
67/

toevallig (?) van vrouwen. '••) Summa summa-
rum kan onze landgenoote bij het opmaken
van de balans getuigen, dat haar aangename
ervaringen het van de onaangename hebben
gewonnen. Over achteruitzetting heeft zij
niet te klagen — zelfs niet in haar eigen
land — en zelfs de officieele erkenning van
haar talent heeft niet lang op zich doen
wachten, f) Nog in den bloei van het leven
heeft zij zeker haar laatste woord als com-
poniste nog niet gesproken ; het zou derhalve
voorbarig zijn nu reeds over haar „oeuvre"
een oordeel uit te spreken en zeker zou dat
mij niet passen, die daarvan slechts een
klein deel heeft leeren kennen. Met verkregen
resultaat is intusschen nu reeds van dien
aard, dat men slechts wenschen kan, dat
haar de lust en kracht zullen worden <?e-

o

schonken op den ingeslagen weg voort te
gaan. Blijft Mej. Van Oosterzee aan de
verwachtingen beantwoorden, dan zal ze al
licht een aantal heeren, die met eere in de
muziek genoemd worden, op zijde, zoo niet
voorbij streven ; haar eerzucht reikt verder
dan bijv. die van Cécile Chaminade wier be-
minnelijke chansons en salonstukjcs haar
overal toegang hebben verschaft. En zoo
zal ze eenmaal, laat ons het hopen, de uit-
spraak van Hans Von Bülow „Eine C7>w/ty-
;//.(#« wird es niemals geben, nur etwa eine
ver-druckte £*?/>/.?//«" tot schande maken.

Sedert dit opstel naar den uitgever ver-
huisde werd de Symphonie te Amsterdam en
hier uitgevoerd. Ik mag niet ontveinzen dat
ze mij, na al hetgeen ik er van gehoord had
o. a. van Steinbach (!) teleurstelde. Van een
eerste Symphonie mag men niet verwachten,
dat ze in alle opzichten een gelukkige worp
zal blijken, maar ik had een arbeid verwacht,
van meer en krachtiger inspiratie en waaraan
minder zweet kleefde. Zelfs de instrumen-
tatie viel mij tegen. Mej. Van Oosterzee
staat te hoog, om haar met banale compli-

mentjes aan boord te komen (dat er veel
talent vereischt wordt zelfs om een gebrekkige
Symphonie te componeeren spreekt van zelf)
en hoog genoeg, naar ik vertrouw, om de
waarheid te kunnen hooren. Ik geloof niet,
oordeelend naar deze proeve, dat zij voor de
Symphonie in de wieg is gelegd, en meen dat
zij tot die muzikale naturen behoort wier
fantasie bepaaldelijk door een of ander buiten
de muziek, door de natuur, door de poëzie of
plastische kunst moet worden „angeregt"
om mooie vruchten te kunnen dragen.

In den Haagschen Kunstkring kon men
kort na elkaar twee kleinere werken hooren
van onze landgenoote: ,,T> Bethlehem", het
gemengd koornummer, dat door het gedicht
van Pol de Mont een zekere beruchtheid heeft
gekregen, en de twee F'aiitasiestukken voor
viool, cello en klavier. Beiden hebben een
gunstigen indruk gemaakt. Het naïeve archaï-
sche, ook vrome van den tekst is in „Te
Bethlehem" op gelukkige wijze uitgedrukt
en wat de twee korte trios aangaat ,,Sche-
meruur" en „Vroolijke lentedans", ze kunnen
waarlijk zonder phrase een aanwinst voor de
beperkte trio-literatuur worden genoemd. Het
ware te wenschen dat Mej. Van Oosterzee
meer van zulke stukjes schreef: muziek die
geen te hooge eischen stelt, dankbaar en
daarbij van goeden huize. In het voorjaar
is zij van plan naar Italië te gaan, waar de
tekst van haar opera speelt.

DK VEENAKBH1I) EN NOG WAT!
•;-•;• DOOR R. v. z. BAKKER*)

Er is zeker geen klasse van arbeiders aan
den eenen kant meer en aan den anderen
minder bekend in ons land dan die van de
veenarbeiders, en geen wonder ook, immers,
toen het van lieverlede meer inheemsch ge-
worden middel tot loonsverhooging, ,,werk-

*) N'ed. Muziekkalender. *) Voor beschouwingen en opmerkingen, in dit en vol-

f) Mej. Van Oosterzee is ridder van de Oranje Xassau gentle artikelen van socialen aard (welke wij nader hopen

orde. op te nemenl voorkomende, stelt onze Redactie zich niet

§) Van de uitgave van het werk door het Tonkünstler- verantwoordelijk. Zij blijven geheel voor rekening van

