
PIETJES ONDERGANG

Nu was 't de eerste avond, dat Pietje zonder een enkel breimeissie zat. In
niet veel meer dan een jaar tijd was haar vroeger gezien en gezeten
schooltje finaal verloopen. 't Oudejaar was voorbijgegaan, 't nieuwe be-
gonnen, zonder dat zich de aard van het getij gewijzigd had, nu was 't
een Februari-avond met kletsregen en bulderwind, dat 't wel November
had kunnen wezen.
Het was de eerste avond, dat Pietje alleen zat, in het laagvakkige rom-

melhok, dicht bij de kachel, die uitsmeulend de killende kamer vuns
doorstonk. Nog dieper was ze weggezakt in versuffing, en vervuilder, 't
laatste sprankje reinheidsbenul en zelf-respect gestikt onder wat er de
laatste weken over haar heen was geslagen. Gerrits dood had haar rauw
aangegrepen, schoon ze kostwinner noch vriend in hem verloor, en 't
huilebalken, dat ze had gedaan, de dagen na 't sterfgeval, 't snotterend
verheerlijken van Gerrit z'n vroolijkheid en z'n goeie hart, hoewel door
geburen en kennissen spottend misprezen, kwam oprecht voort uit haar
goedig-sentimenteel gemoedje. Tante Mietje had van de schrik op slag
een nieuwe beroerte gekregen en een erge ditmaal, die haar de heele
linker lichaamshelft had lamgeslagen. Weken aaneen lag ze alweer te
bed en Pietje, den eersten keer dat ze haar was gaan opzoeken, had 't
haast op 'r ontredderde zenuwen gekregen van schrik om dat in scheeve
verzakking nog akeliger grijnzende bakkesje van de bes en ze was er niet
meer durven komen.
Kort daarop was weduwe Van Leeuwen in de kraam gekomen van een

dooien jongen, na een zware bevalling, waaruit ze nog lang niet was op-
gekrabbeld. Zoodra 't mocht van den dokter was Pietje haar gaan op-
zoeken, dagelijks haast, maar, licht- en menschenschuw, tegen schemer
alleen, en in 't donkere opkamertje, waar de trieste kraamvrouw lag,
hadden ze dan de eigen en mekaars misère zitten belamenteeren.
Want de weduwe vreesde, dat ze na dit gevalletje wel nooit meer nette

commesaals zou krijgen; bij d'r vader hoefde ze niet aan te komen en
Piet kwam pas los tegen 't komende najaar. En dan nog, als-ie loskwam,
zonder werk en zonder centen op de keien stond? Nou-dat 't kind toch
dood was wou ze niet eens meer trouwen. Ze zweeg dan weer, gauw moe,
na de uitputting der lange kraambedweken, waaruit geen goede voeding
haar ophielp, ze sloot de omwalde oogen in 't vervallen gezicht en lag
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roerloos op 't bolle, bonte kussen in de groezele donkerte van haar diepe
bedstee. Daarna begon Pietje dan weer. . . altijd over 't zelfde... over 't
rare gezicht van tante Mie, dat ze al-gedurig voor zich zag, 's nachts in 't
donker, over de meisjes, die maar weg gingen en allemaal naar 't fijne
schooltje op het Schapepad en over 't spoken, dat 't dee, thuis. Want
buurvrouw kon 't gelooven, dat 't waar was, sekuur waar.
Nou had ze 't dan duidelijk gehoord, drie avonden achter-mekaar...

geklop en geneurie uit Gerrit z'n werkplaats achter de binnenkamer,
kloppen en neuriën, dat Gerrit had gedaan in leven bij z'n werk.
Altijd 's avonds, als 't daar pikkenacht was en ijzig koud, omdat er nooit

meer licht en kachel brandde in die werkplaats, waar zij niet meer dorst
komen, waar nimmer was geredderd na z'n dood.... Z'n gereedschap,
z n rommel moest daar nog liggen op de doorkerfde werkbank, z'n thee-
kopje van den laatsten keer en de beklodderde pot met stijfgeworden
lijm op 't kouwe fornuis. Onder 't vertellen wond ze zich op, zagen haar
oogen strak voor zich uit. . . iederen avond weer-aan was het, buurvrouw
kón 'r gelooven. .. kloppen en zingen en soms... soms. .. stappen naar
de deur toe, of-ie kwam.
De weduw sloeg dan weer haar matte oogen op en terwijl in de nauwe

opkamer 't donker binnendoezelde, zoodat die op de stoel en die in bed
elkaar niet meer zagen, verzekerde ze Pietje, dat ze grif geloofde, wat die
vertelde van haar mans warenden geest. Want zoo precies was 't gegaan,
jaren gelejen, toen haar eigen man zich had verhangen, met 't geworgde
spook van hèm. Als dat in den winter - als ze moederziel alleen zat - te-
keer-ging op zolder, vlak boven haar hoofd, dan was haar bloed er wel
stijf bij geworden.
Pietje was trouw bij de weduwe blijven komen - schoon ze zweette van

