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D'r is deur de jaoren henne niet vule veraanderd an et huus 
naost de meule. Et is liek bleven in een wereld vol veraanderingen. 
Alliend et laand d'r omme henne is verkocht, doe ze in de senering 
gongen. Dat mos. Mar veerder is alles bfl 't oolde bleven. Et vuur-
hokke nut de vleerpollen d'r naost, et buunstap en de donkergrune 
zunneblienen. Et is alliend veertig jaor oolder wodden, bek as de 
meensken. Ze bin a]liend nar oolder wodden, dat is aenlik de ieni-
ge veraandering. Vroeger was de lied krap en weren d'r gien cen-
ten om et huus te mederniseren. Laeter hadden ze gien nocht meer 
an de drokte had. En now hoefde et niet meer. Hoe lange kun ze 
nog op heur zels blieven? Ze bin meensken van de dag wodden. 
As de dokter zien zin krigt wodden ze zo gauw as d'r plak is op-
neumen in et rusthuus. Dat is 't beste donkt him, veural veur hun. 
De hieltied vaeker raekt hi'j int wilde. Hl']* kan de boel niet goed 
meer veur mekeer holen. Hi'j meld in de tiese mit doe en ncw. Max 
hi'j is niet kwaod. Ze kan hmm nog vri'j makkelik beredden en ze 
daenkt d'r nog niet an om him gaon te laoten. Dat zul et aende we-
zen. Ze zal et rekken zo lange as 't gaot Een tehuus zal et laeste 
wezen. Ze het d'r te vaeke op bezonk west. Ze het te vule zien. 

Ze dot een kraante veur de bloemen om ze te bescharmen te-
gen de scharpe zunne. 

"Gaoj' mit Albert? De zunne zal oons goed doen." 
Hi'j komt heur aachternao as ze de deure uutlopt Ze zuken een 

li'j plakkien op veur de baanderdeure en gaon naost mekeer op de 
wit varfde hoolten baank zitten. 't Is waarm. Af in de veerte kie-
ken, trilt et over et hand. Een gek vlinder dwarrelt van een peer-
debloeme naor een laete tietelroze. Onvermuuiber. De oolde 
straampel van een pereboom staot wit van de blossem. Krek as 
doe. 

Doe had de pereboom ok wit staon. Doe kwainmen de vleer-
moezen bi] aovende ok onder de geute weg om mit grote bochten, 
wat spcekachtig, om huus henne te vliegen. De waarmte had in de 
huzen zeten en doe ze aovens op bedde gongen, hadden ze et dak-
raempien wiedewaegen eupen staon laoten. 't Was Hete en be-
nauwd west onder et bescheuten dak. Die naacht weren ze wak-
ker wodden. 't Was al tegen de morgen. Ze hadden geluud heurd. 
lene doffe sombere dreun. "Een oefening daenk'," had Albert 
zegd. Ze weren weer in de slaop sokkeld. De ere morgen wussen ze 



dat et gien oefening West hadde. Et was eernst. Volop eernst. Ze 
luusterden mit heur drienend naar de berichten. Zwiegzem. 

Tiemen hadde vot moeten. Naor zien onderdiel in Rotterdam. 
Hi'j hadde niet wild. Hi'j hadde votkroepen wild. Waoromme zol 
hÎ'J him kepot schieten laoten. Ze hadden praot. Hi'j mos gaon. Et 
kon ommes allemaole best een betien mitvalen. Ze gongen ommes 
ailemaole. Af niet gongen dan haelden ze je op. Dan scheuten ze 
je dood. Mit disserteurs hadde gien iene medelieden. Ze hadden 
him bepraot. Hi'j was gaon. Tegere mit de anderen. Ze hadden 
him et hekkien uutbrocht en him naozwaaid. Hi'j was grif gauw 
weer thuus. De oorlog was grif gauw veurbi'j. Ze zollen veur him 
bidden. 

Ze hadden geliek had. De oorlog duurde mar kot. Nao vuuf dae-
gen leek alles veurbi. Et waachten begon. Een ure leek een dag. 
Een dag leek een iew. De postbode was de belangriekste man van 
de wereld. Hi'j brocht et verlossende ni'js. Klaos van Laomert en 
Trien was veilig en wel. Jelle van Wessel en Hielkien leefde nog. 
En Karste van Wuhen lag mit een kepotte kni'je in et hospitaol in 
Amersfoort. Et dörp leefde mit, en iedere dag brocht Lamert de 
bode zien ni'js. Mar hi'j fietste heur veurbi'j. D'r wodde over tin-
teld. D'r wodde fluusterd. Zal dat wel in odder wezen? 't Duurt te 
lange aj' 't mi'j vraogen. Dat is gien goed spul, maek daor max es 
staot op. De meensken dusten niet meer te vraogen as ze al bericht 
hadden. Doe was Lainert toch an kommen op een dag. Tiemen 
van Albert zol nooit weeromme kommen. Et leek vrenid, max de 
wereld dri'jde d'r gewoon omme deur. De liester fluitte zien hoog-
ste lied, de jonge protters gongen tekeer onder de pannen. En de 
pereboom ston wit van de blossem. Krek as now. 

"Za'k oons even een glassien drinken haelenr Ze kikt him an. 
Hi'j nikt. Ze komt in de bienen. As ze et huus uutkomt mit et blik-
kien in de haand, komt de post et hekkien inrieden. 

"Mooi weer vrouw Hof. Kiek es an, een kladdegien veur jow. 
Goeie heur." 

"Dag Matten." 
As ze de hoek van et huus omme komt zicht ze zien ogen. Ze 

kieken naor et reklamedrokwariden in heur haand. "Bericht van 
Tiemenr vragt 1Sf. "Bericht van Tiemen?" 
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Ik weet niet waoromme ik zo max in ienend weeromme gao. Ik 
hebbe altied docht dat ik gien banen meer mit et dörp hadde. Max 
ik maekte inezels al die jaoren max wat wies. En aenlilc, diepe in 
mie» hatte, wus ik dat ik me de hiehied veur de gek hul. Ik wol d'r 
alilend niet veur nut kommen. Ik wete niet waoromme. Misschien 
nut benauwdens. Misschien wat bange dat al die gedaachten an 
doe nog slimmer weeromme kommen zollen. Ik wol d'r niet an toe-
geven. Mar d'r bi» krachten, waor af an toegeven moeten. Af dat 
now graeg willen of niet. Et verleden zal nooit een ofsleuten pat 
van mien leven wezen. Et zal me aachternao zitten. Mien hiele 
leven laank. Ik zal et nooit ontlopen kunnen. Ik zal d'r nooit omme 
henne kunnen. Veur een schoffien zal et me misschien lokken, mar 
et zal me de hieltied weer inhaelen. Keer op keer zat et ofleggen 
moeten, hoe ik me ok verzetten zal. Ik leve now ie» keer een dub-
beld leven. Dat van now en dat van doe. En d'r is gien verschil. Et 
is beidend lieke warkelik. Ik maeke dat van doe weer mit as ge-
beurde et now, vandaege de dag. Et is een aniensluting, een lange 
riegel 'flash-backs', waor at niet tegen op boksen kan. Ze over-
valen me overal. Zo mar, onveurspelber op wat veur plak en op 
wat veur tiedstip. Ik hebbe d'r tegen vochten. As een raozende. Ik 
heb et beschouwd as een ziekte, waor af beter van wodden 
kunnen. 

Waoromme heb ik van die bujjen? Van meensken die in een 
kaamp zeten hebben kan 'k et me veurstellen. Van meensken die 
matteld binnen. Van meensken die Dachau of Treblinka overleefd 
hebben kan t et me indaenlcen. Mar wat heb ik bij die meensken 
vergeleken mitmaektP Een betien ommes max. En toch zit ik d'r 
mit te holen en te keren. Toch wor ik naachs wakker. Bange en 
nat van 't zwiet. Ik vergete et nooit. Ik maeke et altied weer mit. 
Lieke drokkend, lieke machteloos en lieke benauwd. Ik verzette 
me niet langer. Dat is misschien ok max et beste. Et helpt toch niks. 
Verliezen doek et toch. 

Daoromme gao t misschien wel weeromme. Niet omda'k ver-
geten bi» hoe as et clörp d'r uutzicht Ik wete et haorscharp. Et 
staot as een negatief in mien geheugen grift. Ik daenke, dat ver-
gelieken wil. As et negatief in mien geheugen klopt mit de warke-
lilchied. In dattig jaor kan een protte veraanderen. Daoromme 
gao 'k weeromme. D'r is gien iene die me keert. D'r is gien iene die 
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as me missen zal. As ze vraogen waor a'k henne zal, zeg ik da'k 
een dag of wat nut van huus zal bij oolde kunde. Dat zullen ze 
wei niet geleuven, want aanders gao 'k ok nooit vot. Mar et lat me 
koold wat as ze daenken. Vule hoef ik niet mit te hebben. Twie, 
drie daegen, langer blief ik toch niet. Ik pakke et alderneucligste 
in et kleine rieten koffertien, dak van de zoolder haele. Et zit on-
der et stof ent spinrag. Max a'k et schone maekt hebbe is et nog 
goed bruukber. Vremd, dak dat oolde koffertien beweerd hebbe. 
Was et niet beter west, a'k et mar vot daon hadde? Et geft zo veul 
gedaachten an vroeger, dat et aenlilc te gek is om et nog langer te 
beweren. En toch hooi ik et. Toch doe 'k et niet vot. Toch bruuk ik 
et. Misschien wi'k mede hiellied, zonder et te weten, wel pienigen. 
Misschien wit wel weeromme daenken an die dag in september. 
Die dag in september, doe t ok vot gong. Septembef42. 

Diepe in mien hatte speet et me aen]ik niks dak vot mos, die 
septemberdag in '42. Argens had ik zels een gevuul van oploch-
ting. Eindelik hak de kaans om vot te kommen. Vot nut die be-
nauwde omgeving. Vot nut de stad. Ze hadden bi'j oons thuus 
nooit in de gaten had, dat et zo veer kommen zol. Trouwens, wie 
had dat wei. Max inkelden hadden deur had, wat oons te waachten 
ston. Zoe'n inkelde was mien breur Raviv west. Hi'j hadde deur 
had, dat et wei mis gaon mos. Mar WI'J maekten him nut veur 
zwatkieker. Wat as daor in Duutslaand gebeurde, was veer van 
oons bedde. Daor hadden wi'j niks mit an de pette. Et zol hier alle-
maole wel een heffen mitvalen. En as et al op oorlog uutdri'jde, 
dan zollen wi'j wel weer buten schot blieven. Krek as in '14-'18. Et 
zei a]lemaole wei zoe'n vaort niet lopen. Max Raviv leut Mm niet 
bepraoten. En doe hi'j in 38 naor Amerike wol, hadden ze Mm niet 
tegenholen kund. Hi'j had zien zin deurdreven. Hi'j was gaon. En 
aachterof bekeken hadde blieken daon, dat hij geliek had hadde. 
Alle praolies dat Nederlaand wel weer buten de oorlog blieven 
zol, weren niks aanders as praoties west Raviv had de boel goed 
takseerd. Hi'j was ontkommen doe et nog kon. Dat wussen we 
doe we wakker wodden die tiende meie. Dat wussen we doe et 
Bezudenhoolt tegen de vlakte lag. Wat ha'k graeg wild, dat krek 
zo oold as mien breur west hadde. Dan wat mit gaon. Mit de wie-
de wereld in. Max ik was zestien en zat me daegs te vervelen mit 
Fraanse onriegelmaotige warkwoorden en mit de wet van Buys 
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Ballot. 
Doe op die tiende meie veraanderde alles. We huilen aenlilc op 

kiend te wezen. Lerers op schoele bleven zo mar in ienend vot. D'r 
kwaminen staorigan minder brieven van Raviv. En nao verloop 
van tied mossen we een gele steen op 'e kleren dregen. Doe gon-
gen mien oolden de ogen eupen. Raviv hadde geliek doe hfj vot 
gong. Wi'j zatten in de valle en konnen niks aanders doen as of-
waachten. Ofwaachten wat as kommen zol. Eerst was alles, hoe 
aekelik as et ok was, nog wel een betien mitvalen. We weren wend 
om zinnig te leven, dat van krapte hadden 'wi'j drekt gien hinder. 
Max staorigan wodde et benauwder. En doe kwammen de eerste 
razzia's. Ik zag et gezicht van mien heit, doe hi'j aovens in huus 
kwant 

"Ze bin drie straoten wieder west vannaacht. Ze hebben de Jo-
den d'r weghaeld en in vrachtwaegens votbrocht." 

We weren verschoppelingen wodden. Meensken van een min-
der soorte. Volk dat d'r niet meer bi'j heurde. Wat as drie straoten 
wieder gebeurd was, zol hier ok gebeuren. Ze zollen ok om oons 
kommen. Dat was zo vaaste as een huus. Et gong heur niet alle-
nig om die stokmenaig meensken nut die straote veerderop. Et 
gong heur ok om oons. Et gong heur om oons allemaole. Et kon 
laank duren, et kon kot duren, max ien keer zollen ze ok bi'j oons 
an de deure kommen. len keer zollen wil ok an bod kommen. D'r 
leek gien ontkommen an. 

Ik It nooit te weten kommen hoe as ze thuus an de naomaekte 
persoonsbewiezen en an een onderduukadres kommen binnen. Ik 
hebbe d'r nooit naor vraogd en et is me ok nooit verteld. Max op 
een dag kreek een aander persoonsbewies van Helt. ICeunstig nao-
maekt. Mit foto's, stempels en valse naemen. We mossen zien vot 
te kommen. Ik zol as eerste gaan. Allienig. Dan vul et niet zo op. 
De aovend veur da'k vot zol, haelde mien mem mit et eerpelschel-
dersmessien de steerns van mien kleren of. Ze pakte et kleine, rie-
ten koffertien in. Vule kon d'r niet in. Dat hoefde ok niet. 

Doe gong ik vot. Zonder al te vule drokte. Gien overdreven of-
scheid an de deure. Gien gezwaai naor de aachterblievers. We 
zollen mekeer gauw weeromme zien. Ze zollen me een dag of wat 
laeter aachternao kommen. Op et aende van de straote keek ik nog 
ien keer aachteronune. De straote lag stille, haost doods, aachter 
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me. Ik keek naor oons huus. Ik xniende dak wat bewegen zag aach-
ter et raem naost de veurdeure, mar dudelilc was et niet te onder-
scheiden. Ik drfjde me weer omme en leup wieder naor et stalion. 
Et rieten koffertien in de haand en et valse persoonsbewies in de 
binderbuse. Ik mos anmaeken. De trein waachtte niet. Een stok-
mennig daegen mar, dan zollen ze me naokommen. Dan zol et 
huus alliend aachter blieven. Och, d'r kon kwaolik wat verkeerd 
gaon. De vervalsings weren vakwark. Beter kof ze niet kriegen. 
En Mem zol heur haor blieken. Et zol wel lokken je. Eer dak et 
wiis zollen we weer bi'j mekaander wezen. Hoe kon 'k doe daen-
ken dat alles zo aanders lopen zo!. Ze zollen me inderdaod aach-
ternao kommen. Mar niet zoas we docht hadden. Twie daegen 
beter was d'r een razzia in oonze straote. Een dag te vroeg veur 
mien oolden. Een dag veurdat ze vot gaon zollen bin ze ophaeld. 
Ze bin me inderdaod een aende nao kommen. Tot Westerbork. In 
een biestewaegen. En doe veerder Duutslaand in. Mar dat heurde 
ik nao de lied allemaole. Ik hebbe ze nooit weer zien. 

Veur een zaoterdag is et niet drok in de trein. Ik zuke een plak-
kien nut. D'r is ruumte zat. Et fluitien van de kondukteur snarpt 
over et perron. De trein ridt voL Ik bin onderwegens. Onderwe-
gens naor mien verleden. Een reize weeromme in de lied. Over 
drie uren zak et huus weer zien, waor a'k onderdeuken zeten heb-
be. Et huus mit de donkergrune zunneblienen. Mit de grote stie-
kelpolle an de oostkaante, waor as ieder jaar een markloper in 
brudede. Over een uur of drieje za'k dat allemaole weer zien. Ik 
pak een kraante van et staepe!lien, dat een veurige reiziger liggen 
laoten het. 

Drie kertier laeter bin we in Amersfoort. As de trein vaort min-
dert, zie 'k et grote bod weer. 'Amersfoort'. Et is grif et zelde bod 
nog. De witte letters op 'e blauwe ondergrond bin kwaolik meer 
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te lezen. De boel is verscheuten deur de zunne. Ik daenke weer-
omme an clie reize van doe. An die septemberdag. Doe in '42. 
Achttien jaor oold. Alhend onderwegens. Mit een naomaekt per-
soonsbewies. 

Ik wus niet iens waor ik percies te lane kommen zol. Ik wus al-
liend waor a'k uutstappen mos. Daor zo'k opwaacht wodden deur 
iene die as me veerder helpen zol. Et was allemaole buten mi'j 
omme riegeld. D'r was me niet meer verteld as dak beslist weten 
mos. Dat was et beste. 

Aenlik had ik niet bange wezen hoefd. Mien uterlik het nooit 
slimme Joods west Lange niet as dat van Raviv. An de gele steern 
op mien kleren was te zien dak Jood was. Mar eers vul gien meens-
ke et op. Daoromme zol die treinreize wel niet zo slimme geveer-
lik wezen. De steerns weren d'r thuus oftornd en et persoonsbe-
wies was kundig naomaekt. En toch was die spanning d'r. De be-
nauwdens as d'r ok kontrole kommen zol. Et was zo ongewoon om 
een eer zien naeme te hebben. Ik haemerde et iedere keer in mien 
heufd. Westerhuus hiette & As ze naor mien naeme vraogen zol-
len, dan mos ik Westerhuus zeggen. En niet mien eigen naeme. 

Et zwiet brak me uut, doe d'r in Amersfoort kontrole kwam. Een 
stokmennig mannen in uniform kwammen de trein in. Hoeveul 
zollen ze al wel niet pakt hebben, die et zelde keimsien perbeerd 
hadden te flikken. Hoeveul zollen d'r al wel niet mit tegen de 
laampe lopen wezen. Et môs onmies wel verkeerd oflopen. Et was 
daegeliks wark van zok volk. Ze weren in 't zoolt bebeten. Ik zag 
him dichter en dichter bij kommen. Dommiet zol hi'j an mi'j toe 
wezen. Ik zol him mien persoonsbewies geven. Hij zol et belde-
ken. Sekuur. Van alle kaanten. Hi'j zol me ankieken. Deurdrin-
gend. En ik zol deur de maand valen. 

,,Ausweis." 
De stenune was vrundelik. Hielendal niet bot, zoa'k docht had. 

de. De stemme paste niet bi']* et uniform en de pette. 
,,Danke." 
Veurda'k et wus hak et bewiesien al weer in de haand stopt lot-

gen. Hij had et kwaolik bekeken. Hi'j had kwaolik acht sleugen 
op mien uterlilc Ze gongen de trein nut Een peer ogenblikken 
laeter reden we weer veerder. De Veluwe over. Nijkerk, Ermelo, 
Hadderwiek. D'r kwam gien kontrole meer. Ik was bange veur 
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niks west. Ik haelde oplocht aosem en gong een bellen makkeli-
ker zitten op 'e hadde baank. Dit hak d'r ofzwiet. Buten, an de 
aandere kaant van et raempien, scheuten de duustere bossen van 
de Veluwe veurbi'j. De riegehnaotige geluden van de trein maek-
ten je slaoperig. Ik was verinuuid. Nog twie uren, twie uren... 

Mit een schok kom ik weer bi'j. De trein dindert de les sel over. 
Zwolle al. Ik gao recht overaende zitten. Mien nekke is verdri'jd. 
Ik hebbe te lange in de zelde hoolding zeten. Et maegien tegen-
over me giiinkt. "Slaopen?" 

Ik nikke. "Ja." Ik lache weeromme. "Dat kriej' af zo lange in 
de trein zitten." 

Hoe lange zo'k slaopen hebben? Veur Amersfoort grif al. Ik heb-
be droomd intied Droomd van die aandere treinreize. Doe in 42. 
Ik hebbe nooit markt dat dat maegien d'r in kommen is. Ze zal wel 
in Amersfoort instapt wezen. Dat is et ienigste plak waor as we 
stopt hebben. Dit is een sneltrein, die alle kleinere plakken veur-
bi'j stoft. 

Ik kieke naor et maegien veur me. Ze zit mit de ogen dichte op 
heur plak. Een grote hond ligt naost heur in et middenpad. Hi'j 
het et hiele pad in beslag neumen en ligt ruit de tonge tot de bek 
nut te hiemen. Et is waarm veur de lied van et jaor. Ze dot me ar-
gens an daenkeri, dat maegien. Ik schatte heur op goed twintig. 
Knap is ze niet, mar toch het heur gezichte wat biezunders. Ar-
gens het ze wel wat van Mirjam. Ik wet niet goed op wat veur 
meniere, mar toch dot ze me an Miijam daenken. De mond mis-
schien. Of et haor. De hoolding. Zo kon Mirjam ok zitten. Zonder 
heur te bewegen. Dromend, zonder wat te zien. 
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Ei was meitied doe Mirjam kwam. Ik was d'r al een half jaor. 
Op et plak waor as ze eerst zeten had, had et niet meer vertrouwd 
west. Ze zag d'r min uut. Mu en maeger. Ze zee niet vale. Ze zat 
meerst mar wat veur heur nut te keken. As een bang en opjacht 
dier, dat klappen had het en dubbeld veurzichtig is om weer 
vnmdsehop te geven. 

En toch veraanderde ze nao verloop van lied. Langzem mar 
zeker kwam ze weer bi'j. Et goeie eten en de wetenschop dat ze 
goed te plak was deden heur weer opleven. Ze kreeg weer praots 
en belangstelling veur de dingen die as d'r om heur henne gebeur-
den. Veur et leven van alle dag, hoe beparkt as dat leven veur 
oons ok was. 

We hadden et kaemertien op 'e hilde wat groter maekt en deur 
een schot in twienen dield. Winters was et d'r koold, zo hek onder 
de pannen. Et leek wel as 't d'r lieke hadde vreur as butendeure. 
We mossen een vracht dek op hebben om waarm te blieven. En 
zoemers braande de zunne op et dak en was et d'r kwaolik nut te 
holen. Zé hiete. 

We perbeerden de lied omme te kriegen itt lezen en praoten. 
Et meerst itt praoten. Over beter vaeke. Over as de oorlog of-
lopen was. Uren liggen we te praoten over wat as we dan doen 
zollen as dit allegeer veurbi'j was. Mirjam wol wieder leren nao 
de oorlog. As et meugelilc was an de universiteit Ze wol dokter 
wodderi. Dat had ze altied al graeg wild. As kiend al. En ik? Ik 
wol naor Amerike. Ik wol 13aviv aachternao. In Amerike was alles 
beter. Amerike was et hand waor alles kon. Raviv zol me wel hel-
pen om en de slag te kommen. As de oorlog eerst mat es an kaant 
was. Dan zollen we de wereld wel es zien laoten wat as we kon-
nen. 

Zo bouwden we oonze lochtkestielen. Et weren mar dromen, die 
nut mekaander spatten zollen as een ziepbelle. Et was dri.efzaand. 
Meer niet. Mat misschien was et die vlocht nut de warkelikhied 
wel, die as oons d'r deur sleept het. 
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Doe de oorlog dan echt veurbi'j was, bin we trouwd. Zo mar. In 
een gekke buije. Ik was twienentwintig. Mirjam was een jaor jon-
ger. Et was een besluut waor as we niet of kwaollk over naodocht 
hadden. We leefden van dag tot dag. De bevri'jding. De feesten. 
We konnen weer butendeure lopen. We mochten weer gaan en 
staon waor as we zels wollen. Gien iene die oons meer wat in de 
wege legde. We konnen weer in de zunne zitten op een baank in 
et park. We konnen de enten weer voeren in de viever. We konnen 
al die kleine dingen weer doen, waor as we al die jaoren naor uut-
keken hadden. Oons huus was d'r nog. Et was now van Ml']'. We 
gongen et opknappen en we trouwden. Zo mar. 

Et duurde niet botte lange, doe we ontdekten dat we aenlik hie-
lendal niet bij mekeer pasten. We markten al riekelik gauw dat 
we een verkeerde zet daon hadden. We ontdekten, dat om trouwd 
te wezen meer as vrundschop neudig was. We leerden mekaander 
now aenlik eerst goed kennen. Now as we weer vri'j weren. Now 
as we zeggen konnen wat as we wollen. Die peer jaor die we itt 
oons beidend onderdeuken zeten hadden weren zo eers west. 
Doe hadden we oons zels niet hielemaole wezen kond. En now 
zaggen we alle kleine tekotkoinmings van de aander, clie d'r doe-
dertieden niet leken te wezen. Die as oons doe niet opvullen. En ik 
kreeg last van mien bujjen. Naachs vaeke. Ik beleefde van alles nut 
de oorlog weer opni'j. De hieltied weer. Ik kreeg d'r spul veur van 
de dokter. Mar et hulp niet. Mirjam vuulde et niet an. Waor zo'k 
me now nog drok omme maeken. Alles was ommes veurbi'j. We 
wodden kribbig en sleupen appat op 't laest. Nao drie jaor gong 
ze vot. Veurgoed. Ze had et geliek an heur kaant. Ze had ontdekt 
dat d'r een aander was. We pasten niet bij mekeer. We hadden 
een verkeerde zet dam, waor as we beidend spiet van hadden. 