Verein zal wel niets komen, met het oog op de financiën de schrijvers, die door onze Redactie werden uitgenoocligd

der Vereeniging. en aan wie zij volle vrijheid meende te moeten laten.
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staking," onder onze bevolking nog in bijna
geen tak van nijverheid werd toegepast — ik
denk hierbij aan een tijd van voor 50 jaar. —
waren het reeds de veenarbeiders die af en toe
hunne geruchtmakende en berucht geworden
„bollejagerijen," (een ander woord voor het-
zelfde feit) elk voorjaar, wanneer hun de
kans daartoe gunstig leek, op getouw zett'en
om te beproeven de bazen op die wijze tot
loonsverhooging te dwingen. Liep dit wat
heel erg, dan werden somtijds zelfs de scholen
beschikbaar gesteld voor de door de regee-
ring gezonden militairen en alles wat politie
was werd uit wijden omtrek tijdelijk naar de
veenstreken gerecruteerd om de burgerij tegen
al te buitensporige baldadigheid te bescher-
men. Dergelijke, telkens terugkee-
rende voorvallen, trokken natuur-
lijk door heel het land de aandacht
en zoo is het gekomen dat de
veen werkers, bij name aan allen
bekend, nu juist niet in een al te
besten reuk staan. Van hun leef-
wijze en hun eigenlijken arbeid
echter weten verreweg de meesten
niets af en ook dat is heel begrij-
pelijk daar noch hunne woningen
noch hun werkterrein zijn te vinden
daar, waar het publiek verkeer
het drukst en de menschen die
dit of dat eens van nabij willen
bezichtigen, zich het eerst naar toe
begeven. De veenstreken zijn naar

verhouding van hun oppervlakte,
zoo lang er nog geveend wordt,
altijd zeer dun bevolkt en de naar-
geestige eenzaamheid dier oorden,
in den zomer opgevroolijkt door
een talloos vogelenheir van kie-
vieten, eenden en andere watervo-
gels, maar, voor de helft van het
jaar doodsch en eentonig, bijna
zonder andere levensteekenen dan
het akelige kuchen van den roer-
domp en het opschuren door men-
schenhanden van in den zomer
gedroogde en inmiddels pikzwart
geworden turf, is uit den aard der

CF.IIKF.l. °

zaak dan ook niet uitlokkend tot
bezoek. Toch is het de veenbodem

die in deze streek, Opsterland, en dan vooral
te Reets en te Terwispel, zoowel als in vele
andere streken van ons vaderland, aan dui-
zenden menschen werk en brood verschaft
en dus zeker de moeite wel waard om met
dezen tak van nijverheid en de arbeiders
die er in werkzaam zijn eens nader kennis
te maken. Laat mij, voor ik daartoe overga,
even zeggen dat ik mij zal bepalen tot de
lage veenstreek, d. w. z. die veenen waaruit
de korte turf (baggelaar en sponturf) wordt
gemaakt en dus niet dan terloops spreek
van de hooge veenen, waaruit meer de fabrieks-
of lange turf voortkomt. In de wijze van be-
werking dier beide soorten is heel wat ver-
schil en eveneens in de leefwijze en zelfs in

;i-'.X VAN HACC'.KKI.M-'.DKN AAN i>F. VOOKIIKKN ltKKlTIITE

BF.I GIF.SÏKKWHK (IXDKR H'lilSKr.A.
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den aard der bevolking, althans in velerlei
opzicht. Verder dient in het oog te worden
gehouden dat wij de hier bedoelde veen-
werkers in twee groepen behooren te ver-
deelen en wel ie, in baggerlieden die niet
in de veenen maar in Jubbega en elders
wonen en 2e in de eigenlijke turfmakers.
De arbeid der eersten is buitengewoon zwaar
en vermoeiend; die van de laatsten veeltijds
gemakkelijker en altijd zindelijker en meer
gecompliceerd Om de voorstelling evenwel
duidelijk te maken is het noodig dat wij
eerst een kijkje op deze industrie in zijn ge-
heel nemen en dat wij nagaan hoe en op
welke wijze de exploitatie in hoofdtrekken
plaats heeft, omdat daaruit slechts is te ver-
klaren, veel, wat in dit opstel anders
voor geheel oningewijden minder
begrijpelijk zou zijn.

