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As herinnering an mien onvergetelike moeder 



As ik op vrijdagmorgen de eerste feberwaori 1991 van bedde 
komme, he'k d'r niet et flauwste vermoeden van dat de dag aanders 
as aanders verlopen zal. Ik hebbe d'r in de veerste veerte gien idee van 
dat de kommende daegen mien leven hielemaole op 'e kop zeilen zul-
len. Krek zoas mien leven een kleine vuuftig jaor leden op 'e kop zet 
is. 
Om kwat veur zeuven drok ik op et knoppien van et wekkertien naost 

me op et naachtkassien: et overkomt me zelden dat et rattelen van de 
wekker me nut de slaop haelt. Ik bin een morgenmeenske en wor 
haost altied om half zeuven wakker. Een menuut of wat blief ik nog 
wat liggen, ik heure dat de buurman naost oons deur een peer maoten 
ophaeld wodt mit een bestelbussien om naor et wark te gaon. De deu-
ren van et bussien klappen mit een peer hadde batsen dichte. Ik rekke 
me es nut. Et bussien ridt piepende et hiem van de buren of. Bij de 
boerderi'je, een aentien veerderop an de weg, blaft een hond. 

Ik flutte van bedde, schoef et gedienegien an de kaant, doe et raem 
los en kieke naor buten. Et het een heldere naacht en beheurlik vostig 
west. Doe 'k d'r vannaacht even of mos, zag ik dat d'r een protte 
steems an de locht stonnen en dat et zowat volle maone was. Et laand 
naost de bos ligt d'r wit beschosseld bij. Et is inienend zomar hiel 
aander weer as een dag of wat leden, doe was et diezig en huverig. 

Ik floddere me of bij de wasbak en kieke naor mezels in de spiegel. 
Frank van Andel, hek vuvenzestig jaor, gries haor, grieze baord, een 
klein betien een boekien, de huud begint me hier en daor wat reenfe-
lig te wodden. Een man mit een vrij kleurloos bestaon, een leven dat 
altied nog beheerst wodt deur de gebeurtenissen van een kleine vuuf-
tig jaor leden. Veur een pat een vermot leven. 
Nao die korte, kille, boekhooldkundige gedaachten stroop ik de kleren 
an. Op 'e overloop drok ik, zoas iedere morgen, de deure van de aan-
dere slaopkaemer een aentien los. Lies stapt nog, Lies ligt altieten tot 
acht ure op bedde. Ik zie et dek staorigan op-en-daele gaon deur heur 
aosemhaeling en ik vraog me inienend of as ik slimme schrikken zol 
as ik op een morgen gien aosemhaeling meer zien zol. Ik zol et waor-
lik niet weten, misschien da'k wel niet iens botte slim schrikken zo!. 



Ik schrikke in ieder geval niet iens van zokke gedaachten. Mar Lies is 
taoi as geel haor en as d'r ien ding wisse is in de wereld, dan is et wel 
dat zi'j mi'j grif overleven zal. Lies het altied alles overleefd. Zol zi'j 
trouwens wel es van zokke dingen daenken? Ik hadde vanzels al lange 
leden veurgoed bi'j heur weggaon moeten: we leven al jaoren finaol 
bi'j mekeer langes. Zo now en dan ontvlochten we mekeer een schof-
fien; as et in huus echt niet langer te hadden is, dan gaot ien van bei-
dend, meerstal ikke, naor et kleine zoemerhusien in de Drentse bos-
sen. Mar de kaans dat zij mi'j op een morgen dood vienen zal is een 
protte keren groter as da'k heur vienen zal. Et geziever van de dokter. 

'Ie roken en drinken tevule, Van Andel, man, ik haddejow toch wie-
zer hebben wild. Ie bekotten jow leven op disse wieze en ie weten et, 
zoj' daor niet as de mieter wat an doen? Ik hebbe je dat verdikkeme 
al zo vaeke zegd, waoromme koj' hier eins op et spreekure aj' mien 
goeie raod toch in de wiend slaon? Laot die rotzooi toch staon, man, 
et is klaorebaore vergif veur je.' 
'Nee dokter, dat dot Van Andel niet. Van Andel rookt en drinkt 

omdat hi'j dat lekker vint, omdat hij dat wil, omdat dat praktisch et 
ienigste is in et leven waor hi'j nog aorighied an het. En dan zo now 
en dan een vrommesien, dokter, ja, schrik mar niet, die kosten trou-
wens nog een cent of wat meer as een deuze segaren en een mingel 
draank. 0k min veur 't hatte zeker, zoe'n vrommesien? Ie zeggen et 
mar, dokter.' 

Ik kieke nog een keer naor een slaopende en rustig aosenihaelende 
Lies, doe de slaopkaemerdeure weer dichte, lope de trappe of naor 
onderen toe en gao butendeure, op mien eigen plakkien, aachter een 
riegeltien koniferen staon te pissen. Deurdat et wit over et veld is, zal 
et vandemorgen eerder lochtig wezen as aanders. Ik zol wel es bi'j de 
revier kieken kunnen, et veld ligt d'r grif prachtig bi'j. 

In de kaemer knip ik de tillevisie an. Et extra journaal van zeuven 
ure is nog volop an de gang mit een uutgebreid verslag van de veld-
slag bi'j K.hafji. Irak het ok weer een scud-raket ofscheuten, die dae-
lekonimen is op 'e westelike Jordaanoever. Irak het 50.000 soldaoten 
bi'j mekeer brocht bi'j Wafra, in et zuden van Koeweit. Ik drokke de 
tillevisie uut. Oorlog. Die ellendige, verhipte oorlog. In de keuken zet 
ik thee en ik smere een peer bolties, die 'k in de buse van de jekker 
stoppe, veur onderwegens. Ik slobbere een bakkien hiete thee op mit 
een protte suker d'r in. 0k verkeerd, zegt de dokter. In de hal lao'k et 
locht an veur as Lies dommiet naor onderen kommen zal. Dan trek ik 
de deure aachter me dichte en toffele op 'e leerzens aachter et huus uut 



et veld in. 
Ik snoeve de fris tintelende vrieslocht diepe in me op, et heert me 

zuver in de strotte. Even blief ik staon om naor de oele te luusteren die 
veur in et bossien naost et huus zit, altied op etzelde plak. Ik heure 
niks. Aovens heur ik him altied wel, om de zovule tellen etzelde 
geluud. In et Oosten begint de locht hiel veurzichtigiesan een betien 
helderder te wedden. Een peer vroege schoelejongen fietsen in de 
veerte de diek langes. 
Bij een hekkedam peuzel ik ien van de bolties op. Dommiet zal Lies 

van bedde kommen, et gelozie het et even veur achten. Ik luustere. 
Wel in de veerte is et geluud van gaanzen te heuren. Ik paaie wieder 
deur et bunerige laand, springe over een schol slotien en besloepe ze 
even laeter vanaachter et lege revierdiekien. A'k kot genoeg bi'j bin, 
laot ik me nog meer zakken en kroepe op 'e kni'jen veerder. 
Veurzichtig doe 'k et heufd in de hoogte en loere over et diekien 
henne. Honderden gakkende gaanzen. Een indrokwekkend gezicht en 
geheur, zo ziej' et zeldens. Ik hole me moesstille, misschien bin d'r 
wel een peer duzend. Ze doen me zomar inienend an vroeger daenken. 

Hoe oold zo'k west hebben? Achte? Negen misschien of lichtkaans al 
tiene. We hadden vier makke gaanzen bij eens thuus. Aachter et 
huus, aachter ien van de oolde kiepehokken, scharrelden ze omme in 
een deur gaas ofschut stok van et hiem, en ze paaiden wat in de vie-
ver omme die heit d'r greuven hadde. Iedere morgen brocht ik heur 
voer en de broodkossies van de veurige dag. 

Doe 'k op die bewuste morgen butendeure kwam mit de kossies in 
de haand, heurde 'k iene gaanze z6 tekeer gaon dat d'r grif wat te red-
den wezen mos. Et was krek as d'r onraod was en dat hij oons waor-
schouwen wol. Op een sokkeldraffien leup ik op et kebaol of. 
Gakkende en blaozende ston de iene gaanze boven op 'e dongbult. 
Veerder was d'r niks te zien, d'r lag alliend wat vereboel. Ik steuf 
weeromine naor huus, de broodkossies altied nog stief in de haand. 

'Heft, d'r bin drie gaanzen vet! D'r is nog mar iene over! 
Mitkommen, heit. We moe'n de drie gaanzen weerommevienen, heit, 
ze bin grif votlopen, of misschien bin ze wel votvleugen.' 

'Vossen,' zee heit somber, doe we een schoffien laeter mit mekaan-
der et slagveld overkeken. 'Da's vcssewark, mien jonge, daor kuj' 
mat staot op maeken. D'r bin een protte meensken die d'r over ldae-
gen. Bi'j Jeuken jongen hebben ze lestdaegs een stokmennig kiepen 
ophaeld.' 



Hi'j haelde de schoolders op. 
'Ie kun ze naachs vanzels opsluten, misschien moe'we die iene now 

in 't vervolg naachs mar in 't hokke doen.' 
Hi'j leup et hiem over, bi'j de sloot vun hi'j een anvreten gaanze zon-

der kop aachter de meidoornpolle. 
'Ik zal de boel dommiet mar bestoppen, aanders wodt et ok nog een 

vieze stinkeri'je of d'r gaot een hond mit an de hael,' en hij leup nut 
mem, die d'r intied ok bijkommen was, op huus an. 

Ik gooide de kossies bolle veur de iene overbleven gaanze daele, mar 
hi'j taelde d'r niet naor. Boven op 'e dongbult ston hi'j te angaon en 
et hiele heer en veer over te kieken, mar hi'j zag of heurde zien kam-
meraoden niet. Een peer daegen het hij zo, roepende en kiekende, op 
'e dongbult huushullen, mar de aanderen kwanimen niet weeromme. 

En doe was hij op een morgen ok vot west, misschien was hi'j ok 
ophaeld deur een vos, mar d'r laggen nargens veren op et hiem. 
Misschien dat hi'j aachter de wilde gaanzen angaon was. Et was de 
daegs d'r veur diezig west en die dag weren de wilde gaanzen lege 
over et huus kommen, morgens om een ure of elven. Zo now en dan 
een koppeltien. Verwarde v-vorms, die van et noorden uut, van de 
kaant van de revier kwammen, en in de locht wanhopig weer anslu-
ting bi'j mekaander leken te zuken. Misschien dat de jaegers d'r op 
scheuten hadden bi'j de revier, misschien dat d'r eremorgens vroeg 
wel weer wilde gaanzen overkommen weren en dat hi'j mitgaon was. 

'Zo] hi'j nut de wilde gaanzen mitgaon wezen, heit'?' 
Heit zat de kraante te lezen, trok zo now en dan even an de piepe en 

blaosde dan een wolkien rook de locht in. Hi'j reageerde niet op mien 
vraoge. 

'Heit?' 
'Misschien, mien jonge.' 
'Zol hi'j ooit nog weerommekommen, heit?' 
D'r gong weer een wolkien rook de locht in, veurdat heit wat weer- 

omme zee. 
'Heit?' 
'Ik daenke van niet,' mien jonge. 
'We nemen zeker gien aandere gaanzen, heit, now d'r zovule vossen 

op 'e streek binnen?' 
Een wolkien rook. 
'Nee, mien jonge, we kun et beste mar gien aandere gaanzen nemen, 

aanders haelen ze die 6k nog op.' 
Mem schonk koffie in en maekte mi'j een appel toe. Die morgen 
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zocht ik nog mennig keer et hiem of, ik keek in en aachter de kiepe-
hokken, in de bi'jestal, aachter de prikkebult in de wal, mar van de 
gaanze was gien spoor meer te bekennen. Ik reup, mar d'r was niks. 

Misschien da'k nog wel drie weken laank elke morgen mit de kos-
sies bolle aachteruut zette, mat d'r was nooit wat: de laeste gaanze 
was en bleef vot. We hebben thuus nooit weer gaanzen had. 

Et wondere was wel dat de vossen de gaanzen van omke Egbert niet 
ophaelden, mar dat weren hllike, kwaoic rakkerds. Omke hadde in 
huus een stok bij de deure staon, daor raegde hi'j d'r mit in omme as 
ze him te nao an de huud kwainmen. Ik duste d'r in de veerste veerte 
et hiem niet op. Ze konnen je zomar anvliegen. 

Veurzichtig kiek ik weer over et diekien henne, mar bliekber toch niet 
veurzichtig genoeg. Ze hebben me zien, misschien mar een zwink, 
mar dat is genoeg. Ineen tel of wat gaon alle gaanzen op 'e vleugels, 
de locht is inienend vol lewaai, et is een wonderbaorlik mooi gezicht. 
Een schoffien laeter is et weer stille, et laand ligt leeg veur me, de 
gaanzen bin vot. 

Ik komme een tikkeltien stottelig in de bienen. An de aandere kaant 
van et waeter gaan een peer auto's aachter mekeer an de ruilverkave-
lingsweg langes. Eerst schient et locht van de koplaampen percies 
mien kaant op, dan maeken de auto's een bocht en zwaait et locht vot. 
Et volk begint roer te wodden. Ik wrief me de smerigte van de broek. 
De zunne zal straks deur de wolkens henne perberen te kommen, de 
dag zal mit een lange tonge de riep van de bomen slikken Ik ete et 
twiede boltien op en toffele staorigan weer op huus an. D'r ligt een 
dun vlusien ies op et waeter van de ringsloot Ik hebbe de tied an 
mezels. 

Et is al negen ure a'k de aachterdeure weer instappe; in et aachter-
huus struup ik de jasse nut. Lies is in de keuken an 't stofzoegen. 

'Mej' al eten had?' ropt ze boven et kebaol nut. 
'Ja.' 
'Aj' koffie hebben willen, schink jezels dan mar in.' 
Ik jutte me bij et aanrecht een bakkien in. 
'Waor hef zeten, et veld zeker weer in, je broek zit temeensen onder 

et ongemak. Ik begriepe niet daj' niet een betien sekuurder op je kie-
ren wezen kunnen. In 't schuurtien hângenja nog wel een peer van die 
oolde dingen, waoromme hej' daor niet iene van anstruupt? Ie konnen 
wel over de wereld legen hebben, bi'j' d'r soms henneknoffeld?' 

Ik haele onverschillig de schoolders op en lope mit et bakkien kof- 
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Lie naor de kaemcr. Lies rammaait mit een protte bombarie veerder in 
de keuken omme. 
Et is al tien ure as ze. ok mit een koppien koffie en een hiempien stie-

1  koeke op een paantien, in de kaemer op 'e baank zitten gaot en 
inienend zegt: O ja, Willem het ok bcld, aj'  weerommcbellen wol-
len.' 

'Willem?' 
'Ja, Willem, ik weet niet wat hij mos. mar et was dringend, gelcuf 

ik. hi'j praotte d'r temeensen zo haostig en wonder in omme. Mar ik 
hebbe d'r veerder niet naor vraogd, et bin mien zaeken op et laeste 
niet. Wat jim bi'jtieden bepraoten en bedoen, hei'  me nog nooit wat 
van verteld.' 
'Mar waoromme koj' daor now eerst mit au? Haj' dat drekt niet zeg-

gen kund. doe 'k een ure leden de deure inkwam?' 
'Niet an docht, et is me gewoon deurgaon. Ik hadde wark te doen, et 

huus zal wel een hetien schone huilen vodden moeten. et  past nii'j 
niet en gao morgens in de vroegte zomar op 'e stniun.' 

'Het hl 'j veerder nog wat zegd dan?' 
'Niks, tegen mij  zegt hi'j nooit wat, wat dat angaot liekt hi'j percies 

opjow. Aj' weten willen wat d'r is, dan bel ie him mar op: hi'j zal wel 
op je zitten te waachten.' 

Ik lepe naor de tillefoon en dri'je et nommer van Willem. De tule-
foon gaot drie keer over. 

'Veidman.' 
'Willem, et is mit Frank. ik was vandemorgen even et veld intoffeld 

en doe 'k thuuskwam zee Lies daj' beld hadden en dat et misschien 
wel dringend was. Ie hebben toch gien ongemakken of zokszowat 
had?' 

'Nee Frank, ie moe'n niet schrikken. mar ze hebben Rosalie zien, 
Rosalie is d'r weer, Frank, ik heb heur zels ok zien.' 

Ik vule me zuver wat dwiel wodden in 't heufd. 
'Frank, bi'j' dr nog?' 
'Ja, mar Willem, dat kan toch niet, weej' wel waj' zeggen, is alles 

wel goed mit je? Ik bedoele, et kan toch niet nao al die jaoren. Hoe 
weej' dat? Et kan niet waor wezen, Willem.' 

ik wete da'kje d'r nut overvale, Frank, en dak d'r plompverleuren 
mit ankomune, mar ze zit in et motel, et is eerlik waor, en ze het een 
man bi'j heur. Een jongkerel nog, mit oons vergeleken dan. Ik heb 
heur zels zien, Frank, ja, niet van hiel dichte bij en ze het rni'j niet 
zien. mar et is ongeleugen waor, ze is et.' 
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'Mar nao al die jaoren, ie kun je toch verzinnen, Willem?' 
'Ik verzinne me niet, Frank. Ie moe'n disse kaant opkommen, we 

moe'n praoten, we moe'n overleggen wawwe now doen moeten.' 
'Wawwe doen moeten?' 
'Ja, wat oons te doen staot.' 
'Et is lange leden, Willem.' 
'Ja' 
'Is et wel verstaandig om alles weer op te raekelen?' 
'We hebben et ofpraot.' 
'Ja, dat is lange leden, doe wawwe jong, et was allemaole bek 

gebeurd. Now biwwe zovule jaor veerder, Willem, we bin oolde 
kerels wedden.' 

'Veur mij is et verleden gien ofsleuten boek, Frank, en ik dochte 
veurjow ok niet. Ik hebbe Fons ok held, mar ik kreeg alliend vremde 
geluden te heuren. Kom disse kaant op, Frank, en as Fons thuus is, 
hael him an en neem him mit. We moe'n mit 'n drienend overleggen. 
Wij bin de ienigste drieje nog die d'r over binnen, en Rosalie vanzels. 
Koj' hier henne? Drekt Frank.' 

Ik legge de hoorn daele. Lies komt de kaemer in mit de bloemegie-
ter. 

'En, was et dringend?' 
'Ja, ik moet vot en ik weet niet wanneer a'k weerommekomme. Ik 

zal wat spul in een tasse stoppen. Maek me mar een peer bolties klaor 
veur onderwegens. Ik haele Fons eerst an, die gaot ok mit.' 

Lies kikt me stomverbaosd an. 
'Vet? Zomar? Et wedt verempeld de hiettied gekker. Staot de zwik 

daorginderd som in de fik? Wat is d'r te redden, daj' zo hals over kop 
vet moeten?' 

'Ik kan 't je niet vertellen, et het mit vroeger te maeken.' 
'Vroeger,' schampert ze, 'jim altied mit jim vroeger. De oorlog zeker 

weer. Now, ie maeken jezels mar bolties klaor en ik zie wel wanneer 
aj' weerommekommen. Ie hebben een sleutel.' 

Ze begint de bloemen waeter te geven. Ik stoppe boven wat onder-
goed en ere klereboel in een tasse, smere een peer broties in de keu-
ken en drink staonde een koppien zwarte koffie. Lies zit mit de baan-
te op 'e baank in de kaemer, ze kikt me an a'k tuit de keuken weg-
komme. 

'Rosalie is weeronime,' zeg ik. 
Ik perbere mien stemme krek zo gewoon as aanders klinken te lao-

ten. Ze schrikt. 
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'Rosalie?' 
Meer zegt ze niet. 
'Ja, Rosalie.' 
Ik pakke de tasse, loop de deure uut en rie de auto uut de gerage. De 

tietelrozen naost de gerage zitten de knoppen al in, de sni'jklokkies in 
et grös bluuien al. Een peer schoelejongen smieten hadbevreuren klu-
ten op et ies in de sloot, veur bij de weg langes. Een vrouw fietst mit 
een sjale veur de mond de diek daele. 

A'k evenpies laeter votriede, zie 'k dat ze veur et raem staot en me 
naokikt. We stikken gien van beidend de haand op. 
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Et is de morgen van de twiede pinksterdag a'k aachter et buro zitten 
gao om dit heufdstok op te schrieven. Dat et twiede pinksterdag is, is 
louter toeval, et hadde iedere willekeurige dag van et jaor wezen 
kund. Koold en wienderig is et, vusen te koold veur de tied van etjaor. 
A'k deur de nemen van de warkkaemer de tuun inkieke, zie 'k de 
brem staorigan geel wodden; een pat van de polle bluuit trouwens al, 
inar et grootste stok is nog niet zoveer. De seringepolle bluuit wel 
volop. Ten van de katten van de buren sloept onder de koniferen deur, 
even veerderop trekt een zwarte liester midden in et grös de iene nao 
de aandere piere uut de grond. Ik hole de katte, die vanonder de pol-
len stief naor de liester zit te loeren, in de gaten, mar veurdat hij nog 
dichterbij kommen kan, vligt de liester vot. De locht is somber, et het 
d'r alles van dat d'r zo een bujje valen kan. In huus is et kil, ik komme 
in de bienen en schroef de verwaarming een aentien in de hoogte. Dan 
gao 'k weer aachter et buro zitten, ik moet ommes een verhael schrie-
ven. Ik moet de kop d'r goed bijholen, me niet ofleiden laoten deur 
meensken die de diek langes gaon. Ik moet weeromyne naor et ver-
hael dat ik vertellen wil. Et opschrieven d'r van, et opbiechten van et 
verhael, moet ruumte an mezels geven. In de besleutenhied van mien 
huus gao 'k weeromme naor die winterdag van 1991, et was een 
bewolkte feberwaorimorgen, dat ik onderweg was naor Fons. 

A'k bij de Kuui4erbos de poolder inriede, ligt et veld d'r altied nog 
wit bij van de riep. Et is bewolkt, et liekt d'r niet echt op dat de zunne 
d'r vandaege deurkommen zal, de tocht is loodgries, as wil d'r een 
bratse snij kommen. Bi'j et weggien naor Blokziel toe scharrelen een 
peer dikke ringeldoeven in de baarm onder de bomen omme op zuuk 
naor halfvergaone ekkels van et veutige jaor. Et bouwlaand ligt d'r 
kael en huterig bij. Et is rustig op 'e weg. Bij Emmeloord dri'j ik de 
grote vierbaensweg op, ok daor is et rustig, de meensken bin alle-
maole al naor et wark. In de veerte stikt de Pooldertoren as een waor-
schouwende vinger of tegen de grieze locht. 
Onderweg naor Fons. Wie is hij, dat heb ik me vaeke ofvraogd. Wie 

is hi'j echt? Wanneer ken ie een meenske eerst echt? Vennoedelik 
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nooit. lederiene het zien geheimen veur de aander, meensken leven 
bi'jtieden meerdere levens naost mekaander. Meensken bin as huzen 
mit verschillende kaemers; pattie kaemers zitten deuren veur, die veur 
een aander as jezels altied vergrundeld blieven. Wie bin ikzels? Twie 
stokken wrakhoolt biwwe, die mekaander toevallig troffen in de oor-
log op een boerespullegien tussen Twentse boswallen. We kennen 
mekeer now zowat vuuftig jaor, we hebben de gruwelikste dingen 
mitmaekt, we hebben mekaander nooit uut et oge verleuren en toch 
he'k et gevuul da'k Fons nooit echt kend hebbe. 