Mirjam gong naor Israël en trouwde mit een tandarts in Haifa. 
Ik bleef alliend. Mit die aander wodde et niks. Naachs zie 'k ze 
seins nog. Mirjam. Dan praoten we weer. Dan hebben we oonze 
dromen weer over Meter. Over wat as we nao de oorlog doen zul-
len. Mirjam wil deur leren en ik wil Raviv aaehternao naor Ame-
rike. 0k dat is d'r nooit van kommen. We schrieven mekeer en hij 
is een keer over west. Dat is alles. Vremd aenlik. 

LU 



Et maegien tegenover me pakt heur tasse. De hond komt in de 
bienen. Ze nikt naor me as ze de trein uutgaot. Ik kiek heur nao 
as ze et perron of fopt. Heur hoolding. Ze het beslist wat van Mir-
jam. Niet veule misschien, mar toch liekt ze op heur. 

Nog ien keer stoppen en dan bink d'r. Hooguut nog een kertier. 
Nog even.... 

Et dörp is veraanderd. Et is niet meer et dörp dat a'k jaoren 
laank in mien gedaachten mit neumen hebbe. Ik had et veurnut 
weten kund. Alles veraandert ommes. Niks blift deur de jaoren 
henne hek. 
De oolde turfmaekershusies bin ofbreuken en et hand d'r om-
me henne is verkaveld. D'r staon ni'je boerkeri'jen mit keersrechte 
wegen d'r naor toe. De veuruutgang het zien vernielend wark hier 
ok daon. Bi'j et witte sluushuus zitten meensken butendeure. Re-
kreaanten. Vlochtelingen, krek as ik. De zaandreed over de oolde 
diek is verhadded en et nuunderpattien is d'r niet meer. Alliend 
et fluitekruud is d'r nog. In grote, hoge pollen staot et in de baarm 
te pronken. Alliend et fluitekruud is gewoon fluitekruud bleven. 

Ik marke al riekelik gauw dat d'r wat te doen is in et dörp. D'r 
bin vlaggen uut en op een kaampien laand aachter de ni'jbouw 
staot een grote, witte tente. De meziek is wiedwaor te heuren. Et 
dörp viert feest. Ok dat is bliekber niet veraanderd. Ien keer in de 
twie jaor feest. Veur jong en oold. Veur et hiele dörp. Altied et zei-
de pergramme. Overdag spullegies veur de kiender en spullegies 
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veur de groten. Aovens een tenielstok in de tente en nao afloop 
daansen. Dat zal nog wel zo wezen. De straote is leeg. lederiene is 
op et feestterrein. lecleriene dot mit. Et dörp is iene. Ik lope d'r 
langes. Et het niet viiie om 'e hakken. Een gammele schiettente, 
een kraompien mit petat en waarme wost, een ieskarre en een 
dri'jmeule, die aovens ommebouwd wodt as zweef. En de tente is 
d'r vanzels, mit een tap d'r in, waor as bier te kriegen is. Dat is al-
les, mar veur et dörp is et genoeg zo ien keer in de twie jaar. 

Ik gao wieder. De weg ligt bezi'jd mit kladdegies en kleffe poe-
den van de petat. De klodders mayonaise zitten d'r nog au. Ik lo.. 
pe de weg of. A'k de bocht omme bin, zak et zien kunnen. Om de 
hoeke ligt et doel van mien reize. 

Dan.., in ienend bin 'kd'r. Daor is et huus. Et staat d'r nog, 
mar daor is dan ok alles mit zegd. Een brakke, meer is 't niet. Ver-
sloerd en uutleefd is et. Doek vot gong was et een oold huus, mar 
d'r was toch nog goed in te wonen Et is een aekelik gezicht. Ik 
douwe et hekkien eupen en stappe et hem op. Et grös staot an 
mien kni'jen toe. De klimop is verwilderd en het de hiele boel over-
woekerd. Hier en daor bin de ruten stokkend en een smerig stok 
gedien wijt naor buten. In de regentonne, die slicht vol waeter 
staot, drift ongemak. Een kepot stok geute ligt dwas over de tonne 
henne. Een peer aemele gooldsjes bluuien tegen de verdrokldng 
in. Et bottien 'onbewoonber verklaorde woning' bi'j de veurdeure 
is kwaolik meer te lezen. De aachterdeure hangt nut de schernie-
ren en staat half eupen. In huus rokt et naor rottend hoolt. In de 
keuken staot nog een halfvermaogde taofel mit twie etersbodden 
d'r open een flesse, waor as bliekwaeter in zeten het. De hilde bo-
ven de koestal het et begeven. Roegte en benten van dokken liggen 
her en der. 

Zie der, dat is dan wat as Jr over is van mien plakkien. Van oons 
plaJcicien. Van Mirjam en mi'j. Ik kan me nog niet begriepen dat we 
hier zo lange zeten hebben. Hier het dat pat van mien leven him 
ofspeuld, waor a'k mar niet los van raeken kan. Dat as een klever-
klasse mit me mit reisd, waor a'k ok henne gao. 

we 



Dag in, dag nut. jaor in, jaor nut in een kaemertien van drie bi'j 
drie misschien. Groter was et beslist niet. Een taofeltien, een kas-
sien en et bedde nammen haost alle plak in beslag. Et dalcraem-
pien zat krek te hoge om d'r deur te kieken kunnen. As we d'r deur 
Ideken wollen, mossen we op een stoel staon. 

Celokkig hoefden we d'r niet altied te zitten. Et huus ston een 
aentien van de weg of. Toerlings kwammen we overdag ok wel es 
beneden. Dat kon niet zo veul kwaod. As d'r mar iene was die as 
et pad in de gaten hul. Kwam d'r al volk de menninge op, dan had-
den we nog tied genoeg om vot te kroepen. Aachter et hujvak en 
de pakkies stro. Gien meenske die d'r euvelmoed in hadde, dat d'r 
onderdukers zitten konnen. Et was een schoeiplak en een gevan-
genis toegelieke. 

Et waachten op mien oolden duurde lange. We waachtten en 
we waachtten. Mar ze kwainmen niet. Totdat ik de tiedinge kreeg 
van die razzia in oonze straote. Ik was nog bek ontkommen, mar 
zi'j hadden gien lied meer had om vot te kommen. Ze weren mid-
den in de naacht ophaeld. Zo mar. Ze hadden niks daon. Ze weren 
inkeld Joden. Mat dat was genoeg. We heurden dat ze naor Wes-
terbork brocht weren. En doe veerder Duutslaand in. Mat waar 
percies henne kwam ik niet an de weet. Westerbork, dat was et 
laeste wat a'k te weten kwam. Veerder wodde ik nooit wat geweer. 
Al die drie jaor bleef de onzekerhied. Aenlik, wus ik dat d'r gien 
inkelde hope was. Dat d'r gien inkelde hope wezen kon. Mar een 
meenske is een vremd ding. Ie blieven toch hopen. Hopen, tegen 
beter weten in. Weren ze mat eerder vot gaon. Hadden ze mat 
meer haost maekt. Et was allegeer praot aachterof. Et haelde niks 
meer nut. Et was gebeurd en ik mos d'r mit klaor zien te kommen. 

Et was een vremde, wilde droom, die as niet waor wezen kon. 
Ik hul me zels veur dat et een droom was. Ik zol wakker wodden, 
ik zol thuus op bedde liggen en d'r zol niks te doen wezen. Alles 
zol alliend mat een naachtmerrie west hebben. Een ofgrieslike 
naachtinerrie. Ik zol de gedienen eupen trekken, de zunne zol 
schienen en een zwatte liester zol op 'e schostien van de buren zit- 
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ten te fluiten. We zollen brood eten en ik zol gewoon naor schoele 
fietsen. Gewoon. Mar ik wodde niet wakker. Ik fietste niet naor 
schoele. Et was wel waar. Mien oolden weren wel vot en ik zol ze 
misschien wel nooit weeromme zien. 

Hoe vaeke hek doe de gedaachte had om d'r een aende an te 
maeken? Vaeke. Max ik was misschien te benauwd. Daar was 
moed veur van neuden. Die had ik daenk' niet. Ik leefde deur. Wat 
heb ik doe een protte te daanken had an Jan Albers, die ienvool-
dige boer. Hi'j is in die drie jaor mien twiede heft wodden. Die 
rustige man begreep ja Hi'j leefde St je St. Hi'j praotte St je 
ai' dat neudig hadden. Wi leut je St rust af alliend wezen wol-
len. Jan Albers was een meenske in de beste betekenis van et 
woord. En ik leerde d'r St te leven. Max de benauwdens en de 
spanning bleven toch. In et verburgene sudderde et deur as ge-
veerlike dri'jkolken. An de oppervlakte hak mien rust weer vun-
nen, mat onder die oppervlakte bleef de benauwdhied om ontdekt 
te wodden. We weren voegelvri'j wild ,waor as op jacht wodde. 
En de jaegers weren zonder medelieden. Dat was grif. 

Krap an drie jaor wa'Ic bi'j Albers. Tot an die dag in feberwaori. 
Et was winter en zo koold as roet. De meensken in Hollaand stur-
ven as rotten. We wussen et van de verbeuden radio en van et 
volk, dat et laand ofleup, om toch mat niet omme te kommen. D'r 
gong gien dag veurbi'j of we zaggen ze de diek langes gaan. len-
zeme meensken, die perbeerden om bi'j de boeren wat op te schar-
relen. Bi'j Jan Albers lokte dat aeülilc altied. Gien iene die veur 
gees bi'j hint an de deure kwam. Gien wonder dat d'r vale kwam-
men. Wi'j weren d'r dan nooit bi. Wi'j zatten op oons kaemertien 
as d'r vremd volk in huus was. Dat was et beste. 

Et leup tegen vieren die feberwaoridag. Wi'j weren mit oons 
drienend in de kaemer. In ienend kwam Mfrjain overaende. 

"Kiek!" Ze wees naor de weg. Op 'e weg, liek veur oons huus, lag 
een meenske op 'e grond. 

"Ik zag Mm valen." Mirjam was hielemaole van streek. Albers 
scheut zien jasse an en leup naor de weg toe. Op 'e nekke dreug 
hi'j de man naor huus toe. 11fl leek meer dood as levend. 

Et was een man van een jaor of vuuftig zo op et eerste gezicht. 
Zien kleren weren smerig en zien hanen ieskoold. Wij legden hint 
op de divan daele en trokken him de jasse nut. Mit wat hiete kof- 

22 



fie en een scheutien kejak kwam hi'j weer wat bij zien doen. Et 
eerste waor as hi'j omme vreug was zien tasse. Een half pond bot-
ter en een stokkien koolraope zatten d'r in. Et was zien ienigste 
hebben en holen. Et was him meer weerd as alle geld op 'e wereld. 
Doe hi'j Jr van overtuugd was dat alles d'r nog was, bekwam hi'j 
en vertelde hi'j oons zien verhael. 

Hi'j had een half pond botter kocht. fii'j had d'r lange veur lo-
pen moeten, mar hi'j had botter kregen. Bi'j de boer naost oons. 
Veur zien gooiden gelosie had hi'j een hall pond botter kregen mit 
een stok koolraope d'r bi'j. Hi'j was d'r bliede St. Doodsbliede. 
Wat haj' vandaege de dag an een goolden gelosie. Rempend kwam 
Jan Albers in de binnen en veurdat we d'r op bedocht weren was 
hi'j de deure al nut. Mit grote treden was hi'j de diek dwas gaan. 
Naor Drost, de boer naost oons. De boer die wel een half pond bot-
ter lcwiet wol. Mar hi'j mos d'r zels wel beter van wodden. Aanders 
gong de kope niet deur. D'r mos wel flink wat tegenover staon. 
Een goolden gelosie bi'j veurbield. Vandaege een gooiden gelosie, 
morgen een ring en overmorgen weer wat aanders. Veur niks gong 
de zunne op. Een meens mos in et eerste plak an him zels daen-
ken. En wie niks had, now die kreeg ok niks. Dat was Drost, de 
boer op 'e karkeplaetse naost oons. 

Doe hi'j weeromme kwam zaggen we dat et niet goed zat. 
"Jim moe'n maeken dat jiin vot kommen." Hij praotte drok. 

"Hi'j wet dat jim hier zitten. As die rotzak oons d'r bi'j lapt, dan 
bin we d'r gloeiend bi'j." 

We gongen. We wussen dat et eernst was. Et was al duuster. 
We kregen een adres van him in de buurt, waor as we de kommen-
de daegen veilig wezen zollen. 

Die zelde aovend bin ze bi'j Jan Albers et Hem op reden. 11fl 
het de aachterdeure nog perberen nut te kommen om over de la-
nen aachter et huus te ontkommen. Mar hi'j was te laete. Ze had-
den him veurdat hij bi'j et sliekeidraad was. Daeleseheuten in de 
vloeit. In de rogge. Ik was mien twiede heit kwiet raekt. 
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Hier moet et west hebben. Hier ongeveer. Op dit plak. D'r staon 
allienig wat braandnettels en stiekels. Maanshoge haost. 

Dit is d'r dan over van et huus waor a'k drie jaor verburgen ze-
ten hebbe. Dit is dan mien schoeiplaic en mien gevangenis. Op 
starven nao dood. 

An de aandere kaante van de briede iekenwal staot et huus van 
Drost. Nog lieke groot en onderhullen. Nog lieke keuninklik. De 
helderrooie pannen stikken hel of tegen et blauw van de locht. 

Ik lope weeromme naar de diek toe. Ik bin aenlik veur niks 
kommen. Ik bin veur een brakke kommen. Et is een vremd plak 
wodden. Ik viiie niet meer die biending mit dit huus, die a'k docht 
hadde te vulen. D'r bin gien herkenningspunten meer over. Al-
liend et fhuiteknuud langs de weg in de baann. Dat is bleven. 

De kleine harbarge schieve tegenover et station is verbouwd. 
Di bin grote ruten in zet. De twtie liendebomen, die as d'r veur 
stonnen, bin vot. De gelagkaemer is oolderwets huilen. De tap, de 
glaezen kaaste d'r aachter mit de reumelties en de brune balkens. 
De medaillekaaste van de sportverieninge is vol wodden. 

Ik gao bi'j een taofeltien zitten. Et klietien is wat smoesterig en 
de bloemen in et vasien bin half verdreugd. De trein komt toch 
nog lange niet. D'r gaot man iene in et ure, dat ik hebbe de lied au 
mezels. 

Even veerder zitten vier man heur lied vot te kaorten. Ze heb-
ben et d'r drok mit. Nao verloop van lied stikt !en van de manhu-
denzienhaand in dehoogte. "Reensien!" 

Et vrommes aachter de tap komt in de bienen en legt hein brei-
wark daele. Mit de flesse in de haand lopt ze naor et taofeltien toe 

24 



en sebinkt de glassies vol. De manluden kaorten stiekem deur. 
Staingaasten, dat is grif. As de glassies vol binnen, lopt de vrouw 
weeromme naor de tap, zet de flesse op et run daele en begint 
weer te breien. Tot et volgende rontien. 

Veur et raem naost de veurdeure zit nog een Idaant. Een kerel 
van een jaor of veertig, die d'r wat doestig uutzicht. Een eupen 
aktetasse staot naost him op een stoel. Hi'j blaedert onophooldelilc 
in een staepelffen pepieren omme en Idict wat zorgelik de kraante 
deur. Zo now en dan nemt hi'j een hap van zien brood, dat in een 
plestiek poedegien veur him op 'e taofel ligt. As de vrouw aachter 
de tap toevallig mien kaante nut kikt, wink ik heur. "t Zelde nog 
max es. 

"Zitten jiin hier al langer vraog ik as ze et even laeter veur me 
henne zet. 

Ze daenkt even nao. 
"Krap vuuftien jaor daenk'." Ze gaot an mien taofeltien zitten. 

Ze het bliekber meer verlet van een praotien as van et breien. 
"Lopt et wat?" Ik pruve van de bond. 
"Och, bestaon kuj' d'r niet van. Mien man gaot daegs op 'e dag-

hure en ik doe de harbarge. Et is d'r aorig bi'j moej' max daenken." 
"Zat Veurman hier eerst niet?" vraog ik. 
"Ja, doe hi'j d'r uut gong bin wi'j d'r in trokken." 
"Leeft hij nog?" Ikbinbeniffjd. 
"Hi'j is al een jaor of wat weg. Hij het mar een klein schoffien 

rentenierd. Et hatte dee et him zeden ze. Hebben jow hfrn kend?" 
Ik haele de schoolders op. "Wat hjet kennen." 
"Koj' hier nut de buurt?" 
Ik schudde van nee. Ze vragt niet veerder. 
"Ik kende hier max een stolcrnennig meensken," zeg ik. "Jan Al-

bers van de Buterdiek hek goed kend." 
"Albers zeggen jow?" 
"Albers ja. Die in dat husien nao de bocht. Ik praote now al van 

veur de oorlog heur." 
Et wodt heur in ienend dudelik. 
"0, bedoelen jow die Albers. Die zo mal an zien aende kom-

men is." 
Ik nikke. 
"Ja, dat was doe wel wat. Een peer maonden veur de bevri'j- 



ding hebben ze him nog dood scheuten. De meensken zeden dat 
hi'j Joden verbergen hul. Max die hebben ze nooit te pakken kre-
gen leuf ik. Now ja, et is ok al zo lange leden. Ik wus eerst niet iens 
wat veur Albers as jow op doelden. Dattig jaor, dat is een Hele 
rekte." 

"D'r woonde doedertieden een jongkerel naost him," zeg ik. 
"Drost a'k et goed hebbe." Ik doe a'k wiefele. 

"Henderk Drost bedoelen jow. Ja, die is now wethoolder." 
"Wethoolder?" vraogik verheerd. 
"Ja wis en een goeien iene ok aj"  't mi'j vraogen. Viiie verstaand 

he'k niet van poletiek of zo heur, max die Henderk Drost, da's een 
goeien iene. lene die as wat veur de gewone man dot. As die man 
praot, dan begriep ie waor hi'j et over het. Elke keer as we stem-
men meugen, dan haelt hi'j de oolden van daegen op ruit de auto 
om ze naor 't stemhokkien te brengen." 

len van de vier kaarters stikt zien haand weer op. "Nog iene 
Reensien!" 

De vrouw komt overaende. Ik pakke mien spul bi'j mekaander. 
"Kan ik drekt ok even ofrekenenr 
Ik betaele mien verteringe. De deurebelle rinkelt a'k butendeu-

re stappe. De zunne is verbliendend scharp. Uut de veerte van et 
feestterrein komt meziek. Demis Rousos zingt. De meensken vie-
ren feest. Ze hebben vergeten. Ze hebben vergeten kund. Et bin 
gelokkige meensken. Alliend ik hebbe niet vergeten. Henderk 
Drost wethoolder en Jan Albers dood. Misschien ha'k toch max 
niet weeronune gaon moeten. 

Ik lope de weg over naor et station toe. Over drie uren bin 'k 
weer thuus. Hier za'k nooit meer kommen. Dit is een vremd dörp 
wodden. Dit dörp ken ik niet meer. Ik kenne een aander dörp. Dat 
van Jan Albers. Dat dörp zal ik nooit vergeten, want in mien 
naachtmerries za'k alles weer mitrnaeken. Alles. Veur de zoveul-
ste keer. En de dokter zal me pillegies geven. 



Et is drokkend in de trein. Ik doe een raempien eupen en kiek 
naor buten. De trein komt op gang. Et dörp sehöt vet. Et fluite-
kruuci in de baarm wodt traoge henne en weer beweugen deur de 
wiend. Et is krek as wuift et me nao. 
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Gaanzen 
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De rooie zunneblienen, die naor beneden laoten binnen, geven 
et gebouw wat zoemers. Et is 6k bek zoemer af zo butendeure 
kieken. Mit de zunne op 'e glaezen hoeft de verwaarming uw 
kwaolilc te branen. Mar butendeure koj' al redelik gauw tot de ont-
dekking dat et nog lang gien zoemer is, mar bek halfweg feber-
waori en daf nog best een jasse an verdregen kunnen. De winter 
het zaachte west tot duslanga Soms vrust et naaehs een bellen, 
mar nooit slim. Nooit meer as een graod of drieja Sni'j het d'r de 
hiele winter nog niet legen en et liekt d'r ok niet op dat et nog 
kommen zal. De netuur het Wim veriefelen laoten deur et zaachte 
weer. De sni'jklokkies bluuien vier weken eerder as gewoonlik en 
et wufien van et spannegien makke enten zit bij de viever veur et 
gebouw al een dag of wat te bruden. 

Hi'j het d'r bek et zicht op. Zien kaemer ligt an de veurkaant 
en kikt recht op 'e viever an. Et kan him uren doende holen. Et 
brekt de tied en de lied duurt hier lange. Hi'j is getuge van ni'j le-
ven, van een klein wonder wat as daor bij de viever gebeurt. Een 
wonder daor de meensken as blienden an veurbi'j lopen. Ze zien 
niks, ze heuren niks. Hij wel. Hij heurt et gesnaeter van de wilde 
kammeraoden, die daor onder de aovend bij de makke enten dae-
le strieken. En hi'j heurt de gaanzen. Morgens betied en aovens as 
et schiemerig wodt. In grote kloften kommen ze over vliegen. En 
as et altied deurraozende verkeer op 'e sneldiek even zien aosem 
inhoolt kan hi'j ze ok heuren. Et is een geluud dat je weten lat dat 
et sehielik weer meitied wodt. Andachtig kan hi'j d'r naor liggen te 
luustren. Et is een geluud dat je bliede maekt en klein toegelieke. 
Dat je beseffen dot daj' d'r ok bi'j heuren, daj' een biel klein stok-
kien uutmaeken van alles wat as om je toe is. Et brengt 1dm ge-
daachten, de hieltied ni'je gedaachten. Et brengt him weeromme 
naor huus, naor aandere gaanzen, die in grote onofzienbere kop-
pels ofkommen op et onderstruupte laand van Hathooits en de 
Tienmad bi'j de Kuunder. Hoe vaeke het hi'j ze niet zien daele 
kommen? Doodstille, op 'e huken aachter et diekien van de ring-
sloot mit et geweer naost hun. Hi'j maekt et opni'j mit... 
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fli'j mag de eerste keer mit. De eerste keer mit op 'e gaanze-
jacht. Morgen zal hi'j op et schoeleplein vertellen dat hi'j nut west 
het. Mit Heit en de ere inanluden. Morgen zal hi'j de held wezen 
en lege petronehulzen ruilen tegen glaezen bosters. Hi'j zal ze 
wies maeken dat hi'J schieten mocht het mit Helt zien geweer en 
dat hi'j iene vlochtiajn scheuten het en dat Banko, de hond, Mm 
apperteerd het. Mar ze kun de gaanzen die aovend niet veriefelen. 
As Heft zien heufd boven et diekien van de ringsloot uutstikt om 
te kieken waar as ze percies zitten, roeken ze onraod en gaan ze 
d'r mit veul kebaol vandeur. Ze kriegen gien iene die aovend. De 
gaanzen zatten te veer of en et was te duuster om sekuur te rich-
ten. Iclumerig en koold kommen ze tizuus. Mit lege weitassen en 
natte sokken. As hi'j ze onder de taofel op 'e plaetstove dreugen 
wil, begint de boel te schruuien. Mem rokt et drekt. Ze foetert op 
him en hi'j moet eerder as aanders op bedde. Et is een verleuren 
aovend. Hi'j zal morgen niet veur held speulen kunnen en gien 
petronehulzen ruilen kunnen tegen glaezen bosters. Mar mis-

schien mag hi'j wel gauw es weer mit. Misschien dat et dan wel 
raek is. Ze zullen toch grif wel es iene naor beneden haelen. Mor-
genaovend zal hi'j Heit vraogen as hi'j helpen mag mit petrone-
laeden. As Heit et krant en de haegel d'r in dot mit de proppe d'r 
tussen, misschien dat hi'j dan mit et kleine mesienegien de slag-
hoelies d'r wel in drukken mag. Of et keliber op de plaeties schrie-
ven. As Heit mar zegt wat veur ciefer as d'r op staon moet, een zes-
se of een achte, dan kan hi'j dat d'r mooi opzetten. 

"Ma'k helpen Heit?" vragt hi'j as de roeg hoolten hak de ere 
aovend nut de beddestee haeld wodt. 

Helt kikt him es an. 
"Now toe dan mar. Af mar veurzichtig binnen. Niet omme mot-

ten. Waar hef nocht anP Plaeties schrieven??' 
Et is goed. Heit schept mit et kleine maolien et kruut in de hui-

zen en hi'j schrift de nommers op de ronde witte plaeties, mit et 
puntien van zien tonge nut de mond. Allemaole achten. De hond 
ligt laankuut aachter de kachel en gaot hiemende argens aanders 
liggen as et hini d'r te Hete wodt. Mem zet een laeken omme en 
dri'jt de pietereulielaampe wat leger as die begint te walmen. 

"Nog een bakkien thee HaarmV' 
"Graeg Mem." 
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"Nog een koppien thee Brunewooldr 111'J kikt om him henne. 
De zuster zet et koppien naost him op et kassien daele en sehud-
det et kussen wat op. De zimoe zakt staorigan naor et westen. Et 
lopt tegen vufen. Et wodt frisser butendeure. De raemen beslaon. 
Dommiet is et heur tied weer. Zal hi'j ze weer heuren vanaovend? 
Zollen ze weer overkommen? 





