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,,En dan vragen ze: hcie waren de le-
vensomstandigheden? Dan kan ik kort
zijn: lange dágen, hard werken, voor
man én vrdulv. Ouders lieten hun kin-
deren niet werken omdat ae dat zo graag
wilden, maaí ze hadden die paar gulden
bitter nodig. En het was vaak: geen kin-
derenn geen kans. Met een stuk of wat
kinderen die ook mee konden werken,
kreeg je van een baas vaak gauwer een
huis. Er zijn hier goeie bazen geweest,
maar we hebben ook bazen gehad die al-
les tot in de finesses hebben uitgeknib-
beld. "

- Komen díe bazen nu oak naar Lt

hijhen?
,,Er is hier eentje geweest, die overi-

gens heel goed bekend stond: een sym-
pathieke kerel. Maar het is rne wel es
overkornen dat ik vertelde hoe slecht een
llellaalde baas was en dat een vreem-
deling lrlotseling zei: dat was rnijn vader.
Nee, dan schrik ik niet. l)e kinderen we-
ten meestal wel hoe hun vader geweest
is. 
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Nodig
,,I)at is het belangrijkste dat je van

vroeger kunt leren: mensen hebben el-
kaar nodig. Als je ziet dat ziehen vroeger
absoluut, geen inkomen hadden: je moest
'elkaar wel helglen. Nu hebben z.e geen
overdaad, maar ze kunnen leven. Voor
qijj"staa.t vast: cle rnensen die aan hetqniÍ staat vast: cle rnensen die aan het
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um vind ik niet,dat iedereen nu
hog wii vroeger gelee{d hebben.

Nee, het belangrijkste is dat wij dit als
dorp samen tot stand hebben gebracht.
f)e wethouder staat hier brood te bak-
ken; €€ïl landbouwer zit op de turfpers,
de schrNrljufÍer danst mee met de Stop-
llelclansers: dat is toch geweldig."

'l'rryee jaar geleden is Hendrik de Vries
op uitnodiging van de Gront,mij naar het
AÍrikaanse llwanda geweest orn ook daar
het turígraven te demonstreren. Rwan'
da, dat g{}f}.r zijn grondstoffen'helernaal
()p de lluiterrwereld is aangewezen, wil
meer'met, rijn eigen turÍ' gaaii doen.':De
Vries: ,,'iE verdienen daar f 1,60 per
drg: ik heb daar nogal es aan vroeger ge-
dacht. Ik heb het ook verteld: wij zijn er
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e Turf steker
Hendrih de Vríes

pas op vooruitgegaarl {,oem \rue meer
ontwikkeling hregen, er een schoolwet
kwam en ook ónze kinderen gelegenheid
kregen om door te leren. Bn dan vraag je
je af: als je ziet wat er hier toch in vijftig
jaar veranderd is, zou dat ook in de
ontwikkelingslanden van Afrika kun-
nen?"

,,lk kreeg net nog een brief uit Afrika:
trrcn ik er kwam groeven z"e een halv,e
kuuh grer man per da,g, ru is het, tien;;W-ii ,

zaten-op clert.ig. Je hoort hier vaak: $i*
z w a,r t en "z iÍn, Oua rn,, UU r d e ge n e n',.,'tfl{'èl tk \

gezien hêh, waren absoluut niet dom . Ze
wisten zich met de kleinste dingen te
redden. "

l"tendriir de Vries was tot 196? turf-
graver, D& ,,een paar jaar in de bagger"
raakte hij invalide" ,,Die laatste paar
jaar in de turf waretl het beste, er wercl
loert nergens meer verdiend dan in het
veen, want de turfgïaver raakt op""

,,Maar ach, ik zeg de mensen hier ook
vaak: al die ouwe dingen steeds weer
ophalen,, daar word je kotsmisselijk van.
Slechte clingen vergeet ik het liefst zo

: gauw mogelijk." Y 
. ;"".. ,

. tr,ukt Cat, ecn beetje?
' 1,,,J à*e1.til *trendrik'dd Vries graaftiróift;Ï
seizoen in Barger-Compascuum nog turf
op 20 en 2ïjuli, 6 pt 20 augustus en 3 en
17 september"