Willem, Fons en ik, ieder jaor kwammen we trouw een peer keer bij 
mekaander. We weren op 'e hoogte van dezelde verschrikkelike 
waorhied. Kammeraoden wawwe, kammeraoden zowwe blieven, 
waachtende op de uuteindelike ofrekening. Een leven laank dreugen 
we et verleden mit oons mit, as ballast die niet overboord zet wodden 
kon en moch, veurdat de galm van et laeste schot oplost was in de tied. 
Mar et was de vraoge as die galm ooit oplossen zol. 

Een peer weken nao mij was hij bij omke Ties en tante Fie kommen 
op et boerespullegien in Saasveld bij  Borne. Een lange, maegere 
jonge mit rossig haor en een protte meispruten in et gezichte. Et zal in 
et laest van oktober west hebben, percies weet ik dat niet meer. Ik was 
mit Willem aachter 't huus an 't wark west. Mit de waegen mit de 
brune kedde d'r veur naor de aachterste kaampe laand. Takken snuui-
en die wat te veer over 't laand hongen. Doe we om theetied henne in 
huus kwammen, hadde hij  bi'j de taofel zeten. Fons. Een stille jonge 
uut Limburg, die krek as mi'j op disse meniere perbeerde te ontkom-
men an de arbeidsdienst. 

Een peer maonden veurdat ik achttien wodde, legde heit op een 
aovend, doe we mit mekeer in huus zatten, de kraante daele. 
'Ik heb et d'r mit mem over had, Frank, mar zol et niet et beste wezen 

aj' onderdeuken? Ie wo'n dommict achttien en ie kun d'r donder op 
zeggen, dat zei  mar al te graeg hebben willen en daor moe'we mar 
een stokkien veur stikken, liekt jow dat ok niet et verstaandigste?' 

Ik zee niks. Mem heur breipennen tikten driftig tegen mekeer. De 
hond kwam sloeg onder de taofel weg en flutte laankuut veur de 
kachel daele, de vlammegies verlochtten deur de mikaruties henne 
zien boek. Heit waachtte niet of as ik nog wat zeggen zol, hij  praot-
te rustig wieder as verwaachtte hij hielemaole gien antwoord van me. 

'Mem en ik hadden docht daj' et beste mar naor Twente toe konnen, 
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mien jonge, ik hebbe je omke Ties schreven en et is him en tante Fie 
best, het hij weerommeschreven en dan moj' mar zo gauw meugelik 
kommen, niet tot et laeste ogenblik waachten, ze konnen wel een flin-
ke boereknecht bruken, schreef omke. Ie kun hier in de buurt in ien 
van de dörpen ok grif wel argens onderdak kommen, dat het mem eins 
liever as daf een aende votgaon, mar daor bi'j' bij eigen en dat het 
ok wat veur. En ze zitten daor een aende aachterof, dat weet ie ok wel, 
omke schreef dat ze daor nooit een Duutser zien, dat now ja, hoe liekt 
et jow zels toe, mien jonge? Ie zitten d'r veilig en toch bij eigen en 
dat is mcm en rni'j allebeide hiel wat weerd.' 

'Et is wel een aende vet, heit, ik bin 't wel een betien mit mem iens 
Is d'r hier in de buurt echt gien veilig plakkien veur me? Dan kan 'k 
zo overdag misschien ok nog wel es thuuskommen en dan naachs op 
et onderduukadres slaopen.' 

Heit schuddekopte. 
'D'r komt nog wat bij, mienjonge, et is mi) hiere te geveerlik. D'r 

zitten hiere in de buurt zat onderdukers, allemaole jonge jongen zoas 
ieje, en dat wet alleman. Ik wete van verschillende boerderijen wie 
d'r zoal zitten. En we weten ok wie d'r hiere fout binnen en ie mae-
ken mij niet wies dat die niks in de gaten hebben. Lestdaegs was d'r 
een hiele koppel van dat jongvolk op 'e Zanen an 't stoeledaansen mit 
iene d'r bij op een moenike. Ie konnen de meziek op 'e weg heuren. 
Et is dat de koster ze naor huus toe jacht het, mar dat gaot op disse 
wieze nog een keer verkeerd en goed verkeerd ok en dan is 't heur 
eigen stomme schuld itt. Ze zien gien geveer, mar je verraoder slapt 
nooit, die het de ogen altied goed los.' 

Mem legde et breien daele. 
'We zullen je missen, mar ie hebben et d'r goed, Frank, en we meu-

gen hopen dat de oorlog gauw veurbi'j is, dat zol 't mooiste en 't beste 
wezen wat oons overkommen kan.' 
Ze kwam in de bienen en schonk koffie in. De hond tilde de kop even 

op en keek naor heur, doe ze weer op 'e stoel zitten gong. 
'Ik breng je d'r ankem weke deensdag mit de trein henne,' zee heit, 

'lao'we d'r mar niet te lange mit ommepakken.' 
Hij kwam overaende en gaf me een kloppien op 'e schoolder. 
'Kop op, mienjonge, lao'we mar hopen wat mem hoopt en daj' gauw 

weer thuus binnen.' 
Et was krek as zien stemme hek even aanders klonk as aanders. 

Ik riede over de Ketelbrogge. Doe 'k de veurige haast een keer op een 
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mooie middag naor Fons west hadde, weren et ien en al boties west 
op et waeter, now zie 'k allienig een vrachtboot in de richting van De 
Lemmer veren. Hiel in de veerte op et uterste puntien laand ligt Urk. 
Deur et donkere weer is de vuurtoren mar kwaolik te zien. 
Misschien hebben ze dat vroeger ok wel tegen Fons zegd, vuurtoren, 

omdat hij zo rossig was. Misschien hebben ze him d'r wel een prot-
te mit pest op schoele, dat hij  daoromme zo stille was in et begin. le 
mossen de woorden zuver uut him trekken. Hiel staongan was dat een 
betien bekommen. Hiel geleidelik an was et een aandere Fons wod-
den, een echte praoter zol et nooit wodden, mar hi'j was niet meer zo 
verlegen en meenskeschouw west as in et begin. Hij  hadde hulpen in 
de hujjinge: hui  op 'e waegen stikken, hu]  van de waegen stikken et 
hujvak in, roggebienen, knollep!okken, eerpelrooien, de kalver wete-
ren, kuil veur de koenen krojen, allemaol ongewoon wark. Hij  hadde 
de blaoren d'r van in de hanen had en was doodop west in et begin, 
mar hij hadde al rap aorighied an et boerewark kregen en hadde d'r 
ok slag van had. Fons. Een rood plakkerig gezicht vol meispruten en 
hujzaod. 
Hier in de poolder zal wel niet zovule hujlaand wezen, et is hier prak-

tisch allegeer bouwlaand mit hier en daor een fluttien bomen, dat een 
bos veurstellen moet. Hoge rechte bomen in lange riegels zonder 
ondergruui. Gien vleerpo!!en, honnebeien, krentepollen en sepiepen 
d'r onder. Gien bos dus. 

Op een paoltien naost de sneldiek zit een grote schofferd, hi'j dri'jt 
de kop henne-en-weer en schuddet de vleugels wat terechte. Hi'j trekt 
him niks an van de auto's, die op een meter of wat ofstaand bi'j him 
langes soezen. Een stokmennig zwarte kri'jen lopen op een hoeke 
bouw. Hier en daor begint et wat ont!aoten te wodden, alliend in et 
schaad is et veld nog hie!emaole wit, op aandere plakken krigt et zien 
gewone kleur weeromme. In de veerte ridt de trein van Amsterdam 
naor Lelystad, een lang mechanisch lint deur et laandschop. 

Oonze treinreize was goed verlopen. Een mooie haastdag in 1943, een 
dag of wat laeter zol Enschede bij  verzin deur Amerikaanse bomme-
warpers bomberdeerd wodden, mar dat wussen we doe nog niet, aan-
ders hawwe de reize grif evenpies uutsteld. 

Twie keer hawwe mar kontrole onderwegens. In Zwolle leupen 
Duutsers in uniform op et perron mit honnen an et touw. 

'Ie hoeven nargens benauwd veur te wezen,' zee heit, 'ze kun oons 
niks maeken, oonze pepieren bin in odder en ie bin eerst over een 



maond of wat achttien. En toch vuulde 'k me niet lekker, doe 'k mit 
mien koffertien in de haand de beide Duutsers in uniform veurbi'j 
stapte. Vanuut mien ooghoeken keek ik stiekem naor de beide hen-
nen, die deur en deur waeks om heur toe stonnen te kieken. 

Neffens ofspraoke stormen d'r bij et station van Bome twie fietsen 
veur oons klaor en zo fietsten we die middag et dörp nut richting 
Saasveld. Een zaandmenninge was et ienige pad naor et huus toe, dat 
midden tussen de boswallen lag. Et reuk naor de haast. De birken leu-
ten et blad al valen, de sepiepen zatten vol rooie beien. Naost de boer- 
deri'je sten de riegel hoge bomen nut de nusten van de roekeklonie 
d'r in. 

'Dus daor waj'm al,' zee omke Ties, de breur van heit. 
Hij gaf mi'j speuls een drokkerd in de zied. 
'We zullen es een echte boerekerel van dit papjoongien maeken.' 
Tante kwam buten en gaf oons beidend de haand. We zetten de fiet-

sen tegen de mure en gongen mit in huus. Heit bleef misschien een 
ure, hij dronk een peer bakkies koffie mit en tante smeerde in de gau-
wighied een peer plakken bolle veur hinu, die hij aachter mekeer opat 
Ze pakte ok nog een peer in een oolde kraante en dee d'r een stokkien 
spek bi'j. Veur onderweg en thuus. Doe gong heit weer vet. 

'Zet de fiets mar weer op etzelde plak,' zee omke, 'ze weten d'r van, 
ik hael him morgen wel op.' 

Heit trok mij even tegen him an. 
'Kop op, mien jonge.' 
'De groeten an mem, heit, en heit moet mar zeggen dat mem nargens 

over in hoeft te zitten. Ik redde me hier wel.' 
'Best, mien jonge.' 
Even heurde 'k weer dat zien stemmie aanders was as aanders. 

Ontroering? Een ge'uulte dat heit zelden toeleut bi 'j  himzels. We 
zwaaiden him nao doe hij et hiem ofree, de zaandmenninge op. Een 
keermennig zag ik nog een zwinic van him tussen de birken en sepie-
pen in de boswal deur, doe kon 'k him niet meer onderscheiden. Over 
een ure of drieje was hi'j weer thuus. 

Hoelange zol et duren veurdat ik weer naor huus toe kon? Hoelange 
zo'k hier blieven moeten? Tot et aende van de oorlog? Hoelange zol 
de oorlog nog duren? Dat et meer as een jaor duren zol eer ik heit en 
mem weer zien zol, ha'k doe nog gien weet van. Ik keek as ik heit 
nog fietsen zien kon, mar ik zag niks meer. Ik vuulde me allienig en 
had et d'r zuver een betien stoer mit. Omke zag et. 

'Kop op, mien jonge, dat zee je heit zoni'jsies ok. Weej' wat, ik zal 
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je de boel hier even zien laoten.' 
Hi'j wees me et plak waor a'k slaopen zol, een venuftig schoeiplak 

op 'e koehilde. Vanof de koestal koj' d'r kommen via een waand diej' 
veur een klein stokkien an de kaant schoeven konnen. Deur et hui  vak 
koj' dan mit een ledder naor de hilde. D'r laggen twic metrassen, stief 
naost mekaander, mit beddegoed dr op. Deur een losstaond raempien 
zag ik et boere-arf, de varken- en kiepehokken mit bemoste daeken, et 
laand waor de koenen leupen en een klein stokkien van de hoeke 
bouw. En ik heurde de roeken tekeer gaon. Ze maekten heur ree om 
vot te gaon, de winter argens aanders deur te brengen. Et volgende 
veurjaor zollen ze weerommekommcn. Zol et dan nog oorlog wezen? 
Heur schone geraos gong je deur alles henne. Ik vreug me of, as ze 
naachs ok zoe'n leven en remoer hadden en hoe as et dan in hemels-
naeme mit de slaopen* 'je mos. Of zoj' d'r gauw genoeg an wennen en 
d'r nao verloop van tied niks meer van heuren? 

'Dit is jow bedde,' zee omke en hi'j wees naor ien van de bedden, 
'en hier komt Fons te slaopen. Die komt hier ankem weke of nog een 
weke laeten dat wee'we nog niet sekuur. Een jonge uut Limburg is 
dat: hi'j is twie jaar oolder as jow, hi'j zit al krap een jaor in de 
Aachterhoeke op een plak waor as hi'j aenlik niet blieven kan, van-
daor dat hij hier hennekomt. Et is krek zoe'n mannegien as ieje, hi'j 
het ok gien nocht om veur de buren warken te moeten. Ie kommen 
vanzels wel mit him in de kunde.' 

Riedende over de lange, rechte weg, deur et ientonige poolderlaand-
schop, kommen de herinnerings an vroeger weer boven. D'r het een 
tied West dat ik mezels veur de gek hul en mezels wiesrnaekte dat ik 
et verwarkt hadde, dat ik d'r gien hinder meer van hadde, mar naachs 
kwam et toch de hieltied weeromme. Dromen. Over Rosalic, et klei-
ne boerehuus, et geraos van de roeken in de wal, et geweervuur, ieder-
keer weer et geweervuur, die gruwelike dag op et aende van de oor-
log. Herinnerings. Brokstokken onverwarkt verleden. die ik overal 
mit naar toe neme. Vanuut et westen komt d'r een poerzwatte lacht op 
me afzetten. 

Krek zo zwat was de lacht op die laete zoerneraovend wodden, hiel in 
de veerte rommelde et een betien. 

'Awwe een tikkeltien gelok hebben trekt de bujje krek om oons toe,' 
zee amke, 'dat hewwe hier wel es vaeker, dat et krek om oons toe 
gaat, en wi'j d'r goed veur wegkommen.' 
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Hi'j ston veur et raem en bekeek de locht nut een kennersblik. 
'Lao'we mar op bedde kroepen. Bange veur een rommelschore, 

Frank?' 
'Nee.' 
'En ieje dan, Fons?' 
Fons bromde wat, d'r was gienja of nee uut op te maeken. 
Fons was wèl benauwd veur onweer. Doodsbenauwd. We hadden op 

'e hilde bek de eerste slaop te pakken, doe et rommelen dichterbi'j 
kwam en hadder wodde. Fons stotte me an. 
'Frank, wakker wodden, et onweer wodt slimmer, moe'n we niet van 

bedde? As 't inslat kuwwe nooit zo hadde votkommen en kuwwe wel 
levendig verbranen.' 

Ik gong op 'e rogge liggen en luusterde, butendeure haelde de wiend 
an. 

'Et vaalt wel wat toe, je. Bi'j' benauwd?' 
Zien antwoord kon 'k niet heuren. Een lochtflits verlochtte de hilde 

deur et dakraem, et was krek zo lochtig as midden overdag, de knet-
terende slag kwam binnen een tel. Et was krek as laggen de pannen op 
et dak te rammelen, zo gong et tekeer. Hij kreup stief tegen me an en 
sleug de aarm om me henne. 

'Toe, kom op, Fons, et vaalt wel wat ruit. le bin toch gien klein kiend 
meer, wel? Ie hebben toch wel es vaeker zwaor weer mitmaekt, of 
hej 'm dat in Limburg nooit?' 

Mar hij hul me verkrampt beet. Ik reuk zien zwiet. Bi'j iedere slag 
greep hij me stiever beet. 

'Laot me los, Fons, ie smoren me nog op disse meniere.' 
Eerst doe et in de veerte allienig nog mar wat naorommelde, leut lu 'j 

me los en ruulde weerornme op zien eigen metras. 
Aandere morgens dee blieken dat ien van de hoge bomen in de wal, 

mit een roekenust d'r in, raekt was. Een hiele stroke baste was van 
boven naor onderen in iene hael votratst, de stokken laggen wel vuuf-
tig meter van de boom over et hiem bezaaid. We stonnen d'r alle-
maole bij te kieken. 

Een weke of wat laeter koj' eins al zien dat de boom et niet opred-
den zol. Een peer maonden laeter ston hi'j kreundood in de wal en is 
hi'j oinmezaegd en de volgende winter opbraand in de keukenkachel 
en onder de stookpot, waor de eerpels veur de varkens in geerkookt 
wodden. 

Ik kieke op et gelozie, elf ure, en drokke de autoradio an. Iraakse 
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grondtroepen bin onderwegens naor de greens mit Saudi-Arabië. En 
ikke naor Fons. Winnie Mandela moet veur de rechter kommen, een 
pake pleegt incest. Et weer: koolder, lichte tot maotige vost. De radio 
gaot deur mit meziek: Gilbert Becaud, Rosa, Rosa, Rosa. Wat toepas-
selik. Vlak veur me daelt een sportvliegtugien naor et vliegveld van 
Lelystad. 

Ik was nog gien veertien doe we naachs, of aenlik was et al vroeg in 
de morgen, wakker wodden van de zwaarms vliegtugen die over-
kwammen. Morgens heurden we et ni'js op 'e radio. Et was oorlog. 
Butendeure ston de pereboom volop in de bluui. Mem zat mit een 
eernstig gezicht bij de broodtaofeL 
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Ik hebbe mem nooit wat over Rosalie verteld, temeensen dat niet; ze 
het nooit weten wat Rosalie in mien leven betekend het. Dat het ver-
keerd west, dat ik d'r nooit mit heur over praot hebbe. Mem, Rosalie 
en Lies, de drie vrouwen in mien leven. Laeter, doe et niet meer kon, 
hadde ik d'r zo graeg mit heur over praoten wild. 

Doe ik nao de oorlog weeronunekwam, leek de hiele wereld veraan-
derd, altes ston op 'e kop; ik perbeerde de draod weer op te pakken, 
mar et lokte niet. Gieniene die wus wat d'r percies gebeurd was, 
alliend Willem, Fons, ikke en een peer aanderen in Bome wussen dat 
Rosalie de boel verraoden hadde en alliend Willem en Fons vermoed-
den, wussen vanzels ok wel, wat Rosalie en ik tegere had hadden. De 
rest was dood, auf der Flucht erschossen, deur Rosalie heur verraod. 
Wat had et veur zin om et aandere meensken te vertellen? De meen-
sken hadden d'r gien verlet van, ieder leefde zien eigen leven, wat as 
west was, was veurbi'j en kon et beste mar zo gauw meugelik verge-
ten wodden. Elkeniene leek muuiteloos de draod weer op te pakken. 

D'r weren grote feesten. Over de wegen henne, waor aj' de dörpen 
in de buurt op inreden, weren bogen zet van dennegruun versierd mit 
pepieren rosies, mit boven in de hoge een bod mit een W en een 
kroontien d'r boven. Een hiele riegel versierde waegens trok morgens 
en middags rond. Op et plak waor een Kannedeze soldaot in ien van 
de laeste oorlogsdaegen doodscheuten was, wodde even stille huilen 
en d'r wodden bloemen in de baarm legd. Nog even stillestaon bi'j 
wat west was en dan et leven en et feest weer integen. Mit volle kracht 
veuruut. Alleman die jong was daanste op 'e meziek van Glenn Mii-
Ier. Et schalde deur de feesttente: The Moon light Serenade en In the 
mood en een zanger zong et weemoedige Danny Boy. Et geluud weer-
kaetste tegen de wal aachter de tente en de huzen d'r veur. Lange de-
gels zwietend jongvolk dee de polenaise tot diepe in de naacht. In de 
bossies wodde de liefde bedreven. We weren weer vrij, et leek asof 
d'r vuufjaor leven inhaeld wodden mos. An de lopende baand wodde 
d'r ni'j leven verwekt, vri'j van herinnerings an een tied die vergeten 
wodden mos. 
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Et hadde zo vanzelssprekend leken, gewoon de draod weer oppak-
ken, mar et wol niet, mij lokte et mar niet. Ik verboemelde mien cen-
ten, dronk vule meer as goed veur me was, gong mit verkeerde kam-
meraoden omme, sleup een gat in de dag en was te lamlendig om wat 
an te pakken, wat van et leven te maeken. 

'Ie zollen zien moeten daj' een flinke meid kregen,' zee mem op een 
keer, 'nee, kiek me mar niet zo zwat an, ik weet wel da'k et niet zeg-
gen mag, mar ik doe et toch. Ze zeggen dat Liesbeth Winter een ogien 
opje het. Of hej' dat zels nog niet iens murken? Dat maek ie mi'j niet 
wies. Hej' niet zien hoe ze mit et feest in de rente naor je keek? 
Alleman is et opvalen, iederiene hadde et d'r over en ie kieken me an 
as hej' hielendal niet in de gaten waor a'k et over hebbe.' 

Ik haelde onverschillig de schoolders op. 
'Ik weet niet wat d'r mit je is, Frank, ik weet niet wat d'r allemaole 

gebeurd is, ie shuten me buten, mar waj 'm daor mitmaekt hebben, dat 
moet gruwelik west hebben. Ie hoeven et me ok niet te vertellen, dat 
verlang ik hielemaole niet van je, dat van die overval deur de 
Duutsers, et is vreselik, mar ie leven nog, zi'j niet meer, en daor kun 
ie ok niks an veraanderen. En et leven gaot wel wieder. Maek d'r wat 
van, maek d'r wat beheurliks van, vergriernje tied niet zo, leef, bouw 
wat op. Liesbeth Winter is een knappe meid, Frank, ik zol d'r mar es 
over naodaenken a'k jow was, ie konnen et wel minder treffen.' 

Laeter, viiie laeter, doe mem bi'j oons inwoonde en ze zag wat d'r van 
oons huwelik over was, de haost daegelikse ruzie's heurde, wus ze dat 
ze me indertied een verkeerd advies geven hadde en toch perbeerde ze 
et vaeke nog half en half goed te praoten. Wonder, mar Lies en mem 
laggen mekaander wél. 

'Et is in de huud gien verkeerd jonk, Frank, hoe ze de boel ok beleu-
gen het eertieds, dat was verkeerd, mar in wezen is et gien verkeerd 
jonk. Jim akkederen allienig zo verhipte min. Et was inderdaod beter 
west af een aander troffen hadden.' 
Dat die aandere d'r west hadde, ik kon d'r niet over praoten. Et dee 

té zeer. Die aandere zol veur altied in alles op 'e aachtergrond mit-
speulen. De liefde en et verraod. Ik hebbe nooit mit heur over Rosalie 
praot, mem het nooit weten wat d'r tussen oons west het. 