Et kiendeijassien 
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Et is drok in de stad. De terrassies zitten vol. In de werenhuzen 
verdringen de meensken heur bi'j de koopweer. Op 'e straote slin-
tert et volk veur de winkels langes. Et dri'jorgel speult fleurige 
vassies, de twie manluden die bi'j et orgel heuren, staon op 'e stoe-
pe en holen de meensken rammelende et geldblildcien onder de 
neuze. Pattie gooien d'r wat in, eren lopen d'r in een hoge omme 
henne. Et peerd veur et dri'jorgel staot doodstille tuit et heufd 
naor beneden. Hl']' is deur de jaoren henne an et kebaol wend 
raekt. De man van et bloemestallegien priest zien bloemen an. 
Grote bossen chrysaanten en anjers. Veur een groot werenhuus 
zit een maegien, tuit een spiekerbroek en een rood bloesien an, 
sieraoden te maeken. Ze zit zoas een kleermaeker heurt te zitten, 
veur hein liggen op een groot blauw klied de aarmbanen, de ban-
gers en de ringen die ze maekt het. Wit iezerdraod en kleurde 
stienlies. Wat jongvolk staot d'r bij en bekikt et spul. 

De vrouw mit de donkerbrune heufddoek op kikt d'r niet naor. 
Ze lopt staorigan mit de stroom meensken mit. Ze liekt een jaor of 
vuuftig. Een geelachtige regenmaantel het ze an, an de aann het 
ze een bosschoppetasse waor as een bos rebarberstaelen nut stikt. 
Et liekt wel as de meensken en de drokte heur niet interesseren. 
Et liekt wel as het ze gien oge veur de kopies aachter de winkel-
ruten. Mar dan blift ze in ienend staon, ze kikt naor de ere kaant 
van de straote. D'r is een ni'je winkel eupend. Et bin allemaole 
vlaggen en grote plakkaoten. Zo lange as de verbouwing duurd 
het, het de zaeke aachter plaanken en steigers schoel gaon. Et ns-
seltaot mag bekieken lieden. Et is een mooie grote winkel wodden 
van rooie slien tuit een protte glas d'r in. 

De vrouw slikt de straote over en lopt op de winkel of. Veur de 
deure blift ze nog even wiefelend staon, mar dan stapt ze toe en 
dot de deure los. De winkel zicht d'r van binnen al lieke mooi nut 
as an de buterkaant. Alles is overziehtelilc uutstald in grote vak-
ken en rekken. Hier en daor staon grote potten tuit plaanten en 
bloemen mit kaorlies d'r an. De vrouw kikt es om heur henne. Ze 
lopt bi'j de rekken tuit Idenderjassies langes. In ienend blift ze 
stille staon, ze zet heur tasse op 'e grond daele en nemt een jassien 
van et rek. Et is een rood kienderjassien tuit een witte voering... 
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Ze is negentien as Willem en zi'j trouwen. Willem is vieren-
twintig. 11i f j warkt op 'e botterfebriek. Ze hebben een klein husien 
kopen kund mit een stokkien grond d'r bi'j'  niet veer van de vaort. 
Een half jaar laeter komt Frits. Een poppien St blonde haorties, 
zaachte as ziede, en ogies zo blauw as de locht. Et leven liekt vol-
maekt. Daegs as Willem naor 't wark is, bereddet ze et kleine 
huusholen en ze kuiert St Frits. Aovens staot et eten klaar as Wil-
lem thuus komt. Nao et eten brengen ze beidend et joongien op 
bedde en dan gaot Willem nog wat in de hun an 't wark of ze zit-
ten beidend in de kaemer te schiemeren. Zo gaon de jaoren veur-
bi'j. Ze blieven St heur drienend. Meer kiender kommen d'r niet. 

Die dag in meie is 't morgens wat diezig over et laand. Et wodt 
een straolende dag. Hoge in de locht zingen de voegels hem, lied, 
in de veerte ropt de koekoek zien eigen naeme, een reiger stapt op 
hoge poten langs de kaant van de vaort, langs de vaort staan grote 
pollen uutbundig bluniende dotterbloemen. Ze spiegelen in et 
rimpelloze waeter. 

"Mal vandemiddag naar Jelle, Memr vragt Frits. "Jelle het 
blokken op zien jaordag kregen. Een hiele protte blokken, Mem. 
Daor kuj' prachtige linzen van maeken? 

Ze kikt him an. "Now toe dan mat. Mar ie moe'n om vier ure 
thuus wezen en goed uutkieken beurt Goed an de kaant van de 
weg blieven. Zuj' d'r omme daenkenr 

Even laeter lopt hi'j et pattien of naor de weg toe. 
"Zat bloemen veur Mem plokken onderwegens?" ropt hfl. 
Ze lacht en nikt. Ze kikt hun nao as hij de weg nut stapt. Hem, 

kleine Frits. Dan gaot ze an 't wark. 
Omdebi'j vier ure is Frits niet thuus. Ze kikt op 'e klokke, ze 

waacht, ze lopt henne en weer, ze kikt weer op 'e klokke en zicht 
de diek nut. Gien Frits. D'r zal toch niks wezen? Och wel nee, ze 
moet drekt niet van die malle dingen daenken. Ze bin vaazels zo 
mooi an 't speulen, dat ze de lied vergeten hebben. 

Mat as Willem thuus komt is d'r n6g gien Frits. 
"Ik hael him op," zegt Willem, "die smerige bingel ok." 
Een kertier laeter komt hij alliend weer thuus. 8fl Jelle zien 

oolden hadden ze Frits de hiele middag niet zien. Ze gaon zuken. 



lederiene nut de buurt helpt mit. Et wodt zuver al wat schieme-
rig. De bloemen van de dotters gaon staorigan dichte. Boven de 
sloden en de gröppen komt al weer een diezige mist opzetten. An 
de kaant van de vaort drift een rood kienderjassien... 

"Kan t 30w bi jgelieks helpen? Wat veur maote zuken jow?" 
De vrouw kikt de verkoopster die veur heur staot verwezen an. 
'Veur wat veur leeftied moet et wezen?' 
De vrouw strikt nog even mit beur haand over et jassien. Dan 

hangt ze et weeromme in et rek en pakt de tasse van de grond. 
Zonder wat te zeggen lopt ze de winkel uut en verdwient buten-
deure tussen de meensken op 'e straote. 
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Requiem veur Eli 
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We hadden et vroeger krap thuus, bek as zovule volk indertied. 
De meersten hadden et niet bried in de twintiger jaoren. Wi'j had-
den een klein hoerespullegien. Dat had temeensen nog veur daf 
je eigen eten verbouwen kennen. Dat was nog een hiele stiekel nut 
'e voete. Je hadden in elk geval je eigen eerpels. En veur stove-
n 'je kof zels dc zorgen. Zoemers vas nut de tuun en veur de win-
terdag wodde d'r een vlut inmaekt. Boonlies int zoolt, zoerkool in 
de grotebruunstienen inmaekpot en de appels wedden dreugd ho-
ven de kachel. Mar al mit al was 't nog gien vetpot. Toch bin me 
aenlilc alliend max mooie en aorige dingen bi'j bleven nut mien 
ldenderjaoren. De malle dingen, en clie bin d'r toch ok west, bin 'k 
meerst vergeten. Mar zo gaot et meerstal. Et plezierige blift je bi'j 
en dan wi'j' aachterof af wat oolder binnen, de lied van vroeger 
max al te vaeke en al te graeg mooier maeken as dat et was. Vroe-
ger was de locht gezonder, vroeger weren de meensken tevrede-
ner, vroeger dit en vroeger dat. En zo sluut ie je ogen veur de war-
kelikhied. Hoe as de meensken d'r veur strieden mossen om rond 
te kommen mit et bellen wat as ze verdienden. Et was poggelen. 
Mien grootoolden hadden et liekewel nog minder as mien oolden. 
Et betien centen dat clie van de veenbaos beurden raekten ze 
zaoterdags lieke hadde weer kwiet in et winkeltien van de zelde 
veenbaos. Verplichte winkelnering nuumden ze dat. Uutbuiting 
zoj' ok zeggen kunnen. Dat was in elk geval veurbi'j, mar de lied 
bleef krap. 

Mar wi'j weren kiender in die lied. En as Idend hef kwaolilc wat 
te maeken mit de zorgen van de grote meensken. Misschien dak 
daoromme aenlik alliend plezierige herinneringen overhu]len heb-
be. Et weren de oolden die mit de zwaorighied zatten. Die mos-
sen mar zien dat ze de boel deur de lied kregen. Soms schieten je 
aachterof zo max van die veurvallen int zin en dan kof tot de ont-
dekking dat et hielemaole niet zoe'n mooie lied was as daf ie zels 
wel es wies perberen te maeken. Ten zoe'n veurval is me ailied bi'j 
bleven. Ik weet nog goed dat we op een middag bi'j de taofel zat-
ten te eten. De eerpels mit zoerstip hadden we bek op. Et was au 
de brij toe. Soepengottenbri'j. Dampend hiete kwam die in een 
grote iezeren panne haost iedere middag op 'e taofel. Mem schep-
te mit een grote slief de bodden vol. We reurden en blaosden. 

"Meugen we d'r sjerp in Mem?' vreug ik in lenend. Ik heure nog 
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wat as Mcm doe Zee. 
"Die zit d'r in bekookt mien jonge. Eet now mar hadde je bot-

tien leeg. Dommiet moej' weer naor schoele. Aanst kom ie nog te 
laete mit je gepraot." 

Aarme Mem. Netuurlik was de sjerp d'r niet in bekookt. Et was 
vanzels vuus te duraobel om iedere dag sjerp in de bri'j te kriegen. 
Dat kon alliend zundags. As kiend staoj' d'r niet zo bi'j stille. Ie 
nemen an dat de sjerp d'r in bekookt is en hebben al lange weer 
wat een bi'j 't aende. Mar aachterof hek vaeke docht: Wat moet 
et Mem een piene daon hebben om heur kiender aenlilc mar wat 
wies te maeken. Wat moet et zeer doen om je kiender niet geven 
te kunnen wat aj' heur aenlilc zo graeg toe willen. 

Mem was niet stark, dat we mossen nog al es een slag doen om 't 
hein wat te lichten. Naor de winkel van Lutien om bosschoppen, 
de kiepen voeren of zaoterdags et pattien langs huus anvegen. En 
as et dan anveegd was, stri'jden we d'r geel zaand over henne. En 
zoemers brochten we Helt vaeke drinken in een grote blauwe pul-
Ie. Ik zie me nog et mulle pad of gaan naor et kaampien bouw toe 
of naor 't turfiaand. De drie koegies, de kiepen en de varkens 
brochten niet genoeg op. Daoromme hadde Heit d'r zoemers een 
hoekien turflaand bi'j om op te maeken. Zoe'n twiehonderd roe 
bi'j de Icuunder. Ik zie me nog mit die blauwe pulle mit drinken. 
Waarme thee of koolde soepe zat d'r meerstal in. Heit hul clan mit-
ien even schoft en at een broggien op. En dan moch ik ok een peer 
slokken nut de pulle mit drinken. Dan vuulde ik me zuver groot. 
As 'top was zette ik weer op huus an en Heit gong weer an 't wark. 

"Tot vanaovend, Heiti" 
Zoemers een hoekien turf en winters een hoekien bos. Turf en 

hooit, dat was de branige doedertieden. 
An 't zelde zaandpad waor as wij an woonden, woonde omke 

Roelf. We mochten Mm as kiender graeg lieden. Et was een veer-
dige kerel. Ontwikkeld en belezen veur zien tied. We mochten him 
liever as Tante. Tante was altied een betien kot, ze kon niet zo 
goed mit kiender ommegaon. Omke en zi'j hadden zels gien kien-
der, dat ze weren ze ok niet wend. 

Et was een zoele zoemeraovend in 1921 doe alles begon. Ik lag 
al op bedde in de beddestee in de kaemer. In de kaemer was 't 
stille. Heit zat de kraante te lezen onder de pietereulielaampe en 



Mem zat wat goed te verstokken. A'k scharp luusterde kon t de 
koffiekanne op et stellegien pruttelen beuren. Doe sleug buten-
deure in lenend de houd au. Even laeter kwam Omke de kaemcr 
in. 

"Koffie Roelf?" vreug Mem doe Omke zitten garni was. 
"Ie bin ok nog laete bij de diek," zee Heft, die de baante henne 

legde. 
"Ik wol jim even vertellen dat dat maegien ankerne weke bij 

eens komt;" heurde ik Omke zeggen. "We hebben vandaege de 
pepieren en zo kregen? 

"Hoe lange komt ze?" Mem schonk koffie in. Ik beurde et kien-
tien kepot knappen in de hiete koffie. 

"Eerst drie maonden," zee Omke, "mar misschien dat et ok wei 
een half jaor wodt Ik dochte, ik wil et jim vanaovend toch nog 
even zeggen." 

Ik gong recht overaende zitten. Maegien, maegien? Wat veur 
maegien zol d'r toch bi'j Omke en die kommen? Ik wus nargens 
van. Ik hadde d'r nooit praot van heurd. Ik luusterde wieder naor 
de grote meensken in de kaemer, mar die hadden et al weer over 
aandere dingen. Helt vertelde dat hi'j zoe'n hinder hadde van mol-
len. Omke zee dat hi'j nog wei een span knippen over hadde en dat 
Heit die wel een schoffien kriegen kon. Over dat maegien wodde 
niet meer praot. 

Et was al over tienen doe Omke weer op huus an gong. Heft leut 
him de deure nut. Zo zadhies a'k kon dee 'k de bedsteedeuren op 
een kiertien. 

Mem was drok doende mit de koppies en paanties. 

Ze schrok zichtber. 
"Of shop ie now nog niet? Hef dust?" 
"Mem, wat veur maegien komt d'r bi'j Omke en Tante?" 

Kleine gloeperd daf binnen. Heb ie stiekem mitluusterd wat 
as wi'j bepraot hebben?" Ze dee krek as ze kwaod was, mar ze was 
niet kwaod. Ze kwam bi'j me zitten op 'e stoel veur de bedstee. 
"Omke en Tante kriegen een maegien tint Oostenriek." 

"Oostenriek7' Ik hadde d'r nog nooit van heurd. 
"Da's een band dat hier een Mei aende of ligt," zee Mem. "De 
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meensken hebben et daor slimme aarm. Et het d'r bek oorlog west 
en now kun ze daor de kiender niet genoeg eten geven. Daorom-
me kommen d'r een protte van die kiender disse kaant op om heur 
zat eten te kunnen en weer gezond te wodden. En daoromme bie-
gen Omke en Tante ok zoen maegien nut Oostenriek. En aj' now 
lekker slaopen gaon, dan gaon wi'j ankeme weke as dat maegien 
komt naor Tante toe. Dan kuj' heur es belcieken." 

Die naacht droomde ik van dat vremde maegien nut Oostenriek 
dat hier hielemaole henne kommen mos om heur zat te eten. 

Deur een ienvooldige pennestreek kwam d'r in november 1918 
een aende au de macht van de keizer van Oostenriek. De trotse 
waopenspreuke van de Habsburgers was inkeld nog mar een rie-
geltien woorden. Ze hadden gien betekenis meer. De dubbelmo-
narchie Oostenriek-Hongarfje beston niet meer. De geel-zwatte 
kleuren op et paleis Schonbrnnn wodden naor beneden haeld en 
de ni'je rood-witte vlagge gong de hoogte in. Karel de Eerste stap-
te as "Herr Habsburg" in de waachtende taxi en verleut zien laand. 
Oostenriek bleef aachter, berooid en hongerig. Uutmargeld deur 
een onzinnige oorlog. D'r veraanderde niet vule in de eerste jao-
ren nao de oorlog. Et hand bleef aarm, de meensken leden honger. 
Doe.., kwam d'r hulpe. D'r konnen kiender naor 't butenlaand 
stuurd wodden om daor weer wat an te kommen en om dan, nao 
een peer maanden vot west te hebben, gezond en wel naor huus 
weerommne te gaon. 

Ten van de kiender van Franz Tiefendorfer ston ok op 'e nom-
menaosie om een posien vot te meugen. Ze hadden et d'r in huus 
al es een peer keer over had. Franz Tiefendorfer was febrieksar-
beider. Hij en zien vrouw hadden drie kiender. lene jonge en 
twie maegies. De jonge hiette naor zien heit en was de jongste. 
Hermine en Elisabeth weren oolder. Elisabeth was de ooldste. In 
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april was ze zeuven wodden. Et was niet makkelik om ien van de 
kiender zoe'n schoft vet te doen. Mar nao lange praoten beslenten 
ze dat et toch mar wezen mos. Dan mes Eli mar naor Hollaand 
veur een posien. Die was bij slot van zaeke de ooldste en ze had 
et et slimste neudig. 

Op een aovend in 1921 wodde in Wenen een kleine rogzak in-
pakt. Een jurkien, een jassien, wat onderkleerties. Morgen was 't 
zo wied. Die naacht deden ze gien jeu van allen een oge dichte. 
Drie maonden, misschien wel een half jaor, et was een hiele rekte. 
Bi 'j wat veur meensken zeI ze te lane kommen? Zeilen ze goed 
veur heur zorgen? Zol ze niet al te slim vanwennig wezen? Ze was 
nog nooit zo&n schoft van huus west Alliend veurig jaor in de zoe-
mervekaansie een weke bi'j Franz zien zuster en heur man in een 
dörpien even buten de stad. Mar dat was mar een half ure mit de 
trein. Dit was wel biel wat aanders. Mar et zoi zo toch wel et beste 
wezen. Ze zag d'r bi'j tieden zo niinnig nut. Daor ginderd kon ze 
opknappen en weer op verhael kommen. Et gong om de gezond-
bied van heur kiend. Dat mes veurop staon. Daor messen ze in et 
eerste plak an daenken. Een half jaor was ja ok zo veurbi'j. Cao 
mar nao, een half jaor leden wast Kastfeest west. Doe hadden ze 
een kiepe had van Franz zien zuster. Een keuningsmaol hadde 't 
west Wat was een half jaor ok af d'r goed bi'j naodochten. De lied 
vleug ommes veurbi'j. Veurdat ze d'r arg in hadden was ze weer-
omme. Mit die prakkezaosies sokkelden ze toch nog zoen beten 
in de soeze. Totdat om een ure of zesse de wekker ofleup. Ze mes-
sen betied op et station wezen. Et was een vroege trein waar as 
Elf n-iit vet mes. Die dag in juni wodde Eli Tiefendorfer naor de 
trein brobht. 

"Zuj' goed oppassen uilen kiend? Zuj' niet bertaol wezen tegen 
die vremde omke en tante? En rij' iedere dag bidden?" 

Eli nikte. Ze zol goed oppassen, ze zei niet bertaol wezen en ze 
zoi iedere dag bidden. Mit een protte aandere kiender gong ze de 
trein in. Hottende en stottende begon die te deden. 

»Dag Elf, dag mien kiend!" 
Et buusdoekien wodde de hieltied ideinder. Eli Tiefendoder, 

een klein aemel Oostemieks maeglen was heur reize begonnen. 
fleur reize naor dat vere Hoilaand, naor die vremde omke en 
tante. 
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As jongkerel van een jaor of twintig was Omke naor Duutslaand 
gaon as melkknecht. D'r weren een protte jongkerels die dat de-
den. Maoten van him gongen naor Frieslaand en verhuurden heur 
daor veur een stokmennig weken bij een boer om te helpen mit et 
nii'jen en hujjen. Eers was d'r haost niet an de slag te raeken. Om-
ke hadde heurd dat d'r in Duutslaand wel een flinke stuver te ver-
dienen vul, daoromme wol hi'j zien gelok daor mar es perberen. 
Frieslaand trok him niet zo. De Friese boeren hadden over 't al-
gemien niet zoe'n beste naeme. Die leuten je meerstal wel vulen 
daf de mindere weren. Dat zol in Duutslaand niet zo slim wezen. 
't Was vanzels wel een aende vot, Duutslaand. Mar wat woj' af 
wat veuruut kommen wollen in de wereld. Zo het Omke wel een 
jaor of wat aachter mekeer naor Duutslaand gaon. Wark had hi'j 
altied zo mar. Omke was een beste warker en betoefde warkers 
kun meerstal wel an de slag kommen. Die kan men vaeke nog wel 
bruken al is de lied ok nog zo min. Zodoende had Omke wat van 
de Duutse tael opsteuken en omdat hi'j oppassend en zunig leefd 
hadde kon hi'j ieder jaor flink wat centen overholen. 

Nao een jaor of wat zo as melkknecht vot west te hebben, hadde 
hij genoeg bi'j mekeer gadderd om een boerespullegien kopen te 
kunnen. Ai' max een kaptaoltien van je zels hadden, dan kof Jr 
wel wat hypotheek bi'j kriegen. Omke trouwde mit Tante en ze 
boerkten goed op heur pollegien. Nao verloop van jaoren hadden 
ze de boel Vri'J. Laeter kochten ze een burgerhusien nut een klein 
hoelcien laand d'r bi'j. Et pollegien gongen ze verhuren. Et was 
doedertieden zo daj' van de hure dief beurden aenlik wel leven 
konnen. Dat deden Omke en die dan ok. Ze leefden stille om 't zo 
max te zeggen. Ze rentenierden en dat was wel wat in die lied. 
Now was Omke d'r niet starker op wodden deur de jaoren henne, 
dat et zwaore boerewark kon hi'j toch niet meer doen, max dat 
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hoefde ja ok niet. Om toch nog een betien om hanen te hebben 
hul hij nog een koe. Et kaampien laand wat as bi'j et husien heur-
de was d'r krek groot genoeg veur. Veerder hul Omke de admini-
straosie van de karke bij. Dat leverde gien centen op, 't was inkeld 
een erebaentien. Al mit al konnen Omke en Tante heur beheurlik 
redden. Et moch heur dan ok wel beuren en had zoen vremd 
maegien in huus. Al mos dat wat geld kosten, daor gongen zi'j niet 
veur omme liggen. 

Die woensdagmiddag gongen Mem en ik naor Omke en Tante 
toe om dat vremde maegien te bekieken. Morgens zol Omke heur 
op 'e fiets van de trein haelen. Omke en die weren de ienigsten bij 
oons in'tdörp clie zoen maegien in huus nammen. Mar in de dör-
pen in de buurt raekten ok een stokmennig van zokke kiender on-
der de pannen. Ze kwanimen aflemaole mit de zelde trein, dat ze 
hadden tiedens de reize nog wat stel au mekaander. Zodoende was 
et een hiele drokte op et perron. Ik zeurde Mom die middag de 
oren haost van 't hoofd wanneer as we aow vot zollen. Mem foe-
terde zover een keer. "Af niet rustig wezen kunnen, dan gaof niet 
iens mit, dan blief ie mar thuus. Dat getjaantel altied mit jow." 

Mar om een ure of drieje was 't dan toch zo wied. Mem hadde 
heur verstruupt en tegere zetten wi'j et pad nut. Et was een waar-
me dag en volop zoemer. Weer as spek wast Halverwege et pad 
zat de waegen mit huj van Matten Schreur vaaste in 't mulle 
zaand. De ruun trok nut alle macht, mar de waegen zat d'r tot au 
de assen toe in. D'r zol wel niks aanders op zitten as et huj of te 
lieden, de waegen nut et zaand te trekken en dan de bod weer op 
te lieden. Zoks kwam riegelmaotig veur in de zoemer. Et peerd 
dreef van 't zwiet, et begroette me zuver. 

Even laeter leupen we bij Omke en Tante et pattien op naor 
huus toe. Omke zag oons ankommen en kwam oons bi'j de aachter- 
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deure al integen. 
"Kom d'r mar gauw in," zee hij, " dan kun jim mit oonze gaast 

in de kunde raeken." 
In de kaemer zat Tante, en tegenover heur, tussen de twie rae-

men in, zat Eli. Ik zie ze nog zitten. Een pieterig vael maegien mit 
grote brime ogen in een wit gezicbien, en twie lange vlechten don-
ker haar. Mem streek heur even over 't haar. We gangen bi'j de 
taofel zitten en Tante schonk aons thee in. Zo ongemurken weg 
nam ik dat vremde maegien es op. Stel je veur dat Mem en Heft 
niet genoeg eten hadden om aons zat te geven. Mof je es indaen-
ken, dat ik een biel aende vat mos, naor vremde meensken toe. Ik 
had et mit dat kleine, vaele maegien te doen. Omke pakte de rog-
zak op die op een stoel in de hoeke van de kaemer ston. D'r hong 
een kaartien an et hingseL Omke leesde wat as d'r op ston. "EE 
Tiefendorfer." 

Et maegien tussen de beide nemen in keek schruten op. As een 
klein bang wezeltien. 

"Jim moe'n mar gauw kanimeraoden wodden," zee Omke, "dan 
het Eli iene om mit te speulen. Kom beidend mar es mit butendeu-
re, dan gaan we de knienen belcieken." 

We kwammen him nao de deure nut. Van die middag of hadde 
Eli Tiefendarfer nut Wenen een speulder in dat vere laand. 

Die zoemer weren we vaeke tegere. Mem vun et best dat Eli bij 
oons kwam te speulen en zo now en dan at en sleup ze ok bi'joons 
thuus. En dat kleine stille maegien van die eerste woensdagmid-
dag veraanderde al gauw in een helder ding dat wat meer kleur op 
'e wangen kreeg en een betien an kwam. De tael was gien pre-
bleem. Kiender begriepen mekeer gauw. We kannen mekaander 
best verstaon en hadden hiele verhaelen tegen mekeer. Mem ver-
wende heur. Zo was Mem. Ze mos d'r niet an daenken dat ze ien 
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van heur eigen kiender naar vremde nieenskeu gaan laoten mos 
omdat ze d'r zels niet veur zorgen kon. Et begrootte heur en daar-  
omme drokte ze EM wel es wat toe. 0k wat kleren betrof. Eli had 
vanze]s aandere kleren bi'j heur as die hier gewoon weren. Hier 
hadden de maegies zundags nog witte sehölkies veur. Die hadde 
Eli nog nooit zien. Mem trok heur dan wel es zoe'n wit schölkien 
an. Zo wies as wat stapte Eli dan et pad nut om heur bekieken te 
laoten deur "Onkel en Tante". En Tante was dan wel zo goed om 
de ere weke ok zoe'n schöllden veur Eli te kopen. Ze mos init de 
aandere kiender St doen kunnen. 

