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In
Melerijsche Courant" werden in 19t) en ,lj. ee. ach.::al "Cemertee
Schetsen'r gepublieeerd oncler het pseudoniec (:) _er l:er-ée. lia:_er. velden
veelal verdraaid.In het verhaal hieto:de: z:;r.:e:a=€:
ra: iee:re Ce Snet
op Soekent en van Ort, caféhouder op de hoek le:vei-3:cekst:aat
in ieder geval

nog velbekentl.

ffioeknan woonde in een van de vele ltr'otten van de Pas)Eflditoorstraat. In dit straatje, b'aar de huiskes scheef
iFlÈUtegen elkaar leunen, wonen de rure f'kostgangerstt van

Onzen Lieven Heer.
Niemandrrkon er mee uitrr, waar Koeloan r-an leefde, want werken deed t{j zoo goed als nooit. -\chter de gebarsten ruitjes,
die mee een prop stopverf aan elkaar gehouden werden, zocht
je tevergeefs gordijntjes. t'\ee" q zeg1' Koelsnan, ttdê is iets
veur rt vrouwvolk, dEr hou ik mi.i niet mee oprr. Tot een huwelijk heeft hij het nie kunnen brengen. Hij du zijn eigen

potje en spreidt zijn eigen bed. In zijn huisje is er niets
en er is toch ook weer alles. ")lutsertrren rrklotrr liggen in
een hoek en in den herd Iè nog nie eens een vloer. Er is een
rrhalf geroesterr kachel en aan roeikes hangen een paar goore
handdoeken. Ook is er een tafel "mee grove reetenrr en drie
biezen stoelen. In een hoek staat een kastje zonder verf.
Hierin bewaart Koelgnan zijn brood en mik en... zijn fleske.
Dan ook nog een 'rbeddekoets", waar overdag de deuren van
dicht zíjn. Hier in dit huiske woont Koekman mee zijnen hond
en mee zijn kanaries.
Jè, wEr eet hij van? Dit is voor de menschen een even zoo
groot raadsel, as wEr hij van drinkt.
Je moet hem eens zien die Koelirnan! Een paar vlugge oogjes
staan in zijnen paarsen kop. Oogen die altijd alles zien en
alleen rusten als hij slaapt. h'anneer er soms hier of daar
eens rringebrokenil is of er aardappelen uit de trkuiltr zijn
gestolen of wortelen, kool of mutsert worden vermist, dan
wordt er gefluisterd: rrHier zal Koelsnan wel meer van wetenrr.
Veldwachter vaÍl de ltrater is aI eens huiszoeking bij hem komen doen, maar nooit heeft hdj iets van het vermiste bij Koek-26-
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tlJd dtt verhaal Bpeelt. De toenemlige elgenaar van
het Tranetatlon heette v.d.Vên. Rechts van het café kont de Kapelaanstraat ult op
de narkt. In het verhaal voldt dè kastelèln v.d.Venne genoend en de Kapelaanetraat

tr'oto van ca.1910, 1n nelke

beet Paetorl€etraat.

er In partij klaargemaakte
konijnenstrikken voor den dag. Ja, dat wist de veldwachter
aI veel langer.. Heele dagen heeft van de water soms zitten
kijken bij een strik, maar dan had Koekman reeds lang lont
geroken en liet
zich niet vangen. trfk begrijp nie Koelanant
waar gij van leeftr r{Íerke doe de gij zoo goed as nooit?rrzegt
veldwachter van de l{ater. Koelsnan heeft dan maar wat gauw
zijn antwoord klaar: rUa ziede! dè is mijn geheir v.d. Waterrr.
rrMaar iets zal ik ervan vertellenrt. rrlk kook de steen net
zoo lang toe ze gaar zijn; het is goei etenr mar ge moet er
aan gewoon zijn, de meeste magen kunnen er nie tegenlrrllaar,
nauwelijks heeft de veldwachter de deur achter zijnen rug
dichtgedaan of Koelgnan zegt in zijn eigen: rrStikt as ge
wiltrr,
Het pakhuis van den Boerenbond ligt ook in de Pastoorstraat.
Tot aan dit gebouw is rt "straatwegrr maar verder is het in
den winterdag een echte modderzooi. Ge kant er gewoon nie
deur komme zonder natte voeten te maken. Er wordt genoeg over rrgekankerdrr, maa-r het is en blijft zoo.
Op eenen avond wordt er bij burgemeester Bukkens een ruit in-

man kunnen ontdekkenr hIeI l$À'amen
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vindt hij bij de post een briefgaat U zorgen voor een nieuwe weg in de Pastoorstraat?rr Van de l{ater heeft er dien dag een stuk of wat
van de belhamels op rt raadhuis gehad en alle mogelijke
strikvragen hebben den dader niet traan het lichttt kunnen
brengen. Naderhand is er Itop het zulderkert nog wel eens over
gepraat, dat rt in rt Pastoorstraatje zoo nat was, maar van
je:

rfWanneer

een weg is nog niets gekomen.
De schoolkinderen zijn voor Koelgnan bang, omdat hij altijd
vertelt van zijn droornen, waarin duivels optreden. Hij kent
bekant alle duivels mee hun naarn en vertelt, dat trij op eenen
nacht door Lucifer mee een been uit tt bed is getrokken.
Eensrttreftrrhem v.d. l{ater in het jachtveld. Hij heeft Koekman aI meernalen in die buurt gezien en laat hem nu zijn
zakken leegnaken. trNee v.d. hater, streupen dè doe ik nierr.
rrlk zou trouwens ook geenen haas verrig kunnen makenrr beweert Koelsnan.rrSta nou maar niet zoo trgrofrr te liegentt, zegt
de veldwachter driftig,
"de jagers weten genEg dê ge alles
wegstreuptrr. trlk zou trouwens ook nie weten, r+à ge heel daag
op den rtHanekanprr zou moeten doenrr. rrlk sprokkel hier dik
een bussel hout, v.d. haterr', antwoordt Koelanan en stê dan
maar gaarst te lachen. De veldwachter ziet hem doordringend
aan en zegt:. Írfk zie je anders weinig mee hout loopen, maar
ik zal niet rusten, veur ik je op de bon heb veur streupêÍrrtr
rrlk krijs je binnenkort rel is in mijn ttluukskstt en mee

springt hij op zijnen fiets en laat Koekman alleen achter.
Koelgnan neemt zijn pijp en begint ze langzaam te rrstoppenrl
terwijl hij in zijn eigen rnompelt: rfDoe uw best maar van de
l{ater, maar ge hèt me nog nierr. Een uur of wat geleden heeft
van de l{ater in een eiken trh'alrr een 2O-tal strikken gêvonden. lff weet nu zeker, dat deze striklcen van Koelsnan zijn en
rrneemt zich voorrr om alles te doen om hem morgen op de bon
te krijgen.
De nacht is voorbij. De eerste zonnestralen zijn nauwelijks
aan den kim verschenen of de veldwachter trekt zijnen ttslipjasrf aan, vat zijn trhooghoedendoosrr en gè in de richt.ing van
het tramstationnetje. Als hij in de Pastoorstraat in de buurt
van Koelgnan zijn woning komt, zet hij zijn rrhoedendoosrr even
op den grond en zoekt in zijn koker naar een sigaar, Zoodra
hij vuur heeft pakt hij r+eer zijn doos op en gaat verder. llij
knoopt zijnen jas dicht, want tt is frisch zoo lTuug in den
morgen. Bij rt station kijkt hij op zijn horloge. Het is nu
bekant half zeven. De tram moet gauw rrbinnenkomenrrrwant volgens de dienstregeling moet hij zc's uur drie en dertig r+eer
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vertreklcen. Eindelijk komt rfDen Bosch-Helmondrr het stationnetje op gesulckeld. De chef van de Venne komt naar buiten.
rrGe trekt er aI zoo ïruug op uit van de Water?tf rUa, ik moet
de veldwachter van Zeelgt mee gaan begravenrt antwoordt varr
de Water. fUal zoo komme we allemaal eens aan de beurtrrmeent
van de Venne.

is twintig voor zeven vertroklcen. Een poosje later
stopt hij bij rrOrterr. Veldwachter stapt weer uit en haast
zich mee vlugge stappen in de richting rrBoekeindrr, waar hij
bij Peerke de Smet een fiets vraagt.rtJa, zegt Peer, rrge kant
hem gerust hebbefr. rrhlacht, ik zal hem efkes oppompen!tt Nadien, fietst de veldwachter over de rrBerglaren naar den frHanekampil. De slippen van zijnen rrslipjastr vliegen mee de wind
omhoog en zijn trouwboks zit strak um zijn bille! Weldra heeft
hij den eiken rrwalrt bereikt. Voorzichtig kiekt hij nu rond,
duwt de natte takken uit elkaar en is in een oogwenk achter
het groen verdwenen. ffie fiets legt hij in de sloot en gaat
in gebogen houding tusschen de taklcen door, om de strikken
na te zíen, Zi.-ln boks komt nu zoo strak um ze gat, dè ze bekant scheurt. Hij speurt door de ta}lcen of hij niemand ziet
aankomme. Spoedig vindt hij in een der strikken een groot
konijn. Dan wacht trij gebogen tusschen de natte struikenq achter eenen lrbultil.
Het is bijna half acht. Van de l{ater hè een rooi neus van de
kou en er hangt deeger eenen drop aan. Plots hoort hij een
geritsel tusschen de takhen, maar even daarna is rt weer
stil, Het zal wel een merel geweest zijn, denkt van de Water.
l{eer hoort hij eenig gerucht en warempel eindelijk komt daar

De tram

Koelgnan

met gebogen rug door rthet houtrr geslopen. Van de lrladen grond en hoort zijn rfboksrr iets

ter buigt dieper tegen

lrraken. Koelonan heeft het konijn gevonden en terwijl hij de
strikrrzit los te makenft, hoort hij achter zijnen rug wà geritsel. Hij draait zijn eigen um en kiekt nu in het lachende
gezicht van den veldwachter. fU& Koelsnantt, zegf, de veldwachter, rrik begrijp goed dè ge verschoten bentrr. rrcij docht van
de l{ater is op de begrafenis en daarom is alles zeker veilig!tt Het buukske komt te voorschijn en terwijl Koelanan zijn
naam opgeeft, zegt van de Water: rtGe zult er welis wà meer
van heurenlrr Koekman zie wit van drift en denlrt: rrstikt as
ge wilt!rr De veldwachter hangt echter het koni.in aan zijnen
fiets en laat de verslagen strooper met leege hand achter.
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