Lies wel. Allienig mar om heur te pesten en te targen heb ik et heur 
een keer in et gezicht slingerd. Hoe hiet dat ok zo mooi: een man moet 
zien behoeften bevredigen. Lies hadde die behoeften bliekber op een 
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gegeven ogenblik niet meer, ikke wel, volop zels, en ik bevredigde ze 
meerstentieds butenshuus. 
De laeste keer mit Lies heb ik heur d'r toe dwongen. Ze wol niet. Ze 

wees me of en kwetste me meer as ze me ooit kwetst hadde. 
Mannelike iedelhied, die een enorme dreun kreeg. Et maekte me zo 
alderheiseliksten duvels dat ik me as een beest gedreugen hebbe, ik 
hebbe heur gewoon as een machtswellusteling overweldigd en heur al 
doende vernederd. En ik hebbe heur hiemende verteld over Rosalie, ik 
heb et heur toeraosd. 

'Rosalie, dat was nog es een meid! As ik allienig op 'e hilde was 
waor Fons en ik sleupen, dan kwam ze stiekem de ledder opsloepen, 
ze lachte, streek me deur et haor en begon heur dan oe zo geraffineerd 
hielemaole uut te strupen, targend langzem, zodat ik hielemaole gek 
in de kop wodde. Gek in de kop maekte ze me, heur ie dat, gek in de 
kop! Dan trok ze mi) de kleren uut en dan vri'jden we dat de spatters 
d'r an alle kaanten ofvleugen. 0 ja, ik weet et, laeter het die mooie 
glundige meid de boel verraoden, ze leup bi'j de Duutsers in en uut en 
ze is d'r uutnaaid, mar godsamme, wat kon die meid d'r wat van! Die 
maekteje hatstikke wild in de huud En ieje? Ie kun d'r nog nietje dat 
van bi) heur vergeleken. Heur ie me? Ie kun d'r nog niet je dat van! 
Et is werachtig krek a'k op een striekpiaanke ligge, d'r is gien bewe-
ging in je te kriegen. Ie bin gien ogenblik vurig te kriegen. Ie bin 
gewoon niks.' 

Vernederd heb ik heur, doelbewust, smerig en onbeschoft, zo veer 
beneden de maote da'k me drekt d'r nao al kepot schaemde. As d'r ok 
nog mat ien klein vonkien van genegenhied braand hadde, dan he'k 
dat doe veurgoed blust. 
Vanof die dag sleupen we in appatte slaopkaemers, dat was vanzels-

sprekend, daor wodde veerder gien woord over smerig maekt. We 
hadden doe, aachterof bekeken, et beste drekt mat uut mekaander 
gaon kind, mat we deden et niet, et was vanzels ok een aandere tied. 
Waoromme blieven meensken as wij zo onzinnig lange bij mekeer? 

Zo was Lies de ienigste, buten Willem en Fons omme, die weet 
hadde van mien liefde veur Rosalie en van heur verraod. Mit een 
sadistisch genoegen ha'k et heur toeraosd. 

Mem ha'k, aachterof bekeken, et èchte verhael zo graeg vertellen 
wild. Ze was bi) oons inkommen, doe et hiem van et oolde huus heur 
tevule maans wodde. Heit was in de zestiger jaoren rempend weg-
raekt an een hatanval. Zomar van et iene op et aandere mement. 
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Naachs. Ze hadde d'r niet iensen wat van murken. Doe ze morgens 
wakker wodde, hadde hij dood naost heur legen en was al koold west. 
Een mooie dood, zeden de meensken, in iene keer weg zonder lieden 
te hoeven. Hoevule meensken kregen de dood zo mooi op een pris-
senteerblattien toescheuven? 
Mem was een starke en verstaandige vrouw, ze pakte et leven al rap 

weer op. En ik had et drok mit mien wark bij de kraante, was vaeke 
van huus, en a'k al thuus was, zat ik meerstal in mien warkkaemer. 

Et was Lies best dat mem d'r bij inkwam, et huus was groot zat, 
kiender hawwe niet, en ze kon grotendiels op heurzels blieven. De 
veurige bewoners hadden indertied een appatte gerage zetten laoten, 
los van et huus. Van de oorspronkelike gerage, die an et huus vaaste 
zat, hadden ze een grote kaemer maekt. Wi 'j  bruukten die niet, mem 
kon hint zodoende mooi as zitslaopkaemer bruken. Eten kon ze bij 
oons, veerder kon ze op heurzels wezen, as ze woL 

Aovens, as et schiemerde, zat ik vaeke even bij heur en d'r is een 
keennennig een mement west da'k op et punt staon hebbe en begin d'r 
over, en vertel wat d'r echt gebeurd was. Mar ik dee et niet. Et bleef 
te zeer doen. Et bleef te gevulig. Een zangerende weerwikker die 
algedurig deurtoekerde. En zo zatten we bij mekaander in schie- 
meraovend. Elk mit oons eigen geheim, dat, en dat was misschien wel 
wonder, oons niet nut mekeer dreef, mar de baand nog hechter maek-
te. Ik vertelde niet over Rosalie, zij vertelde niet wie mien heit was. 

Dat heit mien echte heit niet was, dat had ze verteld, doe 'k eertieds 
anneumen was bij mien eerste betrekking en een lieste invullen mos 
angaonde mezels en wie mien heit en mem weren. Goelende hadde ze 
verteld da'k een veurkiend was, dat heit me as zien zeune erkend 
hadde. 

Tussen heit en mi'j is d'r eins nooit wat deur veraanderd. Hij bleef 
veur et gevuul mien heit. Wie die echte heit was heb ik nooit vraogd, 
nooit echt naor vraogen dust: ik was te bange da'k heur bezeren zol 
en dat zo'k in de veerste veerte niet wild hebben. 

En zo leefden we ieder veerder, elk mit oons eigen geheim, verze-
geld opburgen in de braandkaasten van oons weten. En now is et te 
laete, now kan 'k niks meer zeggen en vraogen. We hebben oonze 
kaansen veurbi'jgaon laoten. 

En doe wodde et zomar inienend minder, van de iene dag op 'e aan-
dere. Ik was d'r bij doe et gebeurde, aanders hadden we d'r eerst niet 
iens arg in had. 
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Ik zat bij heur op een morgen, ok in feberwaori. Et was winter, 
dikke winter. Doe 'k die morgen van bedde kwam, ha'k eerst de snij 
van et pattien veegd. Et sni'jjachte zover een betien. Op 'e hoeke van 
et huus lag al een dunegien, da'k mit de schoppe votscheppen mos. 

Ik huverde doe 'k in huus kwam, ik was butendeure gaon zonder de 
jasse an te trekken. In huus was alles nog stille, Lies lag nog op bedde. 
Ik ston een schoffien in de keuken te haneboken, zette koffie en maek-
te brood klaor. Op 'e berichten zeden ze dat et verkeer rekenschop 
holen mos mit grote vertraogings, de rieksweg naor Liwwadden was 
mar kwaolik te beneden, overal in de perveensie zat et verkeer vaas-
te. Misschien dat et in de loop van de middag een betien opknappen 
zol, man zeker was dat alderminst. Verdikkeme ok, ik mos aovens een 
lezing holen in Liwwadden. Ik belde d'r henne. Min weer ja. We 
besleuten de hiele dag mar wat kontakt te holen en om de middag 
henne te besluten as et al of niet deurgaon kon. Ik kon vanzels altied 
nog mit de trein, as die temeensen een betien op 'e tied ree en niet al 
te viiie vertraoging hadde deur bevreuren wissels en aandere onge-
makken. 

Doe 'k even bi'j mern om de hoeke van de deure keek, was die d'r 
al of; ze was altied hiel vroeg van bedde, vanoolds was ze dat now 
ienkeer zo wend, en ze hadde et al behaegelik waarin in de kaemer. Ik 
huverde. 

'Dat hej' d'r van aj' zonder jasse de vrieskoolde ingaon,' zee ze, 'ja, 
ik heb et wel zien, ik heb nog op 'e rute tikt, mar ie heurden me niet. 
Ie zullen now ok nooit wiezer wedden. Wie gaot d'r now ok zonder 
jasse an morgens in de vroegte butendeure an 't sni'jvegen. Dat is 
vraogen om ziek te wodden.' 
Doe stoekte ze inienend. Ik keek bezieden me. Heur heufd was veur-

over zakt Et leek as sleup ze. Zo now en dan schuddede ze even en 
knastaande een betien. 

'Mem? Is d'r wat? Zeg es wat! Toe now!' 
Ik pakte beur beet. Ze dee de ogen los. 
'Is d'r wat, mem?' 
'Ik weet et niet,' zee ze, 'ik weet et niet.' 
'Vuul ie je niet goed?' 
'Ik weet et niet.' 
'Et was bek as waj' even vot. Hej' ok piene?' 
'Nee.' 
'Hoe vuul ie je now dan?' 
'Wel goed, geleuf ik, ik weet et niet.' 
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Ik reup Lies. Doe die d'r even laeter bi'j kwam, was ze al weer aorig 
bij heur positieven. 

'Wat hadde mem now toch?' 
'Ik weet et niet. Ik was zomar even vot, geleuf ik, dat zegt Frank te-

meensen, mar hij kan et him ok wel vetbeeld hebben. Et zal wel niks 
slims wezen, je. De maege zal 't we] doen, ik hebbe now ienkeer een 
rotmaege. Lichtkaans da'k wat verkeerds had hebbe. Et zal vanzels 
wel weer overgaon. Ik neme vandemiddag bij et eten wel een extra 
zoerteblettien. Je moe'n niet zo ongerust kieken, Frank, toe now toch, 
je, ik bin nog lange niet dood.' 

'Ik belle de dokter.' 
'Nee, dat wi'k niet hebben, heur, ik wil niet dat die man hier hiele-

maole veur niks hennekommen moet. Die man het werachies wel 
belangrieker dingen te doen. Ie bellen him niet, heur Frank, ik wil et 
niet hebben.' 

'Ie hebben niks te willen, et gebeurt toch.' 
Doe de dokter rond et middagure kwam, zat ze as vanoolds fleurig 

en op schik bij de taofel. 
'Hoe oold is ze now?' vreug hij, doe we laetertegere in de hal ston-

nen. 
'Twienentachtig.' 
Hij keek een betien zorgelik. 
'Ze is hiel gezond oold wedden, Frank, buten de maege omme dan, 

mat op et laeste komt d'r wat. Et lieken me hatritmestoomissen toe. 
Kiek, ze kan nog best een peerjaor mit, heur, ik wil je votdaolik niet 
benauwd praoten, mar je mem is zo staorigan een oold meenske wod-
den. Dat ziej' vanzels niet zo aj' d'r alle daegen ruit ommegaon, mat 
twienentachtig is toch een hiele leeftied. Je moe'n d'r vanzels niet mal 
van opkieken as 't toch zomar een keer gebeurd is. D'r komt een keer 
een aende. Ik bin een Tukker, Frank, bi'j oons in Twente hewwe zoe'n 
mooi gezegde: Koomp de tied, dan koomp de ploag.' 

'Ik ken him,' Zee ik, 'die uutdrokking, ik hebbe d'r in de oorlog goed 
aanderhalfjaor onderdeuken zeten. Bi'j een omke en een tante op een 
boerespullegien tussen Borne en Saasveld. Tante zee et ok altied.' 

'Zo is et, Frank, mar misschien gaot et zo ok nog wel een schoffien, 
we moe'n et drekt ok niet te zwatgallig bekieken.' 
Hij gaf me een kloppien op 'e schoolder, stapte in de auto en ree et 

pattien of, dat alweer vol sni'j steuven was. Ik trok eenjasse an, pakte 
de bessem en begon weer te vegen. Ik zag dat mem veur et raem ston 
en naor me keek. 
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Die weke kwam d'r nog twie keer een aandere dokter bi'j mem. De 
anvallen wodden slimmer en slimmer, soms was ze meer as een ure 
niet anspreekber. 
De dadde dokter, die dienst hadde in et weekaende, belde om een zie-

kenauto. 
'Et komt nut et heufd weg,' zee hij, doe we in de kaemer even mit 

'n beidend praotten en wat formelieren invulden. 'Et bin epilepsie- 
achtige zetten, hoe dat percies komt, kan 'kje zo niet vertellen, d'r bin 
verschillende meugelikheden. Et kan een tumor wezen, de hassens 
kun beschaedigd wezen deur kleine bloedinkies, dat ziej' wel meer 
bij ooldere meensken, mar dat moe'n ze in et ziekenhuus ok mar 
bekieken.' 

Mem was overstuur, doe ze et huus uutreden wodde. 
'Ik wil niet vot, Frank, ik wil hier bij jun doadgaon, ik wil niet naar 

dat kade ziekenhuus.' 
'Et kan niet aanders, mem, daar kun ze wat an je doen, hier niet.' 
'Gaoj' wel mit me mit, Frank, ie moe'n me niet allienig laoten, ik bin 

zo benauwd dat et niet goedkomt.' 
'Netuurlik gao 'k mit.' 
Lies hadde in de gauwighied een tasse mit klereboel inpakt. Ik ree 

mit in de ziekenauto; as mem te plak was zo! ik Lies bellen en dan zol 
die me laeter mit de auto weer ophaelen. Ik wus dat mem niet weer-
ommekommen zol, ik vuulde et. Et was wonderlik, mar doe ze heur et 
huus uutreden, wus ik inienend dat et niet goedkommen zol. 

Et gevuulte hadde me niet bedreugen. Nao et ziekenhuus raekte ze 
naor een verpleegtehuus. Et gong hadde minder. Ze vergat alles drekt, 
et lopen wol niet meer, ze luste gien eten. Ze was overstuur. 

'Neem me mit naor huus toe, Frank, ze maeken me hier dood, et is 
hier gien leven.' 

Intriest kon ze me ankieken. 
'Waoromme moet et now toch zo, mien kiend, waoromme moe 'k 

now toch zoe'n wrak wodden?' 
De laeste maanden van mem bestaon nut flitsen. Tere herinnerings, 

veurzichtig opburgen in mien onthoold. Fragmenten van oftaekeling 
en hulpelooshied. Koomp de tied, dan koomp de plaag. 

Fragmenten. Ik lope et gebouw in, de lange gang deur. Ze zit tegen-
over de aandere vrouw bij de taofel. Op 'e taofel staot de witte asa-
lia die 'k heur de veurige weke mitneumen hebbe; naost de asalia staar 
een foto van mezels: een eernstig kiekend mannegien van een jaor of 
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drieje mit een dikke bos krullen. Aktivering van et verleden. An de 
mure hangt een foto van eens oolde huus. Nog meer aktivering. Mar 
et liekt allemaole niks te helpen, meer en meer glidt ze vet, veerder en 
veerder bij me weg. Ze het heur bloesien ondermot. Veur heur ligt et 
wieke, protserige restaant van een koekien, dat ze in een koppien thee 
deupt het om et vervolgens opsabben te kunnen. Dat is niet lokt: de 
helte ligt op 'e taofel, de ere helte is op hein bloesien terechte kom-
men. 
'Frank toch, och, mien kiend toch, wat bin 'k toch bliede daj' d'r bin-

nen. Et is hier zo verschrikkelik.' 
Ze kropt me an. 
'Dag mem.' 
De aandere vrouw begint te praoten. 
'Och, kiek now toch es, ze fleurt d'r hielemaole van op as ie d'r bin-

nen De eerste aovend dat ze hier was het ze wel tien keer omjow reu-
pen. En naachs is ze bi'jtieden ok zo roer, dan ligt ze ok mar omjow 
te roepen. Vaimaacht hebben ze heur hier weghaeld, ja, et is veur mi'j 
op die meniere ok gien doen, ik krieg op disse wieze ok gien wink in 
de ogen. En ze het et mar over Frank, ze het et mar over heur joon-
gien. Je moe'n d'r altied wezen, hen. Ze zocht hier ok om je en ze 
vragt de zusters waor af binnen. De stumper kan d'r vanzels niks an 
doen. Och, moej' ze now toch es zien. Mooi hen, datjow zeune d'r is? 
Ik heb ok mar iene zeune, die is pelisie in Drachten, dat ik hebbe elke 
dag gien vesite. Dat bin de kleinkiender. Zie.' 

Ze wiest naor een riegeltien foto's aachter hein op et kassien. 
'Et vaalt niet mit, heur, ik bin in de douche van de bienen raekt en 

now zit ik in een karregien. Ik bin achtentachtig. Hoe oold is je mem?' 
'Twienentachtig.' 
'Twienentachtig?' 
'Ja.' 
'En now he'k ok nog bek blaosontsteking en ik hebbe aambeien en 

now wol de therapeut zokrek ok nog mit me henne te oefenen, mar dat 
wo'k niet. Et vaalt me allemaole niks niet toe, dat ik weet ok niet a'k 
wel weer in mien husien kommen kan. Een tantezegger longert d'r op, 
he'k wel van mien zeune begrepen en ze willen et aenlik wel an him 
verkopen. Mar ik laot me niet drieven, ik tekene nog niks, want stel 
da'k nao verloop van tied toch nog es naor mien eigen huus weerom-
me kan. Misschien kun ze me hier toch nog wel aorig oplappen, ie 
weten et nooit. Och, moej' je mem now toch es zitten zien te kieken, 
zo bliede is ze daj' d'r binnen.' 



'Zuwwe een aentien in de auto deden, mem?' 
'Dat liekt me goed toe.' 
Ik strupe heur een jassien an, zet heur in een opklapbere rolstoel en 

dan iie ik heur deur et gebouw naor de heufduutgang. In ien van de 
huuskaemers zit stief naost de deure een man mit een pette op. 

'Hoj,' zegt mem en ze wiest naor him. 
'Hoj,' zegt de man. 
'Ken ie die, mem?' 
'Ja, dat is de man mli de pette.' 
Op 'e gang staot een karregien mit een man d'r in, die gien Wenen 

meer het. 
'Hoj,' zegt ze. 
De man zegt niks weeromme. Een peer vrijwilligsters zeggen mem 

vrundelik goeiendag. 
'Hoj,' zegt mem. 
'Waor zuwwe langes?' vnaog ik awwe in de auto zitten. 'Ie meugen 

et zeggen.' 
'Et is mi'j allemaole goed.' 
'Even de Lendediek omme dan mar?' 
'Et is mij allemaole goed.' 
Even laeter Heden we de vertrouwde weg langes. Hier fietsten we. 

Hoe oold zo'k west hebben? Eenjaor of zeuven vermoedelik. Eenjaor 
of viere oolder as et mannegien mit de krullen op 'e foto bi) mem op 
'e taofel. 

Mem brocht mij en een kammeraotien op 'e fiets naor Blesdieke, 
daor zowwe veur de eerste keer van oons leven uutvanhuus. Ik hadde 
d'r naachs teveuren niet van slaopen kund, veur de eerste keer uut-
vanhuus naor Blesdieke! Et leek de wereld uut. As journalist he'k de 
hiele wereld zoe'n betien bereisd, man ik hebbe me nooit veerder van 
huus vuuld as doe, as klein joongien van zeuven in Blesdieke. Een 
aandere wereld. Mit naor de bouw, roggebloemen plokken, mit et 
kammeraotien in de baarm liggen en autonommers opschrieven. En 
die zwaore eerste dag doe mem, naodat ze oons brocht hadde, mid-
dags nao de thee allienig weer op huus an zol en et hiem offietste. Ik 
keek heur nao, mit et gezicht tegen et glas, totdat ik heur niet meer 
zien kon. 

Laeter, in de oorlog, zol ik heit zo votfietsen zien, doe hij mij naor 
Twente brocht hadde. 

We deden staorigan veur et huus langes. 
'Kiek mem, hier brocht ie oons vroeger henne op 'e fiets, weej' dat 
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nog wel?' 
'Ja,' zegt ze. 
Ze kikt naor et huus. Et is niet iens zovule veraanderd deur de jao-

ren henne. An de aandere kaant van de weg staot een huus een aentien 
aachteruut et laand in, daor reden we bi 'j langes naor de bouw toe. 
Even wiederop staot een ni'jmoodse wiendmeule. Tien menuten lae-
ter rieden we deur Ossenziel. 

'Now hewwe Blesdieke zeker te pakken?' 
'Ossenziel,' verbeter ik. 
'Ossenziel,' zegt ze peinzende, 'en et staot niet iens in de braand.' 
In heur warrige herinnering duukt et oolde huppelietien op. 

Ossenziel staot in de braand, 
wie het dat daon? 
Twie loze haenepieken, 
waor bin die bleven? 
Oosten, westen, alle kraaienesten, 
huppe, huppe, wij'd'r nog niet of 
slao 'kje de kop of! 

Ik heure et oons tegere nog zingen, huppemaekende bij de regenbak 
van oons oolde huus. Meitied. Bij oons, bek as in Twente, de kru-
derige locht van sepiepen. Een echo van vroeger borrelt in oons bei-
dend omhogens en zakt weer vot awwe Ossenziel uutrieden naor de 
Lendediek toe. 

Hier is ze langes reden, over de Lende, mit heur kammeraodskes, 
winters, zomar in een goeze nao et eten even henne-weer-denne naor 
Ooldemark of De Kuunder. Een koppien poeier op 'e Kuunder, een 
stokkien stieve koeke, een cent veur de baeneveger, gekjaegen nut een 
koppeltien jongkerels en veur et melken weer thuus. Henne-en-weer 
naor De Kuunder op een winterse dag, et was heur mar een tik an 't 
oor- Ik kiek bezieden me, ze zit een betien te soezen. 

'Vien ie 't wel mooi?' 
Ze schrikt op. 
'Sleup ie? Bi'j' slaoperig?' 
'Sloeg, altied sloeg.' 
'Vien ie 't aanders wel mooi?' 
'Dat weej' wel, ik vien et altied mooi om een aentien mit jow in de 

auto te rieden. Ie meugen om mi 'j nog wel een schoffien deurrieden 
of moe'n we al op huus an?' 
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Ik iie heur weer deur et gebouw, de man zonder bienen staot nog op 
etzelde plak in zien karregien op 'e gang. 

'Hoj,' zegt mem. 
De man zegt niks weeromme. De man mit de pette op zit nog stief 

naost de deure in ien van de huuskaemers. 
'Hoj,' zegt mem. 
'Hoj,' zegt de man. 
De vrouw bij heur op 'e kaemer begint te praoten zo gauw we de 

kaemer inkommen. 
'Zo, bi'j 'm daor al weer? Hej' een mooie middag had, buurvrouw, 

bi'j'm mooi uut rieden west?' 
'We bin Ossenziel en de Lendediek even omme west, now?' 
'Och je,' zegt de vrouw, 'Ossenziel, daor bin 'k Ok wel es west. Ie 

treffen et mar, buurvrouw, ik hebbe hier de hiele middag allienig 
zeten. Mien zeune is pelisie in Drachten, dat die kan vanzels iedere 
dag niet kommen. En de huud dot me zo zeer, ik hebbe blaosontste-
king en ik heb ok aambeien en now wol de therapeut ok nog mit me 
oefenen vandemiddag, mar dat wo'k niet, ik laot me de huud niet bie-
lemaole vervrotten.' 

Ik zette heur in de stoel en struup heur et jassien uut Et is een klei-
ne zestig jaor laeter en de rollen bin ommedri'jd. Et kleine joongien is 
een man van zestig wodden, de jonge vrouw een vrouw van haost 
drienentachtig. 

'Zo en now kriegen jim dommiet brood, mem, ie moe'n aanst lekker 
eten en vannaacht goed slaopen en dan kom ik morgenmiddag weer 
bi) je. Dan gao 'k now naor huus toe.' 

