denkt Erdme, en de schrik slaat haar 
om het hart. Maar dan springt ze met een ruk van de 
kachelbank af. Hoe vaak heeft ze al niet in het ijskoude 
water van een greppel gestaan, urenlang? – Dan houdt 
ze dit ook wel vol.  
 ‘Kom mee naar de stal,’ zegt ze.  
 De twee weten niet wat ze horen. Dwars door de 
overstroming – bah!  
 ‘Verzuip hier dan maar,’ zegt ze.  
 Nu begrijpen ze het al beter.  
 Buiten komt het water al tot hun knieën en bij de 
meisjes nog hoger. Ze huilen en schelden, maar ze ko-
men toch achter haar aan.  
 Het vee is helemaal door het dolle heen. De varkens 
draaien piepend in een kringetje rond en de koeien 
schuren met hun halster haar handen open. Alleen het 
paardje staat vol berusting te beven. Mijn God, en va-
der komt nog steeds niet!  
 Dan staat buurman Witkuhn plotseling achter haar – 
nat tot aan zijn navel.  
 ‘Ik heb mijn vee aan Smailus meegegeven,’ zegt hij. 
‘De varkens zijn in de greppel geraakt en gaan verdrin-
ken. Die van jullie krijg je er al niet meer uit.’  
 ‘Wat nu, buurman?’ zegt ze handenwringend.  
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 ‘Op jullie hooizolder is plaats. Je kunt de koeien het 
beste naar boven brengen.’  
 Erdme gelooft haar oren niet. Sinds wanneer kan 
een koe op de ladder klimmen?  
 ‘Haal maar zagen en schoppen,’ zegt hij. ‘En ook 
mestvorken, dan zal ik het laten zien. Daarna moet ik 
weg om mijn vrouw naar zolder te dragen. Die ligt in 
bed en kan zich niet bewegen.’  
 Zagen en schoppen zijn er. Ook twee mestvorken.  
 ‘Buiten liggen stenen van de bouw,’ vervolgt hij, ‘vis 
die uit het water en breng ze hier naar binnen.’  
 En als de meisjes niet willen, geeft hij hen allebei een 
zet tegen hun achterste. Dat helpt. Nu brengen ze op 
natte armen de stenen, en Katrike roept dat ze kou zal 
vatten.  
 Buurman Witkuhn legt een laag op de vloer, recht 
onder het luik, en daarna nog een. Daar zet hij de 
roodbonte op, die hem gewillig volgt. En daarna begint 
hij mest te scheppen, telkens onder de hoeven van de 
koe, zodat ze hoger komt te staan, of ze wil of niet.  
 ‘Zo doorgaan,’ zegt hij en slingert zichzelf omhoog 
door het luik. De planken ervan zaagt hij rondom 
doormidden en maakt het luik zo groot, dat een koe er 
zonder moeite doorheen kan.  
 De roodbonte komt met haar kop al tegen het dak, 
maar beneden weekt het water de laag mest, zodat die 
weg dreigt te lopen.  
 ‘Je moet er planken tegenaan zetten!’ zegt hij. De 
meisjes doen het. Nu ze nat zijn tot hun hals, werken 
ze hard. Want dat is de enige manier om niet te verstij-
ven.  
 De varkens staan op hun achterpoten en trippelen 
langs de wand als grote ratten in een kooi. Wie kan die 
optillen? Want ze zijn te dom om stil te staan.  
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 ‘We hebben niet genoeg mankracht,’ zegt de buur-
man. Daarna slaat hij zich voor zijn voorhoofd en 
kreunt zachtjes: ‘En zij ligt daar maar en kan zich niet 
bewegen.’  
 Je ziet dat hij gewetenswroeging heeft, maar hij 
blijft. Erdme heeft hem immers nodig.  
 En net als de roodbonte boven is, staat Jons daar in-
eens – nat als een verzopen kater.  
 ‘Ik had voor jullie een boot geregeld,’ zegt hij, ‘maar 
toen gooiden de anderen mij eruit. In het gevecht sloeg 
de boot om en er is een kind verdronken. Van nu af 
aan kan niemand meer te voet naar de straatweg.’  
 Erdme betast hem. Zijn armen en benen zijn ver-
stijfd. Alleen aan zijn rug zie je dat er nog leven in hem 
zit.  
 ‘Buurman,’ zegt Witkuhn, ‘de ene koe is boven. Pro-
beer het met de andere. Erdme weet hoe. Laat het 
paard maar naar buiten, dat zwemt zelf wel naar de 
dam. Maar de varkens zullen verzuipen.’  
 ‘Misschien krijg ik ze nog naar boven,’ zegt Jons.  
 ‘Niets is onmogelijk,’ zegt de buurman en waadt 
naar de deur.  
 ‘Waar wil je naartoe?’ vraagt Jons.  
 ‘Mijn vrouw ligt in bed en kan zich niet bewegen!’  
 ‘Bid dan maar een Onzevader voor haar,’ zegt Jons. 
‘Aan de andere kant van de weg is nu een sterke stro-
ming. Daar kun je niet doorheen. En je vat kou.’  
 ‘Ik moet wel!’ zegt de buurman en hij gaat. –  
 Ze graven de mesthoop af. De stukken ervan drijven 
nu rond. Ook de zwartbonte gaat gewillig de stapel ste-
nen op, maar de mest blijft nu onder water niet meer 
liggen. Jons breekt de ruif doormidden en haalt de trog 
voor de varkens weg. Zo krijgt het bouwsel stevigheid.  
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 De varkens klimmen nu in hun doodsangst tegen de 
mensen op – die hebben moeite om ze af te weren – 
en ook het paardje wordt onrustig.  
 Jons brengt het naar buiten, en inderdaad: nadat het 
eerst een tijdje terug naar de stal wilde, is het nu zo 
verstandig om op reis te gaan.  
 Ze scheppen en stapelen en stapelen en scheppen en 
gebruiken elke emmer en elke ton om zelf zo hoog 
mogelijk te staan.  
 Als ze ook de zwartbonte boven hebben, ligt een 
van de varkens al onbeweeglijk in het water. Het ande-
re, dat nog steeds piept, duwen ze de berg mest op, zo-
dat het halfgewurgd boven komt.  
 Eten is er niet. Droge kleren zijn er niet.  
 Jons kan niet meer. Hij ligt in het hooi met kramp.  
 ‘Ik ga het huis in en haal wat nodig is,’ zegt Erdme.  
 De meisjes roepen: ‘Je verdrinkt!’ Maar daar trekt ze 
zich niets van aan.  
 Het water op het erf komt tot haar borst. Het staat 
niet meer stil zoals eerst. Er zijn draaikolken die stuk-
ken ijs meevoeren die dikker zijn dan plaggen. Die ko-
men vast van de rivier. Er moet dus een dijkbreuk zijn 
geweest.  
 Maar de lucht is rustig. Het lijkt opeens te gaan vrie-
zen. Uit de buurt van de straatweg komt een dof geraas 
van mensen en dieren. Af en toe een kreet als in 
doodsnood. Maar rondom is alles stil. Alles lijkt allang 
gestorven.  
 In huis komt het water al tot het tafelblad. De stoe-
len drijven. De kleren die in de kast liggen zijn boven 
nog droog. Alleen van onderen hangen ze in het water.  
 Ze pakt wat ze pakken kan. Een geluk dat Jons’ 
schapenvacht nog op de kachel te drogen ligt. Dan 
heeft hij het tenminste warm.  
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 Twee, drie keer gaat ze vol spullen heen en weer, 
met haar armen hoog, en de draaikolken worden steeds 
lastiger.  
 Daarna kleedt ze zch uit, wrijft haar armen en benen 
warm met hooi en woelt naakt in de hoop. En terwijl 
de meisjes krijsen en Jons ligt te beven van de koorts, 
valt zij in slaap en slaapt de hele nacht door als een 
marmot. –  
 
De schemering is rood en op het water glanst een dun-
ne, bleekblauwe laag ijs, waarin de sneeuwgrijze blok-
ken vastgevroren zijn. Ze denkt aan de profetie van de 
oude roofmoordenaar. Wie zich nu nog tegen het wa-
ter wilde verzetten, die zou het messcherpe ijs met dui-
zend messen in zijn vlees snijden.  
 Nu is alles uitgekomen waarmee de oude man haar 
toen dreigde. Alleen steken ze niet in de schoorsteen. 
Maar als ze verderop in huis gebleven waren, God weet 
hoe ze er dan aan toe waren! Wat daar voor een dak 
moet doorgaan had hen nooit kunnen dragen. De pa-
len staan scheef en het huis ziet eruit als een hok rogge 
vlak voordat het omvalt. –  
 Ze staat op en kleedt zich aan. – De rokken van gis-
teren zijn nog kletsnat, maar de meegebrachte lijken 
bijna droog.  
 De meisjes slapen en Jons ligt te ijlen van de koorts. 
De koeien hebben hun plekje gevonden en het varken 
wil zijn ontbijt.  
 Als ze hard stampt, merkt ze dat ook de stal niet ste-
vig meer overeind staat. En die was toch zo’n beetje 
voor de eeuwigheid gebouwd.  
 Hoe gaat het met de huizen om hen heen? Vandaag 
is het helder. Je ziet ze alsof je er vlak voor staat. Bij 
buurman Witkuhn loopt het water uit het zolderluik. 
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Zou hij weer thuis zijn? Zou zijn vrouw nog leven? Bij 
buurman Smailus is de schoorsteen door het dak gesla-
gen, want hij was tot bijna bovenaan van baksteen.  
 En vlak daarnaast? Wat is dat? Daar staat een ander 
huis, dat er gisteren niet stond! – Hoe komt dat daar? 
Maar de hut van de oude roofmoordenaar staat niet 
meer waar hij stond.  
 Goeie genade – het vreemde huis vlak bij het erf van 
Smailus, dat is die hut!  
 En ook daar staat hij niet eens stevig. Langzaam, 
heel langzaam drijft hij het water voor zich uit. Elk 
ogenblik verandert de richting naar het erf.  
 Of is het uiteindelijk niet het water dat hem verder 
beweegt? Zoveel kracht kan het nauwelijks hebben, 
want dan was er geen laag ijs. En wat is dat voor een 
stang die van achter op en neer gaat? 
 Dat is helemaal geen hut meer, dat is een boot. – 
Een boot die zich voortbeweegt, een boot die bestuurd 
wordt.  
 En had dat oude spook het vroeger niet over een 
ark van Noach?  
 Dat is hem. Daar komt hij. Langzaam komt hij, 
maar hij komt. Komt hij niet recht op haar huis af of 
gaat hij voorbij?  
 Erdme steekt haar handen uit het luik en roept: 
‘Hierheen! Hierheen!’ De twee meisjes schieten over-
eind: ‘Mama, wat is er?’ ‘Roepen, roepen, roepen!’  
 En alledrie roepen ze: ‘Hierheen! Hierheen! Hier-
heen!’  
 Nu is hij al bij het pad, waar de berken tot aan hun 
kruin in het ijs staan.  
 Waarachtig, het is een echte praam met hoge boor-
den. Die heeft hij al die jaren toegedekt met mest, dat 
de buren niets in de gaten zouden hebben.  



