
CARBONADE
Ik kan me uit mijn kinderjaren de man nog herinneren. Hij woonde 
op de Kaasmarkt. Zijn naam was Rinkus. Waldus Rinkus;tenminste zo 
werd hij genoemd. Later, toen ik groter werd, bleek mij dat hij 
niet Rinkus, maar Renekens heette; met een c en een k. Maar ja, 
hoe gaat dat in het spraakgebruik.Vandaag nog is hier in onze 
goede stad Sikkink = Sikke, Piet Sikke. En de zinvolle naam 
Manshanden = Mezande. In Onderdijk noemde men vroeger de veld
wachter, die ook die naam droeg, zelfs Piet Mezander.
Dit alles bedenkende, zullen wij onze vroegere plaatsgenoot nu 
maar rustig Rinkus — Waldus Rinkus - blijven noemen.
In mijn kindertijd was hij een man van gewicht in onze samen
leving; al zag je hem dat niet zo aan. Hij was mede de hoeder
onzer plaatselijke volksgezondheid! Hij was namelijk de keur
meester van het vlees! Als er bij Moos van der Velde op de Ooster-
haven, of bij Koster in de Breedstraat een koe geslacht was, of
als Klaas Grooteman in de Torenstraat een varken gekeeld had, dan 
moest Rinkus komen om te kijken of het wel zuiver was, en het 
daarna van een waarmerk voorzien. Niet dat ondeugdelijk vlees 
niet verkocht werd; dat kon je krijgen bij de zogenaamde krengen- 
slachters. Voor een beetje centen. Echt armelui's vlees. Maar de 
gegoede burgerman liep daar stiekem ook wel eens binnen. Je zou 
ze de kost moeten geven die zich tegoed deden aan ongekeurd 
vlees!Nog zie ik Rinkus op de Kaasmarkt staan; een wat kort, gedrongen 
bejaard mannetje, met een flink buikje waarop een zware zilveren 
ketting met een paar hangers er aan bengelde. Stok met zilveren 
knop in de hand. En als je Rinkus zag, dan zag je ook z'n hond; 
die had hij altijd bij zich. In de ene hand hield hij z'n stok, 
in de andere de riem met de hond. Rinkus en z n hond die hoorden 
nu eenmaal bij elkaar. En de hond was meestal even zwaarlijvig als 
de baas. Waarom Rinkus er een hond op na hield - och, hij was nu 
eenmaal een echte dierenvriend. En hij zal in z'n lange leven al 
menig hond "versleten" hebben. Honden die hij meestal hield tot 
ze van ouderdom vanzelf ophielden te leven.
Met stormen en regens had de winter eindelijk afscheid genomen. 
Gelukkig! Een winter lang en koud. Zware ijsgang op de Zuiderzee 
had wekenlang de vaart onmogelijk gemaakt. Voor de losse ar
beiders was er weinig te doen geweest - het meeste buitenwerk lag 
stil, en voor de vele vissers was het deze winter al even zuinig 
geweest; wat de verdiensten aangaat. Er was werkelijk armoede ge
leden. Maar - dat is nu gelukkig voorbij.
De vaart is weer open, ook door de landerijen, die vooral om de 
zuid nog helemaal blank staan. En de vorst is goeddeels uit de 
grond.
Aan de buitenkant van de stad - op 't Keern - is men zowaar al 
begonnen met de bouw van een nieuwe woning voor Kees Hardebil. 
Toch was 't nog een hele toer geweest om de korte palen voor de 
fundering in de grond te krijgen. Een hele ploeg "los volk" was 
er aan te pas gekomen.
Willem Kamp uit de Bangert was êên van de gelukkigen gev/eest. 
Zeker met een man of tien hadden ze aan de heistelling gestaan, 
allemaal met een stuk van het heitouw in de handen. Dat gaat dan 
zót met z'n allen wordt het zware heiblok omhoog getrokken, dan
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ineens wordt het touw gevierd en met een doffe slag valt het blok 
op de kop van de paal, en iedere dreun drijft die paal een stukje 
verder de grond in. En om dan met zoveel mensen het ritme er goed 
in te houden, en dat moet wel, zingt de voorman er een liedje bij, 
dat ze op 't laatst allemaal hijgende meezingen.