Bedoelde lage veengronden dan,
zoo lang ze niet zijn ingepolderd,
's winters geregeld onder water
loopen en 's zomers als maad- of
hooilanden worden verhuurd, be-
hoorden, en behooren ook nu nog,
voor zooverre ze niet zijn aangepakt
geworden, aan onze, voorheen hier,
na een reeks van jaren, uitwonende
groot grondbezitters, althans voor
verreweg het grootste deel. Er is
een tijd geweest, voor 10—2Oen 30
jaar dat de veen (want de onder-
grond, waarover later, die de ver-
kooper veelal aan zich behield) zéér duur was
en de eigenaars daaruit schatten hebben ge-
maakt. De laatste jaren echter wordt de turf hoe
langer zoo meer door andere brandstoffen ver-
vangen, en de veen is dientengevolge goedkoo-
per geworden, de bazen kochten jaar op jaar
minder. In den bloeitijd zijn hier van heinde en
verre turfmakers uit andere streken, die toen
reeds bijna geheel ontveend waren, heenge-
trokken, en zoo is het gekomen dat gemeenten
als Opsterland, met een eenmaal rijken bodem,
weldra opgescheept met een groot aantal
armlastigen (werklooze arbeiders) spoedig be-
hoorden tot de meest noodlijdenden van het
heele land. Hadden diezelfde eigenaren een
deel van hun, uit het verkochte veen ge-
maakte geld, willen besteden om de water-
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plassen droog te leggen om daarna voor-
noemde ondergronden te doen cultiveeren,
waarvoor ze uitnemend geschikt zijn, dan
hadden de, tot den bedelstaf gebrachte werk-
lieden, opnieuw op dien grond werk en brood
kunnen vinden, maar, omdat dergelijke onder-
nemingen de eerste jaren geen hooge rente
opleveren, hebben de eigenaren dat niet ge-
wild, althans niet van beteekenis. Voor en na
hebben zij bijna allen de gemeenten met der
woon verlaten, of zijn uitgestorven en liet men
de burgerij met de gebakken peren (10 pCt.
hoofdelijken omslag) bij de waterplassen zitten
en ziedaar tevens de begrijpelijke reden van
ontevredenheid die tengevolge heeft gehad,
wat velen zich maar niet kunnen verklaren,

OUDE BUITENPLAATS VAN EEN UITGESTORVEN FAMILIE.

dat zelfs de census kiezers van voor plm. 10
jaren van uit dit kiesdristikt, een revolutionair
socialist in de kamer wisten te brengen. Even-
wel, ik dwaal af en meer wellicht dan een
tijdschrift als Elzevier dulden kan, laat mij
daarom tot de zaak wederkeeren.

Gezegde veengronden dan gelegen naast
de z. g. n. Friesche wouden, worden veelal
in het najaar publiek verkocht, waarbij vrij-
wel regel is (ook al omdat de eigenaren
er op bedacht zijn nooit groote hoeveelheden
tegelijk onder den hamer te brengen) dat de
bazen tegen elkaar opbieden tot zoolang
men ze eigenlijk te duur heeft. Dat „te
duur trachten ze in 't komende voorjaar dan
weer te verhalen op de arbeiders en daar-
door komt het dat in dit bedrijf vooral, beide



partijen, werkgevers en arbeiders, zoowat
altijd tegen elkaar op voet van oorlog staan,
dat „was zoo, is zoo, en zal zoo" blijven,
zoolang uitsluitend vraag en aanbod de markt
beheerschen. Wel tracht men de laatste jaren,
nu in een en ander wat meer organisatie
komt, 's winters tusschen bazen en arbeiders
tot een accoord te komen en heeft dit som-
tijds ook werkelijk plaats, maar als een van
beide partijen op zekeren keer zich daaraan
onttrekt, dan is dit niets bijzonders, en bolle-
jagerij nog altijd het uitvloeisel er van In het
nu komende voorjaar (vooral omreden de turf
in 1900 wat duurder is geweest) wordt verwacht
dat het weer erg zal spooken in de veenen.

Het verkochte veenland, somtijds reeds
ingepolderd vóór den verkoop, somtijds niet,
is zuiver waterpas vaak uren ver en vóór de
veenwerker den schop er in steekt, met een
veelal magere grassoort begroeid.

Het eerste wat de baas na den koop van
een beteekenend stuk laat doen is, dat hij
voor elk turfmakersgezin, wat hij voor de
exploitatie denkt noodig te hebben, op het
gekochte een woning laat bouwen en voor
de trekkers of baggerlieden een z.g. trek-
kerstent (groot hok). Bedoelde woningen
zijn zeer primitief en klein van omvang —
bovendien zoo gebouwd dat ze, wanneer de
baas ze een paar jaren elders noodig heeft,
spoedig en goedkoop te verplaatsen zijn.

Het halfsteens voorgeveltje tot aan den
zolder dikwijls alles van plankbeschot, met
aangestreken pannen tot bedekking, is de ge-

GROOTE VIJVER IN DE BEKENDE BOSSCHEN VAN OLTERTERP
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wone bouwtrant. Een kamer van 3.60 M. in 't
vierkant, waarin de bedsteden, niet zelden
twee boven elkaar, zoo, dat de onderlagen
b.v. waarop de ouders slapen, zijn, de zol-
dering van de onderliggende kinderen, bij
een kamerhoogte van 2 M., komt veel voor.
Achter dit vertrek een bergplaats voor gereed-
schap enz. en buiten, een driehoekig privaat
van schalen, is regel, betere, uitzondering.

Ook heeft de turfmaker wel zelven een
huis, wat om werk te krijgen een aanbeveling
is. Zoo'n huis bestaat dikwijls uit een tot
zinken veroordeeld en daarom op het land
getrokken oud bokvaartuig (soort praam).
Hij timmert daar dan zelf, of met behulp
van een timmerman, 'n soort groote kajuit
uit afval en oude of andere goedkoope plan-
ken bovenop en klaar is keesl Sommige
van die bokwoningen zijn, als ze wat lang
hebben gestaan, in het veen weggezakt en
worden dan van lieverlede zoo van alle kanten
met zoden en plaggen omkleed, dat de oorspron-
kelijke woonbak nauwelijks meer is te vinden.
Zeer enkelen hebben een wezentlijk huis.