 100 

 ‘Hierheen! Hierheen!’  
 En nu horen ze al het breken van het ijs, dat tegen 
het hout omhoogschuift en klinkende scheuren veroor-
zaakt.  
 En nu verschijnt de oude man zelf. Een gescheurde 
schapenvacht hangt om zijn lijf. Hij zwaait met de 
vaarboom en lacht – lacht – lacht.  
 ‘Buurman, hierheen!’  
 ‘Nou ben ik opeens de buurman – hè? – De geliefde 
buurman! De waardevolle buurman – hè? Als we nu 
een talka wilden maken, dan was ik niet te min – hè?’  
 ‘Buurman – vergeet het en kom helpen!’  
 ‘Er wordt niks vergeten! Geen krenking van mijn 
eer! En geen wegkijken! Nu is het spelevaren langs al 
degenen die verdrinken en er wordt gelachen als op 
een bruiloft.’  
 ‘Buurman – heb medelijden!’  
 ‘Had jíj medelijden? Ja, jij hád medelijden! Je hebt 
me ooit een stuk bruiloftsvlaai toegeworpen. Dan ben 
je vast allang vergeten. Maar ik niet. Daarom ben je uit-
genodigd voor het bruiloftsfeest bij mij. – Jij en wat er 
verder binnen is.’  
 ‘Jons, opstaan!’  
 Jons is ver heen. Die droomt van zomerse weiden 
en hooioogst. En de meisjes roepen dat ze niet willen. 
Ze verdrinken liever dan dat ze bij de roofmoordenaar 
naar binnen gaan.  
 Maar Erdme aarzelt niet lang. Ze krijgt Urte te pak-
ken en gooit haar voor de oude man op het dak, waar-
door de rietlaag bijna doormidden knalt. En met Katri-
ke doet ze niet anders. Maar Jons! Jons! ‘Jons, opstaan, 
we moeten naar de wei!’  
 En God zij geprezen, hij staat op. Hij laat zich ook 
in zijn vacht helpen die vannacht over hem heen lag.  
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 Maar nu naar beneden. Hoe krijgt ze hem naar be-
neden? Want ook hem op het dak gooien – dat gaat 
niet. Hij zou eraf glijden en in het water vallen.  
 ‘Springen, Jons! Wees verstandig en spring!’  
 Maar dat doet hij niet. Hij moet immers naar de wei.  
 Dan komt ze op het idee om hooi in de lucht te 
gooien, zodat het in hopen op het het rieten dak ligt.  
 ‘Kijk, Jons, daar staat het voer! Spring erop, anders 
rijden we zonder jou naar huis.’  
 Een vracht hooi! Dat snapt hij. En – God zij gepre-
zen: hij springt. Blijft in het rietgat steken, en daar zit 
hij goed! Het vee kan natuurlijk niet mee. De koeien 
hebben voer, maar het varken moet verhongeren, als 
het zich niet voedt met mest.  
 Vooruit dus!  
 En de oude man keert en boomt naar de straatweg.  
 ‘Wil je dan verder niemand helpen, buurman?’  
 ‘Wie heeft mij geholpen – hè?’  
 ‘Taruttis heeft voor je gebeden.’  
 ‘Maar gepraat heeft hij niet met me – en Taruttis is 
ook al weg.’  
 ‘Maar Witkuhn is er nog met zijn doodzieke vrouw.’  
 ‘Witkuhn mag verzuipen. Verzuipen mogen ze alle-
maal.’  
 ‘Witkuhn verzuipt níét. En als je niet naar me luis-
tert – ik ben sterker en gooi je in het water.’  
 ‘Is dat je dank, kreng dat je bent?’  
 ‘Dank of niet – ik gooi je in het water.’  
 Ze heeft ijzeren vuisten – dat merkt hij meteen en 
scheldend laat hij de vaarboom aan haar over.  
 En ze stuurt aan op de weg – langs de bevroren ber-
ken en over de weg heen. Langzaam gaat het – God o 
God wat langzaam! – Het ijs knarst, alsof het duizend 
grimmige tanden laat zien, en de oude man danst heen 
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en weer en dreigt dat hij de bijl zal halen om haar dood 
te slaan, maar ze lacht alleen maar en boomt tot het 
huis van Witkuhn vlak voor haar ligt.  
 ‘Buurman! Buurman Witkuhn!’  
 Geen beweging. Geen teken van leven meer. Alleen 
de kat zit op de nok van het dak te miauwen. En het 
water spoelt over het versplinterde ijs rond de gevel.  
 ‘Buurman Witkuhn!’  
 Daar – wat schuift er uit het zwarte luik langzaam 
naar het licht? Een bed kruipt tevoorschijn en in het 
bed ligt vastgesnoerd met touwen de dode vrouw, en 
de buurman loopt erachter te duwen.  
 Het bed plonst het water in en de buurman zwemt 
erachteraan. En ten slotte springt ook de kat. Als het 
bed van achteren vastgebonden is, klimt de buurman 
bij hen in de boot.  
 ‘Hoe heb je haar gevonden?’ 
 ‘Of ze verdronken is of bevroren, dat weet ik niet. 
Maar toen ik haar op de grond vond, was ze allang 
dood.’  
 Doorvaren!  
 Buurman Witkuhn steekt dankbaar zijn hand uit 
naar de oude man. En die drukt de hand ook en houdt 
hem heel begerig vast, alsof híj voor de redding heeft 
gezorgd.  
 En nu wil hij ook weer bomen. Hij belooft geen huis 
voorbij te varen waaruit nog geroepen wordt. Hij heeft 
de smaak te pakken van het redden, sinds er een men-
senhand in de zijne lag.  
 Maar Erdme geeft de vaarboom aan buurman Wit-
kuhn, want die is nat en mag niet kouvatten. Nu heeft 
ze pas tijd om om zich heen te kijken. De twee meisjes 
zitten ineengedoken in de hoek en Jons ligt boven op 
het rieten dak te kreunen.  
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 Het is een rare behuizing. Niet veel ruimer dan een 
geitenhok. De bodem bestaat uit lange roeren, de put-
schinen waarmee de vlotters hun vlotten sturen. Die 
heeft hij dicht tegen elkaar gelegd en de kieren zorgvul-
dig gedicht en geteerd. Een bed en een ijzeren kacheltje 
– veel meer staat er niet. En doordat er geen kachel is 
die een ondergrond nodig heeft, kan het geheel om-
hoog komen op het wassende water, als een vlot of een 
praam.  
 Nog uit drie huizen halen ze de natte en stijfbevro-
ren bewoners. Die mogen binnenin kruipen en zich 
warmen, want er zijn ook kolen om te stoken.  
 De oude roofmoordenaar gaat telkens van de een 
naar de ander en krijgt niet genoeg handen te schud-
den. Wie dat niet wil, wordt uitgescholden.  
 Zo komen ze steeds dichter bij de straatweg, die nog 
net niet onder water staat.  
 Daar staat het vee te loeien om een stal en om voer, 
en op de wagen zitten de verkilde kinderen te huilen en 
vrouwen rennen rond met emmers vol dampende kof-
fie.  
 En overal de stem van de veenbaas. Voor en achter, 
bij ruzie en gejammer – overal is de veenbaas, hij sust 
en helpt en duwt de assen en halstert het vee en regelt 
langzamerhand de afvaart.  
 Hij is ook de eerste die het huis aan ziet komen drij-
ven en de bootshaak uitsteekt waaraan je je vasthoudt.  
 ‘Dus dat was je kunststuk,’ zegt hij tegen de uitstap-
pende oude man. En die aarzelt niet en eist meteen een 
pensioen.  
 ‘Gaan jullie eerst maar mijn huis in om je te war-
men,’ zegt de veenbaas. Dan ziet hij het bed met de 
dode vrouw, dat er nog steeds achteraan drijft. Zijn ge-
zicht, dat door de twee doorwaakte nachten erg opge-
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zet en rood is, wordt lang en grauw. Hij slaat met zijn 
vuisten tegen zijn voorhoofd en als iemand die wanho-
pig wordt door de minste aanleiding, zegt hij zacht 
voor zich uit:  
 ‘Alles voor niks. Twintig jaar werk voor niks.’  
 Maar op hetzelfde moment vermant hij zich en is er 
weer bovenop. Alleen Erdme hoorde de heimelijke 
kreet.  
 Het bed wordt losgemaakt en naar de straatweg ge-
trokken. En terwijl het langzaam uit het water komt, 
nemen de mannen hun pet af. Eén begint er en ieder-
een, tot heel ver weg, ook degenen die nog niet kunnen 
weten wat er aan de hand is, zingt het oude begrafenis-
lied:  
 

Jau su Diewu gywenkite  
Jus mylimi, ne werkite,  
Kunelí manó dekite  
I zemé ir pakaskite.  

 
Dat betekent:  
 

Moge je in Gods hoede leven,  
Huil niet, nu ik zalig word  
En het lijf, dat hier gebleven  
In de donkre aarde stort.  

 
 Luid en aandachtig zingen ze, want al zijn er godzij-
dank maar weinig doden, ieder heeft een hoop begra-
ven.  
 Maar één heeft het beter dan ooit.  
 Dat is de oude roofmoordenaar.  
 Die zit in de salon van de veenbaas midden op de 
gestreepte sofa, heeft een kom warme koffie in zijn 
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handen, scheldt, spuwt, steekt zijn tong uit en vertelt al 
degenen die vol respect om hem heen staan, hoe hij 
ooit met een vooruitziende blik zijn huis heeft omge-
bouwd en hoevelen vandaag door zijn goede daad in 
leven zijn gebleven. Daarom en om nog veel andere re-
denen krijgt hij nu ook van de overheid een pensioen 
en zal als hooggeëerd man de rest van zijn dagen slij-
ten.  
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XIV 
 
Wat kan de lente onbarmhartig zijn!  
 Hoe warmer de dagen worden, hoe meer vorstige 
nevel het door en door verkilde veen uitwasemt; hoe 
feller de zon schijnt, hoe meer ellende hij aan het licht 
brengt.  
 Jons is hersteld van zijn longontsteking en loopt met 
een stok als een onnutte oude man. In het districtslaza-
ret heeft hij gelegen en Erdme en de meisjes waren in 
de tussentijd bij vreemden ondergebracht.  
 Nu het water wegstroomt, kunnen de veenbewoners 
eindelijk weer terug.  
 Maar God behoede ons voor wat ze daar aantreffen!  
 Het woonhuis dat Jons en Erdme vijftien jaar gele-
den gebouwd hebben, dat staat nog wel overeind – al is 
dat maar schijn. Als je hard schudt, zakt het hele bouw-
sel in elkaar. Ga je naar binnen, dan stinkt het naar 
modder en rotting. De vloer is opgezwollen, het for-
nuis uit elkaar gevallen, en wat er van de kachel over is 
ziet eruit als een enorme molshoop. De hele kamer ligt 
vol leem en bakstenen tot in de hoek met de tafel.  
 Daar wonen is onmogelijk.  
 Daarom besluit Erdme met haar nog kwakkelende 
man en haar dochters te verhuizen naar de stal. Het 
vee is opgehaald door de pioniers, die die dag met een 
extratrein uit Koningsberg kwamen. En het paardje 
was inderdaad op de straatweg. Die moeten allemaal 
genoegen nemen met de linkerkant en de rechterkant, 
waar vroeger de varkens huisden, wordt een woning.  
 Jons is met alles tevreden, maar de meisjes willen er 
niet aan. In een varkensstal wonen hoeven dochters 
van zelfstandige boeren niet zo nodig. Dat is beneden 



 107 

hun waardigheid. Vooral wanneer je al bijna geen kind 
meer bent.  
 Maar kwaadzijn helpt niet en de troosteloze toestand 
duurt niet eeuwig. Want waar voor die tijd Jons en 
Erdme hun best deden om met hulp van de buren van 
vier sparrenstammen en vier dozijn latten een huis te 
bouwen, komen op een dag de timmerlieden, en lange 
voertuigen brengen balken en planken.  
 Dat is wel een heel andere manier van bouwen dan 
toen! – De Raiffeisenvereniging helpt en wat er nog 
ontbreekt, staat op de spaarbank.  
 De opzichter heeft een tekening gemaakt van een 
groot en een klein vertrek, van kamers en schuren, en 
in plaats van het met leem besmeerde bakstenen bouw-
sel komt er een glinsterende tegelkachel.  
 In diezelfde tijd gebeurt er iets waardoor de trots 
van de familie nog nog verder toeneemt.  
 Het ongeluk dat het veen overkwam is in de wijde 
wereld niet onopgemerkt gebleven. De kranten van de 
hoofdstad brachten lange schilderingen en zowel de 
reddende ark van Noach als het vrouwenlijk in het drij-
vende bed werden beschreven en afgebeeld. Als de ar-
me vrouw Witkuhn, die op aarde zo lang en zo stil ge-
leden heeft, vanuit de hemel neer kon kijken, zou ze 
tot haar verbazing zien dat ze een beroemdheid is.  
 In de grote steden hebben de knappe jongedames 
voor de slachtoffers van de overstroming gedanst, ge-
geten, gezongen en toneelgespeeld. Ze verkochten 
bonbons, ansichtkaarten, hoedenspelden, champagne 
en kussen en kwamen met een beetje geluk ook nog 
aan de man.  
 Maar vooral haalden ze hun kasten overhoop en 
vonden daarbij veel dingen die voor de berooide men-
sen van het veen vast heel waardevol waren: feestkle-
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ren van zes jaar geleden, stukgeschuurde onderrokken, 
kapot bont, sportjasjes met motgaten, stukgedanste zij-
den schoentjes, versleten lakschoenen, spookachtige 
badjassen en bij dat alles hoeden voor elk seizoen, ver-
bleekt, verbogen, gedeukt, verregend, maar voor die 
heikneuters natuurlijk het summum van aardse pracht.  
 Ook de mooie meneren deden het hunne. Sommi-
gen leverden oude bergbeklimmerskleren, omdat ze 
een vaag idee hadden van het hoogveen. Anderen ga-
ven de voorkeur aan wit flanel, omdat zo’n veengebied 
immers dicht bij het zeestrand ligt. Maar bijna allemaal 
dachten ze aan het landelijke karakter van de noodlij-
denden en gaven iets wat te maken had met de zomer-
vakantie. Maar weinigen dachten zo op een mooie ma-
nier van hun oude balspullen af te komen.  
 Kisten en nog eens kisten werden verstuurd en gin-
gen met de sneltrein naar de vrouwenvereniging van 
Heydekrug. Eindelijk, eindelijk krijgen de arme, naakte 
veenmensen iets om aan te trekken!  
 Als de dames van het bestuur de bonte rommel voor 
zich zien liggen, vallen ze vol ontzetting achterover en 
vinden dat ze dat de mensen voor wie ze moeten zor-
gen echt niet aan kunnen bieden. Ze halen er alles uit 
wat in elk geval nog te gebruiken is en willen de rest 
wegstoppen. Maar dan kennen ze onze veenmensen 
slecht.  
 Nauwelijks hebben die gehoord wat voor heerlijkhe-
den voor hen gearriveerd zijn of ze bestormen het pak-
huis van Schmidt en proberen met list en geweld het 
mooiste van het mooiste voor hen te pakken te krijgen. 
Geen wonder! Laat iemand die gehuld in vuile lompen 
zijn hele leven de zwarte, modderige aarde kneedt, de 
kans voorbijgaan om een glimp van het verre, lichtende 
paradijs deelachtig te worden?  



 109 

 Er ontstaat jaloers gekrakeel om elk glinsterend prul. 
Wie iets warms en donkers in handen heeft, voelt zich 
geminacht, bedrogen. Het regent scheldwoorden en 
buiten komen ruilhandeltjes tot stand, die wel tien keer 
ongedaan worden gemaakt en pas bij het vallen van de 
nacht eindigen in een pak slaag. Op weg naar huis trek-
ken velen al aan wat het geluk hun toespeelde en zien 
eruit of ze recht uit het gekkenhuis komen. Velen kij-
ken elke honderd passen naar hun spiegelbeeld in het 
water van de greppels en allemaal zijn ze bang voor el-
kaar, want niemand weet zeker of hem in de scheme-
ring niet iets afgepakt is. De oude roofmoordenaar zegt 
iemand gezien te hebben die blootshoofds tegen een 
boom aan de straatweg leunde en een geheimzinnige 
hoge hoed nu eens platdrukte op zijn borst en hem dan 
weer peinzend uit liet klappen.  
 Ook Erdme en haar twee dochters komen rijkbela-
den thuis. Ze lieten de lichte stofjes liggen en beperk-
ten zich meer tot het zware en plechtige, want Erdme 
dacht aan haar oude eed dat haar kinderen ooit gekleed 
zouden gaan in zijde en fluweel.  
 En dan kunnen ze voortaan inderdaad.  
 Er is onder andere een jurk van hemelsblauw flu-
weel, diepuitgesneden en bestikt met glinsterende pa-
rels.  
 Die moet Katrike dragen bij haar aanneming en 
daarmee zelfs de ogen uitsteken van de deftigste doch-
ters van de Duitsers, die tot ergernis van het volk altijd 
in witmousselinen jurken rond het altaar staan.  
 Doordat de vroegere eigenares een enorme omvang 
gehad moet hebben, schiet kan er bij het pas maken 
zoveel stof over, dat er ook nog een staatsiejapon voor 
Urte uit kan. En als die klaar is, zijn er nog steeds ge-
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noeg lapjes over waarmee Erdme haar eigen blouse be-
zetten kan.  
 Zo rijden ze dus op de dag van de aanneming alle-
drie in hemelsblauw fluweel naar de kerk. En de Hey-
dekrugers zijn jaloers en moeten er achteraf om lachen.  
 Maar wie niet lacht is de domineesvrouw.  
 Nauwelijks krijgt ze Katrike onder ogen, die lichtend 
en als een bonte paradijsvogel opduikt in de groep kin-
deren, of ze pakt Katrike bij haar kladden en duwt haar 
de pastorie in.  
 ‘Meisje, wat denkt je moeder wel dat ze je zo uitge-
dost voor Gods altaar laat treden?’  
 En ze wil haar zomaar naar huis sturen.  
 Maar als Katrike smeekt en huilt, krijgt ze een op-
welling van menselijkheid, haalt een zwartwollen doek 
uit de kast en slaat die om Katrikes schouders.  
 En zo kan ze dan aangenomen worden.  
 Meteen in een van de voorste banken zit de familie 
Baltruschat, omgeven door jaloerse verbazing. Alleen 
voor Jons moeten ze zich een beetje schamen, want die 
is niet deftig genoeg.  
 Erdme is waarschijnlijk bitter teleurgesteld, als ze de 
trots van de familie verdoemd tot zwarte onopvallend-
heid achter de dominee aan ziet komen, maar ze troost 
zichzelf al gauw.  
 De glans is nog wel verborgen in een eenvoudig foe-
draal, maar hij is er wel degelijk. En heel het komende 
leven dient alleen maar om die te ontplooien.  
 Ze slaat haar arm om Urte met ogen nog blauwer 
dan het fluweel dat ze draagt, en denkt bij het zingen 
en bidden aan de toekomstige bruidegoms.  
 En Jons denkt bij het zingen en bidden aan het 
groeiende huis, waarvan de gladgeschaafde wanden al 
boven het veen uit schitteren.  
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 Wie had jaren geleden aan zoveel pracht durven 
denken? En alles door het werk van nijvere handen 
ontworsteld aan de veenmodder, die taai en onvrucht-
baar op het zwarte grondwater ligt, klaar om te verslin-
den wat hem wordt toevertrouwd.  
 Erdme pakt onder de lessenaar Jons’ stukgewerkte 
hand en denkt: als er tussen ons geen onenigheid ge-
weest is, toen we het moeilijk hadden, als we zelfs de 
hoogste nood eendrachtig hebben doorstaan – waar 
zou die dan vandaan moeten komen, nu het steeds 
makkelijker wordt?  
 En allebei hebben ze het heerlijke gevoel dat hun 
tijd om te oogsten nabij is.  
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XV 
 