opgezweepten angst, iedermaal als ze dan thuiskwam - tot ze, op 'n dag,
de trieste ontdekking had gedaan, dat van 'r laatste paar schoenen de
zolen waren doorgeloopen, lakensche pantoffels verrinneweerde je in een
keer en de hare waren toch al niet veel zaaks - en ze niet meer had kun-
nen gaan.
Van toen af leefde ze de volslagen lange etmalen alleen, in haar ver-

vuilde en vervallen huis, behalve als in de uren van vijf tot zeven er de
laatst gebleven breimeissies waren. De lichte daguren daarvóór waren
wel te dragen, omdat dan de groenboer nog kwam en de melkmeid
s morgens en wel eens een bedelvrouwtje ook nog die ze soms binnen
noodde en naar wier lamentabel geklaag ze gretig luisterde.
Na zevenen, zoo, als de meisjes weg waren, ging ze naar bed. Dat

spaarde licht en brand. Ze kleedde zich dan uit in de duistere vocht-
mufFe binnenkamer, beefvingerend snel de banden losfrutselend, oogen
toegenepen en 'n wee-klukkende hartslag hoog in de keel; ze liet de vunze
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rokkenvracht van zich neerglijden en liggen waar-die viel tot den ande-
ren dag en daarna kroop ze sidderend weg in 't donkere van haar kille,
verweeuwde bedstee, waar ze pijnlijk miste nu 't snurkzagen van Gerrit,
dat ze vroeger wel zenuwgrienend had verwenscht.

Enkel die uren van vijf tot zeven, dan was ze niet alleen, dan leefde er
iets van het oude, jolige leven in de breikamer, een herinnering aan de
verleden, goeie dagen, van veel breicenten, royale verdienste van Gerrit
en de lichte verwachting naar tante Mietjes verloren duiten.
Ze koesterde en verwende die vier meisjes - twee zusjes-paren, gebuur-

tjes uit den verren polder - als een wankel en brekelijkbroos bezit. Ze
schonk ze zoete thee naar hun gulzig believen en liet ze, zonder poging
tot verzet, hun willetje vieren van ruwe, baldadige buitenkinders. De
kachel moest snorren als van ouds, de lamp royaal en helder branden, als
ze kwamen, ze mochten plukharen en herrie-schoppen, omdat er dan
gerucht was en 't stommelende spook in 't achterhuis zweeg.
Tot - dat was nu den dag van gisteren gebeurd - heelemaal onverwacht,

de meissies waren gekomen, veel later dan gewoonlijk en ook alleen
maar, naar ze beredderig aankondigden, om 'r rommeltje te halen, wijl
ze alle vier, als 't reilde en zeilde, overgingen naar 't schooltje op 't
Schapepad.
Verslagen en hulpeloos had 't bocheltje aangehoord, verwezen toege-

zien, hoe ze, alle gedurig proestend en plukharend, kloenebakjes en brei-
werk en speldekussens en andere klungels bijeenrommelden. Uitleg vra-
gen dee ze niet eens. Maar de meissies vertelden 't al uit zichzelf 'dat ze
allang nies-niemendal opschoten bij de juffrouw', en dat nou gisteren
Dieuw-der-moeder een vies beessie had gevonden in Dieuw-der-kous,
dat van de juffrouw afkomstig moest zijn. Onthutst bocheltjes stamelpro-
test werd brutaal overschreeuwd 'nou ja. .. juffrouw, we siene 't ommers
toch wel, dat uwes aldoor onder uws mussie sit te krauwe'.

Nu was 't half zes van den eersten dag, dat Pietje, na zooveel jaren van
breischooltje-houën, alleen gelaten bleef in de verlaten rommelkamer.
Tegen vijven had ze nog gehoopt - den heelen dag had ze al dat benauw-
de gekluk van pijnlijke wachting in de keel gevoeld - had ze gespannen
de geluiden buiten zitten beluisteren, 't windrumoer en den nijdigen
kletter van barschen regen op steenen, waartusschen ze voortdurend, blij-
bang opschrikkend, 't aanbolderen der klompen meende te hooren, 't
rauw-jolig stemmengeluid van de meissies.
Nu was 't uit, met haar schooltje en met haar, voor altoos. De gouden

lampeschijn verschraalde tot branderig ros-rood, dat de vale muren som-
ber begloorde, de kachel, uitsmeulend, stonk door de killende kamer en
Pietje zat daarbij op haar stoel, met 'r schrompelig bochellijfje, haar in 't
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