De trekkerstenten of hokken voor de baereer-
lieden, worden groot gemaakt naar de spannen
(een span is twee personen) die de baas in
't werk neemt, zij zijn geheel van ruw hout en
met niet aangestreken pannen gedekt. De
wanden zijn pi. m. 1 M. hoog en daarop komt
de kap; rondom van binnen worden daarin
beddekasten gemaakt, ieder voor twee man,
gevuld met ruigte of stroo, plus een deken
voor iederen man, hoofdkussens enz. enz. is

voor den baggerman contrabande.
De middenruimte omringd door
een zitbank, waarboven een brood-
plank is bestemd voor het vuur,
waarvan de rook een uitweg moet
zoeken door een zich daarboven
bevindend gat in het dak en door
de reten der open panbedekking.
Dit alles, benevens de noodige turf
voor brandstof wordt den bagger-
lieden door den baas kosteloos
verstrekt. Overigens hebben beide
categoriën van arbeiders aange-
nomen werk, de baggerman b.v.
krijgt voor de gespreide roede slik
(veenspecie) dit jaar ƒ0.80 en de
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turfmaker voor het opmaken der turf
hetzelfde bedrag, n.1. als er sponturf
wordt gemaakt,voor den baggeraar,
waartoe de specie dunner moet wor-
den gespreid is dat 10 cent minder.

Bovengenoemde woningen en
trekkerstenten worden reeds vroeg
in het voorjaar gebouwd, als weer,
en bij niet inpoldering, waterstand
het toelaten, liefst zoo vroeg, dat
de turfmaker, die begin Maart kan
betrekken, tegen dien tijd begint hij
teafbonkcn om straks, metPaschen,
als wanneer de baggerlieden in het
veen komen, voor deze den boel
klaar te hebben. Op het veen toch
zit, in z'n maagdelijken toestand,
'n zekere dikte van 25 tot 30 c.M.
teelgrond, bonkaarde genoemd, die verwijderd
moet worden vóór men het eigenlijke veen be-
machtigen kan. In lange strooken van 2 tot 3 en
ook wel 4 M. breedte wordt die bovengrond dan
afgegraven en van weerszijden in den vorm
van dijkjes opgekruid en wel zoover van het
ontbonkte deel af, als de ruimte voor het
straks door den baggerman te spreiden slik
dit noodig maakt. Is de turfmaker hiermee
klaar en Paschen in het land, dan komen
de trekkers van alle kanten, somtijds bij
heele bataillons tegelijk opzetten en is een
paar dagen later de stille en eenzame veen-
streek in een onafzienbaar terrein van woelige
bedrijvigheid herschapen, dwarrelen de rook-
wolken van de in liet veld aangelegde vuurtjes

TURFMAKERSWOXIXG KN 01' HET LAND GETROKKEN H0KW0X1NG
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lustig de lucht in en gereed-

OP IIKT LAND GETROKKEN miKYAARÏTIG (SOORT 1'RAAM).
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kletteren de g
schappen op en in het veen.

Hoe dat in zijn werk toegaat? Gewoonlijk
op deze wijze:

De trekkers of bajj£ferlieden werken zooals
ik boven reeds aanstipte in het span, twee
aan twee. Ken van hun beiden is dan de
graver en de andere de menger. De graver
staat op het ontbonkte veen en steekt, graaft
met bewonderenswaardige handigheid de veen
in dikke vierkante brokken uit en werpt die
met één armbeweging in een naast hem
staanden grooten bak, nadat het bovenste spit
op deze wijze één diep over de breedte is
uitgeworpen, staat het daardoor ontstane
geultje reeds vol water en moet hij om het

dieper zittende tweede spit te be-
machtigen, dit reeds op het gevoel
doen, daar het zwarte veenwater
in 't geheel niet doorzichtig is, op
dezelfde wijze graaft hij 't derde,
't vierde en vaak zelfs nog meer
op, al naar mate de vcenlaag dik
is, eerst wanneer hij zand voelt
mag hij een spitlengte achterwaarts
gaan en zoo vervolgens, totdat ten
slotte, na dagen en dagen op die
wijze te hebben doorgewerkt, de
heele, voor hem ontbonkte strook,
is opgegraven en in een diepe
gleuf, (boksloot) is veranderd. Dat
veengraven is zeer zwaar en onsje-



zond werk; ongezond vooral omdat de man niet-
tegenstaande de hooge laarzen die hij aan heeft,
voor het opspattende water, bijna altijd tot aan
het midden doornat is, en niet minder ver-
moeiend en niet minder vuil is het werk van
zijn maat de menger. Ook deze heeft de beenen
omkleed met laarzen en moet zorgen, dat
de hem door den graver toegeworpen spitten,
in de bak zoo vlug mogelijk worden fijnge-
trapt, met water aangemengd en daarna
buiten den bak op het land zijn geworpen,
dat de eerste nooit op de laatste behoeft te
wachten. Is dat het geval, dan zoekt de
graver al heel spoedig een sterkeren kerel
voor zich op, en moet de menger maar zien
dat hij met een hem meer gelijke in krachten