Zo! Nu haal ik diep adem – dat duurt niet minder dan 
tien jaar – en daarna vertel ik hoe het verdergaat met 
Jons en Erdme en de twee dochters die hogerop willen.  
 Over de jongste, Urte, is voorlopig niet veel te be-
richten. Toen ze op haar zeventiende naar Koningsber-
gen ging om te beginnen als dienster – want dat zou de 
opmaat zijn tot het toekomstige geluk – toen was ze 
een appetijtelijk meisje met korenblauwe ogen en een 
lief snoetje, rond en vochtig als een bedauwde en ge-
barsten pruim, maar de foto’s die ze intussen gestuurd 
heeft, laten zien dat ze lang en slank geworden is en 
net een van de mooie dames die in het vroegere huis 
aan de muur hingen. Ze schrijft nu eens over de We-
reldtentoonstelling in Parijs, dan weer uit het mooie 
Italië en zelfs van de top van de Monte Rosa heeft ze 
een ansichtkaart gestuurd, al verkillen daar je vingers 
door de grote kou.  
 Ze heet nu ook geen Urte meer, maar Ortrud, en ze 
heet ook geen Baltruschat meer – zo’n Litouwse naam 
is veel te gewoontjes voor haar – maar de ene keer 
schrijft ze haar naam als Balté, een andere keer als Bal-
damus en een derde keer zelfs als de katholieke heilige 
Balthasar.  
 Kortom: je bent apentrots, wanneer je aan haar 
denkt.  
 Maar Katrike – die loopt nog wat achter. Ze had 
geen zin om haar geluk in de wijde wereld te beproe-
ven, en ook thuis laat het op zich wachten, want haar 
prins op het witte paard heeft ze nog steeds niet. Waar 
dat aan ligt, is moeilijk te zeggen.  
 Aan schoonheid ontbreekt het haar niet. Ze is een 
beetje lang – dat wisten we al – en de straatjongens in 
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Heydekrug roepen haar na: ‘Kijk – die lange lat!’ Daar-
entegen noemen ze haar thuis ook pusze, pusze, wat 
“poesje” betekent, en dat lieve naampje maakt weer 
veel goed.  
 Aan ontwikkeling ontbreekt het haar ook niet. Ze 
spreekt heel verzorgd Duits en spitst daarbij haar lip-
pen zoveel ze kan. Ze zegt bijvoorbeeld: ‘Uk bun du 
ruike dochter van un zulfstandige boer.’ En doe dat 
maar eens na!  
 Veel doen – doet ze niet. Hoeft ze ook niet. Daar is 
nu Jette voor, de meid. Een gemeen kreng trouwens. 
Die houdt Katrike altijd voor de gek. Wanneer ze over 
het erf loopt, neemt ze haar onderrok op tussen duim 
en wijsvinger, wiebelt met haar derrière en draait haar 
hoofd als een kalkoen. Maar bewijzen kun je niets.  
 Als dienstmeisje gaan werken is Katrike natuurlijk te 
min. Een baan als hulp in de huishouding of gezel-
schapsdame zou het moeten zijn. Maar ze wil niet. Ze 
wil liever voor haar handspiegeltje zitten en met de 
tang – die heeft Urte haar ooit gestuurd – krullen in 
haar haar zetten. Soms is alles net zo kroezend en zo 
vettig en zo grauwgeel als bij een moederschaap op de 
scheerbank.  
 Ze is erg vol van het bovenaardse. Ze houdt van 
droomboeken en toverspreuken en leest daarin van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat.  
 Ze heeft veel last van vlooien en daar praat ze voort-
durend over. Op een paasmorgen stond ze zelfs vroeg 
op om spiernaakt het huis te vegen en even naakt het 
afval weg te brengen. Alleen hielp dat maar even. Jette 
zegt dat ze het net zo moet doen als zij en de vlooien 
moet aantippen met een lap gedrenkt in spiritus, zodat 
ze niet omhoog komen. Maar die manier van vangen is 
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haar te omslachtig. Daarom probeert ze het liever met 
toveren.  
 Jons bevalt Katrinkes geluier helemaal niet. Maar 
wat kan hij eraan doen? Erdme verdedigt haar zoveel 
ze kan. Op blote voeten lopen mag ze niet en haar 
handen kapotmaken mag ze ook niet, want als de rijke 
vrijer komt en haar geen dame vindt, dan is hij meteen 
weer weg.  
 Intussen is de kleine, dikke Tuleweit, de bekende hu-
welijksmakelaar, al twee keer thuis geweest, heeft het 
klokkenspel van zijn horloge gedemonstreerd en de 
morenkop op zijn wandelstok zijn tong laten uitsteken 
en wat hij verder nog voor kunststukjes weet, maar de 
kandidaten die hij in de aanbieding had, waren allemaal 
waardeloos. Er was niet één Duitse herenboer bij. 
Maar Erdme liet het hem ook merken. De borrel die 
hij kreeg was net genoeg om zijn neus te bevochtigen.  
 Ja, Erdme! Nu woont ze al bijna vijfentwintig jaar 
samen met Jons. Erg knap is ze niet meer en haar fi-
guur is ook minder geworden. Nu zou geen buurman 
meer verliefd op haar worden. Hart en knokig is ze ge-
worden, en ze heeft een boze blik gekregen van de eeu-
wige zorgen en het wantrouwen.  
 Want niet te tellen zijn de mensen die jaloers zijn op 
haar beetje welstand en die haar allerlei enge ziekten 
toewensen. Al heel wat keren heeft ze een heksenbe-
zem in de lijsterbessenboom gevonden en de keren dat 
er een wit spuugbeest aan de schutting hing zijn niet 
meer te tellen. Eén bestelde bij de katholieke priester in 
Szibben zelfs een dodenmis voor Jons; daar kreeg Jons 
godzijdank geen last van, alleen maar reuma.  
 Jons is nogal oud geworden. Zijn haar is grijs en zijn 
gezicht ziet eruit als een dor aardappelveld bij nacht-
vorst.  
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 Maar wat heeft die man niet allemaal in zijn hoofd! 
Alleen al het beheer van het vele geld! Want er staat 
vijfduizend mark op de spaarbank. En het bedrijf 
wordt elk jaar groter.  
 Het woonhuis met zijn geschaafde wanden glanst als 
zilver in de zon en aan de massieve schoorsteen ziet ie-
dereen die er oog voor heeft wat de veengrond dragen 
kan. Ook binnen is alles piekfijn. Het fornuis staat nog 
op de oude plaats, maar de hal, waar het staat, is hoog 
en breed en vol beschilderde deuren.  
 Links ga je naar het grote en het kleine vertrek en 
rechts naar de kamers. Ruimere Litouwse huizen zijn er 
niet. Als ik de huisraad zou willen beschrijven, de kei-
zerportretten in gouden lijsten en de geglazuurde, dub-
bele kachel – om nog niet eens te spreken van het be-
hang met zijn blanke sterretjes – dan zou ik bij God 
nooit klaar zijn! In een hoek bij de stal is er ook een 
schuur bij gekomen met een afdak voor de wagen en 
het drogen van de turf. De tuin heeft een echte houten 
schutting en er groeien niet alleen wijnruit en ruikblad 
en bonte dingen die ze leuk vinden, maar ook worte-
len, sla en manshoge peulen, waarvan ze kunnen eten 
zoveel ze willen, zelfs als ze dinsdags mandenvol naar 
de markt brengen.  
 Zo ziet het er nu uit bij de familie Baltruschat en 
geen van de buren kan zich met hen meten.  
 Overigens: de vrome Taruttis is dood. Zijn vrouw 
ook. Ze stierven op dezelfde dag, en toen ze hun 
doodshemden aankregen, begon het vlas in het linnen 
nog een keer te bloeien. Overal zaten de blauwe sterre-
tjes. Zo vroom waren die twee.  
 De oude roofmoordenaar heeft inderdaad zijn pen-
sioen gekregen, en toen hij ten grave werd gedragen, 
werd hij gevolgd door niet minder dan drie gendarmes. 
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Uit respect of voor een betere bewaking kon niemand 
zeggen.  
 De lange Smailus is nu ook al oud. Zijn vierde, over 
wie niemand iets goeds weet, schijnt zich uiteindelijk 
doodgeërgerd hebben aan de man, en als het meezit 
neemt hij nog een vijfde. Ulele schrijft een paar keer 
per jaar en de zeep die ze stuurt ruikt steeds lekkerder. 
Ze is allang getrouwd met haar hoofdboekhouder. Die 
is vennoot van de fabriek en de twee eigenaars kunnen 
goed met elkaar opschieten. – Zo zie je waartoe een 
flinke meid in staat is!  
 En buurman Witkuhn? Jeetje, wat is die vermagerd! 
Een dienstmeid doet het huishouden voor hem en hij-
zelf ploetert van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
met een kromme rug en krachteloze armen en probeert 
net genoeg uit de grond te krijgen om van te kunnen 
leven.  
 Maar goede raad geven en helpen, dat doet hij nog 
steeds, en hij kijkt nog steeds langs Erdme heen, en 
zijn kin beeft. Maar dat is hij nu eenmaal gewend, dat 
blijft waarschijnlijk zo, tot ook de rest stilstaat.  
 Hij is als een trouwe wachter, die in stilte op de weg 
let en die wel andermans rijkdom bewaakt, maar zich 
niet afvraagt of hijzelf kou lijdt of slaap heeft.  
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XVI 
 