We hadden vanzels niet altied lied om St mekaander te speu-
len. Gelokldg vul de vekaansie wel in et schaft dat Eli hier was, 
max de ere lied mossen wi'j daegs naar schoele. Dan mos ze heur 
zeis vermaeken. Een inkelde keer gang ze wel es St naar schoele, 
dat mooi wel van de juffer. Max viiie had ze d'r niet au. 't Was ok 
niet verplicht dat ze hier naar schoele gong. 't Was toch max om 
hooguut een half jaar te doen. Dat was de muuite niet. Soms moch 
ze wel es veur Tante of Mem naar Lutien heur winkel toe om wat 
bosschoppen op te haelen. Dan kreeg ze een briefien St wat as ze 
ophaelen mos. Int begin was ze bange veur Lutien, want die zee 
dat ze Eli heur mooie bnune ogen zo graeg hebben wol. Daarom-  
me was ze in 't begin wel es wat schoftig om naar dat kleine win-
keltien an 't aende van 't pad te gaan. Max ze gaf d'r al gauw niks 
meer omme en as Lutien over Eli heur mooie brune ogen begon 
dan zee ze dat ze heur "braune ogen" toch niet kwiet wol. En daar 
was alles ruit zegd. 

As we om half viere nut schoele kwammen ston ze vaeke al op 
oons te waachten. Dan gangen we St mekaander speulen. Slotien 
springen, tiepelen, pettienballen. Mit dat pettienballen het Eli de 
boel es een keer reer op stelten zet. 

Et regende die middag doe we naar schoele mossen. Van Mem 
kregen we de parreplu mit, dan bleven we in elk geval dreuge. Re-
genkleren weren d'r nog niet, dat een protte kiender kwanimen 
ruit een parreplu op schoele die middag. Man de bujje duurde niet 
zo lange en doe we om half viere uut kwainmen was et et mooi-
ste weer van de wereld. Eli ston al op oons te waachten en St een 
Hele tnitse zetten we naar de Weembos om te pettienballen. Au 
de grote iekerilaene die midden deur de bos lopt ston een staepel 
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plaanken. Die wodden deur de arbeiders, die daegs in de bos au 
't wark weren, bruukt om d'r mit heur krojen over henne te rieden. 
Bi'j die staepel plaanken gongen we pettienballen. De parreplifs 
wodden tegen de staepel plaanken zet en oonze mussen zetten we 
op 'e grond. Eli en ik wodden al gauw ofgooid. We verveelden 
oons en begonnen mit 'n beidend tikkertien te doen. Eli vleug de 
hieltied over de staepel plaanken henne waor as de eren nog drok 
doende weren mit pettienballen. Doe ze veur de zoveulste keer 
over de plaanken dinderd was begonnen die in ienend te glieden 
en de hiele wacht kwam boven op de parreplu's en de mussen te 
line. Mit man en macht wodden de plaanken votsjouwd. Uutein-
delik kwammen de parreplils veur 't lot. Au alle moti Eli zaggen 
we die middag niet weer. Die hadde maekt dat ze vot kwam. En 
wi'j gongen mit hangende poties en kepotte parreplu's op huus an. 

Een half jaor bleef Eli bi'j oons. Een half jaor is zo mar omme. 
De dag dat ze weer naor huus toe zol kwam de hieltied dichterbi'j. 
Omdat Omke wat Duuts leerd hadde, had die heur oolden op 'e 
hoogte huilen hoe as et mit heur gong. Gezond en bruun gong Eli 
weer vot. Mit ni'je kleren. Et speet oons dat ze vot mos. Heur mis-
schien ok wel een benen, mar ze zal toch wel bliede west hebben 
dat ze weer naor huus kon. We beloofden dat we mekaander 
schrieven zollen en laeter as we groot weren en een protte geld 
verdiend hadden, dan zol Eli weeromine kommen mit vekaansie. 
Wat zowwe mekeer dan een protte te vertellen hebbeni 

Ze gong zoas ze kommen was. Bfj Omke aachter op 'e fletse 
naor de trein. We zwaaiden heur nao, totdat ze om 'e hoeke van de 
weg uut et zicht weren. 

We huilen woord. We hebben mekeer jaoren schreven. Eerst 
vaeke. Laeter minder vaeke, max mit Kastfeest en mit Paosken 
kwam d'r steevaaste een brief bi'J Omke en die. Een brief veur 
Omke en Tante en mooie kleurde kaorten veur mi'j, die kaarten 
liggen boven op 'e zoolder in de lie van een oold lcassien. Ik heb ze 
allemaole beweerd. Zo now en dan lees ik ze nog wel es. 

"Bedaankt veur je mooie kaorte die 'k kregen hebbe. Ik hope 
daj' bek zo goed gezond binnen as dat ik bin. Is et bfj jim ok 
zo koold? Ik bin al weer wat groter wodden, max vule dikker 
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wodden bin ik nog niet. Ik hebbe lange hosen kregen en een 
ni'je jurk. Op 't ogenblik gao 'k naor de ztmdagsschoele van 
de Evangelische Karke. Daor leren ze oons haandwarken en 
zingen en zo. Doej' de groeten an Oinke en Tante? Ik daenke 
vaeke an jim. Ik weenske jow plezierige Kastdaegen en een 
gelokkig Ni'jjaor. Veui groeten van je onvergetelike Elilil» 

Dat gang zo jaoren. We wodden groter, max we bleven mekeer 
schrieven. Tot in de dattiger jaoren. ER trouwde ruit een verslag-
gever van een grote Oostenriekse kraante. In jeu van de laeste 
brieven schreef ze dat ze naar Paries toe gongen te wonen. Na»-
do, heur man, wodde daor henne plaetst deur de kraante om et 
Fraanse ni'js deur te geven. Dat was in de haast van 1936. Die 
haast raekte Qrnke weg. Van die tied of wodde et schrieven min-
der totdat et uuteindelik hielemaole ophtil. Dat haj' zo. We had-
den aandere dingen an 't heufd. In et oosten betrok de tocht. De 
twiede wereldoorlog was op til. 

Vuuftig jaar het et roodhoolten petretliesien mit ER heur foto 
d'r in bij oons op 'e schostienmaantel stamt Vuuftig jaor hebben 
de Kast- en Paoskaorten boven op 'e zoolder in de bovenste lae van 
et oolde kassien legen. Ieder jaor ruit de schoonmaek kwammen 
ze veur de dag. Ze wodden lezen en weer an kaant legd. En toch 
gruuide deur de jaoren henne et verlangen om ER nog es weer te 
zien. As ze d'r nog was tenieensen. Ik had zo lange niks meer van 
keur heurd. Meer as dattig jaor. Dat was een hiele rekte. In die 
lied kon d'r hiel wat gebeuren. Ze kon wel niet lens meer leven. 
D'r was bij slot van zaeke intied een oorlog west. Wie zo] 't zeg-
geit 

Doe zag ik zo mat op een dag een maegien bi'j oons in de buurt 
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op 'e straote. Een vremd maegien mit dat zelde gezichien, mit dat 
zelde haor, mit die zelde ogen. As was ze et! Ik overlegde in me 
zels hoe a'k et anpaicken kon om weer mit heur in de kunde tè 
kommen. Wus ik heur adres mar in Paries. Ik wus alliend et adres 
waor as ze in et begin kwammen te wonen, doe ze nut Wenen 
kwammen. Waor as ze Iaeter henne gaon weren wus ik niet. Uut-
eindelik besleut ik om deur te pakken. A'k heur nog es zien wol, 
dan mo'k et adres geweer zien te wodclen. 

Et het hiel wat geschrief en gebel kost om aachter Elf heur 
adres te kommen. Mar op 't laest kon de Fraanse ambassade me 
vertellen dat ER von Hassel—Tiefendorfer nog leefde en wede-
vrouw was. Ze woonde in Paries, in de Rue Vaugirard. ER Tie-
fendorfer, et maegien van de foto in et roodhoolten petretliesien, 
leefde dus nog. Ze was alliend v-uuflig jaor oolder wodden. Ik 
schreef heur niet da'lc kwam. Ik wol heur zo over 't mad kommen. 
Ik maekte alles in odder. Ik bespreuk de reize en omdat mien 
vliegtuug eerst aovens gong, bespreuk ik ok een hotelkaemer in 
Paries, bi'j ER in de buurt. Ik kon muuilik aovens laete bi'j heur 
an de deure kommen. 

Et wodde wat een nixvere reize naor Paries. In Frankriek wodde 
weer es een keer staekt. Et hiele eupenbaore vervoer lag haost stil-
le. Krek op 'e dag dat ik vot zol vanzels. Op Schiphol wast rustig 
die aovend. Ik gaf op mien gemak mien koffer of an de balie. Om-
dat ze bi'j Air France ok staekten nam de KLM de vlocht over. De 
juffer aachter de balie vertelde me waor a'k instappen mos en gaf 
mede instapkaorte. In alle rust kocht ik me een kraante en waacht-
te totdat we et vliegtuug in konnen. 

Et duurt max een ure naor Paries. Ie bin d'r zo max, goed beke-
ken. We handen op Le Bourget. Dat was ok al weer wat ni'js. Et 
lag eerst in de bedoeling dat we naor Orly zollen, max de staeking 
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jachtte alles int honderd. Et vul me mit dat dr een bus ldaor ston, 
buten veur et stationsgebouw. Die bracht oons midden in Paries 
naor et Aerogare des Invalides. Zo veer wik in elk geval, mar 116w 
wodde 't minder. Ik xncs zien as de metro ok reed. De leketten bil 
de ingang zatten all emaole iezeren hekken veur langes. Dat leek 
niet botte best, mar d'r gongen meer meensken naor beneden, dat 
ik leup mar mit. En wonder boven wonder reed de trein. Laeter 
zol blieken doen dat et de ienigste lijn was waor as op reden wad-
de. 't Gelok was me mit. Veur niks mit de metro van Paries, wat 
woj' nog meer. Op et station Montparnasse-Bienvenu stapte ik 
over, en kwaolik een kertier laeter wat bfj mien eindhalte. Porte 
de Versailles. Et was mar een free of wat naor hotel Terminus. Een 
vrundelik oold mannegien wees et me an. Et lag in 't verlengde 
van de liiie Vaugirard. Een oold staotig gebouw wast 

"Een goeie reize had? Gien hinder van de staekingr vreug de 
man in de receptie. 

Ik schudde van nee, schreef mien naeme in et boek en nam de 
sleutel an die de man me anrekte. 

"Bonnuit, welterusten." Hij dee de deure van de lift veur me 
eupen. 

Mien kaemer was niet groot en et was dudelik dat hi'j betere 
lieden kend hadde. In ieder geval ston d'r een bedde. D'r was zels 
een radio. Ik drokte et knoppien in. Meziek. Een verveelde stem-
me zong "Raindrops keep falling on my head". Ik dri'jde an 't knop-
pien op zuuk naor wat eers. Radio Brussel mit et laeste ni'js. Ik 
begon de koffer wit te pakken en gaepte es. Ik was zover an slaop 
toe. "De sneltrein Paries-Amsterdam is ontspoord." 

Ik hul op wit de koffer en huusterde. 
"De schae is groot, d'r bin verscheiden dooien en gewonden. 

Meer ni'js over hoe en wat percies is d'r nog niet. Et is nog mar een 
ure leden gebeurd." De omroeper gong wieder wit et aandere 
ni is. Ik zette de radio uut. Aekehik nis. Waor as dat ongelok ge-
beurd was, was me in de gauwighied ontgaon. Gelokkig dat wit 
et vliegtuug gaon was. Ik zette de balkondeure eupen. Et reuk wat 
muf in de kaemer. Ik keek naor beneden. Even veerder lag de liiie 
Vaugirard. De straote waor as Eli Tiefendorfer woonde. Et mae-
gien waor a'k vuuftig jaor leden mit speuld hadde. Morgen zo'k 
heur weeronune zien. 
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Ik bin betied wakker vandemorgen. De zunne schient en buten-
deure koert onophooldelik een doeve. Ik bin de eerste van de 
gaasten van et hotel die beneden komt om te eten. De bolties bin 
nog waarin. "De staeking is over," zegt de man van de receptie, 
die bliekber om een praotien verlegen zit. "Gaoj' de stad in van-
daege? Af de stad bekieken gaan, moej' et Louvre veurai niet ver-
geten. Of holen jow niet van scbilderïjenr 

"Ik gao oolde kimde opzuken," zeg ik. "In de Rue Vaugirard. 
Hier kot bi'j. Madame Von Hassel, misschien kennen jow heur 
welf 

Hi'j daenkt even nao. "Wat veur nommer?" 
"Vierhonderddrieje," zeg ik. 
"Nee," hi'j glinikt, "da's hielemaole an 't aandere aende. Nee, 

die ken ik niet." Hi'j weenskt me een plezierige dag toe a'k lie-
ter, nao et eten, et hotel nut lope op weg naor et huus an de Rue 
Vaugirard 403. Et huus van Madame Von Hassel. Et huus van Eli. 

Hoe dichter a'k bi'j et huus komme waor a'k wezen moet, des te 
staoriger begin ik te lopen. Ik begin d'r zover tegen an te zien. Wat 
moet ik zeggen. Donimiet dot ze de deure los en we zullen tegen-
over mekeer staon. Nao vuuftig jaor. Ze zal me vanzels niet ken-
nen en ik zal misschien niet zien dat zi'j et is. Ze zal daenken dak 
een vremde bin. Wat moe'k in hemelsnaeme zeggen? Goeie, hier 
bin 'k nao vuuftig jaor. Ken ie me nog? 't Is aenlik ok nuver om zo 
op 'e dolle roes d'r op of te gaon. Was 't niet beter west a'k eerst 
toch schreven hadde? Misschien het zfj d'r hielendal gien belang 
bi'jom weer kontakt te zuken. Mar ik kan now ok niet weeromme. 
Ik blieve stille staan. Ik stao veur nommer 403. Deurpakken dan 
marl Ik drokke op 'e belle. Nog even en we zullen mekeer weer-
omme zien. Ik drokke nog een keer. D'r komt niks. Ik perbere deur 
et matglaezen raempien te kieken. D'r is niks te onderscheiden. 
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Dit is ok een mal spul. Dat ze now hek vot is. Ik drokke veur de 
dadde keer op 'e belle, mar d'r komt gien iene. 

"D'r is gien iene thuus beur," hein ik in ienend een stemxne 
aachter me zeggen. Ik schrikke d'r zuver van. Een gezet vrommes 
staot veur me ak me ommedrfje. "D'r is niks thuus," zegt ze nog es. 

"Is Vrouw Von Hassel om een bosschop?" vraog ik. "Komt ze 
zo weer?' 

"Nee," zegt de vrouw, "ze is grif een stok of wat daegen vot. Ze 
had temeensen een koffer bi'j hein gistermorgen. Mar waor as ze 
henne is wee'k niet. Verinoedelik naor hein dochter in Nancy. 
Dam gact ze wel es meer henne. Hebben jow kunde an hein? Jow 
kommen nut et butenlaand is 't niet zo?" 

Ik niikke en legge et verhael nut. 
"Och, wat zunde now. Om zo veer te reizen en dan niks thuus 

te treffen. Da's now toch iewig znnde. Kom even mit in huus je. 
Dan praoten we een schoffien. Ik wus hielemaole niet dat ze kun-
de had int butenlaand." 

"Het ze 't d'r nooit over had?" vraog ik. 
"Ze schuddet hein heufd. "Gao mar zitten, dan schink ik een 

bakkien koffie in. Jow lussen toch wel koffie?" 
Ik nikke. 
"Nee," zegt ze, "ze het et d'r nooit over had bij mien weten. Mar 

da's niet zoen wonder. Ze vertelde aenlik nooit vule. We hebben 
niet zo vule gedoente meer. Ze is slim op hein zels. Doe mit de oor-
log en zo is 't allemaole kommen. Now ja, dat zullen 50w ok wel 
weten. Jow kennen hein ja." 

Ik kieke verheerd. "Nee, ik weet niet waor af op doelen. We 
hebben sund dat ze hier in Paries kwam te wonen gien kontakt 
meer had." 

Dan wo'k et verhael van Eli geweer sund de lied da'k niks meer 
van hein heurd hebbe. Ik luustere naor de vrouw tegenover me. 

"Veur de oorlog kwainmen Vrouw Von Hassel en hein man 
naost oons te wonen. Et was een fleurig stel. Aorige meensken zo 
op't eerste gezicht. We kregen d'r goeie buren an. Hi'j was ver- 
slaggever veur een Oostenriekse kraante en vaeke van huus. We 
konnen goed mit mekeer overweg. In 't begin weren die beidend 
staepelgek op mekeer. Mar et was hek as konnen ze nao verloop 
van lied minder goed akkederen. Hi'j, Nando hiette hi'j, hul et nut 
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de Duutsers moej' weten. Et was een Loeien iene wat dat angong. 
Zi'j was hielendal eers. Zi'j mos d'r hielemaole niks van hebben. 
Doe kwam de oorlog. Dat was et begin van et aende. Nando gaf 
him op as vri'jwilliger om te vechten an et Oostfront in Ruslaand. 
Dat het wat west. Jow kun je niet indaenken hoe as dat maegien 
d'r onder leden het?' Ze hoolt even op. "Jow koffie wodt koold." 
Ze wiest naor mien koppien. 

Ik slokke de koffie deur. Lekker is aanders. D'r buit een laoge 
drap op de bojem liggen. 

"Et was hier bij mi'j in huus dat ze mit René in de kunde kwam. 
René was een onderduker. Een Fraanse jood. fli'j had een schoft 
bi'j mien breur zeten, mar daor wodde et te geveerlik. En omdat 
hi'j toch argens henne mos, kwam hi'j bi'j oons. Dat gong mit muui-
te, want we weren krap behuusd. Eli kwam d'r al gauw aachter dat 
we een onderduker hadden. We huilen et trouwens ok niet ver-
burgen veur heur. Ze ston an de goeie kaant. Ze beud zels mi dat 
René bij heur intrekken zol. Zij was mar alliend en hadde ruurn-
te zat. Nando was vot en kwam toch niet thuus mit verlof en as hi'j 
wel thuus kwam dan kon René altied nog weer bij oons kommen. 
We vunnen et allemaole een goeie oplossing, dat zodoende ver-
huusde René. Wie hadde daenken kund dat et allemaole zo reer 
oflopen zo!. René was een kreerze vent en Eli, jow kennen heur 
zels, moch d'r ok wel wezen. Et zal wel liefde op 't eerste gezicht 
west hebben. Wat hadde ik aachterof graeg wild dat we René 
nooit anhaeld hadden. Et was veur iederiene et beste west. René 
was een wildeman as 't d'r op an kwam. Ze vergatten dat ze veur-
zichtig wezen mossen. René gong de straote op. Wi'j waorschouw-
den, mar et hulp niks. Doe is hi'j op een dag niet weeromme kom-
men. Ze hebben kim hier in de buurt oppakt. We hebben him 
nooit weeromme zien. We hebben nooit meer wat van him heurd. 
Een peer weken laeter wus Eli dat ze een poppien kriegen mos. 
Jow kun je niet indaenken wat veur tied as we doe mitmaekt heb-
ben. In september 1942 is Daniëlie geboren. Een mooi poppien. 
En Nando wus van niks. Die zat argens mi et Oostfront. Wat een 
toestaand. Stel dat Uj weeromme kwam as de oorlog oflopen was. 
Dan zol hi'j heur mit een kiend vienen. Een kiend dat niet van him 
zels wezen kon. Ik daenk dat ze veurdat Nando vot gong al niks 
meer om him gaf. Ze hul niet meer van him. En now begon ze te 



hopen dat Nando mar niet weeromme kommen zol. Ze wus dat ze 
zoks niet daenken moch. En toch dee ze 't. Et leek de ienigste op-
lossing. In meert 1943 kwam et bericht dat Nando nooit weerom-
me kommen zol. Bi']* Stalingrad hadde 't West. Ze het nooit goeld. 
Et was een oplochting. Mar echt de oolde is ze nooit meer wodden. 
Ze zat St heur zeis in de tiese. D'r was te viiie gebeurd. Ze het d'r 
nooit goed ofstaand van nemen kund. Gelokkig dat ze goed St 
heur dochter kan. Die is now dc al trouwd, die het dc al ]dender. 
De lied gaot dc zo vlogge. rk leuve niet dat die argens weet van 
het. Wij' nog wat koffie?" 

"Graeg," zeg ik, al vien ik de koffie niks niet lekker. 
"Af hier nog een schoffien blieven, dan moej' over een dag of 

wat nog es langes kommen," zegt ze a'k vot zal. "Misschien dat ze 
dan thuus is. Ze blift meerstal nooit zo lange vot. En eers kof hier 
mar even an." 

Ik bedaanke heur veur et verhael. 
In gedaachten loop ik weeromme naor et hotel. Misschien dat 

Eli et me zels niet allemaole verteld hadde. Misschien dat dat et 
beste ok mar west hadde. Aarme Eli. Ik kope een kraante op et 
hoekien bij  et hotel. Et bin allemaole grote koppen en foto's van 
et Ireinongelok. Et schöt me in lenend weer in 't zin. 't Is waor ok. 
De sneltrein Paries-Amsterdam. Ik was et glad vergeten. Ie wod-
den d'r mal van af die foto's zien. De man in de receptie geft mede 
sleutel. Op mien kaemer gao 'k op bedde zitten en slao de kraante 
eupen. Achttien dooien. Op bladziede drieje staot een liesien mit 
de naemen. Zollen d'r ok Nederlaanse naemen bfj staon? Onwille-
keurig bekiek ik de naemen. Et is ast me zwat veur de ogen wodt. 
Ik leuve niet wak zie. Ik kieke nog es. Madame E. von Hassel-
Tiefendorfer nut Paries. Et staat d'r. Zwat op wit. Ik viiie me be-
roerd wodden. Et liekt ik gien gevuul meer in de bienen hebbe. 
Hoe kan dat now? Wat mos Eli in de trein naor Amsterdam? Waar 
zol ze henne? Ik zal et wel nooit an de weet kommen. Ik zal heur 
nooit weer zien. Et huus an de Rue Vaugirard zal op slot gaon. 
D'r zullen ere meensken kommen te wonen. Ik zal d'r nooit meer 
op visite kommen. Ik was krek te laete. Ik komme in de bienen en 
doe de balkondeure eupen. De frisse locht komt de kaemer in. Ik 
aoseme diepe. In de veerte ludet ien van de karkldokken van Pa-
ries. Een requiem veur Eli. 
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Twienendattig jaor 
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Ze ston in ienend aachter mi'j in de lange gang op de dadde ver-
dieping. 

"Buurvrouw is niet thuus." 
Ik dri'jde me omme. 
"Ze bin om wat ni'j goed vot. Et kan nog wel even duren veur-

dat ze weeronln)e kommen. Bi'j' femilie?" 
Ik nikte. »Mien tante." 
"Ie kommen nut Hooltpae daenk'," zee ze. 
Ik nikte weer. Ze was klein en gries. Ze keek me an. 
"Mien moeke kwam van Hooltpae." Ze begon een verhael over 

meensken waor a'k nog nooit van heurd hadde. Midden in een zin 
huize op. 

"Ie kun wel even mit in huus gaon. Ik hebbe krek een kannegien 
mit thee zet.» 

"Now. ..zee ik. 
"Lus ie niet een bakkien? Loop mar even St je. Zo veul anloop 

he'k niet. Ik viene et wel aorig as d'r es een meenske komt Ik heb-
be vandaege haost nog gien mond eupen daon.» Ze dee de deure 
an de aandere kaant van de gang los. 

"Hier wone ilç" zee ze doe we in de kaemer stonnen. ̀ t Is niet 
groot, max veur een meens allienig groot zat. Neem die stoel bi 
et Item max." 

Ik gong zitten en keek es om mij henne. Op de vierlcaante taofel 
ston een elektrisch theelochien St een stienen kanne d'r op. Veur 
et grote raem stormen drie bloemen. Een paors witte geranium, 
een witte begonia en een klaovertien. Veur et ziedraem hong een 
steen van Bethiehem. Een blauwen iene. Volop in de bluui. Op 
et baxgmeubel ston een riegel stienen honties en een klokke die 
niet leup. D'r boven hong een ooldersvetse, briede lieste St et pe-
tret van een man mit een brille op. Ze zag dat mien ogen de boel 
op weerde schatten. 

"Mien oolde spullegies nog," zee ze. "Et begrootte me om 't vot 
te doen." 

"Ja, dat zol zunde west hebben," zee ik. Ik vuulde me niet op 
mien gemak. Et liefste wa'k aenlik niet St gaon, max dat zol niet 
fesoenlilc west hebben. Ze dee et kleine theekassien los om et dig-
gelgoed te pakken. Ien veur iene zette ze et spul op 'e taofel daele. 
Een glaezen sukerpot mit een lit d'r op, een zwat meikkannegien 
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mit een gooidkieurig raantien, een bloemd vasien mit lepelties d'r 
in en drie koppies en paanties. Nuver, mar dat vul me drekt op. 
Drie koppies en paanties. Ze dee et deurtien van et kassien weer 
dichte en zette de koppies te plak. Zene veur nu*'], iene veur heur 
zels en et dadde zette ze op et aende van de taofel henne. Ze zag 
dat ik d'r naor keek. 

"Veur mien man," zee ze. "Dat was zien koppien. Daor dronk hi'j 
altied nut.-  

"0," zee ik. 
Ze begreep dik et niet volgen kon. 
"Dis mien man," en ze wees naor et petret an de mure. 
"Is hij al lange weg?' vreug ik schnzten. 
Ze pakte de theekanne van et lochien en schonk oons beidend 

een koppien in. 
"Melk?" vreug za 
Ik schudde van nee. 
"Neem zels mar suker." Ze zette de kanne weer op et lochien en 

gong zitten. 
`t Is van 't jaor twienendattig jaor leden dat ze him ophaelden. 

Twienendattig jaor. Wi'j' wel leuven da'k Jr seins nog van dro-
me? Zoks blift je altied bi'j." 

Ik rekende stiekem. Twienendattig jaor. Et mos dus in de oorlog 
west hebben. Ik begon in de gaten te kriegen wie die "ze" west we-
ren. Ze vertelde wieder. 

"Uut Amersfoort en Westerbork kwaj' nog wel es wat an de 
weet. Van goenend die d'r ok zatten. Mar Jaeter he'k nooit meer 
wat heurd. Ik wete alliend dat hij op traansport zet is naor Duuts-
laand. Meer niet. Niet lens percies waor henne. Sachsenhausen, 
Dachau, zeg et mar. Ik wete niks. Dat is slim mienheer, jaoren in 
onzekerhied te zitten." 

Ik dri'jde ongemakkelik op mien stoel henne en weer en duste 
kwaolilc in mien koppien te reuren. 

"Ie blieven hopen hen. Tegen beter weten in vaeke. Ie maeken 
je zels wat wies op 't laeste. Nao de oorlog is hi'j onderscheiden. 
Posthuum numen ze dat. Mar daor had ik hun niet mit weeromme. 
't Is now al zo lange leden en toch. . . zet ik iedere dag zien kop-
pien nog klaor. Vremd." Ze glimicte en veraanderde van praot. 
"Keunsten van een oold meenske moej' mar daenken. Slao d'r mar 



gien acht op." 
Ik dronk mien koppien leeg. Ze schonk nog een keer in. Doe 'k 

vet gong brocht ze me nu de deure toe. 
"Af es weer in de buurt kommen kof mar even an." 
Ik beloofde et. An 't aende van de gang dri'jde ik me omme. Ze 

ston me nao te kieken en stak heur haand op. Enten wa'k weer in 
mien eigen wereld en nao een dag of wat docht ik niet meer nu 
mien visite. 

Et zal goed twie maanden laeter West hebben. Tante was grie-
perig en ik keek even bij heur. 

"Een smoege," zee ze. "D'r bin een pratte meensken die et te 
pakken hebben. Alle bedden int ziekenzaeltien bin bezet. Buur-
vrouw is ok niet al te fit. Kiek dommiet mar evenpies bi'j heur. Ze 
het et nog al es over jow had sund daj' hier veur de toedeure 
kwammen." 

"Ja," reup ze doe 'k een schoffien meter op 'e deure klopte. Ze 
lag mit de kleren nu op et opidapbedde. 

"Is 't ok beter da'k weer vat gaoF' vreug ik. 
Ze schudde van nee. ̀ t Is aorig daj' even kommen binnen. Mar 

af 't niet sEin Wenen dan blief ik nog wat liggen. Gao mar op je 
eigen plak zitten." 

In de kaemer was niks veraanderd. De stienen honties stonnen 
nog in de zelde riegel. Alliend de Fraanse geranium was ofsneden 
en een stikkien d'r van ston in een glas mit waeter. 

"Misschien kun ie oons wel een keer inschinken," zee ze. "Ie 
weten de boel wel te Wenen, is 't niet zo." 

Ik kwam in de bienen en keek in et kassien. De sukerpot, et 
melkkannegien, et lepelvasien, twie koppies en paanties. Ze keek 
hoe a'k et op 'e taofel daele zette. Doek et kassien dichte doen zal 
wus ik et weer. Ik pakte et dadde koppien en paantien en zette 
et te plak. 

"Zo is 't goed," zee ze en ze keek naor et pefret an de mure. 
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Die tiende meie 





De grote ieken om et kezerneplein henne weren staorigan gruun 
wodden. Iedere dag een heffen meer. Doe we d'r eind meert 
kwammen stonnen ze d'r kael en doods bi'j. Ze hadden lange wark 
om int blad te kommen, max een weke of wat laeter was et toch 
zo veer. Alles was d'r zuver deur opfleurd. De gebouwen, die lieke 
oold as de bomen weren, leken in ienend een stok minder gries en 
onpersoonlik. Alliend de kaemers weren grauw bleven. Twie rie-
gels bedden, roeghoolten baanken en taofels, een rek veur de ge-
weren en een grote kolekachel, bek zoe'n iene as bi'j oons in de 
karke. Dat was alles. Veerder was d'r niks. Nargens huselikhied. 
Alles neffens et boelcien. Een vremde wereld waor ai' in te lane 
kwammen. Alliend as aovens et locht tuit was en de regen op et 
platte dak klaeterde, haj' onder de dekens je eigen kleine werel-
lien, dat morgens om zes ure percies as een ziepbelle nut mekaan-. 
der sprong. Te rempend en te bot. 

Et liekt allemaole al weer zo lange leden. Tien jaor is ok lange. 
De inkelde foto in et album lat eerder een aander zien as mezels. 
Een vremde, lieke vremd as de eren. In riegels staan we aachter 
mekeer mit haorscharpe volen in de broeken. De meerste naemen 
bin 'k vergeten. Et bin meensken wodden van een gauw vergeten 
verleden. Mar die iene naeme, die zal me altied bi'j blieven. 11fl 
was niet van oonze kaemer, mar van die d'r naost. Ik wete nog dat 
die foto maekt wodde. De fotograaf was een Hein, dik mannegien 
dat alles ofdraefde. Hi'j had him niet zo drok hoeven te maeken. 
lederiene kocht die foto toch. 

"Uniform trekt," zee de lerer op sehoele. 
Et zal krap een weke veur die tiende meie west hebben dat die 

foto maekt wodde. Een dag of wat eerder mossen we mit haand-
grenaoten gooien. Gien echten, mar naomaek. Mit mekaander op 
et grösveld, d'r was gien geveer bi'j. Ze deden et oons veur. Et we-
ren max kleine dingen. Kleinder as dak docht hadde. Omsteheur-
ten gooiden we. Et wodde allemaole dudelik uutlegd. Goed staon 
gaon. Et pennegien d'r nut trekken. En dan haf nog een peer tel-
len veurdat hi'J ontplofte. Et leek kot, max ie hadden lied genoeg. 
En koj' al niet zo veer gooien, dan was d'r nog niks mis. As 't mie-
neus was de ere weke, as we mit echten gooien messen, dan kof 
drekt nao 't gooien aachter een stienen muurtien liggen gaon. Zo 
veilig as wat. D'r was trouwens de hieltied iene bi'j die je op 'e vin- 



gers keek, zodaj' gien rere dingen uuthaelen konnen. We hoefden 
nargens over in te zitten. Et kon kwaolik kwaod. En toch.. . ha'k 
et d'r niet op staon. t Zol bliede wezen as et aachter de rogge was. 

Die tiende meie was 't snioekies doe we aachter mekeer langs 
de grote sneldiek leupen. D'r ston gien zochien wiend. Et was goed 
drie kertier lopen naor de schietbaenen. De bunker lag wat zude-
liker en zag d'r nut zoas alle bunkers d'r nut zien. Stark en geve. 
Ik had nog nooit iene van dichte bi'j zien. Alliend van nut de trein 
hat ze zien, vlakbij* Amsterdam leef ik, midden in een laand mit 
koenen. De ruunite d'r in vul tegen. 't Was lege onder de zwaore 
betonnen zoolder, en doe iederiene d'r in was, was et d'r vol en be-
nauwd. len veur iene zatten we te waachten op oonze beurt. Gien 
iene die wat zee. De ontploffings butendeure weren as doffe dreu-
nen te heuren, as kwammen ze van veer vot. Op de riegel of deden 
we wat as d'r van oons verwaacht wodde. Een baats... en ien 
veur iene kwainmen we de bunker weer in. Et was niet muuillk, 
af Inar goed uutkeken, dan kon d'r je niks gebeuren. 

Hi'j was de vuufde daenk' die nao mi'j de bunker nut gong. En 
doe we even laeter de ontploffing heurden, wussen we dat hi'j niet 
veer gooid hadde. Zoe'n klap was d'r nog niet eerder west. We ke-
ken mekaander an. Et was slimmer as we docht hadden. Doe d'r in 
alle haost om een dokter en een ziekenauto beld wodden mos, wus-
sen we wel genoeg. Onderweg, weeromine langs de sneldielç steuf 
de ziekenauto oons veurbi'j. Gelokkig niet veur mij... Weerom-
me bri de kezerne hong de vlagge al halfstok We wussen waor-
omme. lene was dood en iene zol een oge missen moeten. Op de 
kaemer kregen we de sommaosie om oonze uutrusting te poetsen. 
We mossen doende wezen en veural niet naodaenken. Zels doe 
wodde d'r veur oons docht. 

Een jaor beter weren we weeromme op dat zelde kezerneplein 
veur de uutrekking van een posthume onderscheiding. Een jaor 
gaot vlogge. Nao ofloop praotte iederiene mit iederiene in de kan-
tine, mit de iene pot bier nao de era Even ongevulig as de bi'jien-
komste in de harbarge nao een begraffenis, as de Hele femilie bij 
mekeer is en mekaander van alles te vertellen het. Et laeste wat at 
zag, doe we nut et gnune autobussien et hekke uutreden, weren de 
ieken. Groot en keuninidik stonnen ze te pronken. Volop int blad. 
Krek as een jaor leden. 
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Heit 
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Iedere zundagmorgen knier ik et zelde aenlien in de buurt van 
mien huus. Langs de Westerkarke en de grachte. De bomen naost 
de karke beginnen al kael te wodden. Op 'e grond ligt een opper 
blad daor de hond graeg in omme springen mag. De eerste ke-
stanjes beginnen van de bomen te valen. Glaanzend bruun bin ze. 
Krek as bi'j oons thuus vroeger. Ik zie de grote kestanjeboom naost 
huus nog veur me. Aenlik weren et twie bomen op iene stanune. 
Machtige bomen. Ieder jaor nusselde d'r een doeve in. We woon-
den vlak tegen de bos an. Doe we hasems een keer op een morgen 
bi'j de broodtaofel zatten en et raem uutkeken, zaggen we een iek-
hoorntien nut de bos et pad dwas kommen en bi'j oons de kestan-
jeboom in vlutten. Sekuur huilen we hun in de gaten. Een keer-
mennig kwam hi'j mit een kestanje in de bek de boom nut. Die 
bestopte hi'j dan in de tuun. Zo diende oonze tuun as veurraod-
schure veur krappe lieden. As hi'j zo een stokmennig kestanjes be-
stopt hadde, dan haelde hi'j nog iene nut de boom en daor gong 
hi'j dan mit de bos in. Die beste kestanje was veur daegeliks ge-
bruuk. Mennig morgen gong dat zo deur. Ik hadde zuver gien lied 
om miert broggien op te eten, zo mok naor dat iekhoorntien 
kieken. 

"Eet now toch deur je," foeterde Mem dan. "Dat geliem aitie-
ten mit jow. Donuniet moej' naor schoele en ik wil je niet mit de 
lege maege et huus nut hebben." 

Nuver da'k daor now zo mar in ienend an daenken moet now 
a'k die kestanjes hier onder de bomen liggen zie. De bomen langs 
de grachte hebben alle blad al valen laoten. De takken slikken kael 
in de locht. De locht is blauwzwat in et westen. Een witte zeevoe-
gel vligt boven een woonschip in de grachte. D'r kon wel es een 
bujje an kommen. Ik lope deur. Et zingen in de karke aachter me 
heur ik de hiellied minder. Amsterdam is op zundagmorgen aenlik 
bek een dörp. Een groot dörp. Zundagsinorgens is't d'r rustig. De 
straoten bin leeg. D'r rieden kwaolik auto's. Ik mag dat aenlien 
graeg kuieren. Doinmiet as de karke uutgaot zal et een bellen 
drokker wodden. Meensken die haoslig op huus an gaon zullen. 
Langs de grachte lopen een stolcrnennig maegies en jongen. Toe-
risten. Ik heure et an de praot en ik zie et an de kleren. Ik bin d'r 
wel haost wisse van waor as ze henne zullen. Naor et Anne Frank 
Huus. Daor is allied drokte. Een protte volk, overal weg, nut de 
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hiele wereld. 
Hoe vaeke bink hier now al niet langes kommen in de loop van 

de jaoren en hoe lange hek niet dat iene huus, et Anne Frank 
Huus, meden. Ik wol et niet zien staon. Ik hebbe d'r nooit wat mit 
te maeken hebben wild. Waoromme nam ik aenlik nooit een aan-
der pad om te kuieren as et me dan zo daenken dee an een lied 
daor a'k niet an weeromme daenken wol. Die lied was een zere 
stee bleven, al die jaoren. Ik duste niet weeromme te kieken en 
weeromme te daenken an doe. Bange dak me schenneseren zol 
nao al die jaoren. En toch kon 'It d'r niet omme hernia Ik hebbe 
perbeerd d'r niet meer an te daenken, mar et wol niet. Ik mos d'r 
an daenken. Ik was d'r nog niet ldaor mit. Soms droomde Ik d'r 
van. Van die lied. Van Heit. Heft; de man die a'k nut mien ge-
daachten vot hebben wol. Heit, die a'k niet meer kennen wol, die 
zien zeune a'k niet meer wezen wol. Heit was een minnen iene, 
een laandverraoder, iene die as et mit de moffen hifi. Heit was 
laandwaachter. Heit leup mit een geweer. Hi'j gaf meensken an. 
Heit was mien heft niet. Zoe'n heft wo'k niet hebben. Veur mi'j 
hadde die heit nooit bestaon. En toch kon 'k niet om Min henne. 
Sund de oorlog hak hun niet meer zien. Mar hi'j leefdé nog, hi'j 
was d'r nog en hi'j was mien heit, al hoe verkeerd as hi'j west had-
de. Ik had dezelde naeme as hi'j, hi'j was mit Mem trouwd west. 
Mem, die as altied zo goed was. Was Heft allied een oneens 
west? De hieltied vaeker kwanimen gedaachten an Mm in me op 
over vroeger doe 'It klein was. Doe we tegen henne te visken gon-
gen, da'k rolt Heit en de ere jaegers mit mocht et veld in en dak 
een scheiden kolen dregen mocht. En da'k mien gele speulgoed-
beer van him kregen hadde. Hi'j had him op 'e mark kocht. Een 
gele beer mit rooie ogen. Doe was Heit een aorige heit. Tegen mij 
en Mem was hi'j nooit verkeerd west. Mar aandere meensken had-
de hi'j d'r bij lapt. Nao de bevri'jding het hi'j jaoren opsleuten 
zeten. Ik bin bi'j Tante Marie kommen in Amsterdam. Ik heb Min 
nooit weer zien wild. D'r was te vule gebeurd. Laeter kwam M'j 
argens in een rusthuus te lane. Ik wns dat hi'j d'r was en de bie!-
lied vaeker mok an him en an die lied daenken. Doe bin 'kop een 
keer et Anne Frank Huus niet veurbi'j lopen. Doe he'k een keer 
niet naor de aandere kaante keken, mar bink d'r in gaon. 

Daor in dat oolde hoge huus kwam alles weeromme. Al die ge- 
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daachten, al die herinnerings an mien eigen leven, an dat pat waor 
ik van dochte dat et west hadde. Daar in dat huus bin 'k zitten 
gaon veur et raem dat uutkikt op disse zelde grachte. De zeevoe-
gels vleugen d'r doe ok. Die bin d'r altied. Altied zweven ze bo-
ven et waeter van de grachte. Doe dce blieken dat et verleden niet 
dood en begreven was, hoe graeg ik dat ok wild hadde. Et kwam 
allemaole opni'j op me of. Ik kon d'r niet onder nut. Ik was niks 
vergeten van mien jeugd, van de oorlog, van Mem en van Heit. Ik 
wus alles nog. Et was niet veusbi'j en et zol nooit veurbi'j wezen zo 
lange ik leefde. Now perbere ik die gedaachten an doe niet meer 
vot te droicken. Ik laot ze kommen. En ze kommen vaeker en vae-
ker. Bi'j vlaegen komt mien leven weeromme. 

"Vot peerd! Toe now toch keddel" 
Kraekende komt d'r beweging in de oolde boerewaegen. Ik 

moet Heit helpen op 'e bouw. Doe 'k vandemiddag nut schoele 
kwam, begon Heit d'r drekt al over. 

"Ie kun mi'j 't aovend nao 't melken mooi nog een uurtien hel-
pen." 

"Ja, Heit," he'k zegd. Mar ik hebbe d'r hielendal gien nocht an. 
Ik hebbe d'r nooit nocht an ik Heit mit zok wark helpen moet. Et 
is allied van dat aekelilce vervelende wark. Ik gong viiie liever zit-
ten te lezen of te tekenen of segarebaanties in mien ni'je schrift 
plakken. Dat hik aenlik van doel west vanaovend. En now moe'k 
St naor de bouw. Verduld nog toe. Heit het vandaege rogge mi'jd 
en now moe'n de bossen bi] mekeer hunnen wodden en an de 
stoeke zet wodden. Ik wete wel hoe as 't moet. Ie moe'n een apat 
soort kneupe leggen in de baand van aoren waor af de bos St bi'j 
mekeer bienen moeten. Heit het et me vaeke genoeg veur daon. 

"Toe now toch kedde. Stap toch een bellen an!" Heit hot an de 
leide omme. Et gaot him bliekber niet hadde genoeg. Mar de ked- 
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de dot d'r gien free vlogger omme. Bi'j de dam van Hielke Krol 
zien laand spring ik van de waegen en draeve veuruut om 't helcke 
eupen te doen. As Heit d'r deur reden is doek de boel weer dichte, 
en springe aachter op 'e waegen. We gaan altied deur Hielke Krol 
zien laand naor de bouw toe. Dat is de kotste weg. 

» 'n Aovend Hielke.' Heit stikt zien haand op as we bij Hielke 
en die veur 't huus langes rieden. Hielke en Froukien zitten in de 
keuken te broodeten. Ik stilcke mien haand ok op. Froukien zwaait 
weeromme. Et hontien lopt een tippe al blaffende mit oons mit. 
Tot de diek an toe. Dan gaot hi'j weeronune, hiemvaaste as hij is. 

Dwas over oonze bouw ligt een hoogte. Een zaandrogge. As 
Heit op de aendigste tippe an 't wark is mit de zichte en ik stao 
veur an 't begin dan kan 'k Heit niet zien. Kuj' naogaon dat et nog 
een hiele hoogte is. Heit zet et peerd St de leide vaaste an een 
vörke en tegere lopen we de bouw op. We trappen op 'e stoppels 
en et vocht dat d'r in zit migt me bi'j de blote bienen langes. Heit 
trekt zien kiele int. 

"Ik hebbe d'r vandemiddag een keer veur langes west, ik be-
ginne mar te wellen donkt me. Begin ie mar aachter me an te 
bienen." 

We zetten nut aende. Heit haelt mit een welhaoke de aoren bil 
mekeer en maekt d'r een bos van en ik kneupe de baand d'r omme 
henne. Heit kan vule hadder as ik. Et gaot him zo haansem of. Mar 
dommiet helpt hi'j mi'j wel mit bienen. Zonder te praoten warken 
we een schoffien wieder. Heit zegt nooit al te vule. Ik gao zo now 
en dan es even rechtop staan en wrieve over mien rogge. Ik viiie 
mien rogge altied zo mar. 

"Niks as ongewoonte," zegt Heit. "Doe wi'j zokke jongen weren 
as ieje mossen we thuus altied helpen. Doe vuulden we de rogge 
niet." 

Mar Heit mient et niet zo kwaod. As de bossen allemaole bi'j 
mekeer hunnen binnen en as 't an 't opzetten toe is, hoef ik niet 
langer te helpen. 

"Now kan Heit et veerder alliend wel of beur. Kiek ie mar even 
om je henne. Mar niet te veer vot dwelen, daenk ie daor even 
omroeP" 
Et is aorig van Heit, dak niet langer hoeve te helpen. Ik lope de 
bouw out naor de Kuunder op, bi de hoge iekenwal langes. Bi 
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de ringsloot gao 'k zitten. Hier zit ik wel vaeket Et waeter is on-
bewegelik. Een grote polle kattestatten staot an de kaant van de 
sloot. De rooie bloemen spiegelen in et gladde waeter. Ik pakke 
een stientien en gooie et midden in de sloot. D'r kommen grote 
kringen op et waeter. Heit zegt, dat d'r flink was vis in de ring-
sloot zit. Aol en baors. Helt het d'r wel es foeken in staon. En ool-
de Baoke zegt dat d'r Pietermannen in zitten. 

"Ie moe'n nooit dichte brj et waeter kommen," zegt hi'j, "want 
dan kun de Pietermannen je pakken. Die hebben allemachtig lan-
ge griepaarms, daor griepen ze je mit bij de bienen en dan scheu-
ren ze je de sloot in. Et is me zels al es een keer overkommen dat 
ze me bi'j de ankels grepen doe 'k op een keer zat te visken7 

Ik leuve niet dat d'r Pietermannen bestaon. Oolde Baoke is een 
betien een nuveren !ene. Wi'j hebben as schoelejongen de gek wel 
es mit hun mar argens bin we toch wel een bellen schoftig veur 
hun. Baoke is mit de helm op geboren, neffens Mem. Wat zol dat 
toch beduden? Ik zal d'r Mem es naor vrao gen. 

"Kof mien jonge? We gaon op huus an heur. Douk is 't duuster." 

Ik lope weeromme. De rogge staot an de stoeke. Dat het Helt 
rap veur mekaander kregen. Ik wil laeter gien boer wodden hek 
as Helt. Ik hole niet van roggebienen en bieterooien. Ik vien niks 
an hujjen en statteharken. Mit op 'e tiempaol dat is wel mooi. Dan 
gaoj' op't Iaest over de kop in de hujbult. Mar dat ma'k nooit, want 
dat is te geveerlik vint Helt, Op 'e stal bi'j de winter dat is ok wel 
gezellig. Dan kan 'k tieden zo mar zitten te kieken hoe as Helt zit 
te melken en de koenen huj en waeter geft. Dan kuj' de koenen 
stunen en schuken heuren en dan heur ie de melk in de emmer 
broesen. En de katte zit meerstal te longeren op de watte nut de 
zi'je. Ik weet nog niet wat a'k laeter wodden wil. Misschien wel 
schoelemeester of pelisie. Nee, pelisie ok niet, daenk'. 

"Waor hej' zeten, mien jonge?' 
"Bi'j de ringsloot Heit, keken as d'r ok Pietermannen weren." 
"Cao now mar naost me op 'e waegen zitten kleine fantast daj' 

binnen. Pas ie mar op mit je Pietermannen, dommiet droom ie d'r 
nog van. Vot peerd." 

We hobbelen de menninge of naor de diek toe. Een klein 
zochien wiend dot de riegel kheterjaegers bi'j de zaandreed lan-
ges roezen. In de veerte heur ik et hontien van Hielke Krol al weer 
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blaffen. Zoe'n frabbe ok. Hi'j heurt oons bliekber van verens al an-
kommen. 

Morgen hewwe hadriederFje. Daor hewwe al daegen naor nut-
keken en eregister zee de meester dat et morgen wezen zal. De 
mannen van de ieselub hadden zegd dat et ies now wel stark ge-
noeg was. Dat moet ok wel, want ze zeggen dat d'r al goenend op 
'e Lende reden hebben. Mar dat bin waogha]zen, zegt Mem. De 
kiender van de vierde klasse mengen van 't jaor de bonnegies 
stempelen. Gele en grune kladdegies waor as weet stempel van de 
ieselub op drokicen moeten. Ieder kiend krigt drie bonnegies van 
de meester. Twie gelen daor af morgen sukelaomelk op kriegen 
kunnen en !ene grune. Daor hij' een stok stieve koelce veur knie-
gen bi'j Eaarm Betten zien tentien. Et is best aorig wark dat stem-
pelen. De kiender van de vuufde en de zesde klasse moe'n intied 
vormsommen maeken. Daor hek aitied een meraokelse hekel an. 
Ik kriege ze haost nooit nut Dan stempel ik aorig liever. An 't aen-
de van de middag lot de meester tegen wie as we ere daegs had-
lieden moeten. Ik lotte Hilbert van Diek. Et hadde minder tref-
fen kund. Ik daenke, ik wete aenlik wel grif, dak Hilbert wel heb-
ben kan. Hilbert is mar een hakkekrokke. Die suult mar wat au. 

De aandere middags kan 'k mar kwaolik zo lange waachten dat 
we 't eten daon hebben. De eerste kiender zie 'k even veur ienen 
de weg al langes gaon naor de iesbaene. 

"Ma'k ok vot Heit?" 
"Eet je bod now toch eerst leeg," foetert Mem. "Dommiet bi'j' 

op't ies en dan kriej' de geeuwhonger." 
"Laot him now mar gaon je," zegt Heit. "Et braant hint ommes 

in. 't Gong oons vroeger bek zo moej' mar daenlcen." 
Mem kneupt me een dikke sjale omme. '7e niet verklumen ho-

ten heur," waorschouwt ze. 
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"Kom ie douk ok kieken, Helt? Om half twieje begint ei; heur." 
Heit lacht een bellen. "Maek now mar daf votkommen. Heit 

komt je dommiet wel aachternao. Zit d'r max niet over in." 
Ik griepe de fiets nut et lege klepehokke naast huus en maeke 

da'k bi'j de iesbaene komme. 
Wat liekt et altied feeste1ilc zoe'n hadriederi'je. Overal staan 

vlaggen. Bij de baene langes waor as reden wodden moei; hebben 
de manluden een stark touw spaud. Daor moe'n de meensken 
aachter staan blieven te kieken. Haarm en Eltien bin al drok doen-
de in heur tentien. D'r staot een grote melkbusse mit dampende 
poeiermelk en d'r liggen stokken koeke en rollegies zuurties en 
pepermunties. Meester en Juffer bin al op 'e baene. Een peer 
manluden van de iesclub gaon dommiet ieder an een aende van 
de baene staon om te kieken wie as de rit wurmen het. En as 't 
percies geliek is, dan roepen ze van "Kaamp!", en dan stikken ze 
beide anrms nut. 

Et is hielemaole niet koold. De iesbaene ligt op een lij plakkien 
midden in de bos. Ik daenke dal doukies de sjale max omme weg 
doe, a'k Heden moet. Aanders floddert dat ding je zo veur de bie-
nen. Meester blaast op een fluitien. Et eerste span moet Heden. 

Ik hadde wel docht da'k van Hilbert van Diek winnen zal. 
Hilbert brengt d'r nooit zo vule van terechte. Een halve baene 
wa'k haost veur. Ik hebbe Helt onder 't Heden aachter et touw zien 
staon. Helt nikte even tegen me, bek as hi'j zeggen wol: Toe max 
xriien jonge, riede ze max van de sokken. 

"Knap daon mien jonge," zee Heit doe 'k Hilbert d'r of reden 
hadde, en de smid gaf me een tikkien tegen de wange. 

"D'r zit een hadriedertien in clie jonge, Garriet." 
Heit haelde de schoolders op. "We zullen wel es zien, Henderk. 

Ie kun d'r op die leeftied nog niet alles van zeggen." 
Max now he'k nao Hiibert tegen Jelte van Ingbert Schreur lot. 

En dat is niet botte best want Jelte is een beste hadrieder. Beter as 
ikke. Hoe ha'k et ok zo min treffen ktmd. 

"Ie kun niet meer as je best doen," zegt Helt. "Bie max zo hadde 
ai' kunnen, en af verliezen, ae now je, d'r kan mar iene de beste 
wF zen." 

'Tin jim klaor? Of!" ropt de smid. 
Dit wodt niks. Ik zette ommeraek broek, en... 't is nuver, max 
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ik hooi Jeite aachter me. Ik wete niet hoe a'k et hebbe a'k as eerste 
over de streep komme. 

"Ik hebbe wunnen Heit! Ik hebbe wunnen!" Dan ziek Ingbert 
Sebreur bij de manluden van de fesciub staon te praoten. Drok 
doende dudet hi'j heur wat nut. Hi'j wist naor Jeite zien redens. 
De smid komt even Jaeter op Heit en xnfl of. 

"De jongen moe'n over rieden, Garriet. Jeite hadde de redens 
verkeerd onder. Ingbert hadde ze Win verkeerd onder bunnen." 

Wat gemien dat we over rieden moeten! Dan hadde Ingbert 
Schreur mar niet zo stom wezen moeten! Mar et helpt niks. 

"Doe't now mar," zegt Heit. "Jelte kan d'r toch ok niks an doen? 
As et 30w overkommen was dan haf ok graeg over rieden wild." 

En now hek vanzels verieuren. Jeite kon stokken hadder. Hi'j 
bleef me wel zes meter veur now hÎ'J de redens wel goed onder 
hadde. Bali, wat een aekelike middag. Veurig jaor hek de dadde 
pries nog wunnen. Een pepieren gulden die 'k in de speerpot stopt 
hebbe. En now win ik niks. Zels gien dadde pit. In de twiede 
omloop bin'k d'r al of reden. 

"Daenk d'r omme," zegt Heit, "ie beginnen me hier niet te Jan-
ken, heur. Dat staot zo kienderachtig. Van 't jaor win ie niks, an-
kem jaor zit ie bi'jglieks wei weer in de priezen. Gedreeg je now 
as een kerel. Kop op. Weef wat, we gaon mit 'n beidend een kop 
poeiermelk kopen bij Haarni en Eitien." 

Haand in haand lopen we naor et tentien toe. Ik kan mar best 
akkederen nut Heit. Heit is bek een grote kanumeraod, As Heit 
d'r niet was. 

Ik bin al eenhiel schoft wakker. Grif al wel een ure. Op et klei-
ne zoolderkaemertien is et nog duuster. Et kassien en de stoel kan 
'k max kwaolik zien. En toch wodt et staorigan een betien lochti-
ger. Aachter et dakraempien begint een ni'je dag. Nog even en de 



haene zal beginnen te kri'jen, de kiepen zullen van 't rikke kom-
men en in et Oosten zal de zunne opkommen, hek as iedere aan-
dere morgen. Dommiet zak de rammelende bussen heuren as Je-
hannes Haankel mit de waegen de weg daele komt, henne te mel-
ken naor et laand bi'j de Kuunder. 't Is biesterbaorlik dat de koe-
nen tot zo veer in de haast buten lopen kunnen. 

"Gelokkig mar," zegt Heit, "zo wodt de winterveurraod temeen-
sen een bellen speerd." 

D'r is weinig hui wunnen van 't zoemer. Et het hiete en dreuge 
west. Hoe langer as de koenen buten blieven kunnen des te liever 
as de boeren et hebben. Dommiet zak Helt beneden heuren as die 
van bedde komt om aachteniut te gaon. Krek as alle aandere dae-
gen. Wat dat angaot is et bek een gewone dag. Et liekt allemaole 
bek as eers, mar alles is aanders vandaege, want vandemiddag 
wodt Mem begreven. Beneden in de keuken hangen mien zundag-
se Meren al ldaor over een stoel. Tante Marie het ze gisteraovend 
al ldaor hongen, dan kan 'k ze vandemiddag zo anstrupen as we 
Mem naor et hof toe brengen. Wat vremd dat alles bek as aanders 
is. Alles gaot d'r gewoon omme deur. De zunne komt op, de koe-
nen moe'n mulken wodden. Ik hoeve alliend een peer daegen niet 
naor schoele, en Tante Marie is d'r. En Heit, Heit is zo stille. Hi'j 
zegt nog minder as eers. Krek as hi'j d'r mit zien gedaachten niet 
goed bi'j is. 

Mem het lange ziek west. Helt had wel zien ankommen dat et 
niet goed beteren zol en dat Mem wegraeken zol. Heit het et me 
op een aovend verteld. Ik hebbe niet goeld. Aovens doe 'kop bed-
de lag, doek alliend was, doe he'k goeld. Wat moe'n we now zon-
der Mem? Mem die as altied zo aorig en zo lief was. Ze foeterde 
wel es op me a'k wat ommeknoeide mit et eten, mar dat miende ze 
niet zo kwaod. Wie moet et eten now toemaeken? Wie moet de 
stokkende kleren now verstokken? 

"Luuster mar niet naor de meensken," zee Mem altied, a'k goe-
lende thuus kwam nut schoele, as de jongen me uutschullen omdat 
Helt een minnen iene was. Monster mar niet naor de jongen en 
zeg mar niks tegen Heit. Eers wodt hi'j misschien lelk." 

De sehoelejongen zeggen dat Heit een NSB-er is. Mem hadde 
maldcelik praoten dilk mar niet naor die praoties luustren mos. 

En doe was Mem d'r in ienend niet meer west Et was toch nog 
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gauwer kommen as dat de dokter dacht hadde. De buurvrouwen 
bin kommen om Mem te bewasken. En Tante Marie is kommen 
nut Amsterdam. Tante Marie is Mem beur zuster. Die is ok aarig 
mar toch niet zo aorig as Mem. De zelde dag dat Mem wegraekt 
is, is de doomnee aovens kommen. Heit keek nog even bi'j me ik 
al sleup. Ik dee bek as of. Max ik was klaar wakker. Ik ligge vlak 
boven de keuken en a'k niien best doe, kan 'k vri'j wat verstaan 
van wat as ze beneden zeggen. Belt vreug Doomnee as die bij de 
begraffenis wel een woord of wat zeggen wol. 

"Now moej' goed luustren," zee Doomnee. "Ik zal doen waf van 
me vraagen. Mar ie moe'n wel goed begriepen, ik doe 't veur 50w 
vrouw. Et is omda'k beur zo goed kend hebbe en omdat ze zoen 
goed meenske west het. Daoromme doek et en eers nargens om-
me. Now wee' we percies wat as we an mekeer hebben." Doomnee 
is niet lange bleven. lfl'j hadde gien koffie hebben wild. 11fl het 
even in de kasmer keken waar as Mcm staat, doe is bi'j weer vot 
gaon. Ik hebbe him et pattien heurd afgaan en ik hebbe heurd hoe 
as Heit de gnzndel op 'e deure daon het en op bedde gaan is. Die 
dag het de klokke luded veur Mem, en Tiemen van Jouken jongen 
het de huzen hi'j langes west om et au te zeggen. Ik hebbe Tiemen 
de diek langes zien lopen. Hielemaole int zwat. Hiel deftig mit 
een grote hoed op 't heufd en mit con stok in de haand. En van-
daege zal Mem dan begreven wodden. 

We hebben haost gien eten had vandemiddag. Tante Marie 
hadde wel een pannegien sop klaor en wat plakkies bolle, max gien 
iene hadde zin au eten. Buten de hond dan, want die at lieke vule 
as eers, die mist Mem nog niet. Even veur twaelven kwam de liek-
waegen et hiem oprieden. Een grote zwatte waegen mit een zwat 
peerd d'r veur dat oogkleppen veur had en dat een groot zwat 
klied over de huud hangen had. Allemaole zo wonder. Ze konnen 



niet deur de deure ruit de kiste. Et gaankien was wat an de smalle 
kaante. Ze konnen de dri'j krek niet maeken. Daoromme mos iene 
van de raemen in de kaemer zo veer meugelik in de hoogte. Dan 
kon de laste daor onder deur. Wi'j weren d'r niet bi'j. De vier dre-
gers hebben et daon, wij zatten zo lange in de keuken te waach-
ten totdat ze klaor weren. Dommiet moe'n wi'j ok vot, naor de har-
barge waor as iederiene bij mekeer komt. Ik bin al es eerder op 
een begraffenis west. Een toertien leden is d'r een joongien nut 
oonze klasse verdronken in de kolke bij de sluus. Alle kiender die 
bi'j meester zitten mossen mit lopen aachter de laste an. Tot an de 
karke toe. Meester en Juffer gongen mit de karke in en wij mos-
sen weeronune lopen naor schoele. Op et karkhof mochten we niet 
kommen. Vandaege mak dat wei. Aenlilc zo'k now gooien moeten, 
mar ik kan niet goden. Et is allemaoie zo vremd. Et is bek a'k dro-
me. Dommiet wo'k grif wakker en dan dot et wel blieken dat d'r 
niks van waor is. 

Ik lope tussen Heit en Tante Marie in as we naor de harbarge 
gaon. Heit het me bi'j de haand. Dat is aorig van him. We bin de 
eersten in de harbarge. De laste staot veurin de gelagkaemer. Wi'j 
moe'n veuran zitten op 'e eerste riegel stoelen. Aachter me heur ik 
de meensken de harbarge in kommen, ik heure et henne en weer 
schoeven van de stoelen op de hoolten vloer. Ik heure de meens-
ken zitten gaon en fluustren, mar ik durve niet omme te kieken, 
wie as d'r binnen. Heit kikt ok niet aachteromme. Zol die ok niet 
durven? 

Et is niet vule wat as de doomnee zegt. Ik begriepe d'r ok niet 
zo Hel vale van. Doonmee bruukt muuilike woorden. Hi'j het et 
over goed en lcwaod en over zwaore deden. An 't aende biddet hi'j 
et "Oonze Heit". Dat ken ik wel. Ik heb et van Mem leerd Ik heb-
be mien hanen volen en bidde mit Doomnee mit. Ik hebbe nog 
nooit z6 bicided! Zol Helt ok bidden? Ik Ideke schieve naor Mm. 
Helt biddet niet. Hij zit rechtop naost me en hi'j het de ogen los. 
Heit het et d'r ok stoer mit. 

Vier manluden dregen de kiste de harbarge nut, naor et hof. 
Et is nog al een aentien lopen. De karke staot een driehonderd me-
ter buten et dörp. As we halverwege binnen, begint de klokke 
weer te Inden. Dat is Tiemen zien wark, die is veuruut gaon op 'e 
fiets. Et karkhof gaon we eerst een keer in de ronta Ik lope weer 



tussen Helt en Tante Marie in. An de groeve zegt Doornnee nog 
een woord of wat. Over stof dat stof wodt. En dan is 't oflopen. We 
lopen weeromme naar de harbarge. De kastelein en de vrouw heb-
ben de boel intied verzet. De stoelen staan now aachter lange tao-
fels, en as we zitten gaon binnen, kommen ze mit glundige koffie 
bi'j langes en mit stokken koeke. Zo slille as 't bek was, zoen druk-
te is 't now. Et is een gekaekel van heb ik 50w daor. Femilie clie me-
keer in maonden, in jaoren niet zien het en mekeer now van alles 
en nog wat te vertellen het Hoe ast gaot, hoe as 't thuus is, dat et 
zoe'n waarme, dreuge zoemer west het, en dat ze bi'j Aorend Dam 
en clie laestdaegs verkeerde melk hadden. Et liekt wel feest. Mit 
Helt en mi'j bemuuien de meensken heur niet vule. As iederiene 
een peer koppies koffie en koeke had het, beginnen de eersten op 
te stappen. Ze geven Heit en Tante een haand en pattie mi'j ok. 
Eren strieken me even over 't haor. Ik zie nog bek dat Berend 
Schaop drie segaren in 't vilckien stikt. Hi'j kan ze veur niks krie-
gen vandemiddag. 

As iederiene vot is gaan wi'j ok vot. Naar huus. Naor een groot, 
leeg huus. De hond heuren we in de veerte al goelen. Dat hi'j niet 
mit vot mocht vandemiddag zinnigt him niet. As Tante in de keu-
ken doende is om thee te zetten, komt Heit bfj me zitten op 'e 
baanic 

"Now bin we nog mar mit 'n beidend mien jonge. Now bin we 
nog max mit 'n beidend. Wat is 't een hennekommen." Zien stem-
me klinkt zo nuver. Et is krek as Heit inwendig goelt. Hi'j drokt 
me tegen him an en geft me zo max een tuut. Dat dot Heit aanders 
nooit. Helt is aorig, hi'j is slimme aorig. Heit is gien minnen iene. 
Wat as een NSB-er percies is wee'k zo niet, max Helt is grif gien 
NSB-er. Mem hadde geliek: Laot de meensken max praoten. 

Helt is laandwaachter. Hi'j lopt mit een geweer. Vanaovend het 



hi'j me weer betied naor boven stuurd. Naor mien kaemertien op 
'e zoolder. Iedere woensdagaovend moe'k eerder as aanders naor 
boven. Iedere woensdagaovend kommen Heit zien kanimeraoden 
bi'j oons over de heerd. Twie man meerstal. Duutsers bint. Ik 
mag ze niet lieden. Ik zie ze wel es ankommen a'k boven veur et 
dakraempien stao. Twie grote kerels bin 't. Op een moter kom-
men ze. Tewig en altied op een moter. Lange zwatte jassen hebben 
ze an en leerzens. En de iene het een soort zulverkleurige plaete 
over de jasse henne veur op 'e bost hangen. Max hiet die. Een 
grauwe beerlig het hi'j, en kot, stiekelig haor. Een gofferd liekt et. 
Hoe as die aander Met wee'k niet. Die praot nooit zo viiie. Ik weet 
aenlilc niet wa'k daor van daenken moet. Mar die Max is een min-
nen iene, dat hij' zo zien. Ik begriepe niet waoromme as Heit mit 
die kerels ommegaot. As Mem d'r nog west hadde, dan weren ze 
hier grif niet over de drumpel kommen. Mem en Heit hebben Jr 
wel es spul omme had. Om die NSB en zo. Mem wol dat blad ok 
niet in huus hebben. "Volk en Vaderland" hiette dat. Heft kwam 
d'r wel es mit thuus. 

Vanaovend za'k ze niet zien ankominen kunnen, heiten maoten. 
Et is al lange duuster as ze kommen. Tegen achten kommen ze 
meerstal. Soms wat laeter. Morgen is et Sunte Matten. Nuver da'k 
daor in ienend au daenke. Et is nog mar een peer jaor leden dak 
zels mit de aandere kiender de huzen bi'j langes gong. Ik heure 
oons nog zingen: 

Sunte Sunte Matten 
Stuit Matten op een stokkien 
Rood rood rokkien 
Rood rood reugeltien 
Smit Matten op een vleugeltien 
Sunt Mattinus Bisschop 
Roem van alle lanen 
Dat wi'j hier mit lochies lopen 
Is veur oons gien schaande. 

Wat zol in hemelsnaeme een reugeltien wezen. Wat liekt et al 



weer lange leden dat we mit uutholde koolraopen mit een lochien 
d'r in de deuren bi langes gongen. En overal kreej' wat. Zuurties 
of appels of geld. En af dan de boel bij langes west hadden, mit 
mekeer naor de harbarge, daor dan waarme kwast schonken wod-
de. Mit de buse vol snuup kwaj' aovens thuus. 

"Alles niet in ien keer opeten, heur!" zee Mem dan. "Dommiet 
moej' d'r van spi'jen. Leg liever wat an kaant, dan hefmorgen ok 
nog wat?' 

Beneden in de kaemer slat de klokke acht ure. Et zal now wel 
niet zo lange meer duren. Even laeter rieden de twie moters et 
hiemop. De hond int hujvak op 'edele slat an. Ik heure Helt naor 
de aachterdeure lopen. 

As Iciend hek al ontdekt dat d'r onder et zeil en et mattien een 
kiere tussen twie plaanken zit. A'k plat op 'e houd liggen gao, kan 

zo ongeveer heuren waor as ze et over hebben. Misschien dat ze 
alliend mar een pottien kaorten en een borrel drinken. Ik schoeve 
et zeil en de matte an de kaante en gao laanicunt op 'e zoolder lig-
gen mit et oor tegen de kiere an. Ik luustere. Ik hole de aosem in. 
Ik wete niet wak heure. Et hatte slat me wel twie keer zo hadde 
as gewoon. Heit is an 't woord. Hi'j vertelt de twie Duutsers dat ze 
bi'j Jehannes Haankel op 'e plaetse vot naost oons, onderdukers 
hebben. 

"Grif Joden," zegt Heit. 
'Si j' d'r wel wisse van?" vragt Max. 
"Zo wisse as wat," heur ik Helt zeggen. "Ik hebbe de boel al een 

weke of wat in de gaten huilen." 
Wat ze dan percies zeggen ontgaot me, mar ik heure Max hadde 

lachen en ik heure Heit naor de kelder gaan. Om de draankflesse, 
daenk'. Zol Heft dan toch? Zol Helt meensken verraoden? Onder-
dukers? Zol et waor wezen dat d'r bi'j Jehannes Haankel en die 
Joden verburgen zitten? Of zo'k et verkeerd verstaon hebben. Ik 
kan mar niet in slaop kommen. Ik heure hoe as de Duutsers op-
trommen. Ik heure et votstarvende geluud van de moters in de 
naacht. Ik heure Helt op bedde gaon. Misschien he'k et wel niet 
goed heurd. Dat kan best. Ik zal me wel verzind hebben. Zoks dot 
Heit niet. 
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Ik hebbe me niet verzind. Ik hebbe et goed heurd. Heft dot zoks 
wél. Vandemiddag kot nao lenen bin ze bij Jehannes Haankel et 
hiem opreden. Een koppel Duutsers mit geweren en honnen. Ik 
hebbe zien hoe as ze votbrocht bimteti, de onderdukers. Een stok 
of viere weren d'r. Jehannes hebben ze ok mitneumen. As biesten 
bin ze de vrachtauto in jacht. Hiltien en de twic kleinste jongen 
stonnen d'r bij te gooien. In een kertier was alles bekeken. Bij 
Jehannes en die hadden ze nargens gien enveimoed in had. Ze we-
ren ze zo over 't mad kommen. Heit verradt dus wilinoeds meens-
ken. Meensken die now grif naor ien of aander kaamp brocht wod-
den. Zo! Jehannes wel weeromme kommen? Wat h&k een hekel au 
die rotmoffeni Wat hek een hekel an mien helt! Die kerel kan 
mien helt niet meer wezen. Ik mag him niet zien. 

Et is weer woensdagaovend. Et is weer feest beneden. Et gaot 
d'r weer om heer. De hieltied vaeker kommen d'r now ok twie 
vrouwluden St. As die d'r bi'j binnen kommen ze niet op 'e moter, 
mar dan komt et hiele stel in een auto. Vanaovend ok. Et bin 
vrouwluden nut de buurt. Ik kenne ze niet, mar ze praoten krek 
as wij'. Ik heure ze beneden tekeer gaan. Ik heure et bulderende 
lachen van Max, et nokkeren van Heit, en et geile gegiechel van 
die beide vrouwluden. Dat Helt daor bi'j zit! Dat Heft groot St 
zok volk is! Coddaank dat Mem dit niet meer St hoeft te maeken. 
De traonen branen me aachter de ogen. 
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We bin vrîj, gister hebben ze "en heit ophaeld en votbrocht. 
Vandaege gao 'k zels voL Ik wete niet a'k mien helt weeromine 
zien zaL Ik wete niet hoe lange as hi'j de bak indri'jt. Et interes-
seert me max kwaolilc. Ik hoef him ok nooit weer te zien. Ik hebbe 
d'r niet et minste belang bi'j. Et dee me niks doe ze him ophaelden. 
Hi'j het et d'r zels naor maekt. Dan had hfj max niet zo stom we-
zen moeten en geef him trilt de moffen of. Ik komme bi'j Tante 
Marie in huus. Vandaege gao 'k mit heur naor Amsterdam. Vot nut 
et dörp. Veur altied. Ik komme hier nooit weer. Dat staot vaaste. 
Tante Marie is d'r altied as d'r wat slims mit de femilie is. Doe 
Mem wegraekte was ze d'r en now is ze Jr weer. In de tussentied 
het ze d'r nooit west. Heit en zi'j konnen niet zo goed akkederen. 
Ze het et nooit mit Heit lens west wat as die dee. Max as ik jaorig 
was dan kree'k steevaaste een kaorte van heur. Mit de fielsetaosies 
d'r op van Omke en heur. Een stokmennig dingen clie as van Mem 
west hebben nemt Tante mit. Et aandere spul zal wel verkocht 
wodden. Ik wete niet wat as d'r mit gebeurt. Ik wil et niet weten 
ok. Mien kleren hewwe in een peer koffers pakt. 

Laete op 'e middag gaon we vot. Et is een straolende dag. We 
lopen et pattien of naor de bushalte. De dikke balstiender bi'j et 
pattien langes bin grauw en gries. Vroeger wodden ze ien keer in 
't jaor mit witkalk wit maekt. Et was mien warkien meerstal. Et 
eksternust in de hoge lek is deur alle blad haost niet meer te zien. 
Zo lange a'k naogaon kan het daor een eksternust zeten. Ik hebbe 
d'r vaeke bij zeten en d'r eier nut haeld. We blaosden ze nut en 
regen de doppen an een touwgien. As d'r te vule eksters weren, 
dan scheuten de jaegers wel es dwas deur et nust. 

Hier op dit pattien naor de weg toe het Mem me fietsen leerd, 
doe 'k naor de grote schoele zoL Op een oplapt vrouwludefiet-
sien bi'j de smid weg. Dit pattien langes hebben we et huj naor 
huus reden en de rogge en de bieten. Dit pattien langes hewwe lo- 



pen doe we Mem votbrochten. Dit pattien langes is mien helt 
gaon, gister, doe ze him ophaeld hebben. Dit pattien langes gao 'k 
zels. Ik laote een leven aachter me. Et grote boerehuus mit de zirn-
neblienen, de grote kestanjes, et pattien mit de balstiender. Ik lope 
wieder de diek op. Een ni'j leven integen. 

De "Zunnehor ligt midden in de bos. Een groot wit huus is et. 
Vroeger het d'r een adellilce femilie in woond. Naost et huus zels 
bin een peer bi'jgebouwen daele zet. D'r staon grote beukebomen 
naost, die grif wel een peer honderd jaor oold binnen. Ik riede deur 
et grote fezeren hekke. Et keuper van de zunnewiezer blaekert in 
de zunnestraolen. Hier woont Heit. In dit grote witte huus woont 
Heit. Ik hadde niet daenken kond dak hier nog es bi'j him kom-
men zol. Of misschien hek et altied wel weten, ma: wok et niet 
weten. De laeste lied is alles eerst goed los kommen. De man die 
meensken verraoden het, die meensken de dood injacht het, die 
him ofgeven het mit losse vrouwluden, die man is mien heit. Die-
zelde man was aorig veur me doe Mem wegraekte en doe we mit 
'n beidend overbleven. Van him he'k mien gele speulgoedbeer 
kregen doe 'k kiend was, mit hun he'k naor de bouw west, mit him 
he'k deur de lanen beinseld, haand in haand. Dat was mien heit. 
En die woont hier. Die zit hier aachter de witte muren en het gien 
idee dat ik bij hhn kom. Hoe zal hi'j wezen? Hoe leeft hi'j hier? 
Weten de aandere meensken wie as hi'j is; wie as hij was? Wat as 
hi'j uutspoekt het. Of weten ze van niks, en kennen ze him alliend 
as een aorige oolde man, die nooit bezuuk krigt. Misschien weten 
ze iens niet dat d'r femilie is, dat hij een zeune het. Misschien het 
hi'j de aanderen wel niks verteld. Waor zol hij him hier mit ver-
nuveren? Zol hi'j nog wel es an die lied daenken? Zol hij nog wel 
es an Mem daenken en an mi'j? Zol hij wel es kaortspeulen mit de 
ere manluden? Zol hij beren over zien jachtpertYjen. Over hoe- 



vule knienen en fesanten as hi'j wel niet schatten het doedertie-
den. Of zol M'j hier liekem allienig wezen? 

