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HOOFDSTUK 1
Het was op 14 mei 1948 toen het dorp die ochtend werd
opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Metje
Steenhoven. Metje had maar zesenvijftig jaar mogen worden en via de spaarzame berichten die vanuit haar huis
naar buiten kwamen, hoorde men dat ze in haar slaap door
een hartstilstand was heengegaan. Arme vrouw…
De zorg van de dorpelingen ging echter uit naar degenen
die ze had achtergelaten. Dat waren haar man Eibert, die
vier jaar jonger was dan Metje, en hun enige dochter Renate. Haar naam vooral lag op ieders lippen, want wat
moest er worden van het meisje nu haar moeke er niet meer
was om voor haar te zorgen? Men vermoedde dat Eibert
het weleens erg moeilijk zou kunnen krijgen met Renate,
maar niemand durfde bij hem aan te kloppen om te vragen
of hij hulp nodig had. Dat deed je niet bij mensen die zich
van iedereen afzonderden. Als je op een dorp als het hunne
om wat voor reden ook uit de toon viel, kon je bijna geen
helpende hand verwachten.
Trouwens, alleen het huis al; dat straalde nou niet bepaald iets uitnodigends uit! Het was een boerenbedoeninkje, waarin Metje jarenlang met Eibert en Renate had gewoond. Het was een grensgeval, zoals de dorpelingen het
uitdrukten. Daarmee doelde men op de ligging. Het langwerpige huis stond aan de Dorpsstraat, het bedrijfsgedeelte aan de achterkant van het huis bestond uit een schuur en
een paar houten loodsen. Van daaruit had men die wijde
vergezichten die zo kenmerkend zijn voor het platteland
van Groningen. Het bedrijf stond zogezegd op de ruimte,
het woonhuis in het dorp.
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De hoge, verweerde stoep in het midden van de voorgevel werd aan weerszijden geflankeerd door drie smalle
ramen waarvoor de vitrages altijd potdicht hingen. En, als
kon het huis werkelijk geen inkijk verdragen, waren bovendien de groene luiken voor de ramen altijd gesloten.
Voor de volle breedte van het huis stond een metershoge
heg die ook nog eens zorgde voor de nodige privacy. Metje
Steenhoven was een zonderlinge vrouw, ze was mensenschuw geweest. En die kwaal had ze jammer genoeg overgebracht op haar dochter, Renate.
Eibert en Metje waren op latere leeftijd getrouwd, Metje
was al achtendertig geweest toen Renate werd geboren. En
vanaf die tijd, herinnerden de dorpsbewoners zich, had
Metje zich in haar huis opgesloten. Renate had vroeger als
kind de lagere school bezocht, maar toen al was ook zij een
wat vreemd kind geweest. Ze was altijd op het allerlaatste
moment de klas binnen geschoven en na schooltijd rende ze
op een drafje terug naar huis. Net alsof ze door iets of iemand op de hielen werd gezeten en ze zich slechts veilig
voelde bij haar moeke thuis.
Metje en haar dochter waren wereldvreemd, fluisterde
en roddelde men er lustig op los, maar dat kon je van Eibert Steenhoven niet zeggen. Hij was normaal, wat stil en
in zichzelf gekeerd, dat wel, maar wat mocht je anders verwachten van een man met twee van die schuwe ‘vogels’ in
huis! Eibert was een serieuze, harde werker, overdag gunde
hij zijn handen geen rust, maar ’s zondags in de kerk vouwde hij ze. Hij sloeg nooit een kerkgang over en in de zogenaamde grote kerk had hij zijn eigen vaste plaats. Elke zondag leek Eibert naar de kerk te komen om er voor drie
mensen tegelijk te bidden, want Metje bleef thuis en zij
hield Renate angstvallig bij zich.