Jons en Erdme zitten in de tuin tussen de omboorde 
bloembedden en houden van elkaar – want het is hun 
zilveren bruiloft.  
 De vlaai is gebakken en een maanzaadtaart, maar be-
halve Katrike weet niemand waarom.  
 Katrike wilde hun een mirtenkrans van zilverpapier 
geven en heeft ook al de maat genomen en zo, maar 
toen kwam het er toch niet van, omdat het te moeilijk 
te maken was.  
 En het is goed zo, want nu komen er geen praatjes 
van.  
 De lieve lentezon prikt op hun dunbehaarde hoof-
den. Jons pakt zijn pet, die naast hem op de bank ligt, 
en zet hem op haar hoofd. Zij moet vreselijk lachen, 
want zoiets geks heeft hij al die vijfentwintig jaar niet 
gedaan. En ze voelt diep in haar hart hoeveel ze van 
hem houdt.  
 Vijfentwintig jaar zijn ze nu ijverig en gelukkig sa-
men opgetrokken, en nooit heeft een ruzie hun vrede 
verstoord. Dronken hij is nooit geweest – behalve na-
tuurlijk bij bruiloften en af en toe ook wel op markt-
dag, maar dat hoort erbij – en geslagen heeft hij haar 
ook niet.  
 Ze heeft een goede man gehad en daarvoor bedankt 
ze hem met tranen. En hij moet ook een beetje huilen, 
want zo’n dag komt nooit meer terug.  
 En ze denken terug aan de jonge dominee met de 
ogen van een droomuitlegger en de twee trouwgetui-
gen, die ook op zondag naar mest roken. En ze denken 
ook terug aan de avond in de greppel van de Matzic-
kerstraatweg en ze kijken om zich heen, of niemand 
hen hoort.  
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 ‘Weet je nog,’ zegt Erdme, ‘wat we elkaar toen alle-
maal beloofd hebben? Het was niet makkelijk na te ko-
men, maar nu hebben we het toch gedaan, want nooit 
heeft een ruzie onze vrede verstoord.’  
 En hij zegt: ‘Dat is jouw verdienste.’  
 Zij zegt: ‘Ook die van jou.’  
 En ze zijn blij als twee mensen die tegen de ver-
wachting in een succesje hebben geboekt.  
 ‘God zij geloofd!’ zegt Erdme, ‘nu hebben we het 
ergste achter de rug, want wat voor kwaad kan ons nu 
nog overkomen?’  
 Hand in hand blijven ze nog even zitten in de helde-
re zonneschijn en denken: mooier kan het eigenlijk niet 
meer worden.  
 Maar het wordt toch nog mooier! Veel mooier 
wordt het.  
 Net wanneer ze als elke dag weer aan het werk wil-
len gaan, ziet Erdme dat er op het houten pad een wa-
gen aan komt rijden, een rijtuig, zoals je hier zelden 
ziet.  
 En Jons herkent de twee bruine paarden uit Germa-
nia en denkt natuurlijk dat het heren zijn van de rege-
ring, die in het veen een zeker iemand zoeken.  
 Maar als het rijtuig nog dichterbij komt, zien ze alle-
bei dat er geen heren in zitten, maar een dame alleen. 
En eigenlijk zit die ook niet, maar staat en houdt een 
witte parasol in haar hand – daar zwaait en zwaait en 
zwaait ze mee.  
 ‘O Jezau!’ zegt Erdme en ze zakt haast levenloos te-
rug op de bank.  
 Dan slaat het rijtuig ook al het pad in en stopt voor 
de poort.  
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 Katrike komt uit huis gerend met schaar en zijdepa-
pier nog in haar hand, en rond haar voorhoofd zitten 
de krulletjes die ze gezet heeft.  
 En ja hoor: het is Urte, die nu Ortrud heet. In een 
chique, grijsgeruite wollen jurk springt ze uit het rijtuig, 
en achter haar springt een hond zoals een mens nog 
nooit gezien heeft. Sneeuwwit, langharig, groter dan 
een wolf en magerder dan een smalree.  
 Maar dat Urte mager is, kun je niet zeggen. Een boe-
zem heeft ze – bepaald geen twee erwtjes op een plank! 
En het bosje viooltjes in haar derde knoopsgat wiegt 
als op een schommel. En die korenblauwe ogen heeft 
ze nog steeds, maar gouden haar heeft ze intussen en 
lippen rood als bietennat.  
 Nadat Erdme haar uitgebreid gekust heeft, knielt ze 
voor haar om de jurk te bevoelen en de schoenen te 
betasten, en als ze de jurk een eindje optilt, wat komt 
daar tevoorschijn? Een onderrok van pure – je durft 
het niet eens uit te spreken, niet voor te stellen durf je 
het! – een onderrok van pure zij, van resedagroene, rui-
sende, klinkende zij. Alsof de wind door de lijsterbes-
sen gaat, zo klinkt bij elke beweging de zij.  
 Jons staat klem tussen de poort en de schutting en 
durft niet eens naar zijn hooggeboren dochter toe. Ze 
moet hem zelf bij de hand nemen en uit de hoek trek-
ken. En ze kust hem ook, maar je ziet: het gaat niet 
echt van harte.  
 Katrike is gauw het huis in gerend om de gezette 
krullen uit te kammen, en als ze terugkomt, heeft ze de 
rode bloempjes aan en zou zelf ook graag een compli-
mentje krijgen, maar dat geeft vandaag niemand.  
 De witharige hond, waarvan je zou denken dat hij 
breekt als je hem aanraakt, staat midden op het erf, 
kijkt met verbaasde mensenogen om zich heen en 
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strekt zijn speurende slangenkop nu eens naar links en 
dan weer naar rechts, alsof hij niet begrijpt hoe hij plot-
seling in zo’n onwelriekend gezelschap terechtgekomen 
is. Het keffende mormel, dat als een gek aan zijn ket-
ting in het rond springt, keurt hij geen blik waardig. –  
 De koffer wordt uitgepakt. Het is een glanzend ge-
lakte leren koffer, huizenhoog en welriekend als Russi-
sche leren riemen.  
 En als Urte zich bukt in haar rondborstige bevallig-
heid en haar rondheupige rust, dan weten ze dat ze 
mannen kan leiden, zoals je lammeren naar de markt 
leidt.  
 Jons krijgt een tabakskistje, dat is van gepolijst hout 
met zilveren inlegwerk. Ook iets te eten krijgt hij, en 
dat schijnt nog veel lekkerder te zijn dan sardines in 
olijfolie. Het ziet eruit als ronde, zwarte gerstekorrels 
en smaakt naar gezouten vis.  
 Voor Erdme komt er een donkere zijden jurk te-
voorschijn met een kanten inzetstuk en ruches aan de 
hals en aan de mouwen. En ook Katrike krijgt een jurk, 
een lichtblauwe jongemeisjesjurk met een tulen blouse 
en daarbij een lichtgele strohoed die buigt en veert 
wanneer je hem aanraakt.  
 En het allermooiste heb ik nog niet eens genoemd: 
dat is de zilveren krans. Geen zilveren krans van stuk-
jes papier, zoals Katrike die bijna cadeau gegeven had, 
maar een van echt, massief, klinkend zilver, en nog een 
bijpassende corsage, die Jons in zijn knoopsgat kan ste-
ken.  
 En nu moeten ze eraan geloven. Erdme moet de zij-
den jurk aan en de zilveren mirtenkrans op, Jons krijgt 
de corsage inderdaad in zijn knoopsgat, en nu zitten ze 
allebei in de bruidshoek, drinken vreemde, zoete wijn 
en laten het zich welgevallen.  
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 Hun dochters zijn er, en zelfs Jette, die rotmeid, 
doet aardig, hoe bestaat het. Maar zij heeft dan ook een 
groen schort cadeau gekregen en wollen schoenen, dat 
ze ’s morgens niet kleppert.  
 Maar één is er niet tevreden – dat is de grote, mage-
re, witharige hond. Die snuift en snuffelt, en als je hem 
naar binnen trekt, loopt hij weer naar buiten. Ook het 
voorgezette eten raakt hij niet aan. Urte moet hem iets 
van de meegebrachte hondenbrokken geven, anders 
zou hij uiteindelijk nog verhongeren.  
 Urte legt uit: ‘Dat is een Siberische windhond, een 
barzoi, van een heel oud, voornaam nest met een stam-
boom van wel honderd jaar.’  
 Ze heeft hem gekregen van een Russische graaf, die 
bevriend was met haar vriend en ook met haar. Hij 
heet Petruschka en ze moeten allemaal hard lachen, als 
ze dat horen, want petroesjka betekent “peterselie”.  
 Erdme kan de hele dag niets anders dan kijken en 
nog eens kijken naar haar thuisgekomen dochter.  
 Wanneer die op de harde planken stoel zit – een be-
tere is er immers niet – en met haar donkerrode lippen 
glimlacht en haar gouden haren maken vurige stralen 
om haar heen, dan heeft Erdme het gevoel of ze in een 
donker hoekje moet kruipen om te huilen en te bidden 
dat God haar niet zal straffen voor dat al te grote ge-
luk.  
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XVII 
 
Voor Urte – die nu Ortrud heet – is in de kleine kamer 
een slaapplaats gemaakt en Jons en Erdme durven zich 
bij het opstaan nauwelijks te bewegen – uit angst dat ze 
hun dochter wakker maken.  
 Maar die laat zich niet storen. Die slaapt rustig een 
gat in de dag. Een uur duurt het aankleden en als haar 
vader van het land komt voor het eten, is ze net klaar.  
 Erdme heeft koffie gekocht, een pond voor twee 
mark, en loopt tussen fornuis en kamerdeur heen en 
weer om te horen wanneer het tijd voor het ontbijt is. 
Dan brengt ze alles op bed en kijkt bezorgd of Urte 
het zich wel laat smaken.  
 Als een engeltje ligt ze daar in haar witkanten hemd, 
met haar warrige gouden haar en het kuiltje onder haar 
hals, en de ringen, die ze alleen afdoet bij het wassen, 
schitteren als rode en blauwe zonnen op de geruite de-
ken.  
 Dit is de tijd dat ze gewoonlijk iets vertelt. Maar veel 
is het niet. En over lange periodes zwijgt ze. Dat ze 
veel van de wereld gezien heeft, weet Erdme al uit de 
brieven, maar wat ze overal gedaan heeft, laat ze in het 
duister.  
 Veel mannen wilden met haar trouwen, maar het 
werd nooit iets. Bij de rijken en hooggeplaatsten gaven 
de ouders geen toestemming en de anderen gaf ze zelf 
de bons. Toen ze dienster was in Koningsbergen, lie-
pen alle studenten haar achterna. Velen duelleerden en 
sommigen schoten zichzelf dood. Uiteindelijk kon ze 
het grote bloedvergieten niet meer aanzien en ging er-
vandoor naar Berlijn. En daar begon het leven pas 
echt.  
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 Als Erdme vraagt wat ze in de toekomst denkt te 
gaan doen, glimlacht ze maar zo’n beetje met haar 
blauwe ogen en zegt: ‘Maak je geen zorgen, mamusze. 
Voor iemand als ik ligt de rijkdom op straat. Maar eerst 
wil ik hier nog een beetje uitrusten.’  
 En dat doet ze ook grondig. Nooit helpt ze mee of 
voelt zich ergens verantwoordelijk voor. Ze zit nu eens 
binnen in het hoekje bij het raam en dan weer buiten 
op de tuinbank, kijkt naar de lucht en glimlacht. Alleen 
op haar kleren is ze precies, zet haar schoenen op de 
leest en borstelt en strijkt, en haar vingers, die er rond 
en lekker uitzien als marsepeinen worstjes, zijn snel en 
rustig met naald en draad.  
 Erdme lijkt nog steeds onder bekoring.  
 Wat voor werk ze ook doet, altijd denkt ze aan haar 
thuisgekomen kind, is bezig in haar buurt en sluipt om 
haar heen, alleen maar om haar stil en aandachtig te be-
kijken. Vaak is ze bang van pure trots, zodat ze zou 
willen zeggen: ‘Wees toch eens net als vroeger.’ Maar 
ze weet dat Urte dat niet meer kan, daarvoor is ze te 
lang weggeweest en heeft te veel Duitse leraren gehad. 
Want dat ze kan kalligraferen en dat ze Frans kent, dat 
heeft Urte verteld en ze heeft zelfs balletles gehad. 
Erdme weet wel niet goed wat dat is, maar het moet 
wel het chiqueste zijn wat er ter wereld te leren is.  
 Soms neemt ze Jons bij de hand en zegt: ‘Kom, 
wees nou eens blij! Wees nou eens blij!’  
 Maar hij is niet blij. Hij is bang om met zijn dochter 
samen te zijn en hij schaamt zich voor haar. Hij weet 
niet waar hij het met haar over moet praten en hoe hij 
zijn lepel vast moet houden, en het brood snijdt hij 
stiekem onder tafel.  
 In het begin deed ze vleierig tegen hem en noemde 
hem lief papaatje en zo. Maar toen hij daar niet op inging 



 124 

en een andere kant op keek, werd zij ook bang en zei 
geen woord meer dan nodig. Ze hebben nog geen ru-
zie, maar ze zijn wel vreemden voor elkaar en dat 
wordt van dag tot dag erger.  
 Erdme wordt er verdrietig van. Haar hart breekt, 
wanneer hij zwijgend op een afstand blijft staan, maar 
ze kan hem toch niet dwingen om van zijn dochter te 
houden.  
 Door het dolle heen is Katrike. Die wil alles van 
haar zus nadoen, zonder dat ze het begrijpt. Ze maakt 
haar nagels schoon, stift haar lippen en wast haar haren 
met kamille. Maar haar nagels worden alleen maar nog 
vuiler, haar mond ziet eruit als een bloedvlek en haar 
haren staan overeind als droog stro.  
 Alleen het lang in bed liggen kost haar geen moeite.  
 Erdme ziet het onderscheid wel en maakt zich zor-
gen. Niet dat ze nu minder van Katrike houdt. Integen-
deel: het lijkt een verwijt aan haarzelf, dat Katrike er zo 
verwaarloosd bij zit en zich in niets met haar zuster 
vergelijken kan. Want ook in het lichtblauw en met de 
grote strohoed op is het nog een verschil van dag en 
nacht.  
 En Urte piekert erover hoe ze haar kan helpen.  
 De zussen kunnen wel met elkaar opschieten. Urte 
vertelt Katrike alles wat ze weten wil en geeft haar 
kammen en ruches en alle mogelijke spulletjes, zodat 
ze niet jaloers kan worden.  
 Maar ook Urte ziet wel in dat het zo niet verder kan 
met haar.  
 ‘Als je Ulele was,’ zegt haar moeder, ‘dan zou je nu 
een man voor haar zoeken.’  
 ‘Ik kan net zoveel als Ulele,’ zegt Urte.  
 En omdat ze het vraagt, wordt op een dat dag Jons 
naar de wei gereden is de kleine Tuleweit uitgenodigd, 
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die al voor honderd bemiddelingen zijn procenten 
heeft gekregen.  
 In zijn lange domineesrok en zijn strakke broek 
komt hij kordaat binnenstappen met het idee dat hij 
hier weer even de jolige oom kan spelen; maar als hij 
Urte te zien krijgt, die hem in haar rozekleurige vlese-
lijkheid aankijkt, wordt hij even niet goed.  
 ‘Uit wat voor hemel is dát aan komen vliegen?’ 
vraagt hij.  
 En Urte zegt: ‘Neemt u plaats, meneer Tuleweit.’ En 
zij, Erdme, brengt iets van de vreemde, zoete wijn, 
waarvan nog steeds iets over is.  
 En Urte gaat verder: ‘U ziet misschien niet aan me, 
meneer Tuleweit, dat ik uit dit bescheiden milieu kom, 
maar dat geeft niks.’ En daarna complimenteert ze 
hem, omdat haar bekend is dat hij het bij zijn voorstel-
len altijd bij het rechte eind heeft.  
 Hij bedankt en maakt een buiging.  
 ‘Maar nu sta ik op het punt,’ vervolgt ze, ‘om een 
goed huwelijk te sluiten. Echt een heel goed huwelijk. 
En dan zou ik het natuurlijk prettig vinden, als mijn 
zuster me niet in verlegenheid bracht. Een Duitser zou 
het moeten zijn, en welgesteld, zodat ik zou kunnen 
zeggen: “Mijn zuster is getrouwd met een landeige-
naar.” Dat zou dan al een goede indruk maken.’  
 Erdme denkt: ze is nog slimmer dan Ulele. En die 
hele meneer Tuleweit is als was in haar handen.  
 Wat in zijn bescheiden mogelijkheden ligt, zal zeker 
gebeuren, maar uiteindelijk gaat het helaas om de 
bruidsschat.  
 ‘Natuurlijk, natuurlijk,’ zegt Urte. En als zij al ge-
trouwd zou zijn, zou het voor haar ook geen punt zijn 
om haar zuster rijkelijk te bedelen. Maar nu moet ze 
iets bescheidens voor lief nemen.  
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 ‘Wat noemt u “bescheiden”?’ vraagt de kleine Tule-
weit en maakt geen buiging meer.  
 Erdme krijgt hartkloppingen. Wat zal ze zeggen?  
 En ze zegt: ‘Nou, iets van vijfduizend mark.’  
 Vijfduizend mark heeft Jons op de spaarbank. Die 
heeft hij met haar in twintig jaar bijeengeschraapt. 
Maar die kan Urte niet bedoelen. Die zijn straks im-
mers hun oudedagsvoorziening. Ze zal de rest wel uit 
eigen zak betalen. En misschien ontbreekt er nog meer, 
want Tuleweit kijkt beteuterd en zegt dat je met zo’n 
klein aanbod gauw behandeld wordt als een nietsnut, 
maar hij zal wel kijken, hij zal adviseren en hoopt daar-
na op een royale beloning.  
 Daarmee drinkt hij zijn glas wijn leeg en belooft 
over een week terug te komen.  
 ‘Wil je die vijfduizend echt uit eigen zak betalen?’ 
vraagt Erdme vol dankbaarheid.  
 ‘Die zou ik heel graag betalen,’ zegt Urte glimla-
chend; ‘alleen: als ik ze had, zou ik ze zelf nodig heb-
ben.’  
 ‘Maar waar moeten ze dan vandaan komen?’  
 ‘Van waar vader ze naartoe gebracht heeft,’ ant-
woordt Urte. ‘Is het niet genoeg dat ik afzie van mijn 
helft?’  
 Erdme wil iets zeggen, maar het lijkt wel of ze een 
klomp hennep in haar keel heeft.  
 Alles moet weg! Alles moet weg! Alleen maar voor 
een nest voor Katrike.  
 En Katrike, die zolang in de kamer op de loer heeft 
gelegen, komt begerig aangelopen.  
 ‘Wie wordt het? Wie is het? Hoeveel hoeven heeft 
hij? Hoeveel paarden staan er in de stal? Hoeveel run-
deren grazen er aan de oever?’  
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 Dan is Erdme weer in staat om iets te zeggen. ‘Als 
dát de prijs is, zet dat huwelijk dan maar uit je hoofd. 
Vader geeft nooit al zijn spaargeld.’  
 En Katrike barst in huilen uit en kronkelt over de 
grond. Haar rijke man wil ze niet uit haar hoofd zetten. 
Want die is haar beloofd, al sinds ze een kind was. Die 
komt haar toe. Die is voor haar.  
 Erdmes hart draait om in haar lijf. Haar kind heeft 
gelijk. Er is nooit sprake geweest van iets anders. Nooit 
heeft zijzelf het zich anders voorgesteld.  
 Ze helpt Katrike overeind en liefkoost haar en be-
looft haar luchtkastelen.  
 Jons komt terug van de wei, ziet de behuilde gezich-
ten en is verbaasd. Maar vragen stelt hij niet. Dat heeft 
hij allang afgeleerd.  
 Erdme, die niet zo’n zuiver geweten heeft, gaat hem 
zoveel mogelijk uit de weg, maar ze komt hem toch te-
gen en uiteindelijk probeert ze het met verwijten.  
 ‘Je hebt geen hart voor je dochter,’ zegt ze, ‘en je 
hebt totaal geen respect voor haar.’  
 Hij vraagt: ‘Hoe kom je daarbij?’  
 En zij zegt: ‘Dat zie ik aan je gedrag. Je kon Katrike 
al niet uitstaan, en sinds Urte terug is, is het nog erger. 
Je bent gewoon een kúmetis’ – een gemene man – ‘en je 
blijft een kúmetis, en je hebt de pest aan iedereen uit 
een beter milieu.’  
 Hij zegt: ‘Ik heb nooit gemerkt dat jij uit een beter 
milieu kwam dan ik. Toen we begonnen waren we alle-
bei straatarm.’  
 ‘Ik had tenminste nog mijn bedden,’ antwoordt ze, 
‘en zesenzestig mark had ik ook, maar jij had zo goed 
als niks.’  
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 En hij zegt: ‘Voor dat beetje van mij moest ik twee 
jaar werken, maar waar jij je rijkdom vandaan had, is 
niet duidelijk.’  
 Het is of iemand haar een klap met een bijl geeft. ‘Ik 
heb het je tot op de heller en de pfennig voorgere-
kend,’ zegt ze, alsof ze met bloed overgoten is, en ze 
keert zich af.  
 Ze is nu zo woedend – dat ze hem bijna zou kunnen 
vergiftigen.  
 