TORFMAKKRSWOXIXG TE HEETS.

opnieuw klaar komt. Op deze manier vult
dus de een den ander aan, maar op zoo'n
wijze, dat het uiterste er wordt uitgehaald
en men het de mannen, die in den regel al
niet fleurig zijn, heel goed aan kan zien,
als de veentijd voor hen om is.

Bedoelde arbeid is voor deze lieden ge-
woonlijk afgeloopen in het laatst van Mei of
begin Juni. Een zeer goed span brengt
per dag 6 roeden, dat is in een week van
vijf werkdagen dus 30 roeden op den wal,
rekenen wij hierbij zoo, dat de geheele bag-
gertijd gemiddeld 13 weken duurt, dan heb-
ben 2 mannen 13 X 30, dus 390 roeden
afgewerkte slik die ze betaald kunnen krijgen
en maakt dat een sommetje van 80 X 390
of ƒ312.—. Hebben de lieden ieder ƒ 5.—

kost of weekgeld opgenomen, dan is dat
13 X 'O of ƒ 130.— en hebben ze bij afre-
kening dus nog te ontvangen ieder ƒ91.—.

Een en negentig gulden is voor onzen veen-
werker een groote som en er zijn er wel
die na opmeting meer ontvangen. Zoo'n
dag kan er bij 't huiswaarts keeren dan ook
een borrel op staan, meenen sommigen en
dientengevolge komt zoo'n avond dan ook
niet iedereen nuchteren t'huis. Toch wordt
dit euvel jaar op jaar merkbaar beter, iets
wat niet voor 't kleinste deel aan de pro-
paganda van onze afschaffers en geheel-
onthouders, die ook onder deze klasse van
menschen worden aangetroffen, is te danken !

Te lange maatstokken, dure waar, uit den
gedwongen winkel, die, of de baas,
of de onderbaas, er veelal op
nahoudt en andere vermeende of
bestaande grieven, komen bij zoo'n
afrekening nog heel dikwijls op
het tapijt en niet zelden gebeurt
het dat vechtpartijen, waarbij wel
eens de messen voor den dag
komen, er het gevolg van zijn. Dat
tusschen deze soort arbeiders en de
bazen altijd weinig harmonie is,
komt ook doordat men elkander
in zoo'n heel jaar slechts eenige
weken noodig heeft en de een den
ander al de overige maanden niet
krijgt te zien. Niet zoodra toch is de
baggertijd afgeloopen of de eersten

gaan opnieuw, dikwijls zeer ver van huis, eerst
om te maaien en daarna om te hooien.
Evenwel wordt de veentijd altijd beschouwd
als de beste, beter zelfs dan de zomer.
Lh V /;«™^';/ ^wzfrf' w/zW/.' daar hangt 't
van af of moeder thuis straks een paar
nieuwe stoelen, de dochter een nieuwe jurk
en de jongen nieuwe schoenen zal hebben
ja, dan neen. Valt het baggeren wat buiten-
gewoon goed uit en duurt dit zoo een jaar
of drie achtereen, dan koopen de besten der
hunnen zich een koetje, verbouwen de hut
in de heidevelden van Schoterland en elders
in een schouwbaren arbeiderswoning, koopen
zich wat mest op 't land of een paar schapen
meer in 't hok, kortom, dan storen onze
veenwerkers-baggerlieden er zich bitter weinig
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aan, of 't in Afrika oorlog is dan
vrede en of wij in eigen land een
liberaal dan wel een klericaal Mini-
sterie hebben, hoofdzaak voor hem
is, dat 't baggeljen goewd utvalt.

Dat overigens buiten het ver-
moeiende van dezen arbeid het heele
veenwerk, althans voor zoover de
baggerman daarin betrokken is.
een uiterst ruw en verdierlijkt le-
ven meebrengt is te begrijpen voor
iedereen die dit van nabij kent.