Ze kikt me raodeloos an mit heur grote blauwe ogen. 
'En wat moet ik dan?' 
'Hier blieven. Ie eten en slaopen hier now toch? Dat is toch et beste? 

Ie wonen hier now, dit is now jow huus.' 
'Mar ik vien 't zo slim aj' votgaon en dat ik hier dan allienig blieven 

moet.' 
Een kleine zestig jaor laeter. Ik bin de moeder wedden en zi'j et 

kiend. Ze kikt me nao a'k de deure uutlope en stikt de haand op. 
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Mit een grote slinger rie ik van de snelweg of naor et dôrp toe waor 
Fons sund twie jaor in een verzorgingsfiat zit, omdat hij een betien 
rimmetiekig in aarms en bienen begon te wedden. Hij milde et huus 
in Mestricht, in de buurt van et Keuningsplein, veur de flat in et dörp 
an et lesselmeer, omdat hi'j daor de ienigste femilie wonen hadde. 
Een zeune van zien ienige breur mit die zien vrouw en twie kleinjon-
gen. Die hadden Mm ok bepraot om nut Mestricht weg te gaon, dan 
kennen ze wat naor him ommekieken en as hij et niet meer kon, bos-
schoppen veur him doen en zo. Zo geriefelik as wat, aj't goed in je 
ommegaon leuten. 

Willem en ik hadden him goed veurhullen dat et ok ofvalen kon, dat 
de overstap van Mestricht naor een dôrp vlakbij Amsterdam wel 
slimme groot was. Goed, bi 'j hadde daor zien neve en de vrouw zit-
ten, mar veerder ok bek hielemaole niks, en in Mestricht had hij zien 
kunde; hij mos d'r mar niet op rekenen dat die vaeke langes kommen 
zollen. Zo haj' dat now ienkeer, daor moj' je niet op verkieken. 
Misschien dat ze nao verloop van tied es een keer kwammen, mar 
alleman hadde et drek mit zien eigen leven en zoe'n vere reize kwam 
d'r meerstal niet van. Hi'j kon toch ok naor een verzorgingsfiat in 
Mestricht? 

Zo hadden we op him inpraot, Willem en ik, mar et hadde niet hul-
pen: Fons was gaon. En et was ofvalen, zwaor ofvalen. Dat zee hij 
niet mit zovule woorden, mar ik vernam et tussen de zinnen deur a'k 
mit him belde. Nee, anspraoke had hi'j niet vule, de neve kwam ien 
keer in de veertien daegen een klein half uurtien en dat vrornmes zag 
hij praktisch nooit. Drek, iederiene hadde et drek. Ja, et mos wel 
wennen, et mos barre wennen. Ik heurde an zien stenune en de stiltes 
tussen de zinnen dat hij ommeraek spiet hadde van zien beslissing en 
gao weg nut Mestricht. Mar hij zol et niet toegeven. Nog niet. 

'Zoj' niet weerommegaon, Fons? Wat kan 'tje schelen, perbeer daor 
een klein flattien te kriegen, dan bij' jezels lange redden en ie bin op 
bekend terrein. Gao toch weeromme, man, begreefje niet veurdat et 
je tied is.' 

'Och nee, Frank, et zal wel wennen.' 
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Over de hobbelige, idioot hoge verkeersdrumpels de ik deur de ni'j-
bouw van et dörp. Een man is an 't auto schoonmaeken. Mit dit weer! 

A'k in et oolde dörp komme, zie 'k et meer; een hiel aende kan 'k 
over et waeter henne kieken. Et straand is leeg, et paviljoen dichte. De 
lange riegels parkeerde auto's die zoemers de straoten van et dörp ver-
sieren, bin d'r niet. Alles is lieke rustig. Even wiefel ik welke weg a'k 
nemen moet naor et tehuus. Die veur of nao et witte resteraant? Ik 
gokke goed, die d'r nao is de Gerard Doulaene en die moe'k hebben. 

De auto zet ik aachter et gebouw op et parkeerterrein; naost een 
ofvalbak ligt een flut stokkend glas. Een vrouw lopt, ruit een brief in 
de haand, veur de anleunhusies langes naor de rooie brievebusse even 
wiederop. 
& doe de auto op slot en loop et gebouw in: bij de ingang bliekt de 

boel vertimmerd te wezen. Mit de lift schiet ik in een tel of wat naar 
de twiede verdieping. Vanuut de lift, de gang uut, de bocht omme en 
dan bin 'k d'r. De deure zit op slot, a'k belle komt d'r gieniene. De 
buren, waor a'k vraoge as ze ok weten waor Fons is, zeggen dat hij 
naor de fysiotherapeut is, mar hij kan elk ogenblik weeromnie-
kommen. Ik kan d'r wel even inkommen, de koffie is klaor. 

'Nee, ik lope de gang wat op-en-daele, ik bin zuver wat stief van 't 
lange in de auto zitten.' 

Twintig menuten laeter komt hij in een karregien de hoek van de 
gang omme. 

'Frank?' 
'Verdikkeme Fons, wat doe ie in zoe'n rottig karregien?' 
'De bienen, Frank, et is hopeloos op 't ogenblik, ik kan kwaolik een 

stap maeken. Mar wat moet ie hier?' 
'Willem het je perbeerd te bellen, mar hi'j kreeg alliend vremde 

geluden te heuren. Waoromine hej' niet zegd daj' zoe'n stok aachter-
uut gaon binnen? Ie hadden toch bellen kund, dan ha'k eerder kom-
men kund, mar as ie gien mond losdoen, wee'k ok niet as je wat 
schilt. Mar wat is dat mit dat tillefoonnommer van je? Hej' een aan-
der nommer kregen? Is d'r een ciefer veur kommen of zo?' 

Fons dot de deure los en we gaon et huus in. In de kaemer Mest hi'j 
me een stoel an. Deurdat d'r gien blad an de bomen zit, kuj' now een 
aende over et dörp uutkieken; bij de zoemerdag kiek ie tegen een 
grune mure an. Op et platte dak van de rekreaosiezael stam een poele 
bevreuren waeter. Ik kiek Mm an as hij zien rolstoel veur et raem dae-
lezet het. 

'Fons, Rosalie is weeromme, Willem het vandemorgen held. Nee, 
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kiek mar niet zo schrikachtig, d'r is gien verzin meugelik. Hi'j zee 
dawwe drekt kommen mossen, ie weten ja wawwe indertied mit 'n 
drienend ofpraot hebben. De rekening moet vereffend wodden. De 
plooien van et verleden platstrieken, zo zee Willem et vandemorgen.' 
'Rosalie? Nao al die jaoren? Mar dat kan toch niet, et is grif een ver-

zin, Willem moet hint verzind hebben.' 
'Et is gien verzin, zee Willem, hij het heur zels zien.' 
'En zij hint?' 
'Nee, netuurlik niet, dan was ze now al lange vot west.' 
'Dan zuj'm et klussien tegere opknappen moeten, Frank, ik kan niet 

mit naor Twente, ie zien et, hier, kiek de hanen es, kiek dan hoe bul-
terig as ze wodden. Docht ie dat ik daor een pistool mit vaasteholen 
kon? Rosalie... Nao al die tied... Wie hadde dat now daenken kund. En 
now bij 'm van doel om te doen wawwe eertieds ofj,raot hebben?' 

'Waor maek ie aanders ofspraoken veur?' 
'Haost zesenveertig jaor, Frank, et is zo onderhaand een meenskele-

ven leden.' 
'Ofspraoke is ofspraoke, we zollen et mit 'n drienend doen.' 
'Hoelange is et leden dawwe dat oij,raot hebben? 0k haost zesen-

veertig jaor, vlak nao die moordperti'j. We weren jong, zi'j was jong, 
we bin onder de bedrieven oolde kerels wodden. Al die tussenliggen-
de jaoren, al die keren dawwe mekaander troffen, we hebben 't d'r 
nooit weer over had.' 

'Omdat et niet an de odder was, mar we wussen et, et het al die jao-
ren nooit bij oons weg west, we hebben et altied mit oons mittoogd. 
Et was een belofte die niet in te lossen was, mar as hij in te lossen 
was, dan zowwe d'r veur staon.' 

'Ik kan niet, dat ziej', der Dritte im Bunde is of en versleten, Frank.' 
Et klinkt sarkastisch. 
'Ik zie eten et spiet me veur je.' 
'Spiet, wat het een meenske an spiet van iene aanders?' 
'Ie bin bitter, Fons, is et allemaole zo zwaor te verteren?' 
'Och, wat weet ie van mi'j, Frank, ie weten niks van mij as 't d'r op 

ankomt. En Willem ok niet. Ik bin altied allienig west, ik hebbe me 
altied allienig vuuld. Et het een speuling van et lot west dat wi'j d'r 
krek mit 'n drienend overbleven binnen, dat hadde krek zo goed aan-
ders wezen kund. Willem en ieje pasten altied beter bij mekaander; 
hoe goed awwe ok konnen, in wezen wa'k altied een butenstaonder. 
Zo he'k dat temeensen altieten vuuld.' 

Hi'j trekt even een pienlik gezicht en verzet een bien. 
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'As disse rotkwaole nog slimmer wodt, och now ja, laot ok mar, ie 
moe'n naor Twente veur je heilige missie, zesenveertig jaor nao de 
oorlog. Het Willem dat schiettuug nog? De pistolen?' 
'Ja.' 
'Weet waj'm doen, Frank. Ik wol dat ze mar niet weerommekonirnen 

was. Konnen we dat ellendige verleden mar vergeten.' 
'Dat kan niet, daor is d'r tevule veur gebeurd, dat weet ie hek zo 

goed as ik. Een aander verleden hewwe niet: dit is oons verleden en et 
is van oons gemienschoppehk. Ie kun de kop wei in et zaand stikken 
en hek doen as et allemaole niet gebeurd is, mar dan hooi ie jezels 
veur de gek: we zullen et mit dit verleden doen moeten. Mar hoe zit 
dat now aenhk mit die verhipte tillefoon van je, ik hebbe je ok een 
keermennig perbeerd te bellen de laeste tied en et lokte mi'j 6k niet, 
hej' now wèl of niet een aander nommer kregen?' 

'Ofsleuten.' 
'Ofsleuten?' 
'Ofsleutenja, ie heuren toch wa'k zegge; ze hebben me ofsieuten, ik 

hebbe gien tiilefoon meet' 
'Mar waoromme?' 
'Omda'k te hoge rekenings hadde en et niet meer betaelen kon.' 
'leje?' 
'Ikke ja, ie kieken me an as ziej' ze vliegen. Ziej' now wel daj' me 

niet kennen. Dat haf niet docht of wel dan? Die keurige Fons, dat 
aorige, verlegen joongien nut Limburg, in disse deur- en deurkeurige 
verzorgingsfiat, is een wanbetaeler. En hoe is dat zoveer kommen mit 
die keurige Fons? Omdat hij tevule 06-nommers dri'jde. Ja, ja, 
Frank, daor kiek ie van op, hen, zoe'n oolde viezerik, wie hadde dat 
now daenken kond.' 

Zien stemme klinkt sarkastischer as sarkastisch. 
'En wie belde Fons dan allemaole? Michael en Vincent. De homo-

lijnen, Frank, al die verhipte homolijnen, de hiele dag aachter me-
kaander deur a'k d'r aorighied an hadde. En dat telt lekker op. Dan 
kriej' hoge rekenings, et lopt nut de haand, ie kun de zwik niet meer 
betaelen en dan kommen ze van de ptt om je de boel of te sluten.' 

'Luuster es, Fons.' 
'Nee, ie iuusteren naor mij, veur ien keer luuster ie naor mij, naor 

wat ik te zeggen hebbe. Waj' daornao doen moej' zeis weten, gao mar 
naor Willem in Twente en voer dat plan van oons drienend mar uut. 
Ik lees et wel in de kraante, ik zie et wel op 'e tillevisie. Mar eerst 
luuster ie naor mi'j.' 
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Zien stemme is inienend niet bietende, niet spottende, niet sarkas-
tisch meer, mar zuver wat hulpeloos. 

'Ik heb et deur de jaoren henne altied oppot, d'r nooit over praot, et 
nargens kwiet kund; ik heb d'r de laeste tied een protte over naodocht 
en ik wil et je zeggen, al kost et me oonze kammeraodschop.' 

'Dat kost etje niet.' 
'Ik hebbe krek as iederiene mien dromen had, dromen die nooit nut-

kommen binnen. 0 ja, ik hebbe mit mannen ommedonderd. In bars, in 
sauna's, op duustere parkeerterreinen, ze kwammen bij me thuus. Ik 
laot d'r hier nog wel es iene kommen, veur geld kuj' alles kopen, en 
ze bin zo goed treend dat ze niks marken laoten as ze mien vergmui-
de hanen zien. Mar d'r is nooit echt gevuul bij; dat het ok haost nooit 
zo west, d'r was nooit gien liefde, et dri'jde altied allienig om et 
genot. As et gebeurd was, vuulde ik me an de iene kaant lekker en an 
de aandere kaant belabberd, mar een dag laeter verlangde 'k d'r toch 
weer naor. En toch kon 'k altied zomar verliefd wezen, mar altied op 
'e verkeerden, waor a'k gien hans bij hadde: een buurman, een 
mooie wegwarker. Op j ow ok.' 

Et is even stille in de kaemer. 
'Dat schokt je, hen?' 
'Ja.' 
Butendeure wodt de bewolking wat minder dikke, een peer storm-

voegels zeilen veur et raem langes, een auto van Van Gend en Loos 
ridt de diek langes. De klokke tikt de tied vet. Op 'e taofel mit et 
roodpluchen klied staot een bottien mit twie plakkies bolle d'r op. 
Zien eten nog van vandemorgen? 
'Op mij?' 
'Op jow.' 
'Dat wus ik niet, ik heb d'r nooit wat van verneumen. Et is zuver 

nooit ok mar ien keer in me opkommen. Eerlik waor niet.' 
'Ik geleuf je wel. Ie hoeven niet zo benauwd te kieken. Et is lange 

leden dawwe stief naost mekaander op die koehilde in Twente laggen 
en et is gien wonder dat ie nargens wat van verneumen hebben. Ie 
dochten ja mar an ien ding. Rosalie. God allemachtig, wat waj' weg 
van die meid, et straolde je tot de ogen uut. Rosalie, Rosalie en nog es 
Rosalie. De aanderen hadden et eerst niet in de gaten, mar ik zag et 
votdaolik. Ie hadden nargens aanders oge veur, et is dus niet zo nuver 
daj' nooit wat murken hebben. Ie weren stiekelbliend veur wat d'r 
veerder om je toe gebeurde.' 

Hij lacht inienend. 
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'Wat hadde ik Rosalie bi'jtieden graeg wezen wild. Now schrik ie 
alweer, hen?' 

Hij is inienend ok weer eernstig. 
'Weej' nog van dat onweer? Och nee, netuurlik niet  dat is vanzels 

niet in jow onthoold hangen bleven.' 
Ik laot niet marken as ik et me wèl of niet herinnere en hole me op 

'e vlakte. 
'Onweer? In Twente?' 
'Et was op een laete zoemeraovend, we stonnen veur et raem naor de 

pikzwarte lacht in et westen te kieken. Je omke docht dat de bujje wel 
om oons hennegaon zol en dat leek eerst ok zo, mat uuteindelik kre-
gen we de volle laoge. We laggen daar naast mekeer op 'e koehilde, 
dat weej' vanzels nog wel: ie weten nog wel dawwe daor sleupen. We 
hadden bek de eerste slaop te pakken, doe et onweer losbastte. 
Godsamme, wat een noodweer, de iene knetterende slag nao de aan-
dere. Ik telde stiekem hoevule tied as d'r zat tussen weerlocht en don-
derslag, mar ze kwammen op et Iaeste drekt op mekaander. Echt waar, 
ik was doods- en doodsbenauwd. Dat bin 'k altied west veur onweer; 
mem was et ok indertied en die het me die benauwdens gewoon an-
praot: ze het me d'r as 't waore nut besmet. Ik kreup stief tegen je an, 
ie zullen 't wel niet meer weten, mar ikke wel, ik sleug een aarm om 
je henne, zo bange wa'k, zonder da'k wus wa'k dee. Laeter, doe de 
bujje ofzakte, kreeg ik in de gaten wa'k daon hadde, mar doe kon 'k 
je zuver haost niet meer loslaoten, zo lekker vuulde et. Ik heb et 
bewust rekt. Ik hebbe zels even in me ommegaon laoten en striek je 
deur et haor; ik docht - och, et was een idiote gedaachte vanzels, een 
meens het now ienkeer wel es van die idiote gedaachten, mar ik docht: 
misschien wedt et dan wel wat. Misschien begint hij mi'j dan ok wel 
deur et haar te strieken. Mar ik heb et niet daon. Gelokkig mar.' 

Hi'j glimkt een betien, mat de zeerte die op zien gezicht te lezen is, 
kan hi'j d'r niet mit wegnemen. 

'God Frank, wat waj' verschrikkelike staepel op Rosalie. Eremor-
gens, weej' dat nog, stonnen we allegeer in de wal, daor was ien van 
de iekenbomen raekt deur de bliksem, de stokken baste laggen aenden 
van de boom of. Neffens mi) was et ien van de bomen waar zoe'n 
roekenust in zat. Och, ie bin dat netuurlik allemaole vergeten, kiek as 
doe ik drenkend was.' 

Hij daenkt even nao. 
'Dat was op ooldejaorsaovend. Wat veur troep kregen we doe te 

drinken? Van dat eigenstookte spul van een kerel daor tint de buurt. 



Anton. Kuj'm je nog veur de geest haelen? Klein, gedrongen, bosse-
lig haor en een snorregien. Wat een starke rommel! Now wa'k trou-
wens niet zo dronkend as jim allemaole dochten. Ja en jim mar hunen 
omdat ik wat zwiemelig de deure uutleup, omda'k pissen mos. Fons 
kan niet over draank, oons kleine Fonske is boven zien theewaeter. 
Goed, ik was anscheuten, mar ok niet meer as dat; dronkend wa'k 
niet. Ik heb et mitspeuld, ik hebbe bek daon as ik in de lorem was, 
omjim een genoegen te doen. Zo bin 'k laeter de ledder ok opstraam-
peld: ik heb daon as kon 'k d'r mar kwaolik tegenop kommen. Mit 
opzet. En ik bin mit kleren en al op 'e metras daeleploft. En ieje me 
mar drokkerds in de zied geven. 

"Hé Fons, ie moe'n de kleren uutstrupen en onder de dekens kroe-
pen; op disse meniere bekluum ie vamiaacht nog. Toe now, je, ie bin 
verdikkeme zo dronkend as een oele. Kom op, geef es wat mit, hooi 
je now niet zo lam, ie bin hek een zak mael. Wark even mit, Fons, 
dan struup ikje de kleren wei nut." 

En ik hebbe me zo dronkend veurdaon a'k kon, Frank, en ie hebben 
me de Meren uuttrokken en me instopt. Ik dochte: ie weten mar nooit. 
Gek da'k was.' 

Hij hoolt him even stille. Een vrommes komt de kaemer in mit et 
eten. 

'Mar meneer Kösters, jow hebben et brood van vandemorgen nog 
niet iens op. Et staot d'r nog bek zo as 't d'r vandemorgen ok sten. Ie 
moe'n wel wat eten, heur, ik reken d'r op daj' et waarme eten wel ope-
ten en niet staon laoten, dan wedt et koold en is d'r niks meer an. 
Waarm opeten.' 

Ze kikt mien kaant op. 
'Ik gao zo vet,' zeg ik. 
Et vrommes lopt de deure weer nut. Ik kiek op et gelozie. Et is bek 

twaelf ure. Fons ridt naor de taofel toe en kikt onder et lit: kookte eer-
pels, wottelties en vis. 

'Et eten is best, mar ik kan 't niet op. Woj' een stokkien van de vis?' 
Ik schuddekoppe. 
'Ik hebbe bolties in de auto liggen, die eet ik dommiet wel op a'k 

naor Twente riede of ik stikke onderwegens even an.' 
'Weet waj'm doen, Frank, et is krapan vuuftig jaor leden, laot wat 

west het toch mit niste.' 
'Dat kan misschien wei niet, Fons, dat weet ie ok wel, daor is d'r eer-

tieds tevule veur gebeurd. En now moe'k gaon. Et spiet me daj' niet 
mitkunnen. Dat mien ik oprecht. Nee, zeg mar niks meer, et het goed 
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west daj' je uutpraot hebben: een meens moet bi'jtieden schoon schip 
maeken. Dat moe'n Willem en ik ok. Et is niet aanders. Eet now mar, 
dat vrommes het geliek, dommiet wodt je de boel koold. Ik komme 
gauw es weer, ik beloof etje, dan kun we dan es wat langer praoten.' 

`Groeten an Lies.' 
`Za'k doen.' 
Ik huvere a'k buten komme en doe de kraege van dejasse in de hoog-

te. 
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Vanuut een tillefooncel bel ik Willem op. 
'Willem, ik komme allienig en et kan best nog even duren veurda'k 

d'r bin. Et lopt allemaole wat nut de haand, et duurde bij Fons wat 
langer as da'k docht hadde.' 

'Komt Fons niet mit?' 
'Nee, et gaot niet zo goed mit him, hij zit in een karregien. Wus ie 

dat?' 
'Nee. leje dus ok niet?' 
'Nee, we hebben een hiele tied niet mit mekeer praot.' 
'Wi'j ok niet. Doe we mekeer de laeste keer zaggen, scharrelde et 

toch nog wel zoe'n betien?' 
'Et kan hadde venanderen, dat ziej' mar weer. Ik vertelle et hiele 

verhael wel a'k bij je bin, mar ik kan dus niet sekuur zeggen hoe laete 
as et wodt. Ik neme hier bij Naarden de Al en dan gao 'k zo boven 
Amersfoort en onder Apeldoorn langes rechtstreeks op Twente an. 
Mar ik ete onderwegens eerst ok nog wat, ik bin zo flauw in de huud 
as wat en de bolties die 'k bij me hebbe, he'k gien zin an. Ikjaege d'r 
niet tegen, heur.' 

'Now moe'we et dus mit 'n beidend opknappen, Frank.' 
'Ja. Hej' nog wat heurd?' 
'Ze zit nog in et motel.' 
'Juust.' 
'Je wiefelen toch niet?' 
'Nee.' 
'Goed, dan haelen we onder de aovend de pistolen op.' 
'Waor liggen ze?' 
'Altied nog op etzelde plak. In et kapellegien. Maria het d'r al die 

jaoren persoonlik over waekt. We laoten Fons zienes d'r gewoon lig- 
gen. Een schoffien leden he'k d'r nog es bij keken, alles in odder, d'r 
is gieniene die zoks bij Maria zocht.' 