Dat is er één -- boem 
Maar één is geen -- boem 
En twee is beter -- boem 
Trek aan je veter -- boem 
Trek aan je snaar -- boem 
Pak de derde maar -- boem
---------------  -- boem
Dat is er vijf -- boem 
Dat ouwe wijf -- boem 
Dat schurftig is -- boem 
Dat krabt jaar gat -- boem 
Dat 't een schande is -- boem

Willem Kamp staat op 't Hoofd. Op het Havenhoofd. Uit te kijken 
of er niet ergens in de verte een vrachtscheepje aan komt zeilen. 
Een turftjalk of zo. De hokken zijn leeg, weet hij. Er zal vast 
wel wat op komst moeten wezen. En dan wil hij er graag bij zijn. 
Een tjalk lossen brengt toch altijd weer wat geld in 't laadje.
Hij ziet uit, en tuurt, maar nergens tot aan de verre horizon is 
een zeiltje te bekennen.
Zoals hij hier nu staat, moederziel alleen, zwerven onwillekeurig 
z'n gedachten weg; ver weg - naar de vele grauwe winterse dagen, 
die gelukkig voorbij zijn. Naar gisteren en eergisteren, toen hij 
met de hele ploeg manvolk aan het heitouw stond. Met hun toch wel 
wat ondervoede lijven viel het nog niet eens mee.
In z'n hoofd speelt en zingt maar aldoor dat malle verwenste 
deuntje, hij neuriet het stil voor zich uit: van "dat ouwe wijf - 
dat schurftig is - dat krabt haar gat - dat 't een schande is".
Gek toch, om dat als grote lummels van kerels te zingen - je moet



je er eigenlijk voor schamen. "Dat ouwe wijf, dat schurftig is." 
Dan draait Willem zich om en loopt langzaam naar beneden. Ineens 
blijft hij staan. Wat-e-wat is dat? Z^n neus vangt een ongekend 
heerlijke geur op. Diep haalt hij adem om dit wonderlijke aroma 
in te drinken, 't Is de geur van heerlijk vers gebraden vlees!
Wie mag hier in dit ochtenduur nou aan 't vleesbraden zijn - dan 
ineens ziet hij het: door de open deur van het lage achterhuis 
van Dirk Toffel slaat een grijs-blauwe walm die smakelijke geuren 
naar buiten. Hij ruikt dat verrukkelijke tot in z'n maag toe.
Op 't plaatsje is Dirk bezig een houtje te hakken. Even leunend 
op het lage hekje, kan Willem niet nalaten te zeggen: Morrege
Dirk - 1t ruikt maar lekker bij je."
"Ja Wullem ik bin an 't vlees braden, zie je."
Aan 't vlees braden, peinst Willem. Hoe komt zo' kerel, zo'n 
nietsnut er aan, aan vlees. Hij doet geen slag werk.... Hij heeft 
vrouw en kinderen - meneer is aan 1t vlees braden.
"Heb je soms trek in een lappie" vraagt Dirk, die overeind ge
komen, met een handvol hout klaar staat op z'n keukentje in te 
stappen.
"Heb je trek?" zei Dirk - nou, z'n hele lijf hunkert er naar, 
maar om van zo'n vent als Dirk wat aan te nemen....
"Kom op, Wullem" zegt Dirk "ik zien 't al lang al, je hebbe ge^ 
rust wel trek."Dan volgt Willem Dirk over het plaatsje de keuken binnen. Als 
een lier branden de houtjes in 't fornuisje; de vonken slaan er 
uit. En in de pan op het vuur sist en schuimt het van belang.
Op het wrakke tafeltje staan schalen vol met prachtige rossige 
lapjes vlees met dikke randen roomgeel vet.
"Je moete nag effe geduld hebbe, gaan zitte Wullem" zegt Dirk,
"we zalle ze goed gaar late worre - en lekker bruin."
"Ja" zegt Dirk, "en nou denk jij zeker wel, hoe komt die Dirk 
Toffel an zoveel vlees. Waar doet zo'n man het van. Hij doet 
geen barst - maar hij eet vlees."
Willem knikt, hij begrijpt het niet.
"Nou luister Wullem, dan zal ik jou dat eres precies vertelle. 
Geef me je hand es, Wullem."
"Me hand, wat wil je dan""
"Niks, alleen maar effe in je hand kijken."
Willem vindt het een rare bedoening, als hij Dirk zijn hand toe- 
S t G G k t"Och heden, ik zie 't al" zegt Dirk, als hij even in Willems 
handen gekeken heeft, "wat weerga's jammer voor je.
"Maar, wat is er dan met m'n handen....?"
"Nou moet je 's luisteren" zegt Dirk, "verleden jaar zomer stond 
ik met een palingkraampie op de Grootebroeker kermis. Vlak naast 
me stond een kermiswagen met een madammeke, 't Was een Belse, die 
alleman voor een paar kwartjes de toekomst voorspelde. Wullem, ik 
hou niet van zuks, maar er kwamen evengoed nogal puur wat jonge 
kerels op af. 't Was zo'n echte kak-madam, met van die hele 
donkere ogen, en lang zwart haar, dat glom van alle vettigheid.
En ze droeg oorringen. Wel zo groot haast als fuikehoepels.
't Was zondagavond en de laatste kermisdag, 't Liep al tegen 
middernacht, 't Volk trok weg naar de kasteleins of de danszalen. 
Ik wilde graag opbreken, en begon zo zoetjes aan mijn rommeltje