 
  



 129 

XVIII 
 
Een week later is de kleine Tuleweit er weer. Hij heeft 
iemand die er niet afwijzend tegenover staat. Schmidt 
heet hij, maar is geen familie van de koopman in Hey-
dekrug. Zijn vader heeft niet ver van Mineiken een be-
drijf dat in de schulden zit, en hij is de derde van de 
vijf, heeft net zijn dienstplicht achter de rug en kijkt al 
uit onder de dochters in de streek. Of ze hem op zijn 
Duits willen ontmoeten. Op de markt of in de recht-
bank of waar dan ook, quasitoevallig.  
 Erdme begrijpt niets van die dingen, maar haar 
dochter Urte wil alles goed regelen.  
 Bij de volgende paardenmarkt moet het gebeuren. 
Daar leidt de jongeheer Schmidt dan een schimmal van 
zijn vader aan de halster, en dan moeten de zusters er-
naartoe gaan en hem bewonderen. En wat dan volgt, 
daar zorgt meneer Tuleweit wel voor.  
 Dat wordt van nu af aan grondig besproken, uren-
lang, dagenlang. Voor de drie vrouwen bestaat er ver-
der niets meer op de wereld. Het huishouden komt er 
bekaaid vanaf tussen al dat gesmiespel door.  
 Jons gaat stil zijn eigen gang, als een vreemde. Als 
hij geen nieuwe vriend gekregen had, was hij in zijn le-
ven nog nooit zo moederziel alleen geweest.  
 En die vriend is Urtes chique witte hond. Niet te ge-
loven hoe dat langzaam gegroeid is. Eerst stond hij op 
het erf en ging stil opzij, wanneer iemand hem aan wil-
de raken. Hij gromde tegen niemand en liet zeker niet 
zijn tanden zien, maar wie hem dacht te aaien, die 
greep in de lucht. Niemand kon hem naar binnen ha-
len, zelfs zijn bazinnetje Urte niet, en toen ze hem aan 
zijn halsband naar binnen trok, ging hij wel mee, maar 
was in een wip alweer buiten. Een slaapplaats vond hij 
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waar onder het afdak de wagens staan en altijd wat ver-
spreid hooi ligt. Daar bracht Urte hem ook zijn eten en 
daar lag hij stil om zich heen te kijken.  
 De enige die nooit probeerde met lokken en beet-
pakken dichterbij te komen, was Jons. Daarvoor leek 
de hond hem te chique en te voornaam. Maar kijk eens 
aan! Op een vroege morgen, toen Jons als eerste het 
huis uitging om naar zijn werk op het veen te gaan, wie 
sloop daar op enige afstand voorzichtig achter hem aan 
en ging aan de rand van de greppel liggen kijken? En 
wie bleef er stilzwijgend, zonder drinken en zonder 
ontbijt, tot Jons naar huis ging voor het middageten? 
En wie kwam er langzamerhand dichterbij en haalde 
zachtjes en met lange tanden het brood uit zijn vin-
gers? En wie rende er ten slotte, wanneer Jons naar de 
weiden reed, met uitgelaten sprongen voor de wagen 
uit en hield daar urenlang de wacht, tot Jons beladen 
terugkwam? 
 Urte is onaangenaam verrast, maar windhonden 
schijnen altijd ontrouw te zijn, zeggen ze. En daarom 
laat ze hem rustig over aan haar vader; alleen wanneer 
ze gaat wandelen op de straatweg naar Heydekrug of 
naar Ruß, neemt ze hem mee, want dan hebben de 
voorbijgangers iets om over verbaasd te staan.  
 Naar Heydekrug is het bijna een uur, maar dat geeft 
niets. Want daar zie je toch mensen die blijven staan en 
opgewonden lopen te gissen, omdat ze het plotselinge 
wonder niet kunnen bevatten. En Urte voelt zich Or-
trud en boodschapper van de grote wereld, die pas bij 
Berlijn begint en naar wie alle mensen verlangend sta-
ren die gedoemd zijn als heikneuters in de provincie te 
wonen.  
 Soms komt ze ook jonge mannen tegen met een lit-
teken van een duel, die vast in Koningsbergen gestu-
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deerd hebben en bij wie ze misschien ooit op schoot 
gezeten heeft.  
 Die werpt ze soms een lokkende blik toe en maakt 
ze gek. Want een kleinigheid voor haar hart moet ze 
toch hebben in die turfzwarte verlatenheid.  
 Alleen langs het huis van de veenbaas loopt ze niet 
graag. Ze weet het niet, maar ze voelt aan alles dat daar 
achter het raam twee ogen onderzoekend en onom-
koopbaar haar en haar leven onderzoeken. – –  
 Zo nadert de grote vee- en paardenmarkt, waarop de 
eigenaars van wijd en zijd elkaar treffen voor een koop 
en een dronk.  
 Jons heeft in alle vroegte een koe gebracht die bin-
nenkort tochtig wordt en daarom geruild moet worden.  
 De zusters melden zich pas wanneer hij weg is, want 
samen met hun vader aankomen zou niet niet bepaald 
respect wekken bij de anderen. Als alles goed gaat, glip-
pen ze in het gedrang langs hem heen en hoeven hem 
niet eens aan te spreken. Katrike wordt vandaag door 
Urte extra opgemaakt. Ze mag de krultang niet gebrui-
ken en geen lippenstift, en het katje miauwt dat haar 
zuster alleen maar jaloers is. Maar die glimlacht alleen 
en is niet eens boos als twee paar van haar sneeuwwitte 
handschoenen knappen op de knuisten van haar zus-
ter.  
 Dan gaan ze eropuit en Erdme moet huilen en bidt 
voor hen.  
 De ochtend gaat voorbij met werk en in angstige 
spanning.  
 Tegen tweeën komt Jons terug. Hij heeft goede za-
ken gedaan. De nieuwe koe geeft volgens het attest tien 
liter en hij hoefde nauwelijks bij te betalen.  
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 Maar in een vriendelijke stemming is hij niet. Som-
ber schrokt hij zijn brood naar binnen en vraagt met 
geen woord naar zijn dochters.  
 Dan gaat hij naar buiten naar Petruschka, die van-
morgen vroeg vastgebonden moest worden, omdat hij 
bij per se bij de koehandel wilde zijn.  
 Erdme ziet hoe hij de lange, spitse kop in zijn armen 
neemt en zachtjes tegen hem praat.  
 Dat gaat haar aan haar hart. Ze loopt hem na en 
zegt: ‘Met dat domme beest praat je, maar tegen mij, je 
vrouw, geen goed woord!’  
 En hij zegt: ‘Ik kwam de twee meisjes tegen, opgetut 
en met vreemde mannen. Toen ze mij zagen, keken ze 
een andere kant uit. Is dat soms niet genoeg?’  
 Zij neemt het natuurlijk op voor haar dochters. ‘Wie 
kan overal ogen hebben?’ zegt ze.  
 Maar hij blijft erbij. Ze keken zelfs om, of hij einde-
lijk niet weg was.  
 ‘Wat dan nog?’ zegt ze. ‘Wat kan ík daaraan doen?’  
 Dat schiet bij hem in het verkeerde keelgat en alles 
wat hij jarenlang opgekropt heeft komt aan het licht.  
 ‘Wat jij daaraan kunt doen?’ schreeuwt hij. ‘Jij hebt 
twee luilakken opgevoed, twee losbollen heb je opge-
voed, die geen zin in werken hebben, die alleen maar 
pyragge willen eten en tot in de middag de blaren op hun 
rug slapen – die het met de Duitsers aanleggen en hun 
vader zien als een stuk vuil. Jij kunt er net zoveel aan 
doen als een merrie, dat er een veulen uit haar lijf komt 
in plaats van een geit!’  
 Erdme denkt aan wat ze kortgeleden heeft moeten 
slikken. Zo’n woedeuitbarsting kan ze niet onbeant-
woord laten.  
 ‘Je hebt al een keer ruzie met me gezocht,’ zegt ze, 
‘maar dan ben je aan het goede adres!’ En dan verwijt 
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ze hem dat zij degene was die voor al die welvaart 
heeft gezorgd, dat hij alleen maar een knecht was die 
haar aanwijzingen volgde, vijfentwintig jaar lang en die 
vervangen kan worden door een willekeurige knecht, 
als ze zin heeft om die te huren.  
 Zijn ogen zwellen op en loeren naar links en loeren 
naar rechts, alsof hij iets zoekt en het niet kan vinden.  
 ‘Dat kan best waar zijn,’ zegt hij, ‘maar één ding kan 
die niet wat ik wel kan: jou nu een flink pak slaag ge-
ven!’  
 En omdat hij niets anders ziet, rukt hij de paal uit de 
grond waaraan Petruschka vastgebonden is en slaat 
Erdme daarmee op haar rug.  
 Ze geeft een schreeuw, valt op haar knieën en steunt 
op haar vlakke handen. Jette, die grijnslachend heeft 
staat luisteren, schreeuwt ook en springt op hem af om 
zijn hand hoog te houden, want de paal is zo dik dat 
een menselijk lichaam daaronder niet heel kan blijven.  
 Daarom gooit hij hem ook weg en haalt uit de stal 
de zweep. Petruschka loopt kwispelend naast hem en 
likt vragend zijn handen, maar hij let niet op de hond, 
slaat het hennepen koord om de steel en laat het in een 
boog door de lucht fluiten.  
 Zo komt hij terug op de plek waar Erdme nog 
knielt.  
 Maar daar staat opeens buurman Witkuhn voor hem 
– bleek en ingevallen als altijd – je zou hem omver 
kunnen blazen – maar in zijn rechterhand houdt hij de 
kamerbuks waarmee hij anders de mussen uit de ker-
senboom schiet.  
 Het geweer uit zijn handen rukken zou makkelijk ge-
noeg zijn, maar wat dan? Hoe kan hij zijn vrouw nog 
straffen, wanneer er twee tussenin staan?  
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 Daarom blijft hij rustig en zegt: ‘Buurman, heb je 
wel eens van huisvredebreuk gehoord en bedreiging 
met dodelijke wapens?’  
 Buurman Wilkuhn geeft geen antwoord en gaat zo 
voor Erdme staan, dat hij haar met zijn lichaam dekt.  
 ‘Daarom eis ik dat je mijn terrein verlaat – nu met-
een!’  
 Buurman Witkuhn verroert zich niet. Zijn rechter-
wijsvinger is vlak bij de trekker.  
 ‘Goed,’ zegt Jons, ‘dan ga ik nu naar de advocaat, die 
zal aangifte doen. Maar de zweep neem ik mee, en kom 
ik onderweg de twee meisjes tegen, dan krijgen die de 
klappen die hun moeder nog te goed heeft!’  
 Erdme barst in snikken uit en zakt dan helemaal in 
elkaar. Maar dat doet hem niets en hij loopt weg...  
 Hij ging naar geen enkele advocaat en de twee meis-
jes kwam hij ook niet tegen. Hij sliep met Petruschka 
in een hooiberg en toen hij ’s morgens rond voedertijd 
thuiskwam, vond hij het nest leeg. – Geen vrouw, geen 
dochters, geen dienstmeid.  
 Die zitten allemaal bij de buurman verderop. Je kunt 
hun stemmen horen over de weg heen.  
 En het spaarbankboekje is ook weg.  
 Van alles wat hij gisteren nog bezat, is alleen de 
vreemde hond over, die uit treurige mensenogen naar 
hem opkijkt, alsof hij de wandaad goed wil maken die 
hem aangedaan is en die eigenlijk zijn eigen wandaad is.  
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XIX 
 