Eibert boerde op een bedrijfje met zo’n twintig bunder
land. Daar verbouwde hij ’s zomers voornamelijk witte
kool op, die hij na de oogst afleverde bij een fabriek in een
naburig dorp. Daar werd er vervolgens zuurkool van ge-
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maakt. In de herfst had hij zijn handen vol aan het rooien
van aardappelen, voederbieten en het plukken van de
spruiten waar hij jaarlijks een paar bunder van verbouwde.
Eibert was van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de
weer. Hij had geen tijd gehad om zich met Renate te bemoeien, de zorg voor haar had hij volledig aan Metje overgelaten. Maar nu stond hij alleen voor de taak om Renate,
een bang en schuw achttienjarig mensenkind, verder
‘groot’ te brengen.
Moeke Metje had haar dochter van kleins af ingeprent
dat de buitenwereld érg boos was, dat zij die moest schuwen zoals ze dat zelf deed. Door drukke werkzaamheden
en vertrouwen in Metje had Eibert niet ingezien hoe zijn
vrouw haar enig kind al die lange jaren had geïndoctrineerd, en Renate had op den duur niet beter geweten. Zij
had het voorbeeld van haar moeke opgevolgd en was geworden als zij.
Vijf dagen na haar heengaan werd Metje begraven, daarvóór had men al vernomen dat Eibert in stilte afscheid van
haar wilde nemen. Er zou geen rouwdienst worden gehouden, de dominee zou alleen op het kerkhof een kort afscheidswoord uitspreken.
Die ochtend bleef iedereen zo veel mogelijk binnen, men
nam het nodige eerbetoon in acht, maar van achter vele
ramen werd de begrafenisstoet begluurd. Ach heden, het
mocht niet eens een stoet genoemd worden. Want achter de
lijkwagen liep Eibert in zijn zondagse zwarte pak en naast
hem Berend Drenth, die sinds kort knecht was bij Eibert.
Renate schitterde door afwezigheid. Zou het arme meisje
zelfs niet de moed hebben gehad om haar moeke op haar
laatste reis te vergezellen, vroeg men zich onder de indruk
af.
Vol nieuwsgierigheid richtten velen hun blik op Berend
Drenth, want hij zou hun kunnen vertellen hoe het er bij
Eibert in huis aan toe ging! Men had Berends moeke, Berthe Drenth, er al eens over aangesproken, maar die liet niks
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los. Berthe placht neutraal te zeggen: ‘Berend werkt daar
nog maar kort en al zóu hij iets meer weten dan jij en ik,
dan nog zou hij zijn mond houden. Onze jongen is geen
praatjesverkoper en daar zijn wij trots op!’ Het was duidelijk, Berthe Drenth wilde niks loslaten en Berend al evenmin, want als men hem voorzichtig polste zei hij: ‘Als je
iets wilt weten, moet je bij Eibert zijn. Niet bij mij.’
Voor de dorpelingen bleef er niets over dan gissen en
raden, maar de werkelijkheid was, dat Berend niets kon
vertellen. Omdat ook voor hem de deur naar het woonhuis
gesloten bleef. Berend vond zichzelf niet nieuwsgierig aangelegd, toch had hij zich er in de afgelopen tijd een paar
keer op betrapt dat hij naar het huis had gegluurd in de
hoop een glimp op te vangen van Metje – die toen nog had
geleefd – of van Renate. Metje had hij weleens van een afstand gezien, hij had geweten dat ze zesenvijftig jaar was,
maar ze had eruitgezien als een vrouw van tachtig. Ze liep
voorovergebogen, droeg sombere, donkere kleren en altijd
een zwart bloemetjesschort. Op een keer had hij naar haar
geknikt, maar toen was Metje het huis ingeschoten alsof hij
haar iets lelijks had aangedaan.
Van Renate had hij ook eens een glimp opgevangen en
toen had hij geschrokken gedacht: lieve deugd, ze lijkt
zeker niet op een meisje van achttien! Ze liep net als haar
moeder voorovergebogen, droeg dezelfde soort donkere
kleren, zag er haast even ouwelijk uit als zij. Een paar
dagen geleden was hij bezig geweest in een van de loodsen
toen hij had gevoeld dat hij door iemand werd begluurd.