in te pakken. Op het trapje van de wagen naast me, zat de Belse 
madam. Met hunkerende ogen zat ze te kijken naar m'n laatste ge
rookte palinkies. Ze zat nou gewoonweg te gnokken, Willem.
Ik zeg tegen d'r, heb je zin, wil je er een paar? O menier, zei 
ze, 'eel gaarne — zulle! Ik zocht een paar lekkere voor haar uit. 
Dank oe wel menier, zei ze, en toen stapte ze d'r wagen binnen.
Een tijdje later kwam ze weer naar buiten. Ze waren 'eerlijk 
menier, zei zej enne, zou zal ik oe es de toekomst voorzeggen —
'elemaal voor niks. Nou dat hoeft niet, zeg ik, de toekomst - dat 
zien ik vanzelf wel. Wullem, geloof me, ik hou daar niet van.
Maar kan je denken, ik moest mee - de salon in.
En toen deed dat mens met mijn, wat ik daareven met jou deed. Ze 
nam m'n handen, keek er in met haar felle zwarte ogen..... Oh,
menier, riep ze, oh, oh, zijde gij ien gelukkig mens! Zulle....
Ik zeg, nou, daar merk ik anders niet veel van!
Menier, zegt ze, luister goed: ieder mens heeft in z'n hand twee
letters staan; een M en een W. Dat betekent werken moet gij 
Mar in oe hand staat een tweepoot, een N van "niet". Voor oe is 
het niet werken, nooit werken! Menier, geleuf me, werk niet meer 
en gTj zult gewis gelukkig worden - zulle.
Toen stapte d'r kerel binnen, en ik smeerde 'm. Een uur later 
reed ik in m'n eentje door de donkere nacht naar huis. Eerst 
lachte ik er om. Die Belse madam kan me nog meer vertellen! Maar 
ja, alle dagen weer 't zelfde liedje - armoe troef. Toen zei ik 
bij mezelf: Dirk, probeer es, schei er es uit met werken, zó is 
het toch ook niks. En Wullem, of je nou gelove wille of niet, ik 
heb eigenlijk geen slag werk meer gedaan, en we komen er evengoed, 
en gemakkelijker misschien dan jij, maar jij hebt dan ook een M 
in je handen, m'n jongen. Jij moet wel!
Enne - wat zeg je er van Wullem, ik kan vleesbraden!
En nou gaan we eerst es samen smikkelen."
Dirk zoekt een paar etensbordjes en vorkt dan een paar flinke 
stukken vlees uit de pan op het fornuis. "Zie zo, Wullem, die is 
voor jou. Mes en vork daar doen ik niet an hoor, k zou zeggen, 
neem je tien geboden maar! Nee, nee, t kan nou nog niet hoor,
't is nog gloeiend heet. En denk er aanstonds an - d'r zit een 
stuk been in."
"Wat is dat eigenlijk voor vlees", vraagt Willem,
"Dat noemen de grote lui nou carbonade.... "
"Zo" zegt Willem "is dat nou kerrebenade?"
"Als je nou nog effe rustig blijve zitte Wullem, dan - eh - ik 
zou je immers nog vertellen doe ik an dat vlees kom....
Moet je horen: gisteravond was ik hier achter in m'n eentje nog 
een beetje aan 't rommelen, toen Waldus Rinkus door 't steegje 
kwam, met z'n hond, die dikke vette hond die zo onder de schurft 
zit; weet je wel? Heb je ook wel gezien. Rinkus stopte, en ik 
begreep, die wou effe een praatje met me maken. Hij zegt Dirk, 
zegt-ie tegen me, zou jij wat voor me willen doen? Ik zeg: wis
en waarachtig wel! Rinkus, als ik dat kan.... Hij zegt, Dirk kan
jij zwijgen? Ik zeg als het graf Rinkus.... Beloof me dat je er
met geen mens over praten zal. Ik zeg, Rinkus - twee vingers om
hoog....Goed help me dan maar, want ik zit er mee.
Waarmee....?