Drieëntwintig jaar heeft buurman Witkuhn op Erdme 
gewacht.  
 En nu ze er is, is hij een oude man.  
 Hij blijft maar naar haar zitten kijken. Zij is de mooi-
ste, de jongste en de sterkste gebleven, maar hij is een 
oude man.  
 Haar dochters laat hij lachen en lopen en kletsen zo-
veel ze willen en let niet op hen. Voor hem zijn het 
twee vreemde dieren, die Erdme meegebracht heeft en 
wie hij onderdak moet geven, omdat ze nu eenmaal bij 
haar horen. En Jette is buiten bezig met zijn meid.  
 Urte en Katrike hebben gisteren iets bijzonders 
meegemaakt en dat vertellen ze telkens opnieuw: nau-
welijks zag de jongeheer Schmidt hen of hij was ver-
kocht. Eerst dacht hij wel dat Urte voor hem bestemd 
was, en toen wilde hij zich terugtrekken, want hij dacht 
dat hij te min was voor haar, maar toen hij hoorde dat 
het Katrike was, hapte hij des te blijer toe en bleef met 
hen tweeën en meneer Tuleweit tot laat in de middag 
bij Germania zitten. Tuleweit weet ook al een bedrijf 
voor hem dat tegen een aanbetaling van vijfduizend 
mark wel te krijgen is, alleen zou er voor vee gezorgd 
moeten worden, want zijn vader geeft hem helemaal 
niets.  
 Als het over vee gaat, spitst Erdme haar oren, want 
van haar eigen vee komt klaaglijk het loeien van de 
koeien, die in de vroegte niet gemolken en misschien 
ook niet gevoederd zijn.  
 Daarom zegt ze tegen Jette dat die er met een em-
mer naartoe moet. Die protesteert eerst, want ze denkt 
dat ze slaag krijgt, maar ten slotte doet ze het toch, en 
als ze terugkomt, vertelt ze dat de baas op de haksel-
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bank zat met zijn hoofd in zijn handen en Petruschka 
voor hem, en geen van beiden keek ook maar naar haar 
op.  
 En Urte vertelt verder: om drie uur ’s middags 
moest de jongeheer Schmidt weg, maar aan het tafeltje 
naast hen – daar zaten een paar voorname jonge heren 
met littekens van een duel en gouden knijpbrillen, die 
allang contact probeerden te leggen en die op haar 
proostten en zo. En ten slotte gingen ze allemaal bij el-
kaar zitten om vrolijk te drinken tot de avond. De 
vreemde heren dachten eerst dat de kleine Tuleweit 
hun vader was, maar toen ze hoorden dat hij alleen 
maar huwelijksmakelaar was, kwam er geen eind aan de 
plagerijen, zodat hij niets beters wist dan maar gauw te 
verdwijnen. En toen werd het pas echt een vrolijke 
boel.  
 En ze giechelen en knipogen naar elkaar en blijven 
maar stiekempjes doen.  
 Erdme wil voor buurman Witkuhn het huishouden 
doen, maar haar rug voelt gebroken door de klap met 
de paal. Daarom dringt Urte er ook op aan dat ze bij-
tijds voor een verklaring zorgt in verband met de ko-
mende scheiding.  
 Om vier uur ’s middags wordt aan de andere kant de 
goede wagen ingespannen en Jons rijdt weg zonder 
naar haar om te kijken.  
 Dit is het moment om te halen wat gisternacht niet 
meegenomen kon worden.  
 De voordeur, waarvan Erdme de sleutel heeft, is 
door Jons met een paar planken dichtgespijkerd tegen 
inbraak. Met twee vingers trek je die los. Het is gewoon 
lachwekkend.  
 Urte en Katrike pakken gauw hun spullen en ook 
zijzelf wijst wat ze voor zondag nodig heeft. Verder 
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moet iedereen zijn beddengoed hebben, want hoe kan 
buurman Witkuhn voor zoveel gasten zorgen?  
 Jons moet maar zien waarmee hij zich toedekt! De 
donsdekens gaan mee en zo nog veel andere dingen, 
zodat de handkar van de buurman vier keer hoogbela-
den het pad oversteekt.  
 Moeilijk wordt het afscheid van de koeien, die Erd-
me niet eens kan melken, zoveel pijn doet haar rug. Ze 
aait ze alleen maar en gooit hooi voor ze neer en denkt: 
wat zou het goed zijn als ik ze aan de andere kant had! 
Ook aan de nieuwe is ze al verknocht en toch heeft ze 
die nog maar nauwelijks gezien.  
 Dan krijgen de varkens nog hun voer, en daarna gaat 
ze naar huis.  

– – –  
 Tegen middernacht is er voor het huis van de buur-
man een vreselijk lawaai. De luiken krijgen harde klap-
pen en de dronken stem van Jons schreeuwt: ‘Dieven! 
Rovers! Kom naar buiten! Ik sla jullie dood, rovers! 
Die hoerige vrouw eerst! En dan haar’ – “minnaars” 
zegt hij niet, het is een veel erger woord dat hij zegt. 
En net zo scheldt hij op de dochters en de meid en 
dreigt hen allemaal dood te slaan.  
 Urte en Katrike knielen in hun hemd voor het bed 
van hun moeder en krijsen bij elke klap die het hout 
van de luiken wil versplinteren. En voor de kamerdeur 
staat buurman Witkuhn door het sleutelgat te roepen 
dat ze heel rustig moeten blijven; hij heeft zijn buks in 
de hand en als Jons buiten inbreekt, is het afgelopen 
met hem.  
 Maar uiteindelijk gaat de woesteling weg en ook het 
janken en huilen van Petruschka verstomt langzamer-
hand.  
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 De volgende morgen is er een lang gesprek tussen 
buurman Witkuhn en Erdme.  
 ‘Gisteren dacht ik nog dat je terugkon,’ zegt de 
buurman, ‘maar vandaag zie ik dat de brug gebroken is. 
Doe nu maar wat je het beste vindt. Ik zal je bijstaan in 
alles wat je wilt.’  
 ‘Ik weet niet wat ik moet doen,’ zegt Erdme.  
 En de buurman zegt: ‘Ik heb mijn hele leven ge-
dacht dat het grootste geluk op aarde was dat jij ooit 
mijn vrouw zou worden. Maar nu ik plotseling die kans 
krijg, zie ik in dat ik het niet over mijn hart kan verkrij-
gen. Want iedereen zal zeggen wat hij vannacht riep: 
dat wij al die jaren een verhouding hadden.’  
 ‘Dat was bijna zo,’ zegt Erdme.  
 ‘Als het zo geweest was,’ zegt de buurman, ‘dan had-
den we allang geen geweten meer en geen schaamte en 
zouden lachen als de mensen ons nawezen. Maar nu 
schrik ik al terug bij de gedachte dat ik Hem op mijn 
weg ontmoet.’  
 ‘Ik dring me aan niemand op,’ zegt Erdme gekrenkt.  
 ‘En ik ben een oude man,’ zegt de buurman. ‘Ik wil 
niet dat je me vervloekt, wanneer je me naar het kerk-
hof brengt.’  
 ‘Dus het enige wat ik nog kan doen,’ zegt Erdme, ‘is 
in Ausgedinge intrekken bij Katrike, wanneer die straks 
gaat trouwen.’  
 ‘Is het dan al zover?’ vraagt de buurman.  
 ‘Als ik alles weggeef,’ zegt Erdme en ze drukt haar 
hand op het spaarbankboekje, dat ze op haar blote li-
chaam draagt, ‘dan is het zover.’  
 ‘Hij zal de rekening wel geblokkeerd hebben,’ zegt 
de buurman.  
 ‘Misschien ook niet,’ zegt Erdme, en omdat ze toch 
naar Heydekrug moet voor de doktersverklaring, 
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neemt ze meteen de vijfduizend op die net zo goed van 
haar zijn als van hem. De buurman regelt een wagen, 
want zelf heeft hij er nog steeds geen, en als ze op wil 
stappen, moet ze door twee mensen geholpen worden, 
zo opgezet is alles.  
 Als de dokter haar onderzocht heeft, trekt hij een 
ernstig gezicht en zegt: ‘Het ziet er niet best uit, en wat 
ik op moet schrijven wordt ook niet best, maar toch 
raad ik jullie aan: maak het weer goed!’  
 Tot nu toe was alles voor Erdme nog een bange 
droom en vaak dacht ze: als hij nu zou komen en zou 
zeggen: ‘Laten we het bijleggen’ – bij God, dan ging ik 
terug. Maar nu de dokter zegt: ‘Het ziet er niet best 
uit,’ verhardt ze innerlijk en denkt alleen maar dat ze 
zichzelf recht moet verschaffen voor God en de men-
sen.  
 De beambte van de spaarbank kent haar al lang en 
telt zonder bedenkingen het geld uit. ‘Ja, ja,’ zegt hij, 
‘als je dochters uit wil huwelijken.’  
 En daar heeft ze het ook al in handen.  
 Katrike, die meegereden is, want ze kan zichzelf niet 
redden, is door het dolle heen van liefde. Ze noemt 
haar mamusze en mammelyte, wat anders alleen Urte zegt, 
en mane baltgalwele – mijn witte hoofdje – noemt ze 
haar, zoals oude moeders in liedjes heten, al is haar 
haar nog bijna bruin.  
 Op weg naar huis denkt Erdme de hele tijd dat ze 
Jons nu zal tegenkomen, maar ze komt hem niet tegen. 
Maar op haar wei, die wel vijfhonderd passen aan de 
andere kant van de straatweg ligt, ziet ze iets lichts. Dat 
is Petruschka. Die waakt over hem, want hij is waar-
schijnlijk weer dronken.  
 Van ver is al het loeien van de koeien te horen. Die 
redden het niet, als ze daar blijven.  
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 ‘Heb je plaats voor ze in de stal?’ vraagt Erdme.  
 ‘Ik heb plaats voor alles wat van jou is,’ zegt de 
buurman.  
 Daarom stuurt ze ook meteen Jette en de meid van 
Witkuhn om de koeien te halen.  
 En Katrike maakt een rondedans als een bezetene. – 
Het geld en het vee – alles is er. Nu kan er getrouwd 
worden.  
 En nog diezelfde avond gaat ze op weg naar de klei-
ne Tuleweit, dat die alles zo gauw mogelijk in orde 
brengt.  
 Urte wil met haar mee om een eindje om te lopen 
naar Heydekrug, waar de jongeheren van gisteren al er-
gens aan het wandelpad wachten. Ze ergert zich alleen 
dat Petruschka niet bij haar is – dan had ze er tien keer 
zo chique uitgezien. En daarom blijft ze uiteindelijk 
thuis.  
 Erdme ligt te beven van angst dat het spektakel van 
de vorige nacht vandaag om de koeien herhaald wordt. 
Maar dat gebeurt niet meer.  
 Ze moet wel een week in bed blijven en als ze over-
eind wil komen, krijgt ze een handdoek om zich aan op 
te trekken.  
 Maar de meisjes gebruiken de tijd om te halen wat 
enig belang is voor de uitzet – de grote hoektafel en de 
kast met de bonte bloempjes en nog veel meer.  
 Niemand houdt hen tegen, want ’s morgens rijdt hij 
weg en met het donker komt hij terug, en Petruschka 
loopt ernaast. Wat hij doet en waar hij uithangt weet 
niemand.  
 De vijfde dag van Erdmes bedlegerigheid stapt er 
een jonge man de kamer in. Die heeft een Duitse bak-
kenbaard en scheve, angstige ogen. En achter hem 
komt met een verhit gezicht en versgekruld strohaar 
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Katrike. Ze is bijna een hoofd groter dan hij en ziet er-
uit of ze hem op een arm wil nemen.  
 Dat is de jongeheer Schmidt, de toekomstige bruide-
gom van haar dochter.  
 Hij spreekt Erdme aan in gebrekkig Litouws en zij 
komt overeind en zegt in het Duits:  
 ‘Wat denkt u wel, ponusze? Wij spreken net zulk 
Duits als u. En in bed lig ik alleen, omdat ik reumatiek 
heb. Normaal werk ik net zo hard als de jongste.’  
 Katrike en de jonge man werpen elkaar een steelse 
blik toe, waaruit zij op moet maken dat haar dochter 
hem al alles verteld heeft. En nog iets anders komt bij 
haar op, maar dat zet ze meteen van zich af.  
 Hij zou het geld liefst meteen meenemen, maar zij 
weet dat het veilig onder haar lijf ligt, en ze zouden 
haar eerst dood moeten slaan om het mee te kunnen 
nemen.  
 ‘In het contract moet staan,’ zegt ze, ‘dat ik kost en 
inwoning krijg met zo en zoveel graan en aardappels en 
het recht om kippen te houden en nog andere rechten, 
die ik allemaal zal noemen. Anders gaat de koop niet 
door.’  
 Katrike begint meteen te huilen en verwijt haar dat 
ze haar geluk in de weg staat. Maar de jongeheer 
Schmidt zegt: ‘Dat komt ook allemaal in het contract, 
maar dat is een heel ander contract dan ik met de eige-
naar zal sluiten. Want het gaat hem niets aan wat wij 
onderling willen regelen.’  
 Dan ziet ze in dat die domme Duitser slimmer is 
dan zij en schikt zich in alles wat er gevraagd wordt.  
 Maar eerst wil ze beter worden en meegaan naar de 
rechtbank en alles tot in de details kunnen controleren.  
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 Katrike en de jongeheer Schmidt kijken elkaar al-
weer aan. Maar dan geven ze elkaar een hand en knie-
len voor het bed en vragen haar zegen.  
 Ze huilt en kust en zegent de twee, maar denkt bij 
zichzelf: ik wil toch eerst de advocaat spreken.  
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XX 
 
