
De grond rondom het huis is kaal en zwart. Er staat niets anders in dan een

houten bord met ‘Welkom in de buurt’. Het huis zelf is net af.  Een strak

ontwerp van beton en staal. De bedrading steekt al uit de muur, maar de

voordeurbel ontbreekt nog. Mien Leermakers (66) loopt binnen te telefo-

neren.  Aan de zijkant van het huis nog meer grond, een plastic tuintafel

op het leistenen terras.  Mien gebaart dat ze er zo aankomt.

Kleinzoon Kars (3) is in de weer met zijn kruiwagen en een berg zand.

Zijn moeder is er ook: ‘Ja, dat is vaak zo hier, hoor, gewoon achterom.’ 

Bert Leermakers (69) is kippen slachten. Mien heeft hem net even gebeld. 

Kars kukelt voorover in de aarde. ‘Ho!’ roept zijn moeder. ‘Niks aan de

hand.’

Mien: ‘Kinderen moeten leren vallen heb ik op tv gezien.’

De koffie is klaar.

‘Ik ben in Wintelre geboren, in een boerengezin. Als oudste van acht, negen

zelfs, want mijn moeder heeft op hoge leeftijd nog een dood kindje gekre-

gen. Dat heeft veel indruk op ons gemaakt. Ik zie het nog voor me, mijn

moeder zat in een stoel en de huisarts kwam langs. Daarna kwam mijn

vader naar mij toe en zei: Ik moet een fiets hebben, eentje met licht ook,

want ik moet naar het ziekenhuis. Ze moet weg. Dat was het eerste wat

hij tegen mij zei. Ik vergeet dat nooit meer. Daar schrokken wij van. Ons

mam naar het ziekenhuis, dat was een heel rare situatie. De fiets werd

geregeld en zo kon mijn vader elke avond van Wintelre naar Eindhoven.’
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weet nog dat ons mam een keer zei: Mien, je moet het zelf weten, maar je

weet hoe hard ik je nodig heb.’

Bert: ‘Zoiets kun je niet vragen aan een kind. Dat voelt die druk natuur-

lijk.’

Mien gaat eens verzitten. ‘We hadden een werkster op maandagochtend,

maar als ik thuiskwam, kon die weg blijven. Ik ben van school gegaan. Ze

troostten me met een nieuwe fiets, nou, die zou ik nu nog in de rogge

kunnen schoppen.’ De tranen springen in haar ogen. 

‘Ja, het heeft me heel veel gedaan, heel erg. Onze kinderen zou dat niet

gebeuren. Kijk, ik schiet er nog vol van.’ Mien huilt. 

‘Onze tweede kon niet bijzonder leren, maar ze moest naar de Havo van

mij.’ Ze wrijft haar tranen weg en lacht: ‘Het is allemaal goed gekomen,

ik heb de kans gekregen van hem.’ Ze wijst over tafel naar Bert. 

‘In 1968 ging de wereld open hoor, echt waar.’

Bert kijkt zeer genegen.

Ook Bert komt uit een gezin met negen kinderen. ‘Toen ik van de lagere

school afkwam, zei mijn vader: Blijf maar thuis, dan kun je wat boeren.

Zo had mijn vader meer tijd voor de bank.’

Mien: ‘Zelfde verhaal.’

Bert: ‘Zodoende heb ik dat gedaan. Mijn opa heeft hier in Wintelre de

Boerenleenbank opgericht in 1912. En toen mijn opa ophield is mijn vader

kassier geworden. Vijfendertig jaar lang. Mijn vader verdiende een gulden

per dag met de bank. Driehonderd gulden per jaar, want zondags mocht je

niks verdienen. De bank was gewoon thuis op de boerderij. Pas in 1966 kreeg

de Boerenleenbank een kantoor in het dorp.’

Bert: ‘Mijn opa en haar opa waren neven.’

Mien: ‘Nou, iets verder, achterneven.’

Bert: ‘Achterneven.’

Mien: ‘Die twee opa’s hebben heel lang samen de mis gezongen.’