De meesten, waaronder die zes,
zeven en acht uren moeten loopen,
om van hun woning bij het werk te
komen, trekken 'sZondagsmiddags
van elke week van huis, om er
s' Vrijdagsavonds weer terug te keeren. De
Zaterdag wordt door bijna allen gebruikt,
om t'huis de vrouw behulpzaam te zijn bij
het in de bouw brengen van de gepachte of
eigen tuin, benevens andere werkzaamheden,
zooals het losmaken van eigen brandstof uit
hoog veen, wat de vrouw te machtig is. De
baggertijd is voor deze lieden dan ook inder-
daad een waar slavenleven en het gebeurt niet
zelden dat deze en gene er zijn gezondheid voor
geruimen tijd bij inboet. Zoo'n heele lange week
toch, komen de kleeren niet van het lijf, zooals
men van het werk komt, vlijt men zich neer
in de bcddekast, en menig dier heeft betere
ligging en betere legerstede dan zij. Verder
kookt ieder zijn eigen potje of bakt men
dag uit dag in zich een pannekoek uit water-
beslag en vet gemaakt met een sncedje Ame-
rikaansch spek, en toch kunnen ze als alles
meeloopt, vaak zingende door de dorpen trek
ken, zonder dat de sterke drank een rol mee-
speelt. Dat er niet enkelen zijn die zich daaraan
te buiten gaan, zal ik niet beweren, maar over
het geheel genomen, gebruiken deze lieden
weinig jenever. Wanneer het echter op een
bollejagen gaat, althans vroeger, dan ja! dan
zijn sommigen, door den drank opgewonden.
Kerels, die men liefst niet voor de voeten komt,
bij het uit het werk jagen der onwilligen om
mee te doen, gaat het dan dikwijls zeer
hardhandig toe en zit binnen een halven
dag, de heele veenstreek door, de schrik er
zoo in, dat niemand het meer waagt nog
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een spade in den grond te steken. Allen
vluchten in de hokken als ze de bolle zien
aankomen of trekken daarna naar huis om
op de aangekondigde appèldagen op de
afgesproken plaats weer te verschijnen, en
wee dengene waarvan later uitlekt dat hij
inmiddels toch weer aan 't werk is gegaan.
Dit alles heeft veelal plaats zonder eenige
eigenlijke organisatie en is meesttijds het werk
van slechts een paar span, gooien deze het
gereedschap er bij neer, en treft het dat ze
bij hun buurlui instemming vinden, dan for-
meert men al heel spoedig een troepje van 'n
25 man, deze er op los gaande, vinden ge-
woonlijk spoedig aanhang, zoowel door vrees
als door kameraadschappelijke gehechtheid,
en zooals een opkomende storm 's winters
van deze vlakke velden in weinige uren de
gevallen sneeuw kan schoonvegen, zoo veegt
de losgekomen bolle ze schoon van arbeiders.
Daaruit valt het te verklaren, dat men 'smorgens
in den drukken tijd door de veenen gaande,
alles kan zien bewegen en leven en 's namid-
dags alles doodsch, ledig en verlaten kan zijn.
In den regel wordt de loonkwestie in dit
geval dan ook heel spoedig door toenadering
van een van beide kanten bijgelegd. De
arbeiders toch hebben bij gebrek aan wccr-
standskassen, weinig weerstandsvermogen en
de bazen kunnen zelden lang talmen, omdat
de droogtijd van het voorjaar door hen ten
nutte moet worden gemaakt, willen ze uit de
gespreide slik een goed soort turf verkrijgen.



(7/

Minder vijandig en meer solidair is de ver-
houding tusschen den baas en den eigenlijken
turfmaker; er is zelfs een tijd geweest dat
de laatste zich rekende tot de elite onder
de veen- en veldarbeiders, en dit was inder-
daad ook het geval. Heden ten dage is het
onderscheid niet zoo groot meer, omdat
hun loon niet is verbeterd in dezelfde ver-
houding als dat der baggerlieden, maar ook
omdat velen der hunnen, nu er niet zoo
overal meer is aan te komen, tot gewone
arbeiders zijn gedegradeerd, en in dat geval
zijn ze er werkelijk veel minder aan toe,
daar zij het gewone veld- en boerenarbeiders-
werk niet hebben geleerd.

De turfmakers die er echter nog zijn, heb.
ben het ook nu nog beter: ie omdat hun
werk eenigszins gemakkelijker en, zooals boven
werd aangestipt, zindelijker is; 2*= omdat ze
met hun gezin in het veen kunnen wonen,
en 3e omdat ze drie maanden van het jaar,
December, Januari en Februari zoo nagenoeg
niets hebben te doen, hoewel ze evengoed
hun weekgeld krijgen van den baas, die de
som van de aangenomen roeden opgeschuurde
of inmiddels verscheepte turf, zoo weet te
verdeden, dat ze in de wintermaanden niet
tot armoede vervallen.

Heeft de turfmaker een «jezin met twee,
drie of meer half of heel volwassen zoons of
dochters, dan komt er zelfs heel wat in, en
bedraagt de verdienste wel eens van ƒ1000.—
tot ƒ1200.— 'sjaars; echter dit zijn uitzon-
deringen en volstrekt geen regel, zooals dat
met de waarheid strijdende, in
dagen van spanning dikwijls is
voorgesteld. Waarheid is dat hij
die geen hulp van kinderen heeft,
in doorsnee genomen het niet ver-
der brengt dan tot /'5.— 's weeks,
met vrije woning, vrij brandstof en
schapenweide. Zijn arbeid bestaat
hierin, dat hij de gespreide slik
moet opmaken, d. w. z. de kanten
opschooncn en de oppervlakte
trappen. Bedoeld trappen is verre
van gemakkelijk werk en wordt
door hem verricht met onder de
voeten vastgebonden houten bor-
den, tot steun voor het steeds voor-

overgebogen bovenlijf, ook heeft hij in elke
hand een krukje of ronde stok, van onderen
eveneens voorzien van een plankje, daar zonder
deze steunsels de stokjes en hij, beiden tot aan
de graszoden, waarop de slikmassa pi. m. een
voet hoog is uitgespreid, zouden doorzakken.