De veenbaas zit over zijn schrijfwerk gebogen en als er 
op de straatweg iemand langskomt, kijkt hij uit het 
raam. Dat is zijn manier om duidelijkheid te krijgen 
over de mensen die hem toevertrouwd zijn. Aan hun 
uiterlijk, hun manier van lopen en het moment dat ze 
kiezen, en de lasten die ze dragen kan hij precies zien 
wat hij van hen moet denken, of ze vooruitgaan of in 
de versukkeling zijn geraakt.  
 De veenbaas is nu ook niet jong meer en de dertig 
jaar die hij aan het veen geofferd heeft beginnen zijn 
haren te bleken. Maar zijn ogen zien nog net zo scherp 
als vroeger en nog steeds houdt hij tweeduizend men-
sen strak in het gareel.  
 Op een mooie zomeravond ziet hij Jons Baltruschat 
lopend naar huis gaan, terwijl er ’s morgens een ladder-
wagen voorbijreed. Jons Baltruschat valt hem al een 
tijdje op. ’s Morgens gaat hij naar de wei en ’s avonds 
rijdt hij dronken terug. En de vreemde, witte hond, die 
van die dochter van hem is, loopt ernaast.  
 Maar vandaag komt hij te voet. Hij wankelt ook. 
Maar zijn manier van lopen is meer die van een zieke 
dan die van een dronkeman. Daarom doet de veenbaas 
het raampje open waar vroeger de stang met de leren 
buidel door geschoven werd, en roept: ‘Jons, wil je 
even binnenkomen?’  
 Jons schrikt en doet alsof hij niets gehoord heeft, 
maar als de veenbaas aanhoudt, moet hij zich wel 
schikken; hij keert om en gaat de kamer binnen. Pe-
truschka gaat mee. Die loopt meteen naar de veenbaas, 
steekt zijn slangenkop in zijn hand en slaat zijn vochti-
ge ogen naar hem op, alsof hij wil zeggen: ‘Als jíj niet 
helpt!’  
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 De veenbaas ziet in één oogopslag: met Jons is het 
zo goed als afgelopen; maar hij weet dat grote woorden 
alleen maar afschrikken en intimideren, en daarom zegt 
hij zo terloops: ‘Ik dacht toch dat je vanmorgen met de 
wagen was. Heb je die ergens laten staan?’  
 ‘Ja,’ zegt Jons, ‘die heb ik laten staan.’  
 ‘Waar dan?’  
 ‘Op – de – straatweg.’  
 ‘Maar waarom?’  
 ‘Ja – nou.’ Meer komt er niet uit.  
 ‘Laten we hem dan meteen gaan halen,’ zegt de 
veenbaas en hij grijpt naar zijn pet.  
 Maar Jons wil niet. ‘Dat heeft geen zin,’ zegt hij.  
 ‘Waarom heeft dat geen zin?’  
 ‘Omdat het paard er niet meer is.’  
 ‘Waar is dat dan?’  
 ‘Geen idee.’  
 ‘Aha,’ zegt de veenbaas. ‘Je was dronken, bent in de 
greppel gaan liggen, en ondertussen heeft iemand je 
paard uitgespannen.’  
 ‘Wie weet,’ zegt Jons.  
 ‘En dan loop je hier voorbij zonder aangifte te 
doen? Wil je dat mooie bruine paard echt niet meer te-
rughebben?’  
 ‘Kan me niet schelen,’ zegt Jons.  
 ‘Vroeger kon het je wel degelijk wat schelen.’  
 ‘Toen waren de koeien er ook nog.’  
 ‘Zijn die er dan níét meer?’  
 ‘Niks is er meer. De varkens zullen ze vandaag ook 
wel gehaald hebben.’  
 ‘Wie?’  
 ‘Nou, Erdme en de meisjes.’  
 ‘En dat laat jij over je kant gaan?’  
 ‘Kan me niet schelen.’ En daar blijft hij bij.  
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 Petruschka kijkt al die tijd op naar de veenbaas, zo-
als een mens naar de reddende God. Die aait zijn holle 
rug, waar de vacht vervilt is en dofzwart en onder de 
wondkorsten zit. En hij zegt: ‘Hoe komt het dat die 
vreemde hond aan jou gewend is?’  
 ‘Dat ging vanzelf,’ zegt Jons.  
 ‘Weet je wat je dochter voor iemand is?’ vraagt de 
veenbaas.  
 ‘Dat wil ik echt niet weten,’ zegt Jons.  
 Daarmee gaat hij weg.  
 De veenbaas telefoneert naar alle diensthoofden 
over het bruine paard en heeft daarna een slapeloze 
nacht.  
 De volgende morgen laat hij Smailus komen. Die 
staat te bibberen op zijn stok en zijn ogen kijken glazig, 
maar het vermetele Poolse gezicht heeft hij nog steeds 
en zijn snor heeft een forse welving, alsof hij binnen-
kort een veldslag aan wil kondigen tegen de Moskovie-
ten.  
 Maar veldslagen levert hij niet meer. Daar heeft zijn 
vierde rijkelijk voor gezorgd. Als God het wil en ze 
sterft, dan is ze in staat de vijfde bij voorbaat voor hem 
te bederven.  
 ‘Wat is er toch met de Baltruschats aan de hand?’ 
vraagt de veenbaas. En nu hoort hij het nodige.  
 ‘Waarom ben je niet uit eigen beweging naar me toe 
gekomen om dat te vertellen?’  
 Zijn vrouw wilde dat niet.  
 ‘Waaróm wilde je vrouw dat niet?’  
 Jons heeft een keer een geit van haar ingepikt en 
daarvoor moet ze wraak nemen.  
 ‘En wat heeft zij van hem ingepikt?’  



 146 

 Smailus lacht vol leedvermaak. ‘Dat is niet meer te 
tellen,’ zegt hij. Wat een mens! Maar daar wil de veen-
baas niets van weten.  
 ‘Denk je dat Erdme iets van plan was met Witkuhn?’  
 Die vraag vindt hij te moeilijk. Dat zijn eigen vier 
vrouwen hem trouw geweest zijn, dat weet hij, maar 
voor de anderen durf je je hand niet in het vuur te ste-
ken.  
 ‘Maar jij hebt niks gemerkt?’  
 Nee, hij heeft niks gemerkt. En daarom mag hij 
gaan. – – –  
 De veenbaas weet het nog niet. Zal hij Erdme in het 
huis van Witkuhn opzoeken of zal hij haar laten ko-
men? Dan ziet hij haar net voorbijgaan. Ze trekt nog 
met een been en haar rug en hoofd zitten in het ver-
band, maar kruipen kan ze al wel.  
 ‘Hé – kom eens binnen!’  
 Ze blijft staan en kijkt hem kwaad aan.  
 ‘Mooie verhalen hoor ik over je.’  
 Ze zwijgt en kijkt hem kwaad aan.  
 ‘Na vijfentwintig jaar samenleven – schaam je je 
niet?’  
 Dan brandt ze los: met de paal van de schutting 
heeft hij haar geslagen – bijna haar ruggengraat heeft 
hij gebroken – smerige scheldwoorden heeft hij geroe-
pen – hij kotste op haar gedrag als echtgenote – hun 
fatsoenlijke dochters wilde hij mishandelen, en wat het 
ergste is: het vee heeft hij laten verhongeren, zodat zij 
het nog maar net heeft kunnen redden door het weg te 
halen.  
 De veenbaas ziet meteen: het ziet er slecht uit voor 
Jons en zíj is een furie geworden. Mooie woorden hel-
pen niet. Dus probeert hij het met lelijke woorden: 
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‘Weet je wat ik nu ga doen? Ik zorg dat de gendarme je 
naar de cel brengt.’  
 Maar ze lacht hem alleen maar uit. ‘Dat kan. Maar 
morgen kom ik hier weer langs.’  
 ‘Vergis je niet.’  
 ‘Waarom zou ik me vergissen? Hij heeft geen aangif-
te gedaan. En hij gaat ook geen aangifte doen. Hier on-
der mijn vest heb ik de doktersverklaring. Daarin staat 
geschreven hoe erg het was en dat ik alleen door een 
wonder in leven ben gebleven. Als iemand in de cel 
hoort, dan is hij het. En ik ga nu naar mijn oudste 
dochter. Die wordt een rijke vrouw. En morgen gaat ze 
in ondertrouw. En als ik hier eenmaal weg ben, dan 
kan niemand me wat maken!’  
 Dat is geen koppigheid meer, dat is regelrecht ver-
zet. In de loop der jaren hebben maar weinigen hem zo 
tegemoet durven treden.  
 ‘Wat je daarnet zei, Erdme Baltruschat, dat vergeet 
ik maar zo gauw mogelijk. Maar ik zal je één ding zeg-
gen: er komt een dag, en dat duurt niet lang meer, dat 
je jezelf gelukkig prijst dat je nog een keer bij Jons kunt 
schuilen. Laten we hopen dat hij je dan ook opneemt.’  
 Ze bijt op haar tanden en zweert bij de almachtige 
God: ‘Dan verdrink ik me nog liever in het turfgat.’  
 En met die woorden strompelt ze weer weg naar 
Heydekrug, waar de advocaat haar moet vertellen hoe 
ze voorkomt dat haar dochter en schoonzoon, aan wie 
ze alles offert, haar willen afzetten.  
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XXI 
 
Het geld moet weggegeven worden. Daar is niets aan 
te doen. Want zonder aanbetaling komt het stuk grond 
niet in haar bezit. Uit voorzichtigheid wordt het op 
naam van haar dochter gezet, dat de jongeheer Schmidt 
er vóór de bruiloft niet op terugkomt.  
 De koeien en de varkens en alles wat van de huis-
raad meegenomen is, komen erbij, want er is helemaal 
niets.  
 Het contract wordt getekend en het geld is weg – zo 
snel als je een vlieg doodslaat. De borrel wordt betaald 
door Erdme, maar gezellig is het niet. De vorige eige-
naar beweert dat hij zijn have en goed te grabbel heeft 
moeten gooien en de jongeheer Schmidt vindt dat de 
helft van de prijs ook nog royaal geweest was. Dat er 
geen klappen vallen, komt door Urte, die beide partijen 
lief aankijkt en zo het ergste voorkomt.  
 Daarvoor beloont ze zichzelf door naderhand een 
eindje te gaan wandelen, waarbij ze al gauw de jonge-
heren met de littekens tegenkomt, die haar voorzichtig 
volgen, tot ze elkaar op de verlaten straatweg vriend-
schappelijk bijeen kunnen komen.  
 Katrike wil met de jongeheer Schmidt opeens naar 
haar schoonouders, wat niemand haar kwalijk kan ne-
men, en daarom gaat Erdme alleen naar huis.  
 Naar huis? – Alsof ze een “thuis” heeft – dat komt 
pas morgen. Want voor morgen heeft de advocaat het 
lijfrentecontract klaargelegd. Daarin staat precies ver-
meld waar ze tot haar dood recht op heeft – en ze 
heeft zelfs voor de tijd ná haar dood gezorgd. Niet 
minder dan tien vlaaien en zes glazen bier moeten de 
begrafenisgasten voorgezet worden, en het kruis op 
haar graf moet van gietijzer zijn.  
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 Zo is alles prima geregeld. Maar toch heeft ze geen 
voldaan gevoel. Als ze nu bijvoorbeeld Jons zou tegen-
komen, hoe zou ze dan door kunnen lopen zonder een 
woord te zeggen?  
 Daar is nu de lange brug over het moeras! En ze 
moet denken aan de lentedag waarop ze vijfentwintig 
jaar geleden met Jons naar het veen trok. Toen keken 
de paardenbloemen vergenoegd uit het blauwe doodtij 
en ze zei: ‘Als de bloempjes het hier redden zonder te 
verdrinken, dan redden wij het ook.’  
 Precies zo zei ze het. Ze heeft het gevoel of het pas 
gisteren was.  
 Maar wat heb je eraan als je het redt, denkt ze, als al-
les uiteindelijk weer teniet wordt gedaan?  
 In haar onwetendheid dacht ze dat ze er allang wa-
ren en dat er geen ruzie meer kon komen; toen was die 
er opeens als een dief in de nacht en deed alles – maar 
dan ook alles – teniet.  
 Overigens: ze is woedend op Katrike, die haar het 
geld afhandig maakt! Dat kreng kon nauwelijks wach-
ten tot ze haar vest had opengeknoopt!  
 Maar morgen, denkt ze, morgen wordt alles vastge-
legd. Uit het huis zal niemand haar weg kunnen pesten, 
daar heeft de advocaat wel voor gezorgd, en het 
bruidspaar zal goedschiks of kwaadschiks zijn toestem-
ming moeten geven.  
 Alleen de handtekening ontbreekt nog. Morgen om 
elf uur zien ze elkaar weer in Heydekrug en zondag 
over een week kan dan de bruiloft zijn.  
 Als ze bij de buurman komt, is het of ze weer ziek is 
en moet gaan liggen, zo verslagen voelt ze zich. Alleen 
komt dat niet door haar rug; het is het hartzeer dat ze 
alles weg moet geven.  
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 De buurman ziet wel hoe ze eraan toe is en zegt 
troostende woorden. Maar veel kan hij niet zeggen.  
 Twee uur na haar komt Urte. Ze heeft verhitte wan-
gen en de opwinding is nog van haar gezicht af te le-
zen. Ze kwam de veenbaas tegen en die onbeschaamde 
kerel hield haar staande en eiste een verklaring omtrent 
het gedrag. Wat denkt hij wel?  
 Ze is druk bezig met haar koffer, maar vol tederheid 
tegenover haar afgematte moeder en ze staat erop dat 
de buurman voor een wagen zorgt om haar morgen 
zelf naar Heydekrug te brengen. Want dat hele eind lo-
pen twee dagen achter elkaar zou te veel kunnen wor-
den.  
 Laat op de avond knielt ze nog voor haar moeders 
bed en streelt en kust haar handen en vraagt vergeving 
voor alles wat ze haar heeft aangedaan en nog aan 
moet doen. Erdme weet wel niet wat ze bedoelt, maar 
ze is vandaag zo weekhartig dat ze de kussensloop he-
lemaal nat huilt.  
 En ’s morgens, als ze met de buurman wegrijdt, be-
gint Urte weer alsof het een afscheid voor altijd is. 
Vandaag negeert ze het. Ze heeft alleen oog voor daar-
ginds. Of Jons zich niet ergens laat zien. Maar daar is 
alles leeg en stil. Ook Petruschka flitst nergens tevoor-
schijn. Flitsen doet hij natuurlijk niet meer, want wie 
weet hoe smerig hij nu is.  
 Precies om elf uur stopt de wagen voor het huis van 
de advocaat. Ze dacht dat het bruidspaar al op de loer 
zou liggen, maar er is niemand. Ook om half twaalf 
nog niet en evenmin om twaalf uur.  
 De advocaat heeft een afspraak op de rechtbank en 
zegt in het voorbijgaan dat ze nu moet wachten tot 
twee uur, want voor die tijd is hij niet terug.  
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 En als hij om twee uur terugkomt, is het bruidspaar 
er nog steeds niet.  
 ‘Het kantoor sluit om half vier,’ zegt hij. ‘In de tus-
sentijd kunt u altijd nog komen.’  
 Erdme, die op de drempel zit, heeft al lang pijn in 
haar rug, en de buurman haalt haar over om naar het 
dichtstbijzijnde café te gaan. Daar kan ze tenminste 
languit zitten. Maar ze wil niet. Ze zou het bruidspaar 
uiteindelijk nog mis kunnen lopen.  
 De buurman koopt broodjes en een borrel voor 
haar en daarna gaat het wel weer.  
 Als de klok zes slaat, komt de chef de bureau naar 
buiten en zegt dat het voor vandaag nu jammer genoeg 
te laat is, maar het document ligt klaar en de advocaat 
is morgen of wanneer dan ook graag bereid het te be-
krachtigen.  
 Zo rijden ze weer terug. Erdme heeft haar hoofd-
doek om haar mond en wangen gebonden en zegt geen 
woord. Wat moet ze ook zeggen? Van denken wordt 
ze bang – en van praten nog veel meer!  
 Ook de keel van de buurman is bevroren. En zo ko-
men ze aan. Wat ze daar vinden, gelooft niemand. Ik 
kan het tien keer vertellen, maar u gelooft me toch niet.  
 De koeien zijn weg. De varkens zijn weg, de bedden 
zijn weg. Ook de rest van de huisraad van de overkant 
is weg. Urte is ook weg. En zelfs dat kreng van een Jet-
te is weg.  
 De meid van Witkuhn, die een fatsoenlijk meisje is, 
ziet de geschrokken gezichten en barst in snikken uit. 
Ze zeiden dat het in opdracht van Erdme gebeurde, 
anders had ze buurman Smailus geroepen of iemand 
anders – en ze kijkt met een schuin oog naar het huis 
van Baltruschat.  
 Wat is er in godsnaam gebeurd?  



 152 

 Kort na elven kwam er een ladderwagen voorrijden. 
Daarop zat het bruidspaar en ze zeiden dat ze nu alles 
mee wilden nemen voor het toekomstige bedrijf. En 
moeder was er al om alles te regelen en zou later nog 
een keer haar eigen spullen komen halen.  
 En daarna hebben ze voorin de huisraad ingeladen 
en achterin de varkens. En de koeien bonden ze vast, 
en zo zijn ze weggereden. En Urte gaf haar nog vijf 
mark voor de goede bediening.  
 En ja! Twee brieven hebben ze op tafel gelegd. Voor 
wie die zijn, weet ze niet, want er staat niets op.  
 Erdmes rug wordt helemaal stijf en gevoelloos. De 
buurman en de meid moeten haar naar binnen dragen.  
 Daar liggen de brieven.  
 Katrike schrijft zo:  
 

Moedertjelief,  
Ik vind het heel verdrietig om van je te moeten scheiden. Maar 
mijn bruidegom, de jongeheer Schmidt, en zijn familie willen het 
zo. De Duitsers zeggen dat het bij hen niet gebruikelijk is dat de 
moeder voor kost en inwoning meegesleept wordt in het bedrijf. 
En ze zeggen dat ze er dan liever niet aan beginnen. De bruiloft 
wordt gevierd in heel kleine kring en daarom kan ik je niet uit-
nodigen. Wat ik echt ook heel verdrietig vind. Het vee en de an-
dere dingen heb ik meteen meegenomen, want mijn bruidegom, de 
jongeheer Schmidt, heeft het zwart op wit. Een aanklacht heeft 
dus geen zin. Ik dank je voor alles wat je me gegeven hebt en zal 
tot in eeuwigheid van je houden.  
 Je trouwe dochter Katrike  
 
En Urte schrijft zo:  
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Mamusze van me,  
Ik weet dat ik je slecht behandeld heb, maar Katrike stond erop. 
Daarom vroeg ik je gisteren en vandaag ook steeds vergiffenis. 
Bij Katrike blijf ik niet, maar ik ga van Jugnaten meteen door 
naar Berlijn. Als ik ondanks mijn mooie kleren niet arm was 
als een kerkrat, nog veel armer dan Ulele ooit geweest is, dan 
zou ik je nu meenemen. Maar dan zouden we elkaar alleen 
maar tot last zijn. Daarom raad ik je aan om gauw te scheiden 
en te trouwen met buurman Witkuhn, die toch altijd van je ge-
houden heeft. Als je daaraan denkt, lijkt het wel een treurig 
boek en dat moet toch op zijn minst goed aflopen. Naar de boze 
vader kun je immers toch niet terug. De ontrouwe Petruschka 
mag bij hem blijven. Ik wil hem niet meer. Vaarwel, mamusze, 
en wees niet boos. Ik stuur je binnenkort iets moois.  
 Je Urte 
 
Zo luiden de afscheidsbrieven van de twee dochters.  
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XXII 
 
Erdme wil in bed gaan liggen, maar ze kan niet meer 
op haar benen staan. Dan stapt buurman Witkuhn bij 
haar de kamer in. Hij heeft zijn jas over zijn arm en 
zegt: ‘Tot vandaag waren je dochters hier. Ik zou nu de 
meid bij je kunnen laten slapen, maar voor de rechter 
zullen ze haar niet geloven, omdat ze immers van mij 
afhankelijk is. En ik ben wel een oude man, maar om-
dat ik er nou eenmaal van verdacht word dat ik iets 
met jou heb, wil ik je verdere leven niet moeilijker ma-
ken door vannacht alleen met je onder één dak te sla-
pen. Tenminste zo goed als alleen. Daarom zal ik buur-
man Smailus vragen om een slaapgelegenheid en daar-
mee doorgaan zolang dat nodig is voor jouw goede 
naam.’  
 Dan ziet Erdme in dat ze geen dak meer boven haar 
hoofd heeft, want de buurman wegjagen uit zijn huis, 
dat kan ze niet.  
 Maar omdat ze weet dat hij er niet van af te brengen 
is, zegt ze voor de schijn ja, maar geeft hem ook haar 
dankzegging mee en zegt dat ze meteen gaat rusten.  
 Maar zodra hij weg is, pakt ze de stok waarop ze 
moet steunen – en ziedaar! Nu kan ze weer op haar be-
nen staan.  
 Tegen de meid zegt ze dat ze even de frisse lucht in 
wil, en daarmee loopt ze het erf af.  
 Het is een lieflijke avond, alleen – het is godgeklaagd 
– weet ze niet waar ze naartoe moet.  
 Tegenover de veenbaas zwoer ze: het turfgat in. Zo-
iets is makkelijker gezegd dan gedaan.  
 Toch moet het wel het turfgat worden, want wat 
blijft er verder over?  



 155 

 Op het pad blijft ze staan om nog één keer naar haar 
eigen huis te kijken.  
 Vreemd, denkt ze, dat ik nooit iets van hem zie of 
hoor. Sinds ze zijn paard gestolen hebben, kan hij niet 
meer wegrijden. En lopend komt hij ook niet langs. 
Zelfs Petruschka lijkt van de aardbodem verdwenen.  
 Ze werpt een blik op de lijsterbesboom, waarvan de 
bessen al half en half rood zijn, en ook de tuin bekijkt 
ze van ver. Veel ziet ze niet meer, want het wordt al 
donker, maar dat de zonnebloemen opbloeien en dat 
de wind de staken van de bonen omvergegooid heeft, 
dat ziet ze ook vanaf het pad.  
 Als ik niet zo uitgeput was, denkt ze, dan zou ik 
straks over de schutting klimmen om ze nog overeind 
te zetten.  
 En dan gaat ze op weg – naar het turfgat.  
 De plaggen die zwart en als het ware met vet over-
goten aan de rand staan, heeft ze nog zelf gestoken. 
Maar niet meer alleen, zoals in haar jonge jaren. Met de 
meid erbij waren ze met zijn drieën, zoals het hoort. 
En Jons had het het zwaarste: die moest steken.  
 De avondzon ligt vuurrood op het water.  
 Als ik hier nu in spring, denkt ze, dan zal hij zijn he-
le leven denken dat ik stiekem iets had met buurman 
Witkuhn. Want wie moet het hem vertellen? Als de 
buurman het wil zeggen, slaat hij hem dood.’  
 En daarbij valt haar op dat doodgeslagen worden 
helemaal niet zo erg is. Hierin springen is erger.  
 Hoe zou het zijn, denkt ze verder, als ik eerst nog 
met hem zou praten om alles in het reine te brengen? 
Meer dan me doodslaan kan hij immers niet.  
 En daar wordt ze zo blij van alsof dat nog een zegen 
was. Als ze hier maar niet in hoeft te springen!  
 Daarom gaat ze meteen terug.  
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 Om haar weggelopen dochters klaagt ze al helemaal 
niet meer, alleen dat het vee weg is, doet haar verdriet.  
 Had ik maar één koe aan de lijn, denkt ze, dan kon 
ik me al aan hem vertonen. Maar zo helemaal als bede-
lares voor de deur te staan, is toch wel heel moeilijk.  
 En nu wil ze liever weer het turfgat in. – – –  
 Als ze opnieuw voor het pad met de lijsterbessen 
staat, is het al nacht, maar echt nacht wordt het in juli 
immers niet.  
 Als ik hem niet thuis tref, denkt ze, dan ga ik bij de 
kachel zitten wachten tot hij terugkomt.  
 En zo loopt ze langzaam het pad op tot aan de 
poort. De waakhond verroert zich niet. Ja, natuurlijk, 
die heeft hij vergiftigd, omdat hij zich losgerukt had en 
Petruschka gebeten had. Dat vertelde de meid van 
Smailus.  
 De poort staat open. Waarom ook niet? Het vee is 
allang weg, dat heeft ze immers zelf gestolen.  
 Zou hij op zijn minst de voordeur op slot hebben 
gedaan?  
 Maar hoe kan hij dat? Zijzelf heeft immers de sleu-
tel.  
 Zo doet ze dus de deur naar de hal open.  
 Dan komt er uit het donker iets lichts gesprongen, 
dat aan haar ruikt en ruikt en ruikt en dan voor haar 
gaat staan huilen zoals een mens huilt.  
 Huilt hij van blijdschap? Huilt hij van ellende? Wie 
zal het zeggen? Haar ogen zijn al aan het donker ge-
wend, en als Jons in zijn kleren uit de kamer komt, ziet 
ze hem duidelijk. Ze ziet ook meteen dat hij nuchter is. 
Hij lijkt alleen slaperig.  
 En als hij vraagt wie er is, geeft ze niet meteen ant-
woord, maar zakt voor de kachel in elkaar. Ze denkt 
dat hij nu de schop zal pakken of de bijl.  
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 Maar wat doet hij?  
 Hij doet de huisdeur wijdopen om haar beter te kun-
nen zien en dan gaat hij naast haar staan en vraagt: ‘Is 
het nog steeds je rug, dat je niet op kunt staan?’  
 Nee, de rug is het niet meer, ook de angst is het niet 
meer; nu zijn het de tranen waardoor ze niet op kan 
staan.  
 En ze knielt voor de kachel en legt haar voorhoofd 
op de rand en huilt en huilt, omdat ze er is en omdat 
hij de bijl niet pakt of de schop.  
 Maar hoe moet ze het vertellen van het spaarbank-
boekje en het vee? En dan ook naar waarheid hoe ze 
tegenover de buurman staat en stond?  
 En omdat ze niet weet wat ze moet zeggen, blijft ze 
liggen huilen.  
 Dan zegt Jons: ‘De meisjes zijn godzijdank ook 
weg.’  
 ‘Dat weet je?’ zegt ze en komt overeind.  
 ‘Ik heb alles zien inladen vanmiddag,’ zegt hij.  
 ‘En je hebt ze niet halfdood geslagen?’  
 ‘Ik heb al iemand halfdood geslagen,’ zegt hij en gaat 
naast haar op de kachel zitten.  
 Dan heft ze haar hoofd en legt het tussen zijn knie-
ën, en hij legt zijn hand op haar haar, en zo blijven ze 
lang zitten.  
 Maar uiteindelijk moet ze het toch vertellen – eerst 
dat met de buurman.  
 Ze doet erg haar best, maar het wil niet lukken. ‘De 
buurman...’ zegt ze, ‘de buurman...’ En daar blijft het 
bij.  
 ‘Maakt niet uit met de buurman,’ zegt hij, ‘als jij er 
maar bent.’  
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 Nu weet ze dat hij haar alles vergeven heeft, al was 
het nog zo erg. Maar ze wil het niet op zich laten zitten 
– geen uur meer.  
 En dan kan ze opeens wel opkomen en ze gaat naast 
hem zitten en vertelt over het gezangenboek – wat 
voor wonderen dat in haar jeugd bewerkte. Maar nu 
zijn ze allang op leeftijd en daar overheen. En dat de 
buurman vannacht naar buurman Smailus gegaan is, 
vertelt ze ook.  
 Hij zegt: ‘Maar je bent er.’ En verder zegt hij niets. – 
– –  
 Nu willen ze gaan slapen. Maar er zijn geen bedden.  
 ‘Ik lig anders op het stro,’ zegt hij, ‘en ik trek de 
paardendeken over me heen.’  
 Het paard is weg, maar zijn paardendeken doet nog 
dienst.  
 ‘Toen we begonnen,’ zegt ze beschaamd, ‘hadden 
we tenminste beddengoed.’  
 ‘Ach God,’ zegt hij, ‘het vee is weg en veel huisraad 
en al het spaargeld’ – als hij “al het spaargeld” zegt, 
moet hij toch even slikken en er gaat een steek door 
haar hart – ‘maar de mooie gebouwen zijn er en de wei 
hebben we ook en de aardappels gedijen – en de veen-
baas zegt: “Het paard komt wel terecht”, en voor de 
rest sluit hij een lening. We beginnen nog een keer van 
voren af aan, dat is alles.’  
 Als hij dat zegt, voelt Erdme zich weer heel jong. En 
dan kruipen ze stil in het kale bed en dekken zich toe, 
voor zover de krappe paardendeken het toelaat. En ze 
hebben het ook niet koud, want de nacht is zacht en ze 
kunnen elkaar warm houden.  
 Als Erdme eenmaal ligt, denkt ze: God, o God, wat 
liggen we hier mooi! En haar rug wordt gauw beter en 
dan werkt ze weer voor drie. En de zegen komt, zoals 
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hij de eerste keer kwam. Nee: hij ís al gekomen, want 
Jons ligt immers bij haar en zegt half slapend: ‘Maar je 
bent er.’  
 Petruschka heeft zijn kop tussen zijn poten gelegd 
en droomt van een badkuip met lauwwarm zeepwater 
en een flinke schrobber.  
 En als ik Erdme ken, denk ik dat die droom morgen 
in vervulling gaat. – – –  
 
 
 
 
 
  
 