Bert haakt zijn duimen achter zijn bretels: ‘Ik ben ook misdienaar. Ik heb

al vier pastoors versleten. Nu ben ik acoliet. Dan help je mensen mee be-

graven. Maandag heb ik weer een begrafenis.’ 
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Bert komt aanlopen: ‘Leermakers.’

Mien in plat dialect: ‘Ik was het vergeten, Bert, ik dacht dat ze dinsdag

kwam.’

‘Ach’, zegt Bert vriendelijk, ‘je wordt ook iets ouder.’

‘Als jij nou die pet afzet, dan lijk je wat jonger. Nou ja, het is toch nog goed

gekomen. De eerste vraag was waar we geboren zijn?’

De pet belandt op de tuintafel.

‘Ik ben geboren aan de Akkerweg. En daarna heb ik veertig jaar op die boer-

derij gewoond.’ Bert wijst over zijn schouder. Haaks op zijn nieuwe huis

staat zijn oude boerderij. ‘Tot 2 januari 1985, en toen hebben we vijfentwin-

tig jaar aan het Rouwven gewoond. En nu zitten we sinds drie weken hier.’

Kars heeft zijn limonade op en moet naar bed. Samen met zijn moeder

steekt hij de zwarte aarde over naar het buurhuis. Mien zwaait even en

gaat dan door: ‘Mijn moeder heeft toen meer dan zes weken in het zieken-

huis gelegen. Ik ben één keer op bezoek geweest, ook met de fiets, verder

was er geen tijd. Wij moesten de koeien melken ’s avonds als mijn vader

naar het ziekenhuis ging.

Toen mijn moeder weer thuis zou komen, zei ons pap tegen mij: Ze zal wel

verdrietig zijn en dat zul je aan haar merken, ze zal wel huilen. Maar dat

deed ze niet. Ze deed het niet! Dat heb ik heel gek gevonden. Het leven ging

door en er is nadien nooit meer over gesproken. Ook een taboe misschien.

Hoewel? Dat viel bij ons nog wel mee, dat was minder erg dan bij jullie.’

Mien kijkt naar Bert: ‘Het taboe op kinderen krijgen.’

Bert knikt.

Mien: ‘Dat ik als oudste thuis moest blijven heb ik altijd heel erg gevonden.’

Bert: ‘Op de lagere school was je een van de besten…’

Mien: ‘Ja, ik kon goed leren en ik ging heel graag naar school. En in de zesde

klas kreeg je dan een beetje huiswerk van de meester. Dat moest je aan-

vragen. En mijn aanvraag was ‘landbouwverlof’, want daarmee kon je zes

weken van school thuisblijven.’

Bert valt in: ‘Dan moest je op het land werken.’

Mien knikt. ‘Dat is ander verlof, hè, geen huiswerk, maar het land op. Ik
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uw verstand eens laten werken, want ge hebt al zoveel kinderen.’

Mien lacht: ‘Aan pastoor Brands hebben wij een goede vriend gehad, toch

Bert?

Bert: ‘Dan was ik met hem achter in de sacristie en vroeg ik ’m: Wat doen

we met de collecte? Dat weet ik wel, zei Brands dan, we gooien het geld om-

hoog en alles wat boven blijft is voor Onze Lieve Heer en wat op de grond

valt delen we samen.’ Bert grinnikt.

Mien: ‘Het was een fantastische man, maar niet voor iedereen in Wintelre.

Want o wee, die behoudende mensen in het keurslijf van de kerk.’

Bert: ‘De banken in de kerken werden verpacht. Wie het meeste geld bood,

kreeg de eerste bank. De arme mensen hadden achterin nog plaats. Of niet

natuurlijk, dan moest je staan.’

Mien: ‘Brands schafte dat meteen af.’

Bert: ‘Hij schafte het meteen af. Hij zei: Iedereen mag overal zitten en daar

hoef je niets voor te betalen. De notabelen van het dorp sloegen zich tegen

de kop, dat die arme gasten nu voorin mochten zitten.’