'Ik stappe now in de auto, Willem, ik zie je in de loop van de mid- 
dag wel.' 
Et is drek op 'e weg. Overal is de riep now zo staorigan van de lanen 

verdwenen. Ik rie honderd, de aandere auto's vliegen me zowat alle- 
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maole veurbi'j. 
Onderweg, a'k zowat halverwege bin naor mien inschatting, stik ik 

an bi 'j een wegresteraant. Et is ien ure. Ik kiek even in een kraante, 
die goenend op een taofeltien liggen laoten hebben. Grote koppen: 
Irak bereidt een ni'je anval veur. Et weerbericht verwaacht lichte tot 
maotige vost. Morgen zal de zunne et van de bewolking winnen. De 
kommende daegen wodt et geleidelik an meer winter. Allemaole 
etzelde as wa'k al op 'e radio heurd hebbe. Oold ni'js. 

Ik legge de kraante daele as et maegien de sop brengt, de damp krin-
gelt in de hoogte. Op et parkeerterrein staon een stokmennig grote 
vrachtauto's. Schieve veur me zitten drie dikke vrouwluden an een 
hiempe appelgebak init rejaol slagroom d'r overhenne. De drie 
Gratiën. Et vaalt me zomar in. Et schilderij van Rubens. Ze zollen d'r 
zo veur poseren kunnen. De iene het een kloddertien slagroom op 'e 
kin zitten. Ze veegt et gauw mit een buusdoekien vot as ien van de 
aandere vrouwluden hem d'r opmarkzem op maekt. 

In et Rubensjaor, in 1977, vreug de kraante as ik daor een groot stok 
over schrieven wol en ok een stok over de tentoonstelling in 
Antwarpen. Ik kneupte d'r mitien een stolcmennig vrije daegen an 
vaaste, huurde een hoolten vekaansiehusien in Westenschouwen, 
pakte mien spullegies en zette of. Lies en ik konnen in die tied niks 
van mekeer velen, oonze verholing ston op springen, dat de opdracht 
en gao naor België kwam goed uut. Et was een betien een vlocht, mar 
et was de ienigste meniere om et, al vlochtende, in de bienen te holen. 
De eerste daegen bekeek ik Zeelaand. Ik ree een aende op 'e fiets die 

in et barghokke bij et zoemerhusien ston. De omliggende dörpies 
bi'jlanges, over et fietspad deur de dunen. D'r ston een stevige wiend. 
Ik was doodop doe 'k an et aende van de middag weeromine was. 

Eredaegs nam ik de auto en vervolgde mien toeristische exkursie: et 
kesteel van Haamstede, Middelburg, Veere, een cirkel van husies om 
et karkien van Dreischor henne. En op 'e boulevard van Vlissingen 
zag ik de grote zeeschippen over de Westerschelde veren en ik nam 
me heilig veur dat et veerweg et beste was as Lies en ik nut mekeer 
gaon zollen. Mar hoe vaeke ha'k me dat al niet veumeumen? Zij wol 
niet, dat was zeker, en ik was de hieltied te laf west en zet et deur. Et 
was da'k een vrij bestaon bij de kraante hadde en niet op gezette tie-
den thuus hoefde te wezen. Rk een kantoorbaene had hadde, zo'k 
tegen de muren opvleugen wezen. Mar ik mos et now toch es deur-
zetten: we verprutsten oonze levens op disse meniere. Argernissen, 
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bulten argernissen, over en weer, en aanders niks. 
Willem en Mathilde hadden wat dat anbelangt verstaandiger west as 

wi'j; die weren uut mekaander gaon, doe ze deur had hadden dat et 
nooit echt wat wodden zol. Nooit wat wodden kon. De oorlog hadde 
Willem in de wege zeten en die zol him altied in de wege zitten blie-
ven. Mathilde was laeter weer trouwd mit een timmerman in Delden. 
De beide jongen kwammen riegelmaotig bi'j Willem, die weren zels 
al jaorcn trouwd en hadden intied al grote kiender 

Ik keek de schippen nao en inienend kwam dat lietien me in 't zin. 
Hoe et Wette, wus ik niet meer, mar et gong over lochies op 'e Schelde 
en mem zong et vroeger. Vroeger en laeter. 

Ik weet niet hoe oold a'k was da'k onder de aovend bi'j heur op 'e 
schoot klauterde en stief tegen heur ankreup. Ik gong nog niet op 
schoele. Een klein joongien dat veilighied en geburgenhied zocht. 
Heit was nog niet thuus van de febriek, mem hadde de broodtaofel 
zoe 'n betien half en half klaormaekt. De hond sneuf, hij reuk et eten 
op 'e taofel. Mem gaf him een aai en stuurde him in de maand. Hij 
leut him as een gewillige sul sturen en plofte in de maand daele. 
Butendeure donkerde et, de toeken van de rozepolle streken in de 
wiend tegen et keukenraem langes en maekten de hieltied weer een 
betien een krassend geluud. Zo now en dan gong d'r een fietser de 
diek langes. Ik heup nog wat stiever tegen heur an. 

'Zing nog es, men.' 
'Wat moe'k zingen, mien jonge?' 
'Dat wet men wel, et lietien over de lochies op 'e Schelde.' 
'Mar dat zing ik haost iedere aovend veur je. Za'k es een aander lie-

tien zingen?' 
'Nee, ik wil et vassien over de lochies op 'e Schelde graeg heuren.' 
En zi 'j  zong en ik luusterde mit et gezicht stief tegen heur schôlk an. 

Ze zong en ze vertelde. Ze vertelde over laeter, as ik naor schoele 
gaon zol, een protte leren zol, groot wezen zol en veur heur zorgen zol 
as zi'j oold wezen zol. 

'Zal ik dan veur jow zingen, men?' 
'Dat liekt me goed toe, mien jonge.' 
'Et lietien over de lochies op 'e Schelde?' 
'Best, mien jonge.' 
Doe heurden we de buterdeure. Heit. Flora kwam uur de maand en 

leup wiemelstattende en een betien piepende naor de deure. We heur-
den hoe heit in et aachterhuus de klompen onttrok. Hij zol de jasse 
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uutstrupen en een mondvol waeter drinken bi'j de pompe. 
Ik glee bij mem van de schoot en zij stak de laampe op. De hiele 

keuken was zomar inienend vol schaden. Schaden tegen de bedstee-
deuren, schaden op et behang. Mem trok de overgedienen dichte en 
dri'jde de laampe, die begon te walmen, een aentien leger. 

Laeter. Ik riede mit heur deur de gangen van et tehuus. We kommen 
de dokter tegen. 

'iloj,' zegt mem. 
'Hoj,' zegt de dokter. 
Hij geit heur de haand. 
'Hoe gaot et vandaege, vrouw Van Andel?' 
'Goed. Frank is bij me. Dat is mien zeune.' 
Ze wiest naor mij. De dokter lacht, klopt heur even op 'e aarm en 

lopt deur. 
'Aorige man,' zegt ze. 
We bekieken de tentoonstelling van schilderi'jen, die ze in de lange 

gang maekt hebben. Veur een schilderi'j mit een hond d'r op blieven 
we staon. 

'Moej' es kieken, mem! Flora!' 
'Is 't Flora echt?' 
'Dat daenk ik niet, mar hij liekt d'r wel een betien op.' 
Ik riede heur veerder. 
'Dat ze Flora hier op een schilderi'j staon hebben. Wat mooi, mien 

jonge, we moe'n d'r aansen nog mar es even henne te kieken.' 
In de grote hal zet ik heur karregien naost de grote baank. 
'Za'k oons ieder een bekertien thee ophaelen?' 
'Dat liekt me goed toe, mien jonge.' 
Ik haele thee. Ze wil et, glundig en al, drekt opdrinken. 
'Even waachten, mem, et is hiete. Woj' d'r een koekien bi'j hebben?' 
'Dat liekt me goed toe, mien jonge.' 
Ik loop naor et winkeltien, koop een pakkien waofelties en voere 

heur d'r iene van op. 
'Za'k je over vroeger vertellen? Ie vertelden mi'j vroeger ok altied 

verhaelties, verhaelties over laeter, za'k jow now verhaelties over 
vroeger vertellen?' 

'Dat is goed.' 
'Weef nog wel da'k onder de aovend, awwe de laampe nog niet op 

hadden, bi'j je op 'e schoot heup en daj' dan een lietien veur me zon- 
gen?' 
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'Dat kan wei.' 
'Weej' nog welk lietien?' 
Ze kikt me vraogende an. 
'Nee.' 
'Et gong over de lochies op 'e Schelde.' 
'Kan wel wezen.' 
'Ie zongen dat haost iedere aovend veur me. En dan lag Flora in de 

maand en dan bleven we krek zolange in schiemerdonker zitten, tot- 
dawwe de deure in et aachterhuus heurden en heit thuuskwam van 
zien wark op 'e febriek. En dan stak ie de laampe op.' 

'Ja.' 
'Woj' nog een siokkien .thee hebben? How, pas op, ie griemen, hooi 

je buusdoek d'r mar onder, aanders komt alles op je jurk telane.' 
'Ik moet naor 't husien.' 
Ik pak heur et bekertien thee ont, drink et zels leeg, en zet et lege 

bekertien naost me op et taofeltien. Dan de ik mit heur weeronime 
naor de kaemer. We karren weer bij et schilderij langes mit de hond 
d'r op. Ze markt et niet. Ze zit in et karregien te riegerollen. 

'Ik moet naor 't husien toe.' 
'Ja mem, ik kan niet hadder, we bin d'r zo, ie moe'n nog even vol- 

holen. Kuj't nog wel even volholen?' 
'Nee, ik hooi et niet meer.' 
A'k heur even laeter in et husien omhogens tillle, lat ze alles lopen en 

ik roeke dat ze de broek vol het. Ik zet heur op 'e pot. 
'Even waachten, mem, ik zal even een zuster haelen, dan kan die je 

wat schoons anstrupen.' 
In et zusterhokkien op 'e gang is gieniene te bekennen. Ik lope weer- 

omme. Ze kreunt een betien. 
'Gien zuster, mem, zal ik et dan mar doen?' 
'Dat liekt me goed toe.' 
Ik paklce schone kleren nut de kaaste, beginne heur te verredden en 

neurieje zachies et lietien over de jochies op 'e Schelde. Vroeger en 
laeter. De rollen bin ommedri'jd en dat dot zeer. 

Die dag ston ik in Vlissingen te kieken naor de grote zeeschippen die 
onderwegens weren naor Antwarpen, de stad waor ik eredaegs naor 
toe gaon zol om in et Keuninklik Museum veur Schone Keunsten de 
grote Rubenstentoonstelling te bekieken en d'r een stok over schrie-
ven te gaon. 

De morgen da'k d'r henneiieden zol, vuulde ik me ronduut belab- 

46 



berd en beroerd. Mit zere, braanderige ogen keek ik deur et slaopkae-
merraem van et hoolten zoemerhusien. Een liester hipte in et grôs 
omme. Et leek een mooie dag te wodden, d'r sten gien of kwaolik 
wiend. De haanddoeken hongen zowat stille an de liende in de tuun 
van et husien. In et oosten kwam de zunne op an een onbewolkte 
locht, et weer leut him goed anzien. 

Mu en een betien dwiel zette ik een ketel waeter op et gas en wusk 
me. Misschien dat et in de loop van de morgen wel bekommen zol. Ik 
bleef van doel en gao d'r toch henne. Ik at een broggien, zette de sme-
rige koppies- en boddeboel op et aanrecht daele, zette de tasse in de 
auto en ree vot. Ik vuulde me slaanterig en et was hek as wodde 'k 
een betien rilderig. Griep vanzels, dat kon 'k now hielemaole niet bru-
ken. Verdikkeme ok, wa'k drekt mar naor Antwarpen gaon in plak 
van eerst wat in Zeelaand omme te poelevinken, dan ha'k now op 
bedde kroepen kond. Zo'k asnog weerornmegaon? Et was toch ok te 
gek om mit de zieke huud op pad te gaon. Nee deurzetten, misschien 
bekwam et wel; as et echt niet gong, kon 'k altied nog weeromme-
gaon. Et was de wereld ok niet nut. 

In Antwarpen raekte ik de auto kwiet, niet al te veer van et museum 
of. Bij een appetheek kocht ik een pakkien asperinen en in een kefé 
bestelde ik een hiete bak thee, vreug om een glas waeter en nam twie 
asperinen in. God zegene de greep! 

Doe toffelde ik, nog lieke belabberd, naor et museum en bekeek de 
meesterstokken: Spaanse grandes, Medici's in volle glorie en protten 
hotsevodserige mythologische godinnen. 
En ik zag heur: Suzanna Fourinent, overkommen vanuut de National 

Gallery in Londen. Ze keek me an vanonder heur zwierige, donkere 
hoed mit veren d'r op, de hanen kroost onder de bost, mit heur lin-
kerhaand hul ze heur kleurige jurk beet. Ze keek mij ok an, een tik-
keltien ondeugend en onbevangen. Et was kiek as fonkelden heur oor-
bellen in et locht van de laampen. Een toefien haor kwam an de rech-
terkaante van et gezicht speuls onder de hoed weg. Een mooie 
medam. Een pracht van een medam. Ik beurde et geroezemoes van de 
meensken om me henne niet meer. Ik was veer van huus. 

Zij hadde mien bewondering veur et schilderi'j zien. 
'Hoe hiet ie?' vreug ik. 
'Paula.' 
Ik keek van heur naor et petret van de meester en dan weer naor heur. 
'Ie lieken op heur, ik zegge Suzanne tegen je.' 
Ze lachte. Mit et heufd een betien schieve hadde zij et petret ok nog 
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es goed in ogenschouw neumen. 
'Ja,' zee ze doe, 'ie hebben geliek, ik hek een betien op heur.' 
We leupen veerder bij de doeken langes, as was et de gewoonste 

zaeke van de wereld dawwe de rest van de schilderijen tegere beke- 
ken. Bij Rubens en zien kammeraoden uut Mantua bleef ze staon. 

'Ie lieken op ien van de kammeraoden.' 
'Op welke?' 
'Op 'e mooiste,' zee ze plaogende. 
Ik huverde een betien. 
'Vuul ie je niet goed?' 
'Grieperig, gewoon een betien grieperig in de huud; ik vernam et 

vandemorgen al, doe 'k van bedde kwam, ik bin misschien wat beyon-
gen. Ik hebbe eregister een aende in de straffe wiend opfietst, mis-
schien dat ze me doe wel pakt hebben; et zal vanzels wel weer over-
beteren. Gewoon de huud wat van de regel. En as et niet overgaot, 
kroep ik vanaovend vroeg op bedde mit een citroengrog.' 
Die middag zatten we mit 'n beidend in een kleine gelegenhied in de 

binnenstad. Ik bestelde stokbrood en weer hiete thee, een protte hiete 
thee. Ze keek me een betien bezorgd an. Ik wol et niet recht toegeven, 
mar ik vuulde me meer as ellendig. 

'Oao mit me mit naor huus, et is onverantwoordehik en zie alhienig 
hielemaole weerornme naor Zeelaand, ik wone hier kotbi',j. Ie kun 
kwaolik op je bienen staon, ie lopen zo stottelig as wat. Aj' wat krie-
gen onderwegens, et is vraogen om ongelokken. Wees now mar wie-
zer en doe niet zo eigenwies. Kerels kun ok zo eigenwies wezen.' 

'Ie konnen d'r wel verstaand van hebben.' 
'Waorvan?' 
'Van kerels.' 
'Daor heb ik een hieleboel verstaand van.' 
'Zo.' 
In de kleine slaopkaemer trok ze et gedien dichte, ik stniupte de kle-

ren uut en heup klappertanende onder de dekens. Ze brocht hiete 
melk en twie asperienties en keek zo now en dan even om de hoeke 
van de deure. In de kaemer ston de tihlevisie an. Et heufd bonkte me 
van de kopzeerte. 

Eremorgens was et over, ik vuulde me wonderhik genoeg weer hie-
lemaole goed. Ze trok et gedien los, verwende me mit toast mit ere-
beiesjem en thee en kwam naost me op bedde zitten. Ze keek hoe ik 
at en dronk, streek me over de stoppelige wangen en haelde een krab-
bertien en ziepe. 
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'Ie stiekelen.' 
'Hoe kom ie an scheerspullen?' 
Ze lachte wat en trok de schoolders op. 
'Veur de kommende en de gaonde man,' zee ze raodselachtig. 
Ik bleef een dag of drieje bi 'j heur. Et was een vekaansiebevlieging; 

meer niet, mat ok niet minder, dat wussen we beidend van et begin of. 
Ik hadde mit ienige riegelmaot aeventuurties waor Lies niks vanof 
wtzs; misschien vermoedde ze et wel, mar ze leut nooit wat marken, et 
leut heur vermoedelik ieskoold. 

As de meester nog leefd hadde, dan hadde hi'j oons schilderen kund 
zoas hij indertied de Dionysische lusten van et Vlaamse volk schil-
derd hadde. We hadden mekaander uutbundig lief, vri'jden dat et 
klapte. 
Laeter keek ik tussen heur elpee's, zocht de Songs of Leonard Cohen 

d'r uut en dri'jde Suzanne. 

Suzanne takes you down 
to her place near the river. 
You can hear the boats go by. 
You can spend the night beside her. 

Dat dee ik en zij leut mij de revier zien, de Schelde, en de stad. We 
slinterden tegere over de Keyzerlei; mit et heufd in de nekke bekeek 
ik de trotse gildehuzen op 'e Grote Mark en de kattedraal. Ineen klein 
harbargien in de buurt van de haven atten we en dronken d'r een fles-
se wien bij leeg. Een man speulde op een moenike. In et donker van 
de cinema zatten we stief naost mekeer, zij streek mit heur bien bij 
mienes langes. Thuus was veer vet. 

Morgens wodden we naost mekeer wakker, d'r koerden doeven op 
et dak, et geluud van de straote drong van verens deur tot in de slaop-
kaemer. Zij sleup nog. Ik lag stille naor heur te kieken. Ze aosemde 
mit kleine hotties, ik streek heur even deur et haor en legde veurzich-
tig de tippe van de deken over heur blote schoolder henne, kwam van 
bedde en stniupte de onderkleren an, die kriskras over de grond lag-
gen. Tussen de tanen deur fluitte ik et lietien: And Jesus was a sailor 
when he walked upon the water. 

Laeter was ik weerommereden, eerst naor Zeelaand, dan naor huus 
toe. Een peer keer nog heurde ik wat van heur. Een kot biiefien, een 
kleurige ansichtkaorte uur Blankenberge. Lies vreug niks. Ik docht dat 
ik heur nooit weer zien zol. Tot die aovend, jaoren en jaoren laeter, 
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was dat ok zo. 
Ik was laete thuuskommen, Lies zat in de kaemer onder de laampe 

in een tiedschrift omme te blaederen, ik drokte de tillevisie an veur et 
laete ni'js. Even twiefelde ik een ogenblik, as ze et now wèl was of 
niet, doe zwinkte de kamen heur kaant weer op en was et dudelik. Ze 
was et. Paula. Oolder, mar ze was et ontegenzeggelik. Een betien 
onbevangen keek ze me een onderdiel van een tel recht in de ogen. 
Doe klapte ze enthousiast, bek as et volk om heur henne, veur de 
veurman van et Vlaams Stok. 

Ik kwam ovenende, zette de tillevisie nut en leup naor de deure. 
'Wat zuj,' vreug Lies, 'gaoj' now al op bedde?' 
'Douchen,' zee ik. 
Ik vuulde me beroerd, as mos ik kotsen. Onder de douche perbeerde 

ik et verraod van me of te spuien. Et verraod van Rosalie, et verraod 
van Paula. 
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Aachter et huus schrief ik over et verraod van Lies. Mem het heur 
trouwens altied steevaaste van Liesbeth nuumd. Al schrievende hoop 
ik reddag holen te kunnen. Boekhooldkundig perbeer ik mien leven 
tot now an toe, mit alle zerigheden, te odderen. De plussen an de iene, 
de minnen an de aandere kaant. De minnen nemen de meerste mum-
te in beslag, mar argens diepe in me leeft et verlangst om deur iene 
beslissende zet in et leven liekwicht tussen plus en min te kriegen. 
Et is zoet weer, op 'e betichten zeggen ze, dat et dattig graoden wod-

den kan. In alle vroegte he'k al een taofel en een stoel aachter et huus 
in et schaad sjouwd. Zo now en dan komt ien van de drie katten van 
de buren, tussen de pollen deur, de tuun insloepen en strikt me bij de 
bienen langes en a'k middags, tussen et schrieven deur, buten een 
broggien ete, zitten ze alle drieje om me henne te longeren. De ber-
taolste, een jong siefers kaetertien springt bij me op 'e schoot, stikt 
de rechterveurpote uut en perbeert me een stokkien bolle nut de hanen 
te pakken. Ik geve ze allemaole wat. Mit grote ogen volgen ze al mien 
bewegings, d'r ontgaot heur niks. A'k de boel opredde, gaon de beide 
ooldsten vot; et kleine kaetertien gaot laankuut bij me onder de stoel 
liggen te slaopen. Zien boekten gaot riegelmaotig op-en-daele, hij het 
de bek een aentien los en trilt of en toe een betien mit de snute. 

Hoge in de tocht zweeft een koppeltien zwelvers op 'e jacht naor 
moggies. Et is aende juni. In de tuun bluuien de stokrozen en de 
leslaanse pepavers in een weldaodige overvloed. De brem zit vol 
zaod. Tientallen vlinders kommen op 'e paorse vlinderpollen of, as 
wapsen op een sjerppot. 
Et is dreuge, een peer musken liggen in et zaand te wadderen. De ere-

beien wodt niks op disse meniere. Ik zol ze riegelmaotig waeter geven 
moeten, mar et gesleep mit de gieter is me tevule wark. 
Bij de buren brengen ze et peerd mit een protte bombarie in et vee-

waegentien en rieden d'r even laeter et hem mit of. In de veerte, tegen 
de bos an, trilt de hitte boven et laand. Alles bluuit en leeft disse zoe-
mer heviger as aanders liekt et wel en ik schrief over et verraod van 
Lies. Een boekhooldkundige min. 
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Et was in et twiede jaor nao de oorlog, 1947; ik warkte hek een peer 
maonden as duvelstoejaeger bij de kraante. Doe ik aovens thuus-
kwam zat mem op me te waachten; now dee ze dat wel vaeker, mar 
minder naodrokkelik as now. Et vul me drekt op dat heur gedrag aan-
ders was as aanders. 

'Liesbeth het d'r west, Frank; ik weet niet wat ze hadde, mar ze més 
mit je praoten. Ja, ie weren d'r vanzels niet; dat wus ze toch ok wel, 
zoj' zeggen. Aj' dan vanaovend bij heur kommen wollen, dat wol ze 
graeg. Ik weet niet wat d'r is, Frank, mar ik maeke me zuver een 
betien zorgen. Misschien dat et niks is, mar toch.' 

'Mem maekt heur altieten vusen te drok.' 
'Ja, dat kan wel, ie hebben makkelik praoten. Et zit me toch niet lek-

ker, ik zol d'r nao 't eten drekt mar hennegaon a'k jow was.' 
'Et is deensdagaovend en deensdagsaovens voetbal ik, dat wet Lies 

ok wel. Ze moet niet zo drieven, daor hooi ik niet van; et is bi'jtieden 
bek een kleveklasse, zo Uit ze heur an je vaaste. Ik wor d'r soms toe-
reioers van. Ik bin echt niet van doel en geef et voetballen over. Ze 
verwaachten me op 'e trening.' 