Hij had door het raampje naar buiten gekeken en had Renate toen duidelijk gezien. Ze had voor het keukenraam gestaan, aan de achterkant van het huis. De anders zo potdichte gordijnen waren iets opengeschoven geweest en in
het vrijgekomen kleine kiertje had hij haar gezicht gezien.
Toen had hij geweten: ze is niet oud, maar jong en bloedmooi! Haar gezichtje was bleek en dat kwam, vermoedde
hij, omdat ze nooit buiten kwam. In de gauwigheid van het
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moment had hij gezien dat ze donker haar had. Ze droeg
het in een vlecht die ze rondom haar hoofd had vastgezet.
Een ontzettend stijve haardracht voor zo’n jong ding, was
door hem heen geflitst en tóen had hij haar ogen gezien.
Die waren groot, amandelvormig en heel donker. En ze
stonden heel droef. Ze hadden hem gefascineerd, omdat ze
zo duidelijk domineerden in het blanke gezichtje. Arm
mensenkind. Toen ze in de gaten had gekregen dat hij haar
aangaapte, was ze opeens in een aalvlugge beweging verdwenen. De gordijnen waren weer gesloten en ze had zich
weer verscholen, maar sindsdien was Renate Steenhoven
niet uit zijn gedachten geweest. Thuis had hij er niets van
gezegd en toen zijn moeke eens vroeg of hij ‘het kind’ weleens had gezien, had hij ietwat stug gezegd: ‘Nee, moeke,
maar ik ben daar ook niet voor haar, ’k ben er voor het
werk, moeke!’
‘Ja, mijn jongen, ik weet het,’ had moeke gezegd. Ze
hadden elkaar begrepen, een goed verstaander heeft vaak
maar een half woord nodig.
‘Amen,’ hoorde hij de predikant zeggen en toen pas
schokte Berend Drenth in de realiteit terug. Hij keek opzij
naar zijn werkgever en toen hij zag dat er een paar tranen
over Eiberts wangen biggelden, legde hij troostend een
hand op zijn schouder. ‘Rustig maar…’
Eibert staarde naar het graf waarin zijn vrouw was neergelaten. Hij wiste langs zijn ogen en prevelde: ‘Metje is nu
hopelijk bij haar hemelse Vader, zij is uiteindelijk goed terechtgekomen. Maar hoe het verder moet met mij…?’
‘Als je hulp nodig hebt, kun je op mij rekenen, Eibert!’
Een matte glimlach over een immens droef gezicht. ‘Dat
weet ik en ik ben blij met jou. Het viel voor mij niet mee
een flinke knecht te vinden, niemand werkt nu eenmaal
graag bij mensen die als zonderling te boek staan.’
‘Je moet je van de kletspraat van de mensen maar niks
aantrekken, ik doe daar tenminste niet aan mee.’
Ze waren terug bij Eiberts huis toen hij naar Berend op-
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keek. ‘Ik wil je graag bedanken. Je was een steun voor me.
Helemaal alleen zou ik het nog moeilijker hebben gehad. Ik
zou je graag iets willen aanbieden, een kopje koffie is toch
wel het minste, maar… ik kan je niet binnen vragen. Renate zou erg van je schrikken en dat moet ik nou juist voorkomen. Ze is al zo van streek, ze mist haar moeke.’
‘Je hoeft je tegenover mij niet te verontschuldigen, Eibert. Ik begrijp het wel. Ik trek mijn overall aan en dan ga
ik weer aan het werk. Bekommer jij je maar om Renate. Ik
kan je alleen veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd en
naar mijn gevoel is dat veel te weinig.’
Eibert knikte verloren en liep het woonhuis binnen. Hij
schrok toen hij Renate zag. Ze zat op Metjes stoel, had
háár houding aangenomen, háár gehaakte stola om haar
schouders geslagen. Het zou haar waarschijnlijk troost
geven, maar wat moest hij ermee aan?
Eibert zuchtte onhoorbaar. ‘Zo, daar ben ik alweer.’
Een blank gezichtje werd naar hem opgeheven, een paar
zeer donkere ogen keken hem aan. ‘Heb je moeke weggebracht?’
‘Ja, ze is nu bij God en ze kan het nergens beter krijgen.’
In Renates ogen verscheen een bange gloed. Hoe durfde
pa dat te zeggen, dat moeke bij God was! Zij wist wel
beter; moeke was in de hel, dat had ze altijd zelf voorspeld.
Dat zou ze maar niet tegen pa zeggen, het was heel moeilijk om met hem te praten. Ze was dat niet gewend.
Toch deed Renate een poging. ‘Het duurde lang, ’k was
bang…’
‘In dit huis kan er met jou niks gebeuren, je hoeft niet
bang te zijn, maar je moet wel je best doen.’
Een lieve lach sierde haar mooi gezichtje, trots zei ze: ‘Ik
houd het huis schoon, dat doe ik immers al heel lang! Ik
kan koken en koffie zetten, ik zal goed voor je zorgen, hoor
pa!’
Dat bedoelde ik niet, dacht Eibert, maar hij zei: ‘Ja, wat
dat betreft mag ik niet klagen, moeke heeft je veel geleerd.
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We móeten het samen zien te redden, want mijn werk ligt
achter, ik moet zorgen voor brood op de plank.’
‘Berend is er toch?’
‘Jawel, maar hij kan het werk alleen niet aan. Hij is mee
geweest naar het kerkhof en dat heeft me heel goed gedaan.’
‘Is Berend Drenth aardig, pa?’
‘Hij is een goed mens, voor hem hoef jij niet bang te
zijn!’
In de mooie, droef staande ogen blonk angst. Haar stem
klonk gejaagd. ‘Ik wil hem niet zien, hij mag niet binnenkomen!’
‘Nee, rustig maar, dat gebeurt niet. Heb je koffie klaar?’
Ze knikte, stond meteen op en even later deed Eibert
zich te goed aan een pittig bakje koffie dat met zorg was
gezet. Nadat hij zijn kopje leeg had gedronken, zei Eibert:
‘Ik trek mijn werkplunje weer aan, als jij een mok koffie
wilt inschenken voor Berend, dan neem ik die voor hem
mee naar achteren.’
Toen Eibert zijn dochter even later weer alleen achterliet,
werd hij overspoeld door gevoelens die hem verwarden.
Een stem diep in hem vertelde hem dat hij bij Renate moest
blijven, dat hij deze dag niet hóefde te werken. Maar hij
was ook maar een mens met eigen gevoelens, eigen verdriet. Hij kon het in huis niet harden, nu Metje er niet meer
was, leek de woonkeuken groter en leger dan anders. Wat
moest hij met Renate bepraten, ze was zijn dochter, maar
ze stond zo ver van hem af. Ze was in alle opzichten het
kind van Metje geweest. Hij had veel van Metje gehouden,
hij kón haar niet missen. Hij had behoefte om te praten met
een mens die hém een klein beetje begreep, en hij dacht aan
Berend Drenth. Dat was een volwaardig mens, zijn dochter
was niet veel meer dan een bang, schuw vogeltje. Metje
was net zo geweest, hoe kon dat toch bestaan…
Daarover moest hij met iemand van gedachten wisselen.
Hij had aan de dominee gedacht, maar die man was zo
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voornaam, stond ver van hem af. Bij Berend voelde hij zich
beter op zijn gemak. Berend Drenth was vierentwintig jaar,
een boom van een kerel! Hij was breed en fors gebouwd,
had donkerblond haar, en een paar eerlijke, grijze ogen en
een volle mond die geen onzin uitkraamde en wist wanneer
hij gesloten moest blijven. Bij Berend zou alles wat hem beroerde veilig zijn, hij moest het erop wagen, hij móest met
een mens praten. Over Metje, over Renate en hoe het nou
verder moest.
Hij vond Berend in de schuur bezig de kunstmest klaar
te zetten, die hij straks over een perceel land moest uitstrooien.
‘Ik heb een mok koffie voor je, ga d’r bij zitten.’
Berend knikte en zei: ‘Daar ben ik wél aan toe!’ Hij
wipte op de werkbank, sloeg beide handen om de mok en
genoot van het bruine vocht. Na een paar slokken keek hij
Eibert aan. ‘Gaat het, je hebt je werkplunje alweer aan, zie
ik?’
Eibert schokschouderde. ‘Ik kan het in huis niet harden.
Renate heeft zichtbaar verdriet en ik kan haar niet
troosten. Ze is altijd het kind van Metje geweest, ik heb me
nooit met haar bemoeid. Niet dat ik niks om haar gaf,
maar het groeide zo. Metje had liever dat ik me niet met
Renate bemoeide. Ze was voor mij een goede vrouw, Berend.’
‘O, maar daar twijfel ik niet aan!’ Omdat Berend aanvoelde dat Eibert een gesprekspartner nodig had, durfde hij
te vragen: ‘Je vrouw hield niet bepaald van de mensen, is ze
altijd zo geweest?’
Eibert vertelde. ‘Toen we trouwden, waren wij weliswaar niet meer de jongsten, maar we gaven om elkaar en in
die tijd was Metje – volgens mij – net als andere vrouwen.
Toen ze zwanger werd van Renate, veranderde ze opeens
heel erg. Toen werd ze bang, ik herinner me dat ze in die
tijd vaak zei: ‘‘Het is Gods wil dat wij samen een kind krijgen, maar het feit op zich is voor ons niet best, Eibert! Ge-
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zien mijn leeftijd mogen wij niet rekenen op een gezond
kind, ik weet nu al dat ik er heel wat mee te stellen zal krijgen.’’
Toen Renate er eenmaal was,’ vervolgde Eibert, ‘zag en
merkte ik niets bijzonders aan haar, maar Metje zei dat het
kind niet goed was en dat zij als moeke heel, heel voorzichtig met haar moest zijn. Vanaf die tijd verschool ze zich
in het huis en was ze altijd bezig met Renate. Ja… toen
werd Metje wat vreemd, maar ik hield van haar en ze was
een goede moeder voor Renate.’
Eibert zweeg, Berend probeerde hem weer aan de praat
te krijgen: ‘Renate is gewoon naar school geweest?’
‘Ja, dat moest, ze was leerplichtig, maar daar heeft Metje
het erg moeilijk mee gehad. Ze kon het kind niet uit handen geven, was doodsbang dat de buitenwereld haar iets
zou aandoen. Renate haalde geen slechte cijfers, daar heb
ik me wel vaak over verwonderd. Na Renates schoolperiode hield Metje haar binnen en kon ik praten wat ik wilde.
Wanneer ik zei dat het voor Renate goed was om naar buiten te gaan, met andere kinderen omgang te hebben, werd
Metje kwaad…’ Hij pauzeerde een moment en herhaalde
dan: ‘Ach, ze werd dan zo verschrikkelijk kwaad, Berend.
Dan fonkelden haar ogen heel vreemd in haar gezicht en
leek het soms alsof ze mij iets zou willen aandoen. Ze zei
dan altijd met klem dat zij alleen wist wat voor Renate het
beste was en dat, als ik me ermee bemoeide, ik meer aan
Renate zou vernielen dan goedmaken. Als ik haar maar stil
met het kind liet begaan, was er niets aan de hand, dan
hadden we het samen goed. Ach, en ik had het zo ontzettend druk. In die tijd wilde ik van een flinke knecht niets
weten, bekokstoofde ik alles in mijn eentje. Metje heeft
haar best gedaan en met Renate het goede voorgehad.’