Nou, dat stomme dier hier, met z'n zere huidje - m'n vrouw wil 
hem niet langer in huis hebben, ze is vies van hem. Aanstonds 
worden wij ook nog ziek, zegt ze. Maar 't begroot me zo, 't is
altijd zo'n lieve, aanhankelijke hond geweest....
Vanmiddag liep 't an; toen zei ze tegen me - Rinkus nou moet die 
rothond de deur uit, anders gaan ik. Nou kan je kiezen of delen. 
En als ze zó begint, dan is 't menens, dan doet ze 't ook!
Ik zeg, mens, wat moet ik dan met Polly doen? Verzuipen zegt ze,
'k heb al een stevige zak voor je klaar gezocht, met een stuk 
touw. Gaan er vanavond maar mee naar 't Hoofd. Doe daar maar wat
stenen bij, dat ie goed zinkt.... En zo niet, dan gaan ik er
morgenochtend vandoor. Met het treintje van kwart over achten!
Wat moet ik nou doen? Ik wil m'n vrouw toch niet kwijt.
Maar Dirk, 't is zo begrotelijk om zo'n trouw dier, och, och.
Ik kan het zelf meest niet doen.
Wullem, zie malle kerel stond er zowat bij te huilen.
Dirk - wil jij het voor mij doen?
Ik zeg, nou Rinkus, denk je dat ik geen gevoel in me lijf heb?
't Gaat ook mij aan m'n hart....
Rinkus pakt z'n beurs, en geeft me een gulden. Voor je moeite. 
Dirk.
Nou vooruit dan maar.
Ik kreeg de hond, de zak en het touw.
Zeg Dirk, vroeg hij nog, doe je er flink wat stenen bij, en knoop 
je de zak goed dicht, dat Polly er niet meer uit kan?
Ik zeg, Rinkus, tot je orders man; 't komt voor mekaar. Die hond 
zie jij niet meer terug."
Willem is intussen aan z'n malse kluif begonnen.
"Smaakt-ie" vraagt Dirk.
"Zeldzaam lekker" zegt Willem, terwijl hij het vet van z'n kin 
veegt.
"Zeg Wullem" vervolgt Dirk, "vanochtend kwam Rinkus kwansuis hier 
al tijdig weer langs. Toevallig was ik achter, Hoe is 't gaan 
Dirk, vroeg hij, met Polly - gisteravond?
Rinkus, zeg ik, 't is voor mekaar hoor! 'k Heb hem havenmeester 
gemaakt. Hij is voor de haaien. Wil je wel geloven Dirk, dat ik 
er meest niet van slapen kon vannacht..... Rinkus, zeg ik 
snikkend, 't ging mijn ook aan m'n hart, man. Weer kwam de beurs 
tevoorschijn en weer gleed er een gulden in m'n hand. Wullem, hoe 
was-ie - hè?"
"Dirk, wat bin jij toch een doerak" zegt Willem.
Met open pretogen kijkt hij op naar Dirk, terwijl hij met zeld
zame smaak maar doorkauwt op 't laatste hapje vlees, om het ge
not ervan zo lang mogelijk vast te houden. "Enne - aha - nou be
grijp ik je Dirk. Voor die twee gulden kon jij bij Reindert de 
Boer (bekend slachter van wrak vee , red.) zo'n kostelijke pan 
met lappies kopen....."
"Ja, 'k zal wel gek wezen" zegt Dirk; die kleine Dirk die ineens 
heel groot voor Willem komt staan.
"Vlees kopen man, ik kréég vlees, en geld toe!"
"Wat, wat bedoel je" vraagt Willem.
"Snap je dat nou niet?" zegt Dirk.
"Ja, 'k zal gek wezen, om zo'n kostelijke, vette hond te ver
zuipen - is 't geen lekker vlees?
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Wullem, gerust, geloof me, er is niks malser en lekkerder dan -
hondenvlees..... Hier, in m'n achterhuis heb ik in diezelfde
nacht de hond van Waldus Rinkus geslacht." Dirk lacht. "Ha, ha, 
dat zou Waldus Rinkus ook niet gedacht hebben, dat een stuk van 
die schurftige hond van hem, nog es door jouw keelgat zou 
kruipen...."
Willem komt overeind. De pret in z'n ogen is verdwenen. Hij 
staart Dirk aan, maar hij ziet Dirk niet. Hij ziet ..... Waldus 
Rinkus met z'n vieze, dikke hond. In z'n hoofd begint het te 
bonzen; en te zingen: dat vermaledijde versje, van dat wijf dat 
schurftig is..... Het bloed trekt uit z'n gezicht weg.
Dirk ziet het.
"Wat is er Wullem, wor je niet goed? Zo ineens?"
"Zakt alweer" zegt Willem. "Dat komt door de warmte, denk....
'k Gaan maar weer naar buiten. Bedankt Dirk, hoor!" weet hij nog 
te zeggen.

De schrijver van 
dit verhaal, de 
heer W. Kramer.

Duizelig en draaierig loopt hij de Oostersteeg in.
Eventjes verder - buiten het gezicht van Dirk, blijft hij staan. 
Voorover. Misselijk als....
Hij kan er niks aan doen - maar die hond moet er weer uit....
W. Kramer