Het huis van Bert en Mien is het meest moderne huis van de straat. In de

tuin hangen drie blauwe overalls te wapperen in de wind. Eronder een half-

vergane plant in een pot en een gele bal. Een afscheiding van gaas.

Mien: ‘We gaan daar iets aan doen, hoor, want daar zitten de buren al en

die kennen wij niet zo.’ 

Bert: ‘Ja, daar gaan we een schutting zetten.’

Mien: ‘Zij kunnen ons ook zo zien. Ik weet dat het wennen zal zijn als je

achter een afscheiding komt te zitten, maar ja.’

Bert: ‘Ja, we missen de boerderij nog wel.’

Mien: ‘We gaan er iedere dag naar toe. Toen we er heen verhuisden, vijf-

entwintig jaar geleden, was het ook moeilijk vanwege de afstand en de

eenzaamheid. Ik ging daar wel eens kijken en dan zag ik niemand. Er

stonden nog geen huizen, er was alleen een landweggetje.’

Bert: ‘Daarom hebben we eerst alleen de stal gezet en zijn we vier jaar op

en neer gereden.’

Mien: ‘Uiteindelijk was dat toch niet prettig. De koeien ginder en ik iedere

dag mee op en neer. Onze kinderen hier alleen. Toen moest ik gevoel en ver-
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Mien: ‘Het is de vrouw van onze vroegere hoofdonderwijzer. Hij is inmiddels

eenennegentig.’

Bert: ‘Hij staat nog...’ 

‘Steeds op je netvlies, hè?’ vult Mien aan.

Bert beaamt: ‘Hij was heel streng voor kinderen.’

Mien: ‘Hij is er nog.’

In 1968 zijn Mien en Bert getrouwd en op de boerderij van Berts ouders

gaan wonen. 

‘Mijn ouders hadden in de wei er tegenover een burgerhuisje gezet. Zij zijn

daar ingetrokken met de broers en zussen die nog thuis woonden. En ik

bleef op de boerderij.’

Mien: ‘Wij waren best jong toen we trouwden. Ik was pas drieëntwintig

en tot die tijd had ik altijd thuis gewerkt.’

Bert, vriendelijk spottend: ‘En nooit bij elkaar geleefd of geslapen. Tegen-

woordig zeggen ze dat je geen kat in de zak moet kopen, maar ik kocht echt

een kat in de zak.’

Mien: ‘Allemaal goed gekomen, hè Bert? Een heerlijke tijd. We kregen met-

een al ons eerste kind, ja, de kat op het spek…’

Bert: ‘Hoe dat kwam wisten we niet precies, de Heilige Geest?’

Mien: ‘Onze pastoor Brands was een geweldige pastoor. We hadden eerst

een andere, met zijn lange rok en zijn hoedje. De pastoor en het hoofd van

de school, die hadden het hier voor het zeggen, daar bracht je alles naar

toe: eieren, vlees, karnemelk.’

Bert buigt voorover: ‘Men heeft verteld, maar ik heb geen bewijs, dat er ooit

pastoors zijn geweest die het beste van het varken kregen, de karbonade.

De pastoors werden goed bedeeld, soms in tegenstelling tot de arme mensen.

Die hadden niet altijd te eten.’ 

Bert slaat op tafel om zijn woorden kracht bij te zetten. Zijn koffiekopje

rinkelt.

Mien: ‘Voor die arme gezinnen was dat verschrikkelijk.’

Bert: ‘Maar Brands, die goede pastoor, ging wel eens langs bij Jan, Piet of

Klaas, die acht of negen kinderen hadden. Dan zei hij: Ge moet misschien
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tik, tak, tik, tak,’ hij spreekt de woorden heel langzaam uit, ‘vierentwintig

uur per dag, week in week uit, jaar in jaar uit. Als je er over nadenkt, zit

je met je kop helemaal vast. Daarom zeg ik altijd: Je hebt een enkeling die

alleen wil zijn, maar de mens is eigenlijk een kuddedier. Dat wil niet zeg-

gen dat je niet eens alleen wil zijn, maar altijd alleen…’

Het is stil in de straat van Bert en Mien. Geen auto’s, geen fietsers, geen

wandelaars. 

Bert: ‘Ja, we hebben het wel eens meer over de Acht Zaligheden gehad.’

Mien: ‘Ja, die sel, hè?’ 

Bert: ‘Wintersel, dan hoort het erbij. Wintelre dan hoort het er niet bij.

Steensel, Eersel en Hulsel, Knegsel ook.’

Mien: ‘Nee, ik weet niet waar de naam vandaan komt.’

Bert, olijk: ‘Ik zag al voordat jij het

vroeg dat jij dat wist.’

Mien aarzelt even, Bert houdt wijse-

lijk zijn mond.

Mien: ‘Sellig is toch gezellig? Oh, arm-

zalig.’

Bert: ‘Oh ja?’

Mien: ‘Ja, ik denk dat in die tijd… de

Brabander met zijn zandgrond, kleine

huisjes en grote gezinnen. Misschien

was dat wel zo? Nu ja, goed, Wintersel.’

Bert haakt zijn duimen nog eens achter zijn bretels: ‘Ik heb hier wortel

geschoten, ik ben hier gegroeid, heb hier gebloeid, vrucht gegeven en als

je die boom nog een keer uitstekt en je gaat hem ergens anders neerzetten,

dan gaat ie dood.’

Mien glimlacht. Ze schuift haar stoel naar achteren.

Kars en zijn moeder komen er weer aangelopen. Hij heeft geslapen en wil

graag met opa en oma op de foto.

‘Kars,’ roept zijn moeder,’ waar zijn je handjes? Goed zo. Doe maar hier

kijken. Kars? Doe maar lachen.’
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stand even scheiden. We hebben een huis gebouwd en uiteindelijk viel het

alles mee.’

Bert: ‘Het is een verandering. Maar ik word zeventig en het wordt te veel,

de boerderij en de grond.’

Mien: ‘Hij heeft tot twee jaar terug nog gemolken, twee keer op een dag.’

Bert: ‘Elke morgen, elke avond en in het weekend. Altijd. De koeien zijn

verkocht. Nu woont onze oudste zoon er en ik mag zo vaak als ik wil op

eigen kost en zonder daggeld bij hem gaan werken.’

Mien: ‘Dat is een plus, een heel grote plus, dat onze zoon er nu woont met

zijn gezinnetje. Anders waren we niet weggegaan, dan hadden we gekeken

waar het schip strandde. Tot het doodbloedt, want dat gaat het dan doen.

Ja, je energie is een beetje op, dan zit er ook geen groei meer in. We zien

het nu al, wij zijn er net

weg en onze zoon is daar

aan het opruimen en wil

op vakantie.’

Bert: ‘Ze kunnen meer, hè?

Ze zien het anders. Dat de-

den wij ook toen we jong

waren.’

Mien: ‘Hij gooit in jouw

ogen misschien iets teveel

weg en mijn schoondochter doet misschien iets te veel in het huis, maar

dan doen wij gewoon zo.’ Mien vouwt haar handen voor haar ogen.

Bert geeuwt een keer achter zijn hand. De fotoboeken komen op tafel.

Krantenknipsels en andere zaken. Een geplastificeerde onscherpe foto

van de favoriete koe.

Mien: ‘Hij zit bijna te slapen, toch?’

Bert: ‘Eenzaamheid, alleen zijn, is het ergste wat er is. Je woont hier,’ hij

pakt een stoel en trekt hem naar zich toe, ‘en je zet deze stoel zo neer als

je weggaat, dan kom je thuis en de stoel staat nog zo. Er vraagt niemand:

Hoe is het geweest? Leuke dag? Rotdag? Helemaal niks. En de klok doet
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“Eenzaamheid is het ergste wat

er is. Je hebt een enkeling die

alleen wil zijn, maar de mens

is eigenlijk een kuddedier.”