Dat betwijfelde Berend opeens. Luisterend naar het verhaal van Eibert was hij op andere gedachten gekomen,
maar die durfde hij niet te uiten. Omdat Eibert op het
ogenblik kwetsbaar was en genoeg aan het hoofd had. Bo-
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vendien hoorden ze allebei tegelijk een ietwat klagende
stem uit het huis komen. ‘Pa… ik ben bang!’
Voordat Eibert het huis in rende, keek hij Berend vragend aan. ‘Kan dit gesprek onder ons blijven, Berend?’
‘Geen mens wordt van mij iets gewaar, daar kun je gerust op zijn!’ beloofde Berend en zichtbaar gerustgesteld
verdween Eibert in het huis. En het was opeens moeilijk te
schatten wie van de beide mannen de meeste zorg had om
een mensenkind dat door haar moeke was vervormd tot
een schuw wezeltje, bang voor alles en iedereen.
Na het korte gesprek dat hij met Eibert had gevoerd,
voelde Berend aan dat moeke Metje haar dochter meer
schade dan goeds had toegebracht en dat Eibert door zijn
drukke werkzaamheden niet in de gaten had gehad waarmee zijn vrouw in feite bezig was geweest. Zij had haar
dochter niet opgevoed, maar haar ‘ziek’ gemaakt, veronderstelde Berend Drenth.
In de tijd die volgde, bleef Renate in zijn gedachten,
maar zijn meeste zorg ging gaandeweg toch weer uit naar
Eibert. De man ging er slecht uitzien, deed opgejaagd. En
dat was geen wonder, want Renate legde te veel beslag op
haar pa. Soms hoorde Berend haar in het huis zingen, dan
kreeg hij moed en hoopte hij dat het beter zou gaan met
haar. Haar stem was zuiver, klonk melodieus. Maar het
duurde altijd maar heel even, dan ging diezelfde stem weer
over in klaaglijk geroep. ‘Pa… kom nou bij me…’ Door een
kier van de achterdeur riep ze per dag ontelbare keren om
Eibert en hij liet zijn werk dan weer in de steek en liep op
een sukkeldrafje naar het huis. Dan bleef hij een poosje bij
Renate zonder haar daadwerkelijk te kunnen helpen, zonder haar te kunnen troosten.
Die morgen, nadat Eibert toch zeker al een keer of vier
door Renate naar binnen was geroepen, beklaagde Eibert
zich bij Berend. Het was schafttijd, Eibert overhandigde
Berend een mok koffie en schudde tegelijkertijd zijn hoofd.
‘Ik weet niet wat ik ermee aan moet, Berend. Renate wordt
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hoe langer hoe moeilijker. Ze durft amper nog alleen te
zijn, maar ik kan niet elk uur van de dag naast haar zitten.
Ik voel me ook schuldig tegenover jou, want het grootste
deel van het werk komt op jou neer. Dat spijt me genoeg.’
‘Zit daar nou maar niet over in, dat is niet anders. Je
kunt maar op één plek tegelijk zijn, als jij Renate gezelschap moet houden, loop ik wel een stapje harder. Dat is
dus geen punt, maar verdiep jij je weleens in Renates angsten, Eibert?’
Na een stilte waarin hij had nagedacht, zei Eibert: ‘Dat
heeft geen zin, Metje was de enige die tot Renate kon doordringen. Het wichtje kan het niet helpen dat ze zo is, maar
ik zit ermee.’
Berend opperde voorzichtig: ‘Renate mist haar moeke,
volgens mij is ze verschrikkelijk eenzaam. Zou het niet
goed voor haar zijn als er overdag iemand bij haar in huis
kwam? Een vrouwspersoon bedoel ik, die ze vertrouwt en
die de plaats van haar moeke kan innemen?’
Eibert knikte. ‘Dat zou inderdaad dé oplossing zijn,
maar waar vind ik zo iemand? Wees eerlijk, Berend: wie
van de dorpsvrouwen zal er naar mijn huis willen komen
om op Renate te passen! Men weet ongeveer hoe ze is en
bovendien wil Renate geen vreemde in huis. Als ik er met
haar over zou beginnen, zou ze panisch bang worden, met
alle gevolgen van dien. Nee, Berend, je voorstel is goed,
maar onuitvoerbaar.’
‘Zal ik toch hier en daar in het dorp mijn licht eens opsteken?’ vroeg Berend, ‘je weet maar nooit en die niet
waagt, die niet wint!’
Eibert glimlachte mat. ‘Als je jong bent, zoals jij, koester
je nog idealen, maar op mijn leeftijd gelooft een man niet
meer in wonderen, Berend!’
Eibert had het idee van zich afgeschoven, Berend bleef er
in gedachten mee bezig. En die avond, toen hij bij zijn ouders thuis achter de koffie zat, zei zijn moeke, Berthe
Drenth: ‘Wat is er, je bent zo stil?’
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Berend schokschouderde onwillig. Hij wilde de vuile
was van zijn baas niet buiten hangen, maar het een en
ander hield hem zo bezig dat hij erover móest praten. ‘Het
gaat niet goed met Eibert Steenhoven en daar maak ik me
zorgen over.’
‘Wat nou, het leek toch allemaal goed te gaan?’ Berthe
keek haar zoon vragend aan en Hendrik luisterde mee.
‘Het ging vanaf het overlijden van Metje Steenhoven niet
goed, moeke, maar ik wilde er liever niks van zeggen. Dit
gesprek moet ook onder ons blijven, mag niet naar buiten
toe!’
Berend zond zijn ouders beurtelings een waarschuwende
blik toe, waarna hij vertelde hoe moeilijk Eibert het had
met zijn dochter en welk een enorme druk zij op de schouders van haar pa legde.
‘Eibert komt aan zijn werk haast niet meer toe, van de
zenuwen loopt hij zowat op zijn tenen. Dat verdient die
goede man niet, er zou hulp moeten komen. Ik heb hem dat
voorgesteld, maar volgens Eibert zal er geen vrouw te vinden zijn die naar zijn huis wil komen om op Renate te letten. Waarom is het toch zo moeilijk, die mensen móeten gewoon geholpen worden!’
Onder de indruk zei Berthe: ‘Dat ben ik volkomen met
je eens. Ik zou er voor dat arme kind willen zijn, maar waar
haal ik de tijd vandaan? Met mijn werkhuizen en mijn
eigen boeltje kom ik elke week maar net klaar. Zo vergaat
het de meeste dorpsvrouwen, die hebben of werkhuizen, of
een te groot gezin waardoor er geen tijd overschiet. Maar
ik kan de komende dagen hier en daar weleens een balletje
opgooien, je weet maar nooit.’
De details, de trieste achtergronden, bleven veilig in het
huis van Hendrik en Berthe Drenth bewaard, maar al snel
was het in het dorp bekend dat Eibert Steenhoven vrouwenhulp zocht.
Er was een balletje aan het rollen gebracht en niemand
kon vermoeden waar en bij wie dat terechtkwam.
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Groningen, waar ze het boerenleven van haver tot gort kende.
Haar boeken zijn realistisch en romantisch tegelijk, een
kwaliteit waarmee ze grote bekendheid verwierf.
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Henny Thijssing-Boer (1933-2011) leefde en schreef in
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Jonneke is op zoek naar haar vader, die vlak na haar
geboorte van haar moeder gescheiden is. Ze komt in het
dorp waar hij burgemeester is en krijgt een baantje bij
een eenvoudige boer. Diens dochter Renate is door de
opvoeding van haar krankzinnige moeder wereldvreemd
en mensenschuw. Jonnekes vriendelijke houding
verandert Renate al snel in een normaal meisje. Maar het
contact met haar vader verloopt moeizaam, want hij is erg
gesteld op zijn rijkdom en staat niet open voor contact
met zijn dochter.
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