Ik konune de auto nut. Ik stao te huteren. Et liekt zok mooi weer, 
mar af buten binnen vaalt et vies tegen. De wiend is scharp en 
koold. Mar wat wi'j' ok. Et is half november. Ik lope naor de in-
gang. Et blad onder mien voeten risselt bij iedere free. D'r kom-
men nog een peer auto's de laene op rieden. 

"Kuj' me ok zeggen op welke kaemer as Minger zit?" 
Et maegien kikt me an. "Welke Minger kof veur?" 
"Garriet Minger." 
"Garriet Minger?" Ze kikt even op 'e lieste. 
"Ofdieling K, kaemer 42. Et is hier drekt de hoek omme en dan 

al mar rechtdeur en dan an 't aende van de gang, daor moej' we-
zen." 

Ik bedaanke heur en lope zo as ze zegd het. De gang is laank. Ik 
heure mien stappen op de stienen vloer. Ofdieling K, zee ze. Zo'k 
hier goed wezen? Ik schiete de zuster an die doende is mit de thee. 

"Is dit ofdieling K?" 
Ze nikt. 
"Ik moet bi'j Minger wezen." 
"Dat is die deure." Ze wist de eerstvolgende deure an. 
"Bi'j' femilie van Minger?" Ik hebbe jow hier nog nooit eerder 

zien. 
Iknikke. 
"Ja, jow moe'n mar niet schrikken, mar Minger was wat over-

stuur vandemorgen. Mij docht dat et new wel weer gaon zal. Hi'j 
het een spuitien had. Daor knapt et meerstal wel wat van op. Mar 
dan weef d'r in ieder geval van." Ze gaot wieder mit heur wark. 

Ik stao veur de deure. Zachies dri'j ik de krokke omme. Een tel 
laeter stao 'k in een heldere kaemer mit grote nemen. Twie bed-
den staon d'r. lene is leeg, op et ere ligt een man. Een oolde man 
mit gries haor. In een blauw naachtjassien. Heit. 

"Ileftr 
De man kikt mien kaante op. 
"Ik bin et, Heit." 
Hi'j zegt gien stom woord. Ik lope op him toe. 11fl lijkt me an 

en perbeert half en half overaende te kommen. 
"Hoe laete is 't," vragt hij in ienend. 



Ik kiek him an. 
"Hoe laete is 't," vragt hi'j nog es. 
Ik kieke op mien gelosie. "Goed half viere," zeg ik. "Goed half 

viere. Waoromnie wi'j' dat weten?" 
"Half viere al?" zegt hi'j. "Waor is mien Idele? Hangt mien kiele 

soms over de stoel? Kiek es even veur me je. 't Is ja meer as lied 
da'k henne gao te melken. fleur die roodbonte es beulen. Ja, ja, 
biesies, ik komme d'r an, heur. Waor zo'k die hele now toch henne 
hongen hebben?" 

Mit komt de zuster de kaemer in mit thee. Et is de zelde zuster 
van krek. 

"Thee Minger, niet koold wodden laoten heur. Waarm opdrin-
ken." 

"Ik moet henne te melken, zuster. Heur ze es beulen." 
"Laot die koenen now max even beulen, Minger. Ik lope et laand 

drekt wel in, dan zet ik ze wel vaaste veur je. Dan hoef ie dat niet 
meer te doen. En dan melken we ze dommiet tegere. Hoe liekt jow 
dat toe?" 

"Best," zegt hi'j. "Eest, Zuster." 
"Mooi zo dan, drink ie now eerst mar rustig even je thee op. En 

de boel niet begriemen, heur." 
As de zuster de deure uut is, krigt hi'j zien koppien en drinkt et 

in iene keer leeg. Dan keert hi'j him omme en nut de rogge naor 
mi'j toe, trekt hi'j de deken over him henne. 

Weeromine op de gang heur ik een vrouw zingen achter ien 
van de deuren. 

Blief bi'j nui'j Heer 
de dag is haost veurbi'j. 

Butendeure zakt de zunne al naor et westen. Et blad van de 
beuken glaanst donkerrood. De dag is haost veurbi'j. 
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Twie werelden 
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Ik bin betied vanaovend. Et duurt nog meer as een half ure 
veurdat de trein komt. Zonder me te haosten loop ik de hal van et 
station in. De elektrische klokke het et haost vier ure. Ie kun zuver 
al weten dat de daegen beginnen te lengen zo in 't laest van Jan-
newaorie. Vergeleken bi'j een weke of wat leden blift et al aorig 
langer lochlig. Butendeure mot et een bellen en et is wat wiende-
rig, mar veerder is 't zaachte veur de lied van 't jaor. Veur et sta-
tion staon twie taxi's te waachten. len van de sjefeurs zit aachter 
et stuur de kraante te lezen. De ere zit zo mar wat veur him nut 
te steernen. Een kiebig kerellien mit een grote aktetasse lopt drok 
henne en weer. De man van de bloemen zit op een stoel op kopers 
te waachten. Grote emmers mit bossen bloemen het hi'j naost him 
staon. Tietelrozen, tulpen, bluuiend hoolt. D'r is veerder nog niet 
vale volk. De drokte komt dommiet eerst los as over een uurtien 
et warkvollc van de kantoren en de febrieken naor huus toe gaot. 

In de restauraosie zitten ok mar een stokmennig meensken. Ik 
trekke mien jasse uut, schudde de regenspatters d'r wat of en han-
ge Mm over een stoel henne. 

"Ma'k wel een koppien koffie?" 
Een jonge mit zwat krulderig haor en een snorregien brengt et 

me een schoffien laeter. Et liekt me an de starke kaant. Ik reure 
in mien koppien en kieke om me henne. Twie vrouwluden mit gro-
te bosschoppetassen bin drok an 't woord. Een man St een hu-
dershond zit in et uterste hoeken van de restauraosie. Bi'j et tao-
felfien naost dat van mi'j zit een man St twie kiender. Ze zitten 
zo kot bi'j, dat ik kan heuren wat as ze zeggen. Et Reken heldere 
kiender. Een jonge en een maegien bin 't. Et joongien zal een jaor 
of achte wezen. Et maegien is een jaor of wat oolder. Ze hebben 
ieder een bod St petat en een glas St drinken veur heur staon. 
De man die bi'j heur zit bestelt pils. Zo now en dan nemt hi'j een 
stokkien petat van ien van de kiender. Om de dattig henne schat 
ik him. Hi'j het kot haor, een baord en een snor. Een bellen ros-
sig. Inzien linker oor het hij een zuiveren rinkien. De jonge aaeh-
ter de tap weg zet de pils veur Mm daele. 11fl nemt d'r drekt een 
slok van. 

"Is 't lekker, Heit?" Et joongien kikt him an. 
De man nikt. "Eet now max gauw de boel op, Chris. Dommiet 

wodt je petat koold en dan is d'r niks meer 
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"As omke Fraans hi'j oons is, krigt hi'j ok vaeke pils van Mem. 
Lessend moch ik een slokkien nut zien glas hebben. Ik vun et vies. 
Ik snap niet dat Heit dat lekker vint," zegt et maegien. 

De man lacht een betien. "Pils is ok niet veur kleine kiender. 
Komt omke Fraans vaeke bij jim?" 

"Woensdagsaovens meerstal. Dan dot hi'j vaeke spullegies mit 
oons. Zaoterdags en zundags komt hij ok wel. Dan nemt hi'j Mem 
en oons vaeke mit in de auto. Soms gaon Mem en hi'j ok wel mit 
heur beidend vet. Dan gaon wi'j zo lange naor de buurvrouw. Die 
past dan op oons7 

'Meuj' omke Fraans wel lieden?" De man nemt nog een slok 
bier. 

Et maegien haelt de schoolders op. "Ae jaoweL Hi'j is wel aorig. 
Lessend hebben Chris en ik ieder een rieksdaelder van him kre-
gen veur in de speerpot. Mar. .. hi'j is toch lange zo aorig niet as 
Heit." 

De man strikt heur even over de wange. 
"En ik hebbe een boot kregen, Helt. Een boot die echt veren 

kan. Aj' Mm opwienen en ie zetten Min in 't waeter dan veert hi'j 
echt. Kiek, z6. . . T" 

"Kiek now toch nut, joongien! Wat slaanter ie now toch! Now 
hefvan die mayonaisetroep an je mouwe zitten. Kom es bij Heit. 
Dan zal die je es wat ofredden." De man haelt een buusdoek nut 
de buse en veegt de boel zo goed as 't gaot een bellen schone. Et 
joongien gaot weer op zien plak zitten. 

"Waor gaon we ankem weke henne, Helt?" vragt et maegien. 
"Ik weet et niet, waor wollen jim graeg henne?" 
"Naor de dieretuun, Heiti Zuwwe nog es een keertien naor de 

dieretuun? Daor bin we al zo lange niet henne west. Dan gaon we 
de aepen beldeken en de vissen. Is 't goed, Helt?" 

"Now, d'r is midden in de winter niet zo viiie te bekieken as zoe-
mers, heur. Alle dieren kun now vanzels niet butendeure. Dat zol 
vuus te koold veur heur wezen, mar as jim graeg naor de diere-
tuun willen, dan gaon we naor de dieretuun. Nemt omke Fraans 
jim d'r nooit mit henne?" 

"Nee, want Mem hoolt ommes niet van aepen. Daor is ze schof-
lig veur. Dat wet Heit ja wel." 

"Ik bin niet bange veur aepen, Heit," zegt et joongien. "Ik durve 
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ze zo wel een aal te geven." 
"Pas mar op dat ze je niet bieten. Ze k6n bieten, hen Heit?" Et 

maegien komt in ienend overaende. "Daor hef Mem heur auto!" 
De man komt ok in de bienen. "Kun jim zels jim jassies an krie-

gen? Hej'm wat lekker eten?" 
"Ja, Helt. Verget Heit et ankem weke niet?" 
"Nee heur, Heit verget et niet. Zo, vlogge now mar, Mem zit op 

jim te waachten. Tot ankem weke, heur." 
"Dag Heiti" 
De twie kiender lopen de restauraosie uut. Bij de deure keert 

et joongien him nog een keer omme. 
"Nemt Heit ankem weke aepeneuten mit veur de aepen?" 
De man nikt. De kiender verdwienen an de aandere kaant van 

de deure. De man gaot veur et raem staon. Hi'j stikt zien haand op 
en kikt de auto nao die votridt. Dan gaot hi'j weer bij zien taofel-
den zitten, bestelt nog een glas bier, en begint een sjekkien te 
dri'jen. Ik kieke op mien gelosie. Et is goed kwat over viere. Ik 
drinke uiten koppien leeg. 

Et is omdebi'j de half vufe as de deure van de restauraosie en-
pen gaot. Een man mit een vaele spiekerbroek en een zwatte col-
trui an staot in de deure. De man bi] et taofeltien naost me komt 
in de bienen. Hi'j betaelt de jonge aachter de tap. Dan gript hi'j 
zien jasse en lopt op de deure of. Even laeter zie 'k ze butendeure 
lopen in et vaele schiensel van de straotlanteern. Ze gaon tegere 
een aandere wereld in. De taxisjefeurs gniezen. 

Ik betaele de koffie. Dommiet komt de trein. Et is donker wod-
den intied. De wiend lat wat dooie blaeden as in een sviendeldaore 
henne en weer dwarrelen. Ik doe de kraege van mien jasse in de 
hoogte. Et mot aided nog een betien. 
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Bevri'jding 
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Et had de hiele middag al regend. Niet hadde, mar toch zonder 
opholen. Motterig en vies. De slaachtersknecht die aanders altied 
fluitte gong nat en klumerig bi'j de diek langel. Een vrommes mit 
een bosschoppetasse an de aarm en een gnine parreplu op gong 
haostig op huus an. Veerder was d'r gien leven te zien. Alliend een 
peer enten die aachter mekeer in de sloot naost de weg zwommen. 
Krek as aanders. 

De man veur et raem keek d'r naor. Hi'j had d'r al een schoffien 
staon. Krek as waachtte hi'j argens op. Mar waor mos hi'j op 
waachten? Wat zol d'r gebeuren kunnen in de lege straote mit de 
natte, glimmende stiender en hier en daor een poele in een on-
slicht stokkien bestraoting. "H. Mulder" ston d'r op een klein bot-
tien bi'j de veurdeure. Et huus leek wat uutsloerd. Et had betere 
jaoren kend, dat koj' zo zien. De varve bladderde hier en daor van 
de kezienen en an de westkaant van et huus Ieup et regenwaeter 
over de raand van de geute henne. Tussen de tegels van et pattien 
gruuide gros en de makke rozepolle tegen de mure begon zo 
zachiesan op een kannegiespolle te beken deur alle wilde loten. 

Wie woonde in dit huus schieve tegenover et station? Wie was 
de man die veur et raem ston te kieken? Wie was die H. Mulder 
van et naembottien bi'j de veurdeure? Een nuveren iene, een 
vremde stoethaspel. Dat zee de buurt temeensen. Mar vule meer 
wussen ze ok niet over him te vertellen. Ze zaggen him niet zo vae-
ke. 't Was krek as hi'j de meensken schouwde. Henderk Mulder 
meed de buurt en de buurt meed Henderk Mulder. Hi'j kwam bi'j 
gien iene over de heerd en gien iene kwam bi'j him. Alliend de 
bakker ruit een bolle en een stokkien roggebrood en de melkboer, 
vier daegen in de weke, mit een flesse bri'j of een flesse soepe. Al-
tied et zelde, een flesse bri'j of een flesse soepe. Dag in dag uut. 
Weke in, weke nut. Pattie lu wussen te vertellen dat hi'j een tik 
van de oorlog kregen had. Now, dat koj' wel zien ok! Hoe en wat 
percies wussen ze veerder niet, mar hi'j mos argens in een kaamp 
zeten hebben, dat wussen ze wel. Et kon heur veerder ok niks 
schelen. Goed beschouwd wast argens misschien wel een stum-
per, mar aj' je dat allemaole antrekken zollen ... Iederiene had 
genoeg an zien eigen. Ie konnen je overal niet mit bemuuien. Hi'j 
wol trouwens zeis ok niet aanders. As hi'j d'r nocht an had om zo te 
leven, dan was dat zien zaeke. En zo bleef Henderk Mulder de 
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wondere sjolem op't aende van de straote, waor as kleine kiender 
veur waorschouwd wodden. Ie konnen ja nooit weten. Zoe'n kerel 
allienig.... 

De klokke van de roomse karke sleug zes ure. Bij et station gong 
een deure enpen en een man ruit een vaele regenjasse an kwam 
butendeure en leup mit een opvolen vlagge in de haand naor de 
vlaggepaol toe. Hi'j legde de vlagge op de hede daele en begon 
een bellen knoffelig et vertiesde touw los te maeken. Traoge gong 
de vlagge even laeter de hoogte in, tot boven in de paol en doe 
staorigan weer naor beneden tot halverwege. De man maekte et 
touw weer vaaste en keek nog een keer naor zien wark. Doe gong 
hi'j vlogge et station weer in, op 'e vlocht veur de regen en de 
wiend. 

De man veur et raem ston d'r nog percies zo. D'r was him niks 
ontgaon. Bi'j et station begon et rooie locht te knipperen. D'r 
kwam een trein an. Et geluud kwam hadde dichterbij. Henderk 
Mulder heurde et geluud iedere dag. Wied hoe vule treinen gon-
gen d'r langes. Elke dag opni'j. Doe hi'j hier kwam te wonen had 
hi'j docht dat hi'j d'r wel an wennen zo!. Mar goed wend was 't 
nooit. Zo now en dan zag hi'j die treinen van doe d'r weer in. Af 
goed luusterden was 't bi'j lieden hek as ze praotten, die treinen. 
Ie konnen d'r zuver woorden van maeken. Af goed hiusterden, Ja 
now ok... dudelik.. . De hieltied et zelde woord. Hij wodde d'r 
nog es gek van. lli'j kon 't soms wel nut raozen, mar et was bek 
as ze zien strotte dichte knepen en et geluud bleef mar deur gaon. 
Hi'j maekte et de hieltied weer mli. . . Zo! hij dat dan nooit kwiet 
raeken? 

Al die treinen, al die meensken. D'r leek gien aende an te kom-
men. Hoeveul weren d'r al niet kommen sund hi'j hier was. En 
hoeveul zoflen Jr nog kommen? De hieltied weer ni'Je meensken. 
Krek as die van gister. lli'j had ze zien. Hi'j had ze lopen zien. 
Groot en klein, oold en Jong. Mit koffers, 'nit tassen, mit niks. 
Meensken onderwegens, waor naor toe? Wat ston heur hier te 
waachten? Niet veul goeds, dat was grif. Veural de Joden niet. En 

102 



die weren d'r altied een protte bi'j. D'r kwainmen de hieltied meer. 
Et leek wel as et kaamp niet vol kon. Mar now weren zien ge-
daachten weer op 'e loop! Hi'j mes zien kop d'r bij holen. Hij mos 
niet al te viiie prakkezeren. 

"Schneller, schneller du." Dat was veur him bedoeld. Daor haj' 
't gesiniet in de glaezen al. Hi'j mos niet staan te soezen. Weer een 
stien! Wat was dat kring zwaor. Hi'j mos niet al te zwaore stien-
der nemen. As hi'j iene niet togen kon en ze kregen et in de smie-
zen . . . Gelokkig dat hi'j et roege wark een betien wend was. Hi'j 
had hiel wat veur op een protte aanderen. Daor was 't een hi'js 
veur. Krek as dat schoelemeestertien nut de Aachterhoek vleden 
weke. Die kon et zwaore wark niet meer an. Slop van ellende was 
hi'j in mekeer zakt. Mar ze hadden hirn roeg overaende sleept en 
doe ze zaggen dat hi'j schone of was hadden ze hun in mekeer 
trapt rolt de hakken van heur hadde soldaoteleerzen. Ze hadden 
hini niet weer zien. Niet in de barak, niet op et appèl de aandere 
daegs. Misschien dat hi'j in et kaampziekenhuus lag. Max vule ho-
pe hadden ze niet. 't Was een stille, verlegen jonge west in et be-
gin. Hij praotte niet al te viiie. Max doe d'r op een keer ruzie ont-
staon was over et eten had hi'j de gemoederen tot bederen brocht. 
Sund die lied telde hij mit. En now was hij d'r niet meer. Ieder-
iene was d'r beroerd an toe west. Max nao een peer daegen leek 
et al as dat hi'j vergeten was. Zien naeme wodde niet meer nuumd. 
D'r gebeurde zo volte. Ze leefden van dag tot dag. Wie zol de 
eerstkommende wezen die d'r bi'j weg vul? Hij of ik? Dit hul om-
mes gien meenske vol. Dit wodde zien dood krek lieke goed as dat 
et zienend wodden was. Et kon nog wel een maand duren, et kon 
nog wel een vorrels jaor duren, max et kon-de ere weke ok wel zo 
veer wezen. Zat kreef nooit en van de koolraopesop roof niet te 
vent eten, dat was geveerlik zeden ze. En ie mossen goed zat heb-
ben, woj' et zwaore wark doen kunnen. Was dit nog leven? Had et 
nog zin om veerder te leven? As hi'j max ontkommen kon. Hi'j had 
et al zo vaeke in Mm zels overlegd. Max et was vuus te riskaant. 
D'r weren d'r meer west die 't perbeerd hadden. Max... as ze 
now es niet keken as hi'j bek aachter die pollen was om een ni'je 
laeding stiender. As hi'j dan es maekte dat hi'j vot kwam. Max de 
waachttorens en et stiekeldraod dan? Hij kwam d'r ommes nooit 
deur henne. D'r was gien daenken an dat et lokken zol. Ze zollen 
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hun raekt hebben veurdat hi'j bij et stiekelclraod was. Mar was de 
kaans niet te verkiezen boven een Iangzeme dood hiere? Nog tien 
tree, dan was hi'j aachter de pollen. De aosem stoekte him in de 
keel. Nog vufe.... nog viere. Waoromme aenlik ok niet. Nog 
twieje... nog iene... Toe dan mar in godsnaenie. Vot! Lopen! 

"Halt! Stehen bleiben!" Hij heurde ze aachter Mm blaffen. Ze 
hadden him al zien. Hoe veer had hi'j lopen? Honderd tree? Twie-
honderd free? 1-lij heurde et schot. Et zwiet brak hun nut. 11fl 
stroffelde. 0e here toch. Was dit et dan? Now konnen ze him in 
elk geval niks meer inaeken. 

Bij et station knipperde et rooie locht weer. De sneltrein gong 
d'r langes. Henderk Mulder schrok d'r van. Half zeuven al? En-
tendeure regende et nog. Hij mos dommiet nog wat smerig goed 
in de wieke zetten veur de waske morgenvroeg. Morgen. . Morgen 
was 't bevri'jdingsdag. Bevrijdingsdag... wat een woord. 
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Vrij as een voegel... 
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Een betien votkreupen veur de roezige grote wereld, ligt et 
dörp, midden in de grote bossen. Bossen mit opschietend ieken-
hakhooit, nut oolde knoestige vliegdennen en zulverkleurige bir-
ken. Veilig beschut ligt et dörp midden in die zee van rust. Be-
schut tegen de koolde noorderwiend. Honderden jaoren hebben 
die bossen an de karke heurd. lewen laank hebben de meensicen 
niet aanders weten as dat et de karkebossen weren. De karke was 
nek, en riekdom was macht. Behalve de bos hadde de karke een 
protte grond. Hoeken bouw, gröslaand en hujiaand. En boerde-
ni'jen, geve, goed onderhulien boerderijen. Kapitaole piaetsen. 

Mar de lieden bin veraanderd. Alles is een stok duurder wod-
den. Vroeger hadde de karke verscheiden manluden in de bossen 
an 't wark. Rooit kappen, de boel besnuuien, stobberooien en ni'je 
poten zetten. De boel wodde goed onderhullen. Mar dat kon al 
jaoren niet meer tuut. D'r was gien vraoge meer naor hakhoolt, en 
centen om warkluden te betaelen weren d'r niet meer. Jaoren had-
de de koster de bossen doe nog een betien in fesoen huilen. Die 
zorgde d'r nog veur dat et bekieken lieden kon. Hi'j onderhul de 
patties zoen betien en zorgde d'r veur dat d'r een stolonennig 
baanken henne zet wodden, dat de meensken hier en daar zitten 
gaon konnen. Mar ok dat was al sund jaoren verleden lied. De 
oolde koster was al jaoren dood. De man die him opvolgd was 
warkte gewoon op een febriek en as d'r wat te doen was bfj de 
karke, een begraffenis of zo, dan kreeg hij daar vri'j veur van de 
baos. Een voile kracht kon de karke niet betaelen. Et kostte van-
daege-de-dag hanen vol geld af volk in dienst hadden. De doom-
nee mos zien centen ok hebben en de oolde grieze karke mos ok 
onderhulien wodden. Die was aenlik ok neudig an een opknap-
beurt toe. Hier en daor miste een panne van et grote dak en veur 
et raem boven de deure zat een groot stok bodketon. Kwaojongen 
hadden lessend een stien deur 't raem smeten. Een kwassien var-
ve an buter- en binderkaant zol trouwens ok gien overdreven luxe 
wezen. 

D'r was aenlik al vaeke es over tunteid om de bossen max van 
de haand te doen. De karke kon d'r toch niet goed veur zorgen en 
af d'r niet goed op pasten dan gong de boel staonigan van je of en 
dat was zijnde. In een half jaor lied raosden d'r twie storms over 
et dörp en goesden over de bossen. Honderden bomen gongen te- 
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gen de grond. Zwaore ieken en hoge keersrechte sparren weren 
as lucefeshoolties ofbreulcen. Doe was de karkeraod d'r gauw nut 
west. De bossen mossen mar an de Staot. Die hadde volk en ma-
teriaol zat om de boel op oddering te holen. 

Dat zodoende kwammen de grote bossen van et dörp au de 
Staot Die hadde d'r wel in springen wild. Een mooie lappe ne-
tuur was 't mit mekaander. Een prachtig ofwisselend laandschop. 
De bos mit de iesbaene d'r midden in, waor as de zunnedauw nog 
gruuide, een sobbig veentien mit wollegrös en brune gaegel, een 
stokkien heide dat haost hielemaole begruuid was mit opscheuten 
vliegdennen, grote zaandgatten, benten en klokheide. De Staot 
wol de boel goed anpakken. Deur de jaoren henne hadde de kar-
ke de boel sloeren laoten. As 't goed was mossen d'r de kommende 
jaoren aenlilc zo now en dan stokken ommekapt en rooid wodden 
en mos d'r ni'je anplaant in zet wodden. Af een gezonde bos holen 
wollen dan was zoks van neuden. 

Op een maendagrnorgen reden zwaore mesienen mit een stok-
mennig gewoepste manluden d'r op de bos in. Een groot stok, wat 
as deur de twie storins reer toetaekeld was, mos tegen de vlakte. Et 
gong hadde. Kraekende en splinterende kwammen de bomen naor 
benedea Mesinaol wodde de schelle d'r of haeld en op grote 
vrachtwaegens wodde et hoolt vot brecht. 0k et stobberooien, een 
weke of wat laeter, wodde mit mesienen daon. 