'Toe now, Frank, veur ien keer. Wat hindert dat toch, gao now mar 
naor heur toe vanaovend: et was overdudelik dat ze argens mit zat te 
holen en te keren. Toe Frank, ik maek me zuver een tikkeltien onge-
rust.' 

'Dat het mem al zegd.' 
'Mar misschien is d'r wel wat mit heur volk; dat voetballen blift d'r 

wel. Ik docht dat jim zo goed akkederen konnen de laeste lied. Et is 
een aoxig maegien, Frank; ie konnen et minder treffen.' 

'Dat zegt mem ok iederkeer.' 
'Ik mien et.' 
'Goed, ik zal d'r hennegaon, mar as 't ien of aander verleggien van 

lik me 't vessien is, gao 'k drekt weer vot. Ik laot me niet kommede-
ren en drieven, daor he'k et mier an.' 

Ze zatten mit 'n drienend bij de taofel, in de veurkaemer, Lies en 
heur oolden. Zonder wat te zeggen keken ze me an. 

'Wat is d'r an, wat binjim stille, is d'r wat slims gebeurd? Jim kie-
ken toe as staot de wereld op et punt om te vergaon.' 

Lies heur mem kwam in de bienen. 
'Gao zitten, Frank, we moe'n praoten, mar ik zal je eerst koffie 

inschinken.' 
D'r ston al een koppien veur me klaor op 'e taofel. Ik gong naost Lies 

zitten. 
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'Wat is d'r an, Lies, wat kiek ie me now reer an, zeg now es wat.' 
Heur mem gong d'r weer bij zitten. 
'Zeg et mar, Lies.' 
Mar Lies zee niks. Ik keek vraogende van de iene naor de aandere. 
'As Lies et dan zels niet zeggen dust, dan zal ik etje zeggen, Frank,' 

zee heur heit. 'Lies het oons verteld dat ze een poppien kriegen moet. 
Van jow.' 

Et was krek as begonnen de muren om me henne te bewegen. 
'Van mi'j?' 
'Van jow, ja. Ja, now Lies?' 
Lies nikte mit een vuurrood heufd. Ik perbeerde nao te daenken, 

mien gedaachten op een riegeltien te kriegen. Et was krek as de Friese 
klokke de hieltied hadder begon te tikken, et dinderde me deur et 
heufd henne. Appelsche, daor was et gebeurd. Et kon niet aanders. 
Hoelange was et leden? Twie maonden? Goed twie maonden? 

Mit een koppel jongvollc wawwe mit de vrachtauto van Jan van Veen 
naor Appelsche west. Et was een straolende zoemerdag west. Lies 
was anhaelig. Ze had et zo regeld dawwe overal naost mekeer zatten. 
Ze perbeerde me te kriegen, al twie jaor laank; mit de bevrijdings-
feesten was et aenlik al begonnen. Ik wus niet wa'k wol, wat a'k mos. 
A'k eerlik was, dan was d'r mar iene, Rosalie, mar die kon 'k niet 
kriegen; dat was veur altied veurbi'j. Lies dan? Ik argerde me bi'jtie-
den wild an heur geklaai. Ze was niet echt onaorig, mar ze perbeerde 
me té opzichtig te versieren. An de aandere kaant gaf mem hoge van 
heur op. 
'Een keurig net maegien; d'r is denkt mij niks op heur an te marken 

en op heur volk ok niet. Nelle had warkende meensken. Ik begriepe 
niet waoronime aj' niet wat aoriger tegen heur doen. Wat as west het, 
is veurbi'j, Frank. Weerommelcieken geft niks, daor schiet ie niks mit 
op. Et leven ligt veur je, mien jonge, niet aachter je, geniet d'r now 
mar van.' 
Mit mekaander wawwe die middag de bos inlopen. Lies was op een 

gegeven niement wat aachterbleven: een stientien in de schoe, zee ze. 
Ik waachtte een aentien veerder op heur, de aanderen leupen deur. 
Doe ze nut et zicht weren kwam ze overaende en op me toe lopen. Ze 
pakte me bi'j de haand en nam me mit van et pad of de dichte bos in. 
Even veerderop verleidde ze me zo geraffineerd as ze mar kon, een 
veuropzet plan was et west, en ik leut me verleiden. Op een kleine 
eupen plak in de bos vri'jden we, tussen mos, bentepollen en heide. 
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Ze maekte me gek en wild in de kop nam ik heur. 
len keer eerder was et zo gebeurd. Mit Rosalie. Mar van heur had ik 

echt huilen. Tiedens et vrijen mit Lies docht ik an heur, Rosalie, en 
ik verbeelde me dat zij et was die onder me lag. Mien verraod. Vanof 
et begin was ik Lies in wezen al niet trouw. Laeter lag ze tegen me an. 

'Ik hooi van je, Frank, ik wil jow hebben en gieniene aanders. Geef 
ie ok zovule om mi'j as ik om jow geve? Zeg es wat.' 

Mar dat dee ik niet. Nao een posien klopten we oons de roegte van 
de kleren en zochten de aanderen op. Ze gniffelden, Lies kleurde, ik 
perbeerde zo onverschillig meugelik te doen. Die middag in 
Appelsche, et kiend was van mi'j, dat was zo zeker as wat, d'r was 
niet de geringste twie fel. Mit aandere jongen gong ze trouwens hiele-
maole niet omme. Ze wol mi'j en gieniene aanders. 

'Gao tegere mar een aentien buten lopen,' zee heur mem. 'Jim moe'n 
mar es praoten, liekt me zo, en dan zal 't wel et beste wezen dawwe 
mit jow oolden d'r bi'j ok mar es om de taofel moeten, Frank, want 
d'r zal wel trouwd wodden moeten. En we kun d'r wel bi'j zitten gaon 
te malkieken, mar gebeurd is gebeurd en we moe'n zien daj'm onder-
dak kriegen, Lies en ieje.' 

We leupen buten, Lies en ik; ik was ienentwintig, zi'j was twie jaor 
oolder. We zeden weinig. Zij pakte me bi'j de haand en sleug een 
aarm om me henne. Hoe goed a'k et me ok perbeerde in te daenken, 
ik kon me d'r gien veurstelling van maeken hoe et wezen zol om mit 
Lies een huusholing te hebben, heit te wodden. Et ston zoveer van me 
of. 
En of ik van heur hul? Ik môs van heur holen. Mem hadde geliek: ze 

was niet lillik, in de veerste veerte niet, ze was aenlik best wel knap. 
Ik wus dat d'rjongen weren die een ogien op heur hadden en ofgeun-
stig op mij weren, omdat ze mij hebben wol. Mar hul ik wel van 
heur? Of zol zoks mittertied gewoon kommen, mo'k an et idee wen-
nen dat wi'j now levenslaank tegere wezen zollen. Levenslaank... Ik 
huverde een betien. 

'Hej't koold?' 
'Nee.' 
'Hool ie van me?' 
Ze kreup mit et heufd tegen mien jassien an. 
'Zeg es wat, Frank, vien ie 't niet mooi dawwe een kiend kriegen? 

Ik zol zo graeg willen daj' bek zovule van mi'j huilen as ikke van 
jow. Bi'j' niet een klein betien gek op me?' vlaikte ze. 
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'Ja.' 
'Dan is et goed. Ie zullen zien dat alles goedkomt, Frank, we redden 

et tegere best op. We rooien et wel.' 
Ik sleug de aarm steviger om heur henne. Now zol ik toch etzelde 

vulen moeten as ik bij Rosalie vuuld hadde. As et goed wezen zo!, 
zo'k me now gek van gelok vulen moeten. Een gevuulte dat je deur 
alles hennegaot, mar ik vuulde niks. Ik vuulde me leeg van binnen en 
zweverig, omda'k niet wus hoe we d'r now veerder mit an mossen. 
Echte liefde had ik allienig veur Rosalie vuuld: dat in Appelsche 
hadde niks mit liefde te maeken had. Ik kon et in mezels inienend 
haorscharp beriddeneren, zag et allemaole weer veur me: et was 
gewoon toegeven an een lichamelike behoefte west, geilighied, meer 
niet. Daor wa'k veur deur de kni'jen gaon, veur et kotstondige genot, 
niet veur heur. In mien hatte wus ik dat et zô was, mar ik duste et 
mezels niet te bekennen en speulde as ien van de speulders, in een 
bliekber niet te stoppen tragedie, et spul mit. 

We trouwden op een stille middag in de vroege haast. Feest wedde d'r 
niet van geven, dat wol Lies niet en a'k eerlik was, had ik d'r ok gien 
behoefte an. Alliend de naoste femilie en kunde kwam oons bij oons 
thuus fielseteren. We zatten allemaole in de grote kaemer, Lies en ik 
naost mekaander op stoelen die deur mem versierd weren. Ik vuulde 
me ongemakkelik en keek stiekem naor heur. Ze keek me an, lachte 
en kneep me even in de haand. Ik lachte weeromme. 
De kaemer wodde rokerig in de loop van de aovend. D'r gongen star-

ke verhaelen over de taofel van de omken. Omke Jan hadde zoas 
gewoonlik et malle vessien an en vertelde over zien jonge jaoren as 
melkersknecht in Duutslaand. Willem was d'r en Fons nut Limburg. 
Een protte gelegenhied om mit heur praoten te kunnen was d'r niet; 
neffens mij hadden ze bel goed in de gaten dat d'r van mien kaant 
niet vule spraoke was van liefde en genegenhied, mar zij speulden et 
spul ok mit. Fons zee weinig, et was krek as vuulde hij him nog min-
der op zien gemak as ik. A'k zien kaant opkeek, ontweek hij mien 
ogen, keek hij de aandere kaant op. De onilcen lachten om de starke 
verhaelen van omke Jan in Duutslaand, heit sleug d'r bij mit de haand 
op 'e taofel, de koppies rinkelden in de paanties. 

Laeter op 'e aovend raekten de manluden an de kejak en de vrouw-
luden an de advekaot; mit zuIveren lepelties schepten ze et gele spul 
op. Ik was bliede doe mem en Lies heur mem de reumelties opredden 
en de koffiekoppies weer op 'e taofel kwammen mit een grote schao- 



Ie kedetties mit keze en schinke. Ik at d'r drieje op, Lies mit muuite 
mar iene. 
Doe iederiene vot was, bleef zij bij me. Centen veur een eigen huus 

hawwe niet, we zollen veureerst bij heit en mem inwonen. We kre-
gen ien van de kaemers onder en boven een slaopkaemer an de aach-
terkaant van et huus. 

Die naacht haelde ze me an en ik leut me arihaelen. Mem hadde mis-
schien ok wel geliek, et hadde beroerder treffen kund. Ik streek heur 
mit de haand over de boek. Daor gruuide mien kiend. Vun ik dat een 
plezierige gedaachte? Mien zeune. Haand in haand mit mien zeune 
deur et laand beinselen, tegere voetballen, mit mien zeune op 'e nekke 
deur de bos; hij peertienrieden bij mi'j op 'e kni'jen, zoas ik vroeger 
peertienreden hadde bij heit- Zo vul ik in de slaop in de naacht nao 
oonze trouwdag, mit gedaachten an een zeune die nog geboren wod-
den mos, een kiend dat oons bij mekaander holen mos. Een zeune die 
nooit geboren wodden zol. 

Et verraod van Lies. Et was op een aovend in de laete haast, argens in 
november, een peer daegen nao Sunte Matten, dat ze vertelde dat d'r 
gien kiend kwam. Ik hadde heur die keer anhaeld, we hadden de 
gedienen dichtetrokken, in de kachel knapte een stok hoolt. Ik had 
heur bij me op 'e kni'jen trokken, heur weer mit de haand over de 
boek streken, heur kieteld en.plaogende fluusterd dat ze nog niet slim-
me dikke wodde. Zonder wat te zeggen leut ze me even begaon en doe 
bekende ze et. 

'D'r komt gien kiend, Frank, nog niet temeensen. Ik hope dat et wel 
gauw zowied wezen zal, mar ik bin niet eerlik tegen je west. Ik moet 
etje now wel een keer zeggen, ik kan et niet langer verbargen; ie zien 
et goed, ik wor ommes mar niet dikker.' 
Ze staemerde, kon muuilik uut de woorden kommen en duste me niet 

an te kieken. 
'Gien kiend?' 
Ik streek heur nog een keer verwonderd over de boek henne. 
'Mar dat kan toch niet? Bi'j' naor de dokter west? D'r is toch niks 

misgaon? Vertel Lies, ie maeken me ongerust: d'r is toch niks slims 
gebeurd? Bij' vandaege bij de dokter west? Hej 't kiend verleuren? 
Nee toch? Zeg now wat!' 

'Nee Frank, ik heb et verzunnen da'k een kiend kriegen mos. Doe 
we vandezoemer mit mekaander vot weren he'k et d'r op anlegd. Je 
gek perbeerd te maeken. Ik heb et vanteveuren hielemaole uutkiend 
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hoe a'k et anpakken zol. Ik was zo verschrikkelik benauwd da'k je 
aanders niet kriegen kon. Ik schaeme me, ik weet wel dat et verkeerd 
van me was, mar ik kon niet aanders. Aanders haj' niet mit me trou-
wen wild, is 't waor of niet?' 

Ik zee niks weeronime. 
'Mar et kan ommes best allemaole nog goedkommen, we kun tege-

re zat kiender kriegen, ieje en ikke. Daenkje dat es in, wij tegere een 
kiend. Zeg es wat, Frank, kuj 't me wel een betien vergeven? Ik snap-
pe wel da'kje bezeerd hebbe, mar et bezaacht wel weer, je.' 

Ik zee niks. 
'Kuj't niet een betien begriepen? Ik bin zo gek op je, Frank, ik kan 

niet zonderje, ik mos jow hebben en gieniene aanders.' 
Ze perbeerde me weer an te haelen, mar ik weerde heur of en leup 

de deure uut. Meer as een ure leup ik doelloos omme: et liefste zo'k 
veer votgaon, de hiele mikmak aachter me laoten willen, vergeten wil-
len. Zwiemelig op 'e bienen leup ik de straote uut, bij et station lan-
ges en et gebouw van de noodslaachteri'je. Ik heurde in de veerte de 
laeste trein votrieden. Ik vernam et zwinkien regen niet iens. 
Verdoffeld leup ik nao verloop van tied toch weer over et spoor naor 
huus toe. 

Een aentien veur me uut gaon de spoorbomen dichte. De rooie loch-
ten knipperen. De auto's veur me minderen vaort en stoppen. De trein 
naor Almelo. Ik komme in de buurt, nog even en ik bin d'r; et is 
hooguut nog een kertier. Hier ree ik indertied mit heit naor toe, in de 
trein, doe die me naor omke en die brocht. Treinen. 

Een droom. Ik bin mit mem op een station. Welk station et is wee'k 
niet, mar ik daenke dat et Amersfoort is, midden in et laand. 
Waoromme awwe opdat station binnen weet ik ok niet. Misschien dat 
ik mem votbrenge, dat ze een weke uutvanhuus gaot naor femilie. Dat 
dot ze ieder jaor. Soms breng ik heur vot, soms hael ik heur op; et is 
mar bek hoe et mit et wark uutkomt. 
We lopen op et perron henne-en-weer. Et is d'r niet slimme drok, een 

man mit een aktetasse lopt oons veurbi 'j nut grote treden. Hier en daor 
staot mar een inkeling nut een tasse of een koffer te waachten. Wij 
hebben gien tasseboel bi 'j oons, wonderlik is dat. Een postwaegentien 
ridt mit zakken post d'r op bij oons langes. Even wiederop haelt een 
man in een zwatte jasse een gehakballe uut een automaat. Ie zien et 
zelden zo uutzunderlike rustig op et aanders zo drokke station. 
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Toegeliekertied ridt d'r an weerskaanten van et perron een trein et 
grote station in. 

'De trein, mem we gaon naor huus.' 
Mem lopt op 'e verkeerde trein of: ik moet heur aachternao, ik moet 

heur bij de jasse beetpakken, heur waorschouwen dat ze op 'e ver-
keerde trein toelopt, mar ik komme niet veuruut. Ik perbere et uut alle 
macht, mar et wil niet. Et is bek as he'k gien beslot in et lief, as he'k 
gien gevuulte in de bienen; ik bin niet in staot om ok mar iene stap te 
verzetten. En ze lopt de hieltied veerder bij me weg. Ik zol et heur 
toeraozen willen: 'Mem, dat is de verkeerde trein, die moe'n we niet 
hebben, die gaot aansen de verkeerde kaant op. We moe'n de trein an 
de ere kaant van et perron hebben.' Mar ik kan niet praoten; ik bin 
stom, kan gien woord uutbrengen, hoe a'k et ok perbere. Ik doe de 
mond wel los, mar d'r komt gien geluud. Et zwiet brekt me uut. 

Ik zie mem in de trein stappen, een aentien deur de trein lopen en, 
niet veer van me of, veur een raempien an de perronkaant zitten gaon. 
Ik zol heur zo graeg beduden willen dat ze in de verkeerde trein zit, 
mar ik kan et niet. De kondukteur maekt anstalten om op zien fluitien 
te blaozen. Een peer tellen laeter snarpt et geluud over et perron. Hij 
kikt nog een keer beide kaanten op, bij de trein langes, as alleman 
instapt is. Dan stapt hij ok in, de deuren gaon dichte, en de trein ridt 
vet. Ik zie mem aachter et glassien zitten in heur grune jurk. Ze lacht 
naor me en ze zwaait. Ik zol weerommezwaaien willen, mar dat wil 
ok niet. Ik kan de aarms ok niet bewegen, ik bin nargens toe in staot. 
Dan maekt de trein een bocht en kan ik heur van et iene op et aande-
re ogenblik niet meer zien. 

Mar dan kan 'k me inienend wèl weer bewegen; ik kan weer lopen 
en ik kan weer praoten. An de aandere kaant van et station staot de ere 
trein nog te waachten. Alleman is al instapt; et is hek as staot de kon-
dukteur allienig nog op mij te waachten. }li'j kikt mien kaant uut, 
winkt me. 
Ik moet zien da'k thuuskormne, et kan ja best es zo wezen dat ze via 

een aandere route onderwegens naor huus toe is. Dat kan ommes niet 
aanders, perbeer ik mezels gerust te praoten. Ik moet zien da'k zo 
vlogge meugelik thuuskomme: misschien is zij dan al thuus, zit ze 
strakkies gewoon bij de taofel a'k de deure inkomme, het ze heur al 
verstruupt en is de thee al bruun. Ik lepe op een sokkeldraffien naor 
de ere kaant van et perron en stappe as laeste in de waachtende trein. 
Bi 'j ridt drekt vot, de goeie kaant op, naor huus. 
Mar a'k thuuskomme is ze d'r niet; ik roepe heur, mar d'r komt gien 
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antwoord weeromme. Ik kiek in heur kaemer, ik lope deur et hele 
huus. In heur kaaste hangen de jurken en maantels netties op 'e riegel. 
De staepelties ondergoed liggen d'r lieke netties in de legkaaste naost. 
Op heur naaehtkassien staot mien foto. Joongien van drieje. Onder et 
taofeltien staot de weegschaole. 
A'k wakker schrikke lig ik nog een ogenblik zuver verlamd van 

benauwdens. Dan weet ik et: mem is dood. Ze zal nooit weeromme-
kommen; ze is mit de trein onderwegens naor de iewighied. 

Veur me gaon de spoorbomen in de hoogte, de rooie lochten doven, 
de auto's veur me trekken staorigan op. 
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Bi 'j de twiede riegel verkeerslochten rie ik et nut de voegen gruuide 
dôrp in: Bonte. Al gauwachtig slao ik de Ennekerdiek in; ik xie de 
straote haost hielemaole uur tot ik an de rechterkaant et witte husien 
van Willem staon zie. De bi'jekaasten staon, zoas altied, onder et 
ofdakkien tegen de mure van et schuurtien an. Op et kleine hoekien 
arf ligt een grote opper blad, die de veurige haast bliekber bi'j toekeer 
veegd mar nog niet opruumd is. Een zwatte liester klauwt d'r mit de 
snaevel en de poten as een wildeman in omme. Et is half viere. Een 
kraantejonge fietst slingerende de diek langes. Et wodt staorigan kool-
der onder de aovend. 

Ik konme een betien stief en krebentig nut de auto, drok et wrakke 
hekkien an de kaant en loop et tegelpattien op naor de aachterdeure 
toe. An de geute naost huus hangen lange pegels ies. Ze fonkelen in 
et laete locht van de zunne. Veur et ziedraem hangt een riegel aepe-
neuten an een touwgien veur de voegels. Een vliegtuug gaot hoge deur 
de locht, een witte strepe hangt d'r as een lang lint aachteran. In de 
tuun zitten al knoppen in de netelrozen, hek as bi'j oons; ze lieken 
me hier wel zo vorlik toe. En hek as bij oons bluuien de snijklok-
kies. In et aachterhuus slat de hond an; een peer tellen laeter gaot de 
aachterdeure los, Willem staot mit de jasse an in de deure, de hond 
stoft bij him langes op mij of en berokt me speuls van alle kaanten. 

'Of Thor! Niet tegen Frank opspringen!' 
Ik aai him een keermennig over de kop; as beloning krie'k een waar-

me, natte slik over de haand weeronmie. 
'Daor waj' dus al.' 
Willem slat me op 'e schoolder. 
'& hadde je nog niet iensen verwaacht. Ie hebben zeker nog beheur-

lik toereden? Spietig dat Fons niet bij je is.' 
'Der Dritte im Bunde,' zeg ik, 'hi'j taekelt of, Willem. Et is een 

oolde kerel an 't wodden.' 
'Dat biwwe allegeer an 't wodden, Frank, oolde kerels.' 
'Ie hebben dejasse an.' 
'Me donkt, we mossen eerst mar even naor et huus; dat doen we ja 

altied aj' hier binnen.' 

['1'] 



'Mar now drekt al? Kan 't niet waachten?' 
'Dan hewwe dat mar daon. Et is now nog lochtig: we hebben et nog 

wel aanderhalf ure an tied. Mit dat heldere weer begint et niet zo gauw 
te duusteren en butendat kuj' al flink vernemen dat de daegen begin-
nen te lengen en morgen hewwe wel wat aanders te doen.' 

Et blift even stille. Ik wete waor as hij op doelt, mar et is bek as 't 
allegeer niet waor is: et is krek een droom; et is as speul ik mit in een 
tenielstok dat deur een onbekende, onzichtbere kracht baten oons 
omme regisseerd wodt. 

'Ik kan zeker wel mit jow mitrieden? Ie hebben de auto toch an de 
diek staon.' 

Ik doe de autodeure los; de waarmte in de auto is nog niet iens hie-
lemaole vot. Thor springt op 'e plaid die op 'e aachterbaank ligt. Ie 
kun drekt vernemen dat hij et wend is en gao mit Willem in de auto 
vot. Vergenoegd kikt hij oons van de aachterbaank of an. 