De heele oppervlakte wordt op deze wijze
bij tusschenpoozen, lang in verhouding tot
de weersgesteldheid, veelal driemaal getrapt.
Na het trappen trekt hij lijnrecht in zuivere
vierkantjes, met de krabber krassen over de
slik, zoo groot als de turf na verdere inkrim-
ping van de specie breed en dik moet zijn, de
hoogte der slik wordt de lengte der turf, en ook
die hoogte dient hij dus regelmatig te trekken.

De krabber is een zeer eenvoudig werk-
tuigje en het best te vergelijken bij een
groote tuinhark, de pennen zijn van ijzer en
op zoo groote afstanden van elkaar, als voor
de te maken turf wordt noodig geoordeeld.
Zoo'n afgestreepte sliklaag, wanneer ze een-
maal in dit stadium van indroging en bewer-
king is, gelijkt dan ook veel op een reusachtig
dambord van cacao met vakjes van pl.m.
12 cM. in 't vierkant. Heeft deze afkrabbing
plaats gehad, dan begeeft de man zich nog-
maals op deslik en wel ditmaal om ze in
de ingekrabde lijnen langs, van boven tot be-
neden, met een so.ort groot mes, steekijzer met
dwarshecht van hout, los te steken, of liever
in kleine blokjes te verdeelen. De turfmaker
weet dit snel en toch zeer nauwkeurig te
doen. de eerste dag is het slechts in onmid-
dellijke nabijheid waar te nemen of ze alleen
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gekrabd dan wel bovendien gestoken is zoo
nauw is de door het steekijzer ontstane snede
die de massa in zoo en zooveel duizenden

gestelde som. Is echter eenmaal de winter
daar, dan is alle arbeid in het veen tot stil-
stand gedoemd, schaatsrijden als er gelegen-

blokjes in zelfstandige lichaampjes heeft her- heid toe is en visschen zoolang het maar kan
schapen. Van dat oogenblik af echter heeft
de lucht gelegenheid gekregen om in de ont-
stane, nauw zichtbare voren, in te werken.
Met goed drogend weder worden die daar-
door eiken dag wijder, en het duurt in dat
geval maar weinige dagen of de turfmaker
komt bij de eerst gesnedene opnieuw en dit-
maal om ze op te breken. Het dambord
wordt nu turlje na turfje uit elkaar genomen
en in kleine hoopjes, zoo, dat ze elkaar ter-
nauwernood raken, bij, op, en naast elkander
omhoog gestapeld, teneinde wind en zonne-
stralen er van
alle kanten op
te laten inwer-
ken. Deze arbeid
wordt al naar-
mate de weers-
gesteldheid, zoo

dikwijls her-
haald, totdat de
slik, inmiddels
geworden tot
turf, voor bran-
den geschikt en
bijgevolg ver-
scheept of wel
in het veld tot KOKRDKKIJ IN 1)K YF.KNSTKKKK 01' DROOG GKI.KGI) GROND. ONDER TERWISPKI..

zijn dan zijn geliefkoosde bezigheden. Hoewel
dit merkbaar beter wordt is toch het school-
verzuim der kinderen zelfs nu nog met de
leerplichtwet, onder deze klasse van lieden
zeer groot en dientengevolge staat de turf-
maker gemeenlijk niet op een hoog peil van
ontwikkeling.

Het geloof aan heksen en spoken is in de
veenstreken nog vrij algemeen, terwijl wonder-
dokters en waarzegsters hun aloude glorie
daar vooral, nog steeds weten te handhaven.
Overigens is de turfmaker in den regel een

goedig man en
gewoon, als 't
hem beuren

mag, 't er ook
van te nemen.
Hij drinkt meer
dan de bagger-
man en heeft

daartoe ook
meer aanleiding
daar het laden

der schepen
veelal gepaard
gaat met trac-
teeren van de
zijde der schip-

groote hoopen
kan worden opgetast. Al deze arbeid is het werk
van den eigenlijken turfmaker en het is ge-
woonlijk diep in het najaar voor dat de heele
massa van het veld is. Gaat het in den zomer
met den verkoop niet al te vlot en is de
baas genoodzaakt tegen den herfst de nog in
het veld staande ringen (lange, lage met riet
overdekte hoopen) in turfschuren op te ber-
gen of bij gebrek daaraan, op de hoopsteden
aan het een of ander haventje of kanaal in
zeer groote hoopen bijeen te doen brengen,
en er komen dan later toch nog schippers
opdagen die geladen moeten worden, dan is
dat een extraatje voor den turfmaker, omdat
hij dezen arbeid als dan ook extra betaald
krijgt. Voor het overige moet hij al het ge-
noemde verrichten voor de per roede vast-
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pers zoowel als
van de bazen. In den drukken tijd, en vooral bij
sterke droogte, werkt de vrouw mee in de turf,
deze zoowel als volwassen meisjes, ziet men
dan niet zelden gekleed nagenoeg gelijk aan
de mannen en het niet dragen van rokken
is alsdan altijd lang geen bewijs dat wie men
zoo ontmoet tot het mannelijk deel der be-
volking behoort.

Als het er aanzit hebben de jongelui liefst
eiken Zondagavond in de enkele kroegen een
pretje met muziek en dans. Vroege huwelijken
en veelal groote gezinnen zijn mede oorzaak dat
er 's winters vaak bittere armoede wordt geleden
onder degenen die niet zoo gelukkig zijn van
vast werk, althans een vaste baas, te hebben.

In hun werk zijn mannen en vrouwen
buitengewoon handig en het is inderdaad



bewonderenswaardig hoe ze enkel
op het oog en bijzonder vlug, turf-
hoopen tot prachtige piramiden
weten op te stapelen, en op sche-
pen, lood en lijnrecht, de boven-
lasten in elkaar weten te schuiven,
zoo mooi, als een metselaar het
muurwerk. Buiten hun vak echter
staan ze veelal met verkeerde han-
den, tenzij ze, door den nood ge-
drongen, hebben moeten aanpak-
ken, en diensvolgens tenslotte heb-
ben moeten leeren, ook met andere
gereedschappen om te gaan dan die
bij de turf-industrie in gebruik zijn.

Ziedaar een korte schets van
wat er in de lage veenstreken
op dit gebied omgaat. Dat dit soort nijver-
heid, in verval is gekomen tengevolge der
verminderde vraag naar turf, in onze groote
steden, is voor streken als deze, een ramp,
die door allen gevoeld wordt. Als de ver-
diensten der arbeiders verminderen, vermin-
dert ook hun koopkracht en het is de
handwerkstand en kleine burgerij, winkeliers
€n bakkers, die dit het eerst komen te gevoelen.
Gelukkig daarom voor deze oorden, dat, edele
mannen, als b.v. den heer Janssen van Am-
sterdam, en anderen den laatsten tijd doen,
wat eigen rijke gewestgenooten voor jaren
reeds hadden moeten doen, nl. aW7

Talrijke Hectaren woeste en vaak beneden
water zittende ondergronden zijn, door tus-
schenkomst van genoemden heer in vruchtbare
landouwen herschapen. En wie tegenwoordig
deze streken te Terwispel en Reets in oogen-
schouw neemt, nu een groot aantal nette
boerderijtjes zijn verrezen tusschen prachtige
klavcrakkers en met jong groen bedekte tuin-
gronden, waarop, niet lang geleden, niets
groeide dan riet en struiken, of wel, het
zwarte veenwater de doodsche oevers nog
steeds meer afknabbelde, af/V i7tf<2̂  TW Ö̂YWÜ?

<?w?- r/V iwX?r£*72 /•«///tote». Deze onder-
nemingen vooral, maar ook de trek naar
Duitschland zoowel als een jaarlijksche buiten-
gewone rijkssubsidie en een voor ons gunstige
wetswijziging, waardoor wij, althans sommige
uitwonende groote grondbezitters, voor '/g
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van hun inkomen in den hoofdelijken omslag
kunnen aanslaan, hebben de laatste jaar of
vier de toestanden hier zeer ten goede ver-
anderd. De baggerman vindt, tengevolge van
genoemde cultiveering, 's winters op de droog-
gelegde en vroeger door hem afgeveenden
grond opnieuw werk met het graven van
slooten en wijken, zoowel als met het door-
zetten en vermengen der verschillende grond-
soorten, de uitkomst heeft reeds schitterend
bewezen, dat, zoo al niet direct, dan toch op
den duur, de geldschieter op deze wijze nog
wel een matige rente zal kunnen maken.

De hoofdelijke omslag, eenmaal drukken-
der hier, dan voorheen onder het juk van
vreemde dwingelanden, is sedert dien reeds
met de helft verminderd. De bedelarij aan
de huizen is zoo goed als verdwenen, en de
uitgaven voor armwezen enorm verminderd.

Dat bedoelde verbeteringen niet, dan voor
een zéér, zéér klein deel, te danken zijn aan
eigen rijke gewestgenoten, die in de dagen
dat het veen ongehoord duur was, daardoor
schatten hebben opgehoopt, is een feit, waar-
van ze zich, in den vreemde verkeerende,
wellicht bizonder weinig aantrekken, maar dat
hun desniettegenstaande niet tot eer strekt.

Overigens is ook hier bewaarheid, dat op
elke regel uitzonderingen zijn, en bijgevolg
niet allen over een kam kunnen worden ee-

o

schoren.
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