Et was in de laete middag van een zoemerse dag in de meitied 
dat de man van de stobberooimesiene wat vremds ontdekte. Bij 
et greven en vrotten in de bosgrond kwammen d'r stokken van een 
geraemte naor boven. Et was een vremde geweerwodding. Die 
zelde middag nog zette de pelisie de boel of en wodde alles bi'j 
mekeer brocht om onderzocht te wodden. De kraanten steunen 
d'r vol van. Wie was daor in de bos begreven? Hoe lange wast al 
leden? AlJemaole vraogen. Et onderzuuk duurde een weke of wat. 
Et ni'js was d'r al weer een bellen of. Doe wodde bekend wie as 
d'r vunnen was. 
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Et is waarin. Veur de Lied van 't jaor is 't alderdeegst hiete. In 
't lekaal is 't niet om uut te holen. Ik viiie me zwieterig en vies. De 
raemen staon wiedewaegen les, mar viiie helpt et niet D'r staot 
baten mar een zochien wiend. Zo now en dan won de blatties van 
de riegel bloemen die op 'e veensterbaank staon een klein bellen 
beweugen deur de wiend. Et is aenlilc gien weer om in schoele te 
zitten. Et is weer om buten te wezen. Om omme te dwelen in de 
lanen baten de stad of om lieden bi'j de haeven te zitten. Op mien 
eigen plakkien te kieken naor de drokte die as daar altied te vie-
nen is. Mar ik moet mien andacht d'r wel een bellen bi'j holen as 
't kan. We hebben eerdrfekskunde. Aanders vien ik eerdriekskun-
de best aorig. Ik hebbe d'r meerstal goeie ciefers veur, mar van-
daege kan 'k mien heufd d'r beslist niet bi'j holen. 

"Northumberland, Cumberland, Dinliam. .7 
Ik heure de ere Iciender om me henne de Ingelse graafschoppen 

opdreunen. Uut gewoonte doe 'k mit. As de meester in de smie-
zen krigt dak d'r niet mit mien gedaachtenbi'j bit, dan bin de no-
pen geer. Hl']' het toch al zoe'n min zin vandaege. D'r kan gien 
lachien of. Et waarme weer zal him ok wel patten speulen, daenk'. 
Zokrek het hij' Gordon Miles nog onimeraek uutveterd. Now 
maekt die et d'r ok vaeke naar in zien onneuzelhied. Gien iene 
die zo stom is as Cordon Miles! Hi'j is wel twie jaor oolder as oons, 
mar hij zit bek as oons in de dadde klasse. Hij is al twie keer zit-
ten bleven. Mem zegt altied dat we Mm niet zo lanen moeten, 
mar et gaat altied vanzels. Hi'j dot alles wat we zeggen dat hi'j 
doen moet. As 't regent en we zeggen dat hi'j toch niet onder de 
lek van de kepotte geute staon durft te gaan, dan dat hi'j dat ne-
tuurlilc bek. Dan moet bi'j van de meester weer naar huus om 
dreuge kleren an te strupen. En as we zeggen dat hi'j gien kikker 
mit in schoele durft te nemen, dan nemt hi'j een kikker mit en lat 
hint bi'j een peer maegies los, die dan hadde raozende de baank 
nut stoeven. Dan moet Gordon drie kertier in de hoeke staan of 
hfl krigt een veeg mit de lineaal over de hanen. Die nuvere Cor-
don ok. Hi'j... 

"Peter! Wat zit ie toch weer te dromen! Zier alle voegelties weer 
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vliegen? De gedaachten d'r bi'j holen ieje. Da's now de twiede 
keer al dak je waorschouwen moet. As 't nog een keer gebeurt dan 
gaoj' d'r uut, hef dat goed begrepen?" 

"Ja, Meester!" 
Verduld, daar trapeerde die kerel me al weer. De kop cl'r bi'j 

Peter, jonge. 
"Suffolk Hereford, Worcester . . 
Die ellendige graafschoppen ok vandaege. Butendeure zit een 

ringeldoeve te koerken in ien van de hoge bomen clie op et schoe-
leplein staon. Soms wo'k ok da'k een voegel was. Dan bi'j' zo vri'j 
liekt me toe. Dan kuj' gaon en staan, dan kuj' vliegen waar aj' wil-
len. Ie hoeven je nargens wat van an te trekken. Ie bin hielemaole 
eigen baas. En ie kun de wiede wereld in, veer vot van Durham. 
Ja, seins wo'k da'k een voegel was, dan hoefde ik ok gien Ingelse 
graafschoppen van buten te leren. 

"Kent, Cornwall, Devon.. 
Et is vaudaege haost bek zo waarin as dat et op Borneo was. 

Vremd dak daar nog zo vaeke an daenken moet. Ik hadde d'r aen-
lik best wanen blieven wild. Niet dak et hier niet naor uiien zin 
hebbe, mar toch . . . Et was daar allemaole zo aanders. Daar hein-
den we d'r echt bi'j. Al hadde Heit dan gien hoge rang in et leger, 
we weren Ingelsen, en daaromme alliend al wawwe meer as de in-
laanders. We hadden d'r ok een maegien, een brunen iene, die et 
wark veur Mem dec. Wat een verschil St vandaege.de-dag. Now 
moet Mem zels nut warken en nog kun we de aenties haost niet an 
mekeer kneupen. Daar op Borneo was et allied hiete. En wat we-
ren d'r machtig mooie voegels. Wi'j hadden een prachtig kleurde 
voegel in een kouwe. Wat liekt dat al weer een schaft leden. De 
roezende palmbomen, de straalende zunne an de blauwe lacht en 
dan soms in ienend die regen. Bi bakken vol kwam et in ien keer 
nut de locht zetten. D'r gang een wondere beklemming van nut, 
van dat laand en van de meensken. Soms zatten Mem en ik tegere 
op de werande en dan keken en luusterden we naor de regen die 
naar beneden kwam. Of we luusterden naar de stemmen van de 
veedrievers in de veerte. We zaggen et jaongien dat veur zien heit 
de karbouw naar de sawa brengen mos. Seins hein ik die duzen-
den geluden van de naacht nog. En de geluden van de voegels. Al 
hoe klein a'k ok was, ik hul van dat laand, et laand wat as now zo 
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veer vot liekt. Van de iene op de aandere dag hadden we doe vot 
moeten. Heit was slimme ziek wodden. D'r was mar ien ding waor 
as hi'j beter van wodden kon, weeromxne gaon naor Ingelaand. 
Doe we hier kwanunen te wonen het hi'j nog mat een half jaor 
leefd. Doe raektehi'j weg. Et was een tropenkwaolehaddede dok-
ter tegen Mem zegd. Ik wus niet, wat as dat percies was. We ble-
ven mit 'ii beidend over. Mem mos vent halve daegen nut war-
ken. Et pensioen konnen we oons niet van redden. Wat is 't een 
verschil mit de lied doe we daor nog woonden. Doe dee et mae-
gien et huusholen, en Mem zat middags in een mooie jurk op de 
werande thee te drinken. 

"Peter!" 
Ik schrildce me een ongelok. 
"Peter Dawson, ik vreug je wat!" 
Ik hebbe d'r gien idee van wat as de meester vraogd het. 
"An wat veur rivier ligt Grimsby, Peter Dawson?" 
Ik schrabbe de hassens. "De Clyde, Meester?" 
De klasse gniest. 
"Ik hebbe je vaeke genoeg waorschouwd vandaege. Barg de 

boel mat int vak en gao mat naor huus. Ie hoeven vandaege niet 
weer te kommen. Ik bin niet van doel om me nog langer lelk te 
maeken om jow. Kom mar hier, dan kriej' een briefien mit veur je 
mem." 

De deure van et lekaal klapt aachter me dichte. Allemachtig, 
now hek et aorig verprutst. Dit is me nog nooit overkommen. Et 
is toch wel slim ai' vot stuurd wodden van schoele. Zoks komt 
Gordon Miles over, mat zoks mag mi'j toch aenlik niet over-
kommen. Wat zal Mem d'r wel niet van zeggen a'k mit een brie-
fien thuus komme. Et is aliegeer de schuld van die verhipte 
waarmte. Daor kan 'k vandaege niet tegen. Ik schoppe tegen een 
slientien an dat veur me op de weg ligt. Naor huus hoe'k ok niet 
te gaon. Mem komt toch eerst nao vieren thuus. Die warkt mid-
dags in de febriek. Ik slintere de smalle straoties deur. D'r is niet 
viiie volk op 'e diek. Hier en daor zitten een peer vrouwluden bu-
tendeure veur 't huus. Et baankien in et kleine park is leeg. Et is 
de oolde manluden zels te hiete vandemiddag. Dat wil wel wat 
zeggen. Eers zitten ze d'r altied. Dan vertellen ze mekaander star-
ke verhaelen. Wat as ze, doe ze nog jong weren, allemaole wel niet 
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uutheefd hebben. Meerst praoties van kom-zo. 
Ik lope wieder naor de haeven. Daor hek mien eigen plakkien. 

Op ien van de briede, stienen treden. Ik zitte d'r vaeke. D'r is al-
lied van alles te beleven. Ik gao op de stienen trappe zitten. Zels 
de stienen bin glundig van de zunne. Mar in de haeven is ok niet 
vale te beleven vandemiddag. De viskersschippen bin nog niet 
weeromme. D'r ligt alliend een schip waor as ze St an 't opkale-
fateren binnen. Een peer maniuden bin St de naekende huud 
an 't teren. Ze glimmen van 't zwiet Hoge in de blauwe locht 
zweeft een witte stormvoegel, die now en dan op et waeter dunkt 
om een vissien te pakken. Ik wol dat ik zo vliegen kon. Soms zo'k 
ok zo wel St een schip St willen. V6t, de wiede wereld in. Naor 
vremde lanen, naor aandere meensken. Ik daenke dal laeter 
stuurman wodden wil. Of kapitein bi'jglieks. Wie wet wok laeter 
wel kapitein van een eigen schip. Mar dan moe'k eerst wel een 
protte leren en dan moet niet van schoele jacht wodden zoas van-
demiddag. In de veerte gaot de toeter van de tixumerfebriek. Et is 
vier ure. De zunne begint al vot te zakken in et westen. Veur me 
ligt de haeven, en de zee, de wiede zee mit daoraaehter de grote 
wereld. Een grote wiede wereld. Al- al vast max wat groter was.. 

Ik kan niet in de slaop kommen. Al een ure lig ik wakker op bed-
de, in mien kleine zoolderkaemertien. Beneden in de kaemer staot 
een grote tasse kaant en klaor. Over de stoel hangen de kleren die 
'k morgenvroeg an hebben moet. Mem kan ok niet slaopen. Onder 
deur de kiere van mien kaemerdeure zie 'k een smal strekien locht, 
en ik heure wat gestommel nut heur kaemer kommen. Ik daenk 
dat ze veur 't raem staot te kieken. Dat dot ze wel vaeker as ze niet 
slaopen kan. Mem is heur zels niet hielemaole, now a'k morgen vot 
gao. Och, ik kan 't me aenlik ok best indaenken. A'k d'r bi'j nao-
daenk het et wel een betien St heur te doen. Now blift ze al- 
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liend. Now ja, alliend... Nancy is d'r ok nog. Ik hope dat die gauw 
es bi Mem over de heerd komt. Mexn hadde aenlik een zeune ver-
diend die wat honkvaa.ster was as ik Ze het altied zo goed veur 
me west, veural sund dat Helt versturven is. Ze zicht d'r grif slim 
tegen op dat ze aBiend komt te zitten. Alliend in dit oolde huus. 
Mar we inoe'n et vanzels ok niet overclrieven. Ik komme riegel-
maotig ffiuns mit verlof. En zo veer kom ik niet vot te liggen. Et is 
spietig veur Mem, mar toch kan 'k niet slaopen van de opwiening. 
Morgen is ei de dag. Morgen begint mien opleiding bij de B.A.F. 
Al jaoren he'k dat graeg wild. Ik hebbe me vaeke een gevangene 
vmjid, die an kettens vaaste zat. As kiend ha'k et al. Hoevule uren 
he'k bi'j de haeven zeten te kieken naor de voegels en naor al die 
sohippen die kwammen en weer vot gongen. De wiede wereld in. 
Hoe graeg hak mit wild. Mit op aeventuur. Mit de zee op. Dat we-
ren mar kienderdromen. Doe 'k wat oolder was wok graeg vlieger 
wodden. Ik was mar al te goed dat de Iceurings ommeraek streng 
weren, mar ik bin d'r deur kommen, ik hebbe et haeld. En morgen 
gao 'k et grote aeventuur integen. Nancy zal d'r ok wel niet vule 
an vienen dak vot gao. Krek as Mem. Mar ze zegt d'r niet vule 
van. Ze wil 't me niet muuilik maeken. Ik heb et goed mit heur 
troffen. Zi'j en Mem liggen mekeer ok goed. 

Ze hebben beidend perbeerd d'r een gezellige aovend van te 
maeken, de laeste aovend da"k thuus was, Mem hadde koekjes 
bakt in de ovend. Dat kan ze goed, mar toch smaekten die koekies 
op gien stokken nao zo lekker as aanders. Zi'j en Nancy maekten 
grappies. We lichten alle drieje, mar echt wille hadden we niet. 
Ik ok niet. Al wa'k ok nog zo bliede da'k vlieger wodde, toch dec 
die laeste aovend thuus je wat. Ie zetten toch een punt aachter een 
stokkien leven. 

"Zuwwe een spullegien doen?" vreug Mem. 
Nancy zocht wat bi'j mekeer nut de grote deuze. We speulden, 

mar et praoten stoelde de hieltied. We hadden alleznaole oonze 
eigen gedaachten. Om elf ure brocht ik Nancy naor huns. Ze 
woont niet zo veer van oons of. We leupen deur de stille straoten. 
Hier en daor braande een lanteern. We heurden alliend oonze 
eigen treden op 'e stoepe. De locht was bezFjd mit duzenden 
zuiveren steerns. 

"Bi'j' niet bange dat et oorlog wodt, Peter?" neug ze onver- 
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waachs. 
"Je moe'n niet over zokke aekelike dingen daenken," zee ik. 
"Dat moef wél, Peter. Vertrouw ie et dan hoe as dat daor in 

Duutslaand toe gaot?" 
"Ae jaowel je, ie hebben ja zels heuren kund wat as Chamber-

lain zegd het. Die het d'r henne west. En zol die now niet in de 
gaten hebben hoe as 't d'r veur staot? Et vaalt allemaole best een 
beLlen mit je, ie moe'n jè niet van zokke nuvere gedaachten in 't 
heMd haelen. En praot over zokke dingen veural niet mit Mem. Ze 
zol hielemaole van streek raeken. Beloof ie me dat?" Ik keek heur 
van opzied an. 

Ze nikte. "Ik zal d'r niet over in zitten. As ie zeggen dat et goed 
komt, dan zal et wel goed kommen daenk'." 

We leupen langs de haeven. Et waeter klotste zachies tegen de 
stienen kade. Daor was mien plakkien, waor a'k vroeger as kiend 
zat te dromen. Wat leek dat iewen leden. Aachter ien van de krae-
nen kwam de maone te veurschien. In 't vervolg zo'k de maone 
argens aanders zien opkommen. Nancy huverde in hein dunne 
vessien. 

"Kom mit, ik breng je naor huus toe. Morgen is 't vroeg dag. 
Temeensen, aj'me naor de trein brengen willen." 

Ze keek me an en sleug de aamis om me henne. Nancy en ik, 
twie meensken, verleuren in ruumte en lied... 

Et is gloepende koold af zo butendeure kommen vanuut de 
waarmte. Mar wat wi'j' ok, et is mids december. Ik doe de kraege 
in de hoogte en trekke de haansken mi. We hebben de briefing 
bek had. We hebben alle gegevens kregen die as we neudig heb-
ben venz de vlocht van vannaacht. Naost me lopt Bill Anderson, 
de marconist, een zwiegzeme Schot nut een klein plakkien in de 
buurt van Glasgow. lederiene het zo zien eigen gedaachten nao 
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de briefing. Pattie bin stille, eren bin lewaaierig, bek as hebben 
ze d'r nocht an om d'r op of te gaon. Mar in wezen zuken ze ver-
schoel âachter grappies en kebaol. In wezen zitten ze d'r lieke 
goed ruit as die stille binnen. Waor zo! Bill an daenken? An zien 
vrouw en dochtertien, veer vot in dat dörpien in Schotlaand? 

"Berlien, Bill, dat is weer es wat aanders as et Ruhrgebied." 
Hi'j kikt me an en nikt. Aachter oons lopen de ere vuuf beman-

ningsleden. Allemaole kerels uut ien stok, waor af op an kunnen 
as 't d'r omme spand. Wilfred Patterson en John Flolloway, de bei-
de boordschutters, Steven Robbins, de neusschutter, Larry Cross-
!and, de boordwarktuugkundige, een Ier en een boom van een ke-
rel. En as laeste Ed Brown, de navigator. Allemaole meensken mit 
beur eigen gedaachten. We hebben al verscheiden vlochten maekt 
ruit oons vaaste koppeltien. Dat we bin goed op mekeer inspeuld. 
Ed is de laeste die bi'j oons kommen is. Daorveur was Sean King 
oonze navigator. Een half jaor !eden is hi'j bij oons weg gaon en 
bi'j een aandere bemanning kommen. Drie weken laeter bin ze 
naor beneden haeld in de buurt van Düsseldorf. 

Mem en Nancy zullen now al wel op bedde liggen. Et is a! lae-
te. Celokkig max dat Mem alles niet percies wet wat as we doen 
moeten. Ze zo! gien oge dichte doen. 

De lochies van Scampton bin onder oons verdwenen. We hen-
ren et riegelmaotige ge!uud van de moters. Jederiene het zien 
eigen plakkien an boord. Ik geve mien anwiezings as dat neudig 
is. Bill Anderson zit vlak aachter me. Vannaacht gaot et d'r weer 
om heer. Van tientallen vliegvelden bin d'r vliegtugen onderwe-
gens naor Duutslaand. Van Ludfort Magna, van Oakington en wij 
van Scampton. Wi'j hebben vanzels weer de langste en geveerlilc-
ste reize kregen. Berlien. Ze moe'n et 49-ste squadron altied heb-
ben, liekt et wel. Wij kun d'r weer veur ops&upen vannaacht. 
Max we bin de ienigsten niet die naor Berlien moeten. Tegen de 
vuufhonderd vliegtugen bin onderwegens naor de Duutse heufd-
stad. Vliegtugen vollaeden ruit braandboinmen, ruit fosferbom-
men, mit brisaantbominen en. . mit meensken. Boven de Noord-
zee perberen we as de mitrailleurs et goed doen. Dat is de gewoon-
te; bij elke vlocht gaon de schutters nao as alles goed warkt. Alles 
bllekt veur mekeer te wezen. We vliegen deur in de duustere 
naacht omoons henne. In et vliegtuug is et ok donker. Alliend de 
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wiezerties en de klokkies veur me in de cockpit bin verlocht. We 
vliegen op de Nederlaanse kust of. Oonze Lancaster is een beste 
mesiene. Zo geve as kriet. Hij lopt as 't spoor. As alles zo rustig 
blift, dan Bekt et wel een schoelereisien. 

Ik weet nog dat we veur de eerste keer mit een schoelereisien 
vot zollen. Ik zat al in de vuufde klasse doe dat wezen zoL Mees-
ter en Juffer weren beidend meensken op leeftied, dat vule nacht 
hadden die d'r bliekber niet an, eers hawwe wel es eerder een rei-
sien had. Morgens wak al betied wakker. De shop was hielemao-
le over. Vandaege zollen we St mekaander vot. Wied hoe vroeg 
wa'k cFr al of, drok en overdreven. Mem foeterde en zee dak alle 
lied haddê. Ik nos niet zo balsturig wezen. Ze maekte een tasse 
veur me klaor mit drinken en een broggien veur tussen de middag. 
Veer zollen we niet vot. Allemaole St mekeer op de fiets naor een 
dörp, zoe'n twintig kilometer veerderop. Daar weren bossen en ze 
hadden d'r een speultuun. Twintig kilometer is niet vee; mat veur 
oons kiender was et de wereld nut. Doe we die morgen om een ure 
of negen vent de schoele stonnen te waachten kwam de meester 
buten om te vertellen dat et niet deur gang. D'r was de jeu of cl' 
aandere besmettelike ziekte in de buurt. Een smoege, et was nef-
fens him geveerlik om now vat te gaon. We konnen et es te pak-
ken kriegen. We mossen max gauw naar huus gaon om de tassen 
weeronnne te brengen, dan konnen we oons milieu verstrupen. 
Om tien ure mossen we allemaole weer in de klasse zitten. We we-
ren d'r allegeer mal van. Now zollen we eindelik es een keer vat 
en now kreej' dit. Dat zelde jaar raekte de meester weg. D'r kwam 
een ni'je jonge meester veur in de plak. Die hul wel van schoele-
reisjes. 

Wonder dat dat schoelereisien now in ienend deur mien heMd 
spoekt. Dat kriej' as gien iene wat zegt. Op 'e hennereize is 't al-
lied stille, op 'e weerommereize, as Ingelaand weer in zicht komt, 
dan kommen de verhaelen eerst los. 

Nuver dat Nancy me indertied nooit zo opvalen is. Ze zat 
toch in de zelde klasse as ikke. Et was aitied wat een pieterig mae-
gien dat heur wat aachterof hul. Ik gong doe mit Janet Seymour. 
lene van de bakker bi'j oons om de hoeke. Op een zoemeraovend, 
doe we St mekeer as kiender an 't speulen weren in een dreuge 
sloot, vreug Janet me, zonder dat de eren et beuren kannen, a'k 
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verkering mit heur hebben wol. Ik was niet al te percies wat dat 
allemaole inhul, max ik zee van ja. Et heurde d'r bi, zoveer wa'k 
al. Sund die aovend in die dreuge sloot hadden Janet en ik verke-
ring. Zo gong dat. Vleden jaar is Janet trouwd mit een kerel van 
de waeterleiding. Ik moet d'r zuver omme lachen a'k d'r an weer-
omme daenke. 

"Wat heb ie een wille, Peter." 
Ik schrikke van Larry zien stemme. Ik nikke. Hi'j vragt niet 

veerder an. We kommen boven Nederlaand. Beneden oons is alles 
duuster. As dit allemaole veurbi'j is gaon Nancy en ik trouwen. Zo 
gauw meugelik. As kiend wo'k stuurman wedden, wo'k de wiede 
wereld in, doe wo'k vlieger wedden, vri'j as een voegel, now wik 
alliend nog max naor huus. Dislange he'k de wiede wereld zocht, 
max ik bin d'r now niet meer zo raozend op. Ik ruke now alliend 
et gelok nog. Of zocht ik dat misschien altied al? As disse oorlog 
eerst max veurbi'j is. As disse naacht eerst mar es omme is... 

Die naacht onderscheppen Duutse naachtjaegers de grote 
vlocht Ingelse vliegtugen. Tegen de datlig w&n d'r daele haeld. 
len van die vliegtugen is de Lancaster JB 455 van et 49-ste squa-
dron. Alliend de vlieger zicht kaans bi'jlieds nut de branende me-
siene te kommen veurdat et vliegtuug mit een grote klap daele 
komt in et sobbige hand. Hi'j blift hangen in de toeken van een 
oolde iek in de grote karkebossen. Hi'j het gien lied genoeg om 
him zels los te maeken. Een koppeltien Duutse soldaoten komt 
him over 't mad eer dat hij vet kommen kan. 
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Op et kleine dörpskarkhof wodt Peter Dawson op een stille 
veurjaorsdag opni'j begreven. Femilie in Ingelaand was niet te 
aachterhaelen. Zien heft en mem weren beidend al weg. Breurs en 
zusters weren d'r niet. Trouwd was hi'j nooit west. Een klein kop-
peltien meensken is die middag op et karkhof. De Ingelse vlagge 
hangt doodstille halfstok an de vlaggepaol veur de karke. In et 
hand naost de karke bluuien de eerste peerdebloemen. Een vool-
tien springt briek naost et oolde peerd omme. De klokke lödt, en 
af goed luustren ropt bi'j een naenie, de naeme van Peter Daw-
son. 
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Over de schriever 

Johan Veenstra (geb. 1946), Ni'jhooltpaeïnger, is sund 1971 doende as 
Stellingwarver schriever. Hi'j was in de kunde kommen mit et wark 
van H. J. Bergveld, de bekendste van de ooldere generaosie Stelling-
warver streektaelschrievers. Dat wark, in 1971 veur een pat bundeld 
in De Oolde Pook, vieterde Johan Veenstra an om in et Stellingwarfs 
te schrieven. Zien eerste wark wodde opneumen in de Stellingwarver 
rebriek van de Liwwadder Kraante, Uut de Pultrtsm van de Stelling-
warven, die doe hek nut aende zette. Sund die tied komt zien wark 
riegelmaotig in et Stellingwarver tiedschrift De Ovend en in ere blae-
den. In 1914 verscheen zien eerste boek Wilde Caanzen, een bundel 
verhaclen en gedichten. Gedichten van hint bin ok te vienen in Eerste 
keur uit de Lyrische Courant. Hi'j hoolt huin dislange ok doende mit 
godsdienstig wark benaemens vertaelings van gezangen, et vaasteleg-
gen van Stellingwarver woorden en uutdmkkings veur et Stellingwarfs 
woordeboek, en volks- en naemkundige zaeken. Johan Veenstra, die 
bi'j de belastingen in 't Vene warkt, dot veerder een protte bestuurlik 
wark veur de Stellingwarver Schrieversronte. 
Ie kun meer over de schriever en zien wark an de weet kommen deur 
artikels in De Ovend; iene in Boekenbus, le jaorgaank no. 1 blz. 15, en 
et artikel Schrieven in de eigen tael, in de Liwwadder Kniante, van 15 
jannewaori 1977. 

H. BI. 
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