We rieden de straote nut en gaon even laeter onder de grote ver-
keersdiek deur, richting Saasveld. Zo op et eerste gezicht is d'r mat 
weinig veraanderd an et bochtige weggien mit an weerskaanten de 
hoge bomen en de boerderijen. De zunne staot lege in et westen. Een 
mooie winternaomiddag. As et nog zoemer west hadde, hadden d'r 
vlinders boven et laand zweefd an de zunnekaant van de boswallen, 
mar et is winter en hoe goed as de zunne zien best ok dot, de vlinders 
zweven niet meer, de vleermoezen kommen onder de aovend niet 
meer onder de geuten van de oolde boerderijen weg, de bijen zitten 
verscheulen in de kaasten en holen daor heur wereld mit heur eigen 
waarmte op een behaegelike temperetuur. De daegen zullen nog kool-
der wodden as de winter deurzet en ok hier zullen misschien gaanzen 
overkommen. As een teken dat alles veurbi'jgaot. Eindighied en 
oneindighied. 

Zo op et oge liekt et d'r op dat d'r een protte bij et oolde bleven is, 
mat dat is gezichtsbedrog. De bouw om et huus henne is veur et groot-
ste pat vot en de menninge naor et huus toe bestaot hielendal niet 
meer. De grote hoeken bouw mit eerpels en bieten, mit knollen, rogge 
en haever, et is haost allegeer ommeploegd en inzi'jd tot gröslaand, op 
een inkelde hoeke nao daor de veurige zoemer mais staon het. En 
awwe et laand deurlopen op et plak waor as de menninge vroeger was 
en bij de hoge wal mit de dubbele riegel ekkelbomen kommen, dan 
koj' keer op keer tot de ontdekking dat d'r eins niks hek bleven is, dat 
d'r vrijwel niks overbleven is van vroeger, dat alles veraanderd en 
vot is. Oplost in de tied. 
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Alliend de wal is d'r nog en zoemers de hempies, die deur et grös in 
de onderwal van de sloot kroepen en an de kaele vleerpollen en ver-
wilderde appelbomen ktij' zien dat hier een huusstee west het. Lange 
jaoren het d'r allienig nog een pompe staon, mar die is d'r now ok al 
een jaormennig niet meer en de pollen sni'jklokkies in et grös bin d'r 
deur onbekenden weghaeld en zullen now wel argens in een tunegien 
in de buurt stamt. 

We springen over een schol slotien en stappen deur et beschosselde 
grös. De zunne zakt staorigan vot, de locht zit in et westen vol mit 
lange oranje strepen. Pelgrimstocht naor een huus dat niet meer be-
stam, een tied die al lange veurbi 'j  is, een verleden dat meensken bi 'j-
tieden keunstmaotig levendig perberen te holen, deur een verbond an 
te gaon om wat d'r gebeurd is nooit te vergeten. Et gebeurde betaeld 
te zetten. Bloed mjt bloed. Thor scharrelt in de wal omme. 

Die dag scharrelden de kiepen onder de makke neutepolle in et blad 
van de veurige haast. Et was halverwege meert, de laeste daegen van 
de oorlog in Borne. De bomen zatten nog niet in 't blad. Et peerd leup 
in et kaampien laand veur et huus; et fraensde as et ien van oons zag. 
In de wal gongen de roeken tekeer: ze weren hek weerommekommen 
en begonnen, ietsien vroeger as aandere jaoren, an de nusten te bou-
wen. Kribbig en krassende, toeken stelende nut de aandere nusten van 
de klonie. D'r zatten wel dattig van die grote nusten in de dubbele de-
gel iekenbomen en zolange as et de meensken heugen kon, hadde de 
roekeklonie daor op datzelde stee zeten. 

Et boerespul was niet overdreven groot. Et was over et algemien 
goed onderhullen, alliend de dakgeuten lekten hier en daor een betien. 
Ze weren zo lege dat een volwassen kerel d'r staonde zowat inkieken 
kon. Van de weg of koj' et huus niet stamt zien. An de veurkaant gong 
et schoel aachter de grote wal, aachter et huus nut lag een lappe bos 
en an weerskaanten laggen hoeken bouw mit ok weer wallen d'r 
ommetoe. Aft niet wussen zoj' nooit zeggen dat hier een huus aach-
teruut ston. Allienig an de menninge koj 't zien, mar die kon bek lieke 
goed naor een hoeke bouw toe gaon of deur een boer bruukt wedden 
om et vee te verweiden van de iene lappe laand naor de aandere. 

Et huus ston op een daelders plakkien, nut et zicht van iederiene; 
onderdukers zatten nargens veiliger as hiere. Deur et hujvak kwaj' mit 
een ledder op 'e hilde, daor en in et hujvak zels hawwe oonze schoel-
plakken. Daor sleupen we, mar veerder haf hier kwaolik een scheel-
plak vanneuden. Overdag hulpen we omke Ties mit alderhaande ker- 
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weigies op et hiem en soms gongen we ok mit et laand in om helpen 
te vredigen. We hullen de menninge altieten wel zoe'n betien in de 
gaten, mar op et laeste sleet de waekzemhied veur een geveer dat him 
nooit zien leut. Wie zol oons hier ok over 't mad kommen, zoe'n 
aende aachteruut et laand in? Wie zol d'r op 'e streek trouwens niet te 
vertrouwen wezen? Veiliger plak veur onderdukers koj' in de veerste 
veerte niet bedaenken. 

En t6ch weren de soldaoten kommen. De soldaoten kommen altied 
en oven! op 'e wereld ai' d'r niet op vervat binnen. De dieze hadde 
nog boven et laand hongen. In et huus hadden ze in de keuken mit 'n 
drienend om de broodtaofel zeten: omke Ties, tante Fie en Peter. 
Peter, de verzetsman, hadde nog perbeerd om vot te kommen, over de 
stal, et huus uut, de lanen in. Mar aachter et huus weren de soldaoten 
ok west. Peter hadde scheuten, de soldaoten hadden weerommescheu-
ten. De schotten weren weerommekaetst tegen de hoge bomen in de 
wal. De hel was losbreuken in et parredies. De roeken krasten. 
Anzeggers van de dood, die heur malle bosschop uutraosden vanuut 
de wal over et laand. 
Doe et schieten ophul!en was, weren ze alle drieje dood west. Hoe et 

allemaole percies in zien wark gaon was, zol gien meenske ooit 
weten. len van de soldaoten was ok dood. Uut lelkens hongen de sol-
daoten et hek van de verzetsman op in de wal. As een ofschrikwek-
kend veurbeeld. Zoas boeren dooie kri'jen ophangen an hoge staeken 
op 'e bouw. Zo zal et je vergaon aj' niet doen wat as wij willen. 
Omke Tics en tante Fie leuten ze in huus liggen. Op 'e boek laggen 
ze, in et gaankien naor et aachterhuus toe, vlakbi'j de pompe en et tao-
feltien waor et vierpits pietereuliestel op ston. Doe gongen ze vot, de 
soldaoten, de menninge of naor et dörp toe. De dooie kammenod had-
den ze tussen heur in. 

Wij hadden et overleefd: Willem, Fons en ikke. Et was gien won-
der west, et was gien god west, et was gien bescharmingeltien west, 
dat toescheuten was doe et geveer nao an de huud kwam. Et was stom 
toeval west. We hadden morgens in de vroegte ontdekt dat de ofras-
tering van de kaampe laand waor de schaopen in leupen, stokkend was 
en dat d'r een stokmennig schaopen op et laand van de buurman 
weren. We weren mit 'n drienend, nog veur et broodeten, et laand 
inzet mit wat ark bij oons om de boel rippereren te kunnen. 

Doe we an 't wark weren was de mist opkommen, zomar in een 
menuut of wat trok de boel dichte. Dikke lappen grieze damp dwar-
relden over et veld. We hadden de soldaoten nog krek zien ankom- 



men, mar et was ondoenlik west om de meensken in huus een teken te 
geven dat d'r onraod was. Ze weren, zomar inienend, overal west, de 
soidaoten. Veur et huus, aachter et huus, bij et waegenhokke en de 
peerdestal. Mar de soldaoten hadden oons niet zien. Plat op 'e boek 
wawwe aachteruut heupen, et laand of, deur een gröppe, naor de bos 
toe. Laeter was de mist optrokken; et schieten was veurbi'j west, et 
geveer over, de anzeggers van de dood weer te heuren 

Die dag, op et aende van de oorlog, gongen de roeken de hiele dag 
as gekken tekeer. Ze bouwden niet meer an de nusten, mar cirkelden 
in grote bogen om et huus en de nusten henne. Eerst in de loop van de 
middag leek et d'r op dat ze een betien bekwammen. len keer vleugen 
ze doe nog es om et huus henne, doe vleugen ze vot. Vot van et buus, 
vot van de nusten, vot van de dood; naor et westen toe, om daor et 
leven en een ni'je meitied an te zeggen. Bosschoppers van ni'j leven. 

De voegels bin nooit weerommekommen. Die meitied niet, de mei-
tied van et aandere jaor niet, gienien veutjaor dat daornao kwam. De 
roekeklonie bleef veur altied onbewoond en de nusten verinneweer-
den deur de jaoren henne in weer en wiend. 

Of et verhael van de roeken echt waor zé gebeurd is? Misschien. 
Misschien ok niet. Mar zo is et verteld en deurgeven in et dörp en zo 
wodt et nég verteld, die hooginkelde keer dat d'r nog pnot wodt over 
die diezige oorlogsmorgen. Deur goenend die die tied mitmaelct heb-
ben, die weet hebben van wat d'r die dag op et aende van de oorlog 
gebeurd is, die de meensken nut et verhael kend hebben. As een soor-
tement volksverhael het et een eigen leven en een plak in de geschie-
denis kregen. Een verhael over een tied, die kotter leden is as dat et 
bi 'jtieden liekt en die deurleeft in et leven van oons drienend, in oons 
onthoold biwwe zowat daegeliks in die tied, beleven we die dag weer, 
de dag dat de roeken vlochtten. 

Thor snoft drok in de wal omme en hij stapt veurzichtig om een hoop 
prikke- en takkerommel henne. 

'Zol hij een mudde op et spoor wezen, Willem?' 
'Et zol me niks verbaozen: hek een plak veur een mudde, zoe'n buit 

takkeboel. Kom op, Thor, we gaon op huus an.' 
Mar de hond geft gien aosem, hij trippelt ongedurig om de takke- 

buit henne. 
'Thor!' 
De hond kikt aachterornme. 
'Hier Thor! We gaon op huus an!' 



Mit zichtbere tegenzin komt hij dan op oons toelopen. Halverwege 
oons en de wal kikt hij nog een keer aachteromme naor de buit tak-
ken, hij blift staon, kikt Willem an en maekt dan half en half anstal-
ten dat hij weeromme wil naor de wal. 

'Thor!' 
Willem zien stemme is overdudelik. Thor komt gedwee op oons toe-

lopen. 
'We mossen thuus eerst mar een broggien eten,' zegt Willem. 'Ie 

hebben onderwegens wat waarms had?' 
'Ja.' 
'Goed, dan kun we wel mit een broggien toe en dan haeien we nao 

't broodeten de beide pistolen op. We hebben et hier now wel weer 
bekeken.' 

Hij dri'jt him nog ien keer aachteromme en kikt naor et plak waor 
et huus staon het. Dat dot hij altied awwe hier west hebben. Dan sjou-
wen we over et hiem weeromme naor de vroegere menninge toe. Een 
betien verdoffeld paai ik aachter Willem an. 
Et begint now hadde te donkeren. In et westen bin de oranje strepen 

an de locht praktisch vot. Ik snoeve de vrieslocht op, et prikt me zuver 
in de neuze. Mem kon altied roeken as et begon te dujjen. 

Ik weet wel niet hoevule tied nao et wegraeken van mem dat ik dae-
geliks heur locht nog bij me hadde, dat ik heur nog roeken kon. 

Et was aovens om kwat over zeuven dat mem wegraekte, op een dag 
midden in de zoemer. De rozen in de tuun van et tehuus bluuiden roze 
en rood. & was de hiele dag bij heur west, zo now en dan kwammen 
de dokter en de zuster de kaemer in, die de hieltied bedaenkeliker 
begonnen te kieken. 

Ik hadde een tasse mit klereboel bij me en was van doel om d'r de 
kommende naachten te slaopen, omdat et hooguut nog een kwessie 
van daegen wezen kon, neffens de dokter. Lies was morgens bi 'j me 
kommen. We hadden elk an een kaant van et bedde zeten. Mem was 
niet meer bij kennis, heur aosemhaeling was slimme geheurig, ie 
konnen heuren dat ze vol sliemeboel zat. Veerder lag ze d'r rustig bi'j, 
ze was hielemaole niet roer of zo. Ze beweug niet, ze maekte gien 
geluud, alliend die pieperige aosemhaeling. In de loop van de morgen 
kreeg ze d'r een spuitien veur en bekwam et een betien. Nao theetied, 
om een ure of viere, gong Lies naor huus toe. 

'As et slimmer wodt moej' me bellen,' zee ze. 
Ik beloofde et, mar was doe al van doel om et niet te doen. Ik wol 
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allienig bij heur wezen, ik kon et niet velen dat d'r vremden bi'j 
weren, dat d'r vremde ogen over gaon zollen. En Lies was een vrem-
de, nao al die jaoren een vremde. 
Ik vernam dat et hadde minder wodde en gong bi 'j heur op bedde zit-

ten. De zuster kwam de deure in; ik zee dat ze votgaon mos, de dok-
ter hoefde ok niet te kommen, nee, we wollen tegere wezen. As ze 
mien vrouw nog bellen mos? Nee. Ik zol heurzels wel bellen. Laeter. 
Now niet. Now even gien aandere meensken om oons henne. Et was 
wel goed zo. Ze dee de deure aachter heur dichte. 
Bij mem op bedde at ik een peer plakkies bolle op, ik hul heur vaas-

te, streek heur over de reenfelige hanen en praotte tegen heur, praotte 
algedurig tegen heur. 

'Laot je mar gaon, mem: et het goed west, et het meer as goed west, 
et kon ja niet beter.' 

Ik fluusterde woorties die ik fluusteren kon omdat ik allienig mit 
heur was, omdat Lies d'r niet bij was. Woorties nut mien kiendertied. 
Kleine jonge bij zien mem op 'e schoot. Kleine zere dinkies: een 
kni'je deur de broek, een zere haand, de vingers braand an de hiete 
ketel, van de schommel valen. Kleine zere dinkies; geburgenhied en 
liefde zukende op 'e schoot bi 'j mem, stief tegen heur an. Wi 'j tegere 
in de keuken van et oolde huus, Marco en Flora laankuut veur de 
kachel. Zodaolik zol heit thuuskomnien van zien wark op 'e febriek. 
Wij tegere. Ik reuk heur Zocht, ik vuulde heur bost op-en-daele gaon, 
ik heurde heur aosemhaeling. 

Ik heurde heur aosemhaeling niet meer. Een hiel schoffien bleef ik 
nog stief tegen heur an liggen, mit et heufd bi 'j  heur op 'e bost. Mem 
en kiend. Ik was gien kiend meer. Ze had de mond los, mar ze zol 
nooit meer wat tegen me zeggen; ze zol me nooit meer bi 'j de naeme 
numen, ze zol nooit meer zeggen: 'Och Frank, mien jonge, we moe'n 
de meensken mar nemen zoas ze binnen en niet zoas ze wezen mos-
sen.' Veurzichtig drokte 'k heur de ogen dichte. Ze zol me nooit meer 
zien. 

Ik drokte op et bellegien en gong weer bi) heur zitten. Een schoffien 
laeter kwam de zuster. 

'Ja,' zee ze zachies, 'et is gebeurd.' 
Nog even bleef ik allienig bij heur, doe mos d'r van alles en nog wat 

regeld wodden. Ik gaf heur over an vremden. Twie zusters legden 
heur of, ze wusken heur, ze trokken heur de mooiste bloese an die ze 
hadde - iene mit blauwe strepen - en een donkerblauwe rok. Ik belde 
de begraffenisondememer as hij kommen wol en ik belde Lies. 
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In tussentied pakte ik op mem heur kaemertien alle goed in een stok-
mennig grote ofvalzakken: jurken, jassies, onderkleren, buusdoeken, 
schoenen. De schilderi'jgies en foto's haelde 'k van de mure en ik 
leegde et naachtkassien naost et bedde: et heurapperaot, een flessien 
ooldeklonie, een deusien sukelaogies, een string kralen, ansichtkaor-
ten die meensken heur stuurd hadden, haorkanmiegies en -spelties en 
heur haorrulegien. 

Mem hadde et haor altied op een rulegien had. Ik hadde heur nooit 
aanders kend as ruit lang haor. Et haorrulegien hadde ze van heur 
eigen haor maekt. Ik stopte et in een plestieken poedegien en stak et 
in de buse van de jasse. 

Doe kwam Lies, doe kwam de begraffenisondememer, doe kwam-
men de vremde meensken, die heur overal mit begonnen te bemuui-
en. Ik stapte even buten omme, de rozen reuken in de aovendlocht. In 
de hoeke bos naost et tehuus was een roekeklonie. Ik keek en ik luus-
terde, mar ik heurde ze niet; ik zag ze niet, zoas aanders, in de veerte 
boven de bomen vliegen. De anzeggers van leven en dood huilen heur 
verburgen. 

Thuus dee ik et haorruiegien in een zwat lakt deusien en zette et op 
mien buro in mien warkkaemer. Et reuk stark naor mem, et was heur 
locht; de locht die ik as kiend reuk as ik bij heur op 'e schoot zat. En 
zo now en dan dee ik et iittien even van et deusien en ik reuk. Ik reuk 
heur. 
Hiel staorigan mar wodde de locht minder stark. Zeker drie jaor he'k 

heur zo van tied tot tied nog roeken kund, heur nog dichte bij me had. 
Een toegift van de dood. 
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Willem rommelt bij et aanrecht omme mit een peer broodbotties. Hij 
keert lijm half en half naor me toe. 

'Af drinken hebben willen, d'r zit nog waeter in de kanne die op 'e 
taofel stam, et zal nog wel waarm wezen. En d'r ligt een theezakkien 
op et paantien, ik hebbe et mar ien keer bruukt vandemiddag. Hier 
hej' een koppien.' 

Hij zet een koppien veur me daele mit een lepeltien d'r in. 
'De sukerpot staot ok op 'e taofel, dat ik zol zeggen redde jezels mar, 

dan maek ik de broodtaofel onder de bedrieven klaor. Et is nog vroeg, 
mar we schoften op 'e tied; we moe'n de boel ophaelen veurdat ze et 
hekke veur et kapellegien mit een hangslot ofsluten, dat doen ze iede-
re dag. Awwe thuuskommen, Icuwwe altied nég wel wat kriegen.' 

Ik schinke waeter uut de kanne; et is lauw, et hietste is d'r al lange 
of. Ik floddere et suterige theezakkien d'r deur en scheppe d'r een 
leepvol suker in. De suker zit stief an de lepel vaasteplakt. Alles hier 
in huus zol wel es een goeie beurt hebben meugen. De thee smaekt 
nargens naor, mar et is beter as niks en ik hebbe aenlik best wel dust. 
Aachter mekeer drink ik twie koppen van et lauwe spul op en schep-
pe de niet smulten suker mit et lepeltien uut et koppien en stik et in de 
mond. 

Ik blaedere wat in de kraante van gister, die naost me op 'e baank 
ligt. Een foto van de begraffenis van de keuning van Noorwegen. 
Manluden in uniform, vrouwluden in et zwat mit walen veur et 
gezicht. 

Mem heur begraffenis was ienvooldig west, in oonze eigen dörpskar-
ke, zonder dooninee d'r bij. We hadden et d'r van te veuren over had. 

'Gien doonmee,' hadde ze zegd, doe ze nog aorig goed bij 't spul 
was, mar wel anvuulde dat et op et aende angong. 

'Doe ie et mar aft kunnen; ik hebbe graeg dat ie wat over mij zeg-
gen, ie kennen me et beste, dan blift et onder eigen volk. We hoeven 
d'r gien vremden iene bij.' 

We hadden beidend te vaeke en tevule doomnees op begraffenissen 
mitniaekt. Nikszeggende praot meerstal. Et iene stok nao et aandere 



uur de biebel, mar zo goed as niks over de versturvene zels. Een 
ofgang, zoe'n laeste gang, die ik heur graeg besperen wol. 

'Ik wil een keldertien,' hadde ze zegd, 'dat liekt me knusser toe. Ja, 
ik wete wel dat et wat wonder klinkt, mar et griezelt me altied toe as 
de kiste zo in de zwarte grond daelelaoten wedt. Mit omke Jan vroe-
ger ploempte de kiste zo et grondwaeter in. Dat wi'k niet, daor moej' 
veur zorgen. Ik wil een keldertien. Ik weet wel dat heit indertied zo 
begreven is, en et is misschien wel wat vremd dat hij niet in een kel-
dertien kommen is en ikke aanst wel, mar zo wi'k et hebben, Frank. 
Aanders griezelt et me toe. Zol dat wel kunnen?' 
'Grif wel,' zee ik, 'ie hoeven d'r niet over in te zitten, ie kun d'r van 

op an da'k d'r veur zorgen zal.' 
'Dan is et goed, Frank, en zaachte meziek. Ik hebbe liever niet dat 

d'r op et orgel speuld wedt: dat ding maekt zoe'n leven en ie kun zo 
heuren dat d'r orgelpompt wedt, ik vien dat niet mooi. En bloemen, ik 
bin gek op bloemen, rooie rozen en witte anjers. En a'k uutdreugen 
wor, moet dat mooie lied speuld wodden: Blief bij mij Heer. Gien 
doomnee, Frank, mar dat lied wèl.' 

'Ik wil een keldertien,' zee ik tegen de begraffenisondememer, die 
tegenover me bij de taofel zat in mem heur kaemertien van et tehuus. 
Op et bedde aachter me stonnen de zakken vol mit klereboel, die 'k 
krek inpakt hadde veurdat de man kommen was om de boel te rege-
len. 

Hij trommelde wat mit de penne op et pepier waor as hij alle bie-
zunderheden op invulde. 

'Een keldertien?' 
'Een keldertien, ja.' 
'I'm sorry, mar dat wedt vandaege-de-dag niet zo botte vule meer 

daon en ik weet ok niet as ze d'r daor bij jim op et karkhof wel zo 
drok op binnen. Ja, I'm sorry, mar ik raodejow zoks niet an.' 

'Et maekt me niet uut waj' me anraoden, mar wij willen et now ien-
keer zo.' 

Een betien mit tegenzin neteerde de man de bestelling. 
Aachterof bekeken hadde mem trouwens geliek had: et leek vule net-

ter, zoe'n keldertien. Witte waanden, witte stienties op 'e bojem. Et 
was krek as wedde ze daelelaoten in een eigen kaemertien, een knus, 
wit kaemertien, waor as ze veur altied uutrusten moch. 

'En ik wil graeg dat d'r klassieke meziek speuld wedt.' 
'Ja, l'm sorry, mar d'r kun gien cd's ofspeuld wedden in de karke, 



zoe'n instelaosie hebben ze daor niet veurhanen. D'r is een orgel.' 
'Ik wil niet dat d'r op et orgel speuld wedt, dat geluud is oons vusen 

te had. We willen zachiese meziek; dan huur ie mar een elektronisch 
orgeltien en iene die d'r op speulen kan.' 

