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et kleine dorpje ligt stil en eenzaam aan den Feelrand
en de lantlelijke rust wordt niet verstoord door het gedender van rthet spoorrt. Alleen de tram Den Bosch-Helrnond
komt met kalme vaart door de dorpsstraat en stopt overal waar
maar een passagier staat. Feitelijk zijn er enkel stopplaatsen
bil Dr. de Kuijper, bij van Diepen aan rt rrkeskerr en aan bierhuis rrde Falierr. Maar als de machinist een witte muts ziet en
de parapluie wordt fropgestokenrr, dan stopt hij overal, al is
hij soms dan al eens twintig minuten over tijd.
Hier in dit kleine dorpje slijten de wevers hun eenvoudig leven. Breed hebben ze het nieto ttum de verdomme nietr. Maar ze
hebben het leven en ze hebben hun lol en hun wil, hun echte
Gimmertse wil.
Toen de wevers nog thuis op de handgetouwen werkten was rt mee
de verdiensten n8g slechter. Toenmoesten ze werken van ls-morgens vroeg tot rs-avonds laat bij de ttbromolielamprr, om vijf à
zes gulden per week te halen. En als er vijf of meer jong waren, rrwierrr het nog minder. Dan moest de wever zelf ook nog
spoelen ook, um aè net rrwijffr het te druk hà nee de jong. Maar
dit is nu al lang niet meer het geval, want Ra;rmakers uit HeImond heeft er nou een fabriek van en Piet de Wit is van plan,
in de oude fabriek van Prinzenn dekens te laten weven.
Maar trots deze verbeteringen in de industrie is het er nog
nie breed en de krotwoningen zonder licht en lucht blijven nog
even goed bewoond. Er zíjn wel 72 nieuwe arbeiderswoningen
rrbi.jgekommefr, maar f 2150 per weekl het is veur ne wever gewoon nie um op te brengen. Het getd groeit in Gemert de wevers
ook nie op den rug.
Andere woningen moeten er in Gemert komen had dokter de Kuijper
den burgemeester eens doen weten àfwel Gemert sterft uit van
de rtteringtt. Wàis dê ook veur een wonen, dè de meeste menschen
hier hebben ? In den hèrd, waar gekookt wordt en geuroondr zíjn
ook nog twee beddekoetsen en onder het bed worden in de winter
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EEN POPULAIRE GENEESHEER.

De 92-jarige Dr. J. C. Kuljper, geridderd in de
Oranje-Nassau-orde, heeÍt reeds 43 iaar lang de
armenpractijk te Gemert waargenomen. Hij is een
onbaatzuchtige vriend van armên en bedrukten-

de erpels bewaard, want daar bevriezen ze nie zo gauw als in
de keul.
Ja, dokter De Kuijper weet het maar al te goed, dat teringachtige menschen een heel wat betere slaping dienen te hebben!
ItMet open ramen slapenrr, zegt dokter De Kuijper. Iviaar jè, in

die ouwe knippen is umners geen raam open te krijgen, het is
er eennaal niet op gemaakt.
ook bij Deken van Beek klaagt hij: rrlk kan de menschen maar
niet aan hun verstand brengen, dat het voor hun zoo hard noalig
is, on een beter huis te zoeken... Ze weten wel, als er één of
twee gulden meer verwoond moet worden, dat het er dan niet Íneer
van komt, on I s-Zondags wà in tt rrfleskerr te halen. Dat fleske
och, och, dat beschrijft hier wat. Dat ze er in de plaats melk
en eieren voor kochten of wat vlugger de doktersrekening betaaldenrr. Ja, daar kon de oudere dokter dikwijls over klagen,
de dokter, die al rneer as 35 jaar zoo goed als eLk jong op de
wereld hè geholpen.

Ja! Ja, hai is

bekwaan in zulke dingen. Dè vatte ze hun nie uit
de haand! Mee behulp van Nel de Snet, de baakster, zijn de moe-

ders in veilige haand.
Hij is nu voort vergrijsd in het vak, zijnen baard is zoo wit
as sneeuw en rond zijnen Ínond is ie bruin van de sigarenrook.
Ilij hè altijd zijne rrgekleede jasrr aan en den rrhoogen doprr op.
En in êen rijtuig gaat hij elken dag zijn veele visites afleggeq. Als hij rlan uit zijnrijtuig stapt, gaat hij met korte
vlugge pasjes naar binnen. Nol, de koetsier, klint dan van den
bok. Hai 96 dan veur het huis op en neer lopen. Ja, Nol is dè
wachten gewoon, en halve nachten zit hij sorns in het rijtuig te
slapen, terwijl den dokter bij een kraanvrouw zit.
rrfk begrijp nie, dè den dokter geenen auto kooptrr, zeggen de
menschen; rrhet duurt sons zoo lang eer hij is bai ne zieke islrl
Maar neen, dokter De Kuijper moet niks af die trverdornde Stinkdingenrr hebben. En: rrwaarvan zou ik een auto moeten kopen, als
de menschen

je niet

kunnen betalen?tl

Het is begin januani en volop winter. llêe felle vlagen kumt de
fijne haistersneeurrr tegen de ruiten. Dokter De Kuijper staat
voor het raam te rooken en staart naar de kale perkên en de

ontbladerde kastanjêbonen die villa rrDe Polderrr onzomen.
Het begint langzamerhaird te schemeren. Plots ontwaakt den dokter uit zijn gepeins, als hij voetstappen hoort op het kiezelpad. Even later staat Dina Manders in de spreekkamer on de
Iaatste rekening te betalen: rrDurfde gij er nog door met zulk
een hondeweer?rr vraagt De Kuijper. rUawel n mijnheer den dokter
gerust. En ik moes toch toevallig in de straat zijnlrr rrlk ben
blij alat ik wat geld beurrr, zegt dokter De Kuijper, rrlk kan rt
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best gebruiken, want ik heb deze week een nieuw rijtuig thuisgêkregenrr.

ttlaar dokter, dè neende gij toch zeker nie, gij hêt tr hier in
Genert toch genog verdiendrt. rr0 ja, O jarr, lacht nu de dokter,
irveraliend heb ik rr hier verdond veel, maar ik heb tr v661 nooit
gekregenrr.

Later,, als Dina Manders weggegaan ís . zít. Dr. De Kuijper in
zi.in boeken te kijken en vindt nog veele openstaande rrpostenrrl
van Kneel Vossen, van Van der Meulên en van Jan den Tronrneler;
huishoudens van 8 tot 10 kinderen, wevers' Ínet een loon van 5
tot 7 gulden.
De oude dokter denkt nu aan de vele tobbers van ziin drukke
praktijk. tUatr, vraagt den doktêr zich nu af, rrwaarvan noeten
die nênschen mij ook betalen? Ze hebben niets dan brood, èrpels
en haringrr. Ild neent zijn pen en zet een dikke inktstreep door
deze posten.

steekt hij een sigaar op en wil juist een medisch tiidschrift, dat hij tusschen de post vindtr inzienr als hij een
haastige trek aan de bel hoort. Even later kont de dienstrneid
de karnêr binnen en zegt: rrof nijnheer dokter gauw bij Jonkers

Dan

op den Broekkant kan komme veur een bevalling?tl
trlk konrr, antwoordt de oude doktêr, waarschuw Nol maar even,

dat hij voorrijdtrr.

Het rijtuig staat klaar, en terwijl de dokter instapt zegt hij
tegen Nolle: rrHet zal wel weer dag zijn eer wij terug ziinr met
haar heb ik nog elke keer veel moeite gehadrr.
Het rijtuig rijdt het kiezelpad op, draait de dorpsstraat in,
den veg naar den rrBroekkantti o waar vrouw Jonkers mee smart op
hem

t6 te

wàchten.

Leo Renee
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