'Tsja,' zee de man en hi'j tiepelde ongedurig, deur zoveul appatte 
verlangsten, mit de penne op et pepier. 

'0 ja, en ik wil graeg dat diegene van te veuren even kontakt mit me 
opnemt, zodawwe o1raoten kunnen wat d'r percies speuld wedden 
zal. En d'r hoeft gien doomnee bi'j: ik zegge zels et ien en aander.' 

De man schreef et op. 
'En ik wil dat de klokke luded wedt awwe et karkhof oplopen. En 

dan de bloemen, dat regelen jow ok, neem ik an?' 
De man nikte. 
'Meneer zegt et mar.' 
'Rooie rozen en witte anjers, een groot bloemstok, et geft niet wat et 

kost.' 
'En laeter zeker koffiedrinken in de harbarge van et dörp?' 
'Nee, kondoleren nao ofloop in de karke. De meensken drinken 

thuus mar koffie; ik moet niks van dat gekaekel nao ofloop in zoe'n 
kefé hebben. Een onterend gedoe.' 

Op dat moment kwam Lies de deure in; ze sleug de aarm even om 
me henne, we huilen mekaander zuver een tikkeltien onwennig beet. 

'De vrouw,' zee ik. 
De begraffenisondememer kwam in de bienen en gaf heur de haand. 
'I'm sorry.' 

'Sorry,' zegt Willem, 'mar haj' d'r liever toch niet wat waanns bij 
had? Ik kan oons elk nog wel een ei bakken, aj' dat willen.' 
'Gien drokte maeken, Willem, ik hebbe vandemiddag in dat wegres-

teraant ja al wat waarms had. Moe'k je aanst ok even helpen om de 
zwik op te redden?' 

'Bi'j' mal, ik zette de boel wel op et aanrecht daele; et zal d'r mor-
genvroeg nog wel staon as de keboolters et wark niet doen.' 

Ik kauwe et boltien mit keze op en spule et vot mit lauwe thee van 
waeter uut dezelde kanne en van etzelde theezakkien. Thor zit naost 
me te longeren: ik geef him et laeste stokkien van et boltien. De blau-
we vlammegies van de gaskachel daansen henne-en-weer. Ik wor 
zuver wat sloeg. 

'Ik zal een breekiezer pakken en dan gaon we,' zegt Willem as hij 
et brood ok op het en de smerige boel op et aanrecht bij nog meer 

70 



smerige boel zet het. De krummels die op et taofelklied liggen veegt 
hij mit de haand op 'e vloer. 
'Doe dejasse alvast mar an. Et is al aorig duuster, d'r is gieniene die 

oons dommiet zicht: zowat alleman zit om disse tied henne in huus. 
Lao'we mar lopende gaon, zoveer is et niet. Mit de auto vaalt et des 
te meer op.' 

Even laeter lopen we in de koolde de straote uur. Willem het geliek: 
d'r is haost gien meenske op 'e diek. In de meerste huzen daor we lan-
ges lopen, flikkert et blauwe locht van de Golf-oorlog op 'e tillevisie 
of van een tillevisiespullegien, mar dat liekt omtrent etzelde. Een katte 
schôt veur oons de weg over en springt een tuun veur een huus in. 

Et Mariakapellegien staot op een rustig plak in een klein park. D'r is 
in de veerste veerte gieniene te zien, mar kotleden het d'r grif nog al 
iene west, want d'r braant iene keerze veur et beeld. De aandere keer-
zen die d'r staon, een stok of viere, bin uur. Willem dot et iezeren 
hekke los, et piept een betien. 
'Ie blieven hier bij et hekke staon en holen veur de wissighied et pad 

in de gaten en aj' ok mar wat zien of heuren, dan waorschouw ie me. 
As d'r âl iene ankomt, doen we hek as willen we hier ok een keerze 
opstikken: ik hebbe veur alle zekerhied een deusien lucifes in de buse 
stopt.' 

Hij rammelt even mit et deusien om et me heuren te laoten. 
'Op alles veurbereid.' 
Fli'j gniest een betien. Mit zien buuslanteern en breekiezer gaot hij 

naor de linker ziedbaank. Ik heur hoe as hi'j een tegel losraomt. 
'Ik weet sekuur waor de pistolen liggen, ik daenk da'k Fons zienend 

hier mar laot.' 
Ik zegge niks weeromne en kiek mit ogen as spleties de diek uur. 

D'r is niks te zien. Ik kiek om me henne. Et kapellegien is groter as 
dat et in mien onthoold zat. De zaandstienen Maria, de keerzen, een 
peer vasen mit keunstbloemen, de braandschilderde raempies an 
weerskaanten, et knielbaankien van rood flewiel en de beide zitbaan-
ken an weerszieden tegen de muren an. Et vlammegien van de keerze 
daanst henne-en-weer. Et is bek as de wiend wat anhaelt. 
Vlak nao de oorlog was et kapellegien d'r nog niet, et is hier eerst in 

de vuuftigerjaoren daelezet. De eerstejaoren hebbende pistolen naost 
ien van de grafstienen, pal aachter et kapellegien, begreven legen. 

Willem staot weer naost me, hij knipt de buuslanteern nut en drokt 
me ien van de pistolen in de haand. Et is hek as me de vingers deur 
de koolde even vaasteldeven an et metaol. Ik barg et veer vot in de 
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buse van de jasse. Willem dot et piepende hekke van et kapellegien 
weer aachter oons dichte en we lopen et pattien of naor de weg toe. Ik 
kiek aachteroninie, de keerze veur et Mariabeeld braant de hieltied 
nog. 

Op dat mement gaot et as een flits deur me heime: misschien dat 
Rosalie hier west het en een keerze ansteuken het. Een gek idee, mar 
et kan. Ik perbere me heur veur te stellen as een vrouw van in de 
zestig. Et lokt me niet. Ik blief heur veur me zien zoas ze was in et 
laeste jaor van de oorlog. Veur mi'j is ze nooit een dag oolder wed-
den. 

Oonze voetstappen klikken weer op 'e straote, we lopen weeromme 
naor de Ennekerdiek. 

'Et is lange leden, Willem.' 
'Ja.' 
'Vien ie et goed waor we mit an de gang binnen?' 
'leje niet dan?' 
'D'r bin zovulejaoren overhenne gaon.' 
'Wi'j' d'r veurweg kniepen?' 
'Nee, mar...' 
'Aj' d'r veurweg kniepen willen, dan zeg ie et mar, Frank; dan redde 

ik et klussien allienig wel op.' 
'Ie bin had.' 
'Had?' klinkt et schamper naost me, 'd'r gaot gien dag veurbi'j dat 

et niet bij me is. D'r is gien aovend dat et niet bij me op bedde is, 
veurda'k in de slaop raeke. En naachs is et ok bij me: ik drome d'r 
van, en gien mooie dromen, dat za'k je wel vertellen. Ik bin altied een 
klein kiend in die verhipte dromen en ik zie et gebeuren. Ik zie hoe 
heit en mem doodscheuten wedden. Peter is d'r wonder genoeg nooit 
bi'j. Ik zie hoe ze perberen om vot te kommen, mar de Duutsers schie-
ten heur iederkeer weer dood. Droom nao droom. Dood nao dood. 
Soldaoten mit helms open lange leren jassen an. Ik weet hielemaole 
niet as ze helms op hadden en leren jassen an hadden, mar zo beleef 
ik et. En ik heure de hennen: ze gaon as gekken tekeer en scheuren an 
de tienen om Los te kommen. En ik bin een kiend; mij zicht gieniene, 
mar ik zie alles wel gebeuren: vanaachter de koeruties stao 'k alles te 
bekieken. Ik heure de geweerschotten, et goelen van de hennen, et 
krassen van de roeken en ik zie heit en mem dood in et huus liggen. 
lederkeer mar weer, et gaot mar deur en et gaot mar deur: d'r komt 
gien aende an zoas et liekt. Et bin mien heit en mem, Frank; zij bin 
indertied doodseheuten en et is heur schuld. Ie weten et.' 
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'Ja.' 
'Mar af d'r veurweg kniepen willen, geef je pistool mar op, stap 

dommiet drekt mar in de auto en tic mar naor huus, mar dan wi'kje 
hier ok nooit meer zien. Ie kun kiezen, Frank, mitdoen of opsodemie-
teren en nooit weerommekornmen.' 

We zeggen evenpies niks en lopen naost mekeer over de weg. 
'Ik hul van heur, Willem.' 
'Dat wee'k.' 
'Weef dat?' 
'Ja, et straoldeje tot de ogen uut indertied.' 
'Was et zo dudelik?' 
'Ja. Kiek es, Frank, ik weet dat et allemaole extra pienlik veurjow 

west hebben moet; daoromme he'k d'r nooit wat van zegd. Ik heb d'r 
misschien wel nooit over praoten dust: soms praoten meensken niet, 
blieven de dingen onbespreuken, dat zal wel niet goed wezen. We 
hadden allemaole wel in de gaten daj' verkikkerd op heur weren. Et 
was zo dudelik as wat.' 

Hij slokt even. 
'Jim weren een mooi spannegien west, Frank, et was een allemach-

tige mooie meid. Mar zo ruSt et leven en now kuj' kiezen; ie hebben 
heurd wa'k je zokrek zegd hebbe: ie kun blieven of votgaon. le kun 
d'r vannaacht nog over naodaenken, aj' dat willen, want morgen gaot 
et gebeuren.' 

'Morgen?' 
'Ja.' 
'Mar bi'j' niet benauwd dat ze oons pakken? As ze oons te pakken 

kriegen, gao'we de bak in. Et is moord, Willem. Besef ie eins wel 
waor as we nut doende binnen? Al die jaoren het et een ofspraoke 
west van drie jongkerels in de muuilikste tied van heur leven. Een 
ofspraoke die lichtkaans nooit naokommen hoefde te wodden. Mar 
now is et echt, Willem; besef ie echt wel waor we mit an de gang bin-
nen?' 

'Ja, mar ze het et verdiend. Butendat hoej' niet bange te wezen dat 
ze oons pakken. We doen et op een plak waor gieniene et zicht.' 

'Waor?' 
'Bi'j et huus.' 
'Et huus?' 
'Ja, daor gaot ze morgen henne.' 
'Allienig?' 
'Ik daenk et wel. Of mit die kerel die bi'j heur is. We zorgen d'r wel 
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veur dat ze niet zien kunnen wie as we binnen. 
'Mar hoe weej' dat?' 
'Van een man in et motel. Ze het daor verteld dat ze alderhaande 

plakkies van vroeger nog es weerommezien wil. En morgenvroeg zal 
ze naor et huus. Ik heb et heurd. Ik scharrelde zo wat in et motel 
omme, bij een rek mit foolderties en zo. Et was stom toeval. Ik heur-
de heur mit die man praoten. Nee, kiek mar niet zo mal, ze het mij 
niet zien: ik sten zo dat dat niet kon. Et was gewoon gelok hebben en 
aanders niks. Ik kon ze praktisch woordelik verstaon. Die man het 
heur verteld dat et huus d'r al lange niet meer staot, mar ze wol d'r 
toch henne, zee ze. Die kerel zol heur d'r naor toe Heden en dan wol 
ze allienig aachteruut et laand in.' 

'En daor moet et gebeuren?' 
'Ja. Op etzelde plak waor mien oolden en Peter doodscheuten bin-

nen, op percies etzelde plak. Ik bin eerst tevreden as d'r op die menie-
re recht daon is. En as ie niet schieten kunnen, dan schiet ik allienig 
wel. We hebben et mit 'n drienend eertieds ofpraot, Frank, we zollen 
alle drieje toegelieke schieten, zodat et nooit dudelik wezen zol wie as 
et in feite daon het. Mar as 't d'r zo henne ligt za'k et kerwei wel allie-
nig ofmaeken. Ie zeggen me morgenvroeg mar hoe as 't d'r ruit jow 
veurstaot. Veur mi 'j weegt et zwaor wawwe ofpraot hebben, mis-
schien dat et veurjow minder zwaor weegt.' 

In de mist wawwe die morgen bi 'j Anton terechte kommen. Deur de 
lanen, over sloden, deur striepen bos, uut et zicht van alleman. Et huus 
van Anton was een vertrouwd adres. Een klein daglonershusien, een 
betien een ontredderd spullegien mit klimop tegen de muren; tegen et 
schuurtien ston oploegd braandhoolt onder een ofdakkien. Et huus 
sten ok niet al te dichte an de weg en d'r zatten ok gien buren vlak in 
de buurt. Anton hadde grif kunde an Peter had, mar hoe of wat dat 
wussen we niet; we kennen allienig mar wat vermoeden. Peter vertel-
de nooit wat. len keer mar hadde hij zegd dat awwe ooit es om onder-
dak verlegen zitten zollen, we naor Anton gaon mossen. 

Anton dee van alles en nog wat en scharrelde een betien op een niet 
sekuur nao te gaone meniere zien kossien bi 'j  mekaander. Wat haan-
del, wat los wark, wat streuperi'je. Et hontien van Anton, Banko, ont-
dekte oons et eerste. Hij sleug an doe we aachter et huus uut de brie-
de sloot klauterden. We weren deur et waeter gaon en tot de kni'jen 
an toe driefdeurnat. Anton kwam uut et roodstienen schuurtien weg 
mit een stokkende muddeklemme in de haand. 
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'Koest Banko. 
Hij moonsterde oons es van boven tot onderen. 
'Ik hebbe schieteri'je heurd. Was dat bij jim?' 
Willem nikte. Hij was kwaolik in staot om een woord te zeggen. Ik 

vertelde in et kot wat d'r gebeurd was en wawwe zien en heurd had-
den. Anton nikte en vluukte binnensmoons; veerder leut hij niks mar-
ken. Hi'j keek naor oonze natte kleren en keek oons nog es op-en-
daele an. Een toppe gries haor kwam him reeg onder de pette weg. 

'Jim beklumen hier butendeure: jim moe'n gauw in huus kommen. 
Ik zal de kachel opporken, dan kuj'm jim natte broeken dreugen lao-
ten en ik zal jim ieder ok een peer dreuge sokken geven.' 

In huus struupten we broeken en sokken uut, wrongen ze in et aach-
terhuus bij de pompe uut en hongen ze in de keuken over een peer 
stoelen veur de kachel. Anton reusterde de boel wat op en stopte een 
stok van een stobbe in de kachel. Hij schonk oons ieder een kop 
waarm drinken in, stopte de piepe mit eigenbouwde tebak, gong 
tegenover oons bi 'j de taofel zitten en pafte d'r even laeter drek op 
los. Et stonk en walmde dat zowat dee. Doe keek hij oons an. 

'Wie weren d'r allemaole bij jim in huus?' 
Willem vertelde dat zien heit en mem en Peter in huus west weren. 

Anton pafte rustig deur. 
'En dat maegien dat bij jim overhuus komt? Jim hebben toch een 

maegien dat jim mem helpt, Willem? Hoe hiet ze ok al weer?' 
'Rosalie.' 
'Rosalie ja. Was die d'r niet? Daor heur ik jow niet over.' 
'Nee, die was d'r niet.' 
Gelokkig niet, docht ik. 
'Ze is vandemorgen niet kommen, et hoe en waoromme weet ik niet, 

misschien dat ze ziek is, mem wus et ok niet; ze is vandemorgen 
zomar votbleven. Ze het gisteraovend ok niet zegd, doe ze naor huus 
gong, dat ze vandaege niet kommen zol of zo. Zij is de daans ont-
sprongen.' 

'Ja,' zee Anton naodrokkelik, 'zi'j is de daans ontsprongen.' 
Hij hul him even stille en leek nao te daenken. 
'Daenken jim dat ze te vertrouwen was?' 
'Wie?' 
'Rosalie, dat maegien dat bij jim warkt.' 
We keken him verbaosd an. 
'Netuurlik is die te vertrouwen,' flapte ik d'r uut. 'Kom now, ie wil-

len me toch zeker niet vertellen dat et héur wark west het dat de mof- 

75 



fen vandemorgen kwammen? Ik stao borg veur heur en ik gao ver-
domme wel argens aanders henne; ik hebbe d'r gien nocht an om hier 
naor zokke rotpraoties luusteren te moeten. Ik trekke de broek an en 
gao vot. Rosalie is gewoon, gewoon...' 

Ik staemerde d'r van en kon van lelkens kwaolik uut mien woorden 
kommen. Doe kwam ik overaende en pakte de natte broek van de 
stoel. 

'Frank het geliek, Anton,' Zee Willem, 'zokke dingen heur ie niet te 
zeggen.' 

Anton keek van de iene naor de aandere. 
'Gao weer zitten, Frank, ik hadde d'r aanders mit ankommen moe-

ten, wat minder recht veur de sloffe uut. Ik begriepe dat et jim rauw 
op 'e huud valen is, et muuit me, mar ik hebbe gister een peer dingen 
heurd die niet aorig binnen om te heuren. Ik was van doel west, 
Willem, en gao vandemiddag even naorjim heit en die toe, om d'r in 
alle rust mit him over praoten te kunnen. Mar dat kan misschien niet 
meer.' 

Ik was weer zitten gaon. Anton klopte de piepe uut in et askebakkien 
dat veur him op 'e taofel ston. 

'Et zal jim zeer doen, wat a'k jim zeggen gao, mar ik moet et jim 
zeggen. Et kan niet aanders: jim kun et beter van mij heuren as aanst 
een keer van iene aanders. Ze hebben dat maegien, die Rosalie, zien 
doe ze et gebouw van de Duutsers ingaon is. De veurige deensdag-
middag.' 

'Ze zee de veurige weke op een keer dat ze heur mem thuus helpen 
mos, omdat die heur niet al te al te vuulde,' zee Willem, 'en dat kan 
de veurige deensdagmiddag wel es west hebben. Ja, ik weet et zeker, 
mem die foeterde nog dat ze now allienig in de troep zat. Deensdags 
geven ze de boel altied een goeie beurt.' 

'Ze was bij de Duutsers,' zee Anton, 'jim kun d'r echt wisse van 
wezen dat et wèl waor is. De zegsman waor a'k et van hebbe, is d'r 
veur honderd percent zeker van.' 

'Et moet een verzin wezen,' hakkelde ik, 'zoks zol Rosalie nooit 
doen. Hoe kommen jim d'r bij. Ik weet et zeker, ik weet et echt hie-
lemaole zeker.' 

Anton zee niks; gieniene zee wat: we zatten in een soortement 
benauwde spanning te waachten wat d'r veerder gebeuren zol. 

'Dit is nog niet alles,' Zee Anton, 'ze hebben Rosalie niet ien mar 
meerdere keren naor et Witte Huus zien gaon. Et spiet me, Frank, mar 
ieder verzin is uutsleuten. D'r bin rneensken die d'r posten om te zien 
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wat veur volk d'r zoal in- en uutgaot. Ik vien et krek zo ellendig asjim 
enjim moe'n veural niet daenken da'k et makkelik vien om et te ver-
tellen, mar ik viene wel daj'm et weten moeten. Et het d'r alles van, 
starker, we kun d'r wel haost staot op maeken dat ze niet te vertrou-
wen was: ze slingerde mit de Duutsers omme, ze is niet schone op 'e 
lever. Gao now es nao, bek toevallig is zi'j d'r vandemorgen niet en 
bek dan kommen de moffen. Ze moet ze inschuund hebben dat Peter 
bi'j jim over de vloer kwam; zij hadde vanzels bek zo goed in de 
smiezen as jim dat hi'j verzetswark dee. Ze wus dat Frank en Fons d'r 
onderdeuken zatten en ze het et ze verteld. Et kan niet aanders, d'r is 
veureerst gien aandere verklaoring te bedaenken. Ie kun alles wel op 
toeval gooien, mar an toeval geleuf ik in dit geval niet.' 
Et was stille in de kaemer. De woorden van Anton deden me zeerder 

as dat ooit me in et leven wat zeer daon hadde. Et besten gewoon niet! 
Ik hul van heur en zij hul van mij. Et was toch zeker echt gebeurd 
wawwe mit 'n beidend beleefd hadden. Et mooiste wat me ooit over-
kommen was. Et was bek as wa'k in een verschrikkelike naachtmer-
rie terechte kommen, waor a'k niet uut ontkommen kon. Mar Anton 
leug ok niet. Was et dan wèl waor? Kon et niet aanders as waor 
wezen? Kon et niet aanders as dat Rosalie de boel vermeden hadde? 
Oons? Mij? Waoromme? 

'Jim kun hier wel blieven,' zee Anton, 'de oorlog lopt toch op zien 
aende, dat is een ding dat zeker is. Et kan hooguut nog een kwessie 
van weken wezen aft goed bekieken; misschien is et wel een kwessie 
van daegen as 't mitzit, wie zal 't zeggen.' 
Hi'j schonk nog een keer drinken in. In de appelboom naost huus zat 

een doeve te koeren. Et zol veurjaor wedden. Nog even en overal zol 
ni'j,jong leven losbroezen. 

De dag van de begraffenis was een utermaote zaachte dag. Wij kon-
nen d'r vanzels niet henne. Et geveer dawwe oppakt wedden zollen 
was vusen te groot. Anton gong d'r wel henne. Peter wedde in zien 
eigen dörp begreven, omke Ties en tante Fie in heur dôrp. Heit en 
mem weren d'r ok. Ik hadde heur tiedinge daon dat alles goed mit me 
was, mar dat ze me niet zien zollen en dat ze heur gien zorgen mae-
ken mossen wat rni'j anbelangde. 

Et was haost onnetuurlik, die middag, om te weten dat heit en mem 
zo dichte in de buurt weren en dawwe toch niet even praoten kennen. 
Willem was ongedurig, hij leup henne-en-weer deur de kaemer. De 
naacht veur de begraffenis ha'k heurd dat hij lag te goelen. Zien 
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gezicht was bliek en vertrokken. Fons zat bi 5 de taofel en blaederde 
in een peer oolde kraanten omme. En ik docht an Rosal ie. Ik vreug me 
of wat ze now dee, waoromme ze de boel in hemelsnaeme verraoden 
hadde. Et was me nooit een mement nut et zin. Ik sleup min de laeste 
naachten. Die iene vraoge spoekte me de hieltied in de kop omme. De 
kop leek me op et Iaeste zowat te basten van alle prakkesaosies. 
Inienend hul Willem op mit henne-en-weer lopen, hij gong bij Fons 

en mi 5 an de taofel zitten en keek deurdringend van de iene naor de 
aandere. 

'De vraoge is as we dit allemaole gewodden boten moeten.' 
Zien stemme klonk wrange. 
'Hier zitten we dan. Op dit ogenblik wo'n heit en mem en Peter be-

greuven en wi 5 zitten hier. Dat was niet de bedoeling west. Et was de 
bedoeling grif west dat ze oons ok pakt hadden, dan hawwe now in de 
bak zeten of, wat annemeliker is, dan hadden ze oons op dit mement 
ok onder de grond stopt. Dat wij hier mit 'n drienend zitten, dawwe 
nog vrij binnen, dawwe nog leven, legt een zwaore verplichting op 
oons alle drieje. Wij zullen d'r veur zorgen moeten dat heur dood 
vergullen wodt. Daor heuren we veur te staon. Lichtkaans dawwe 
nooit de kaans kriegen, misschien oons hiele veerdere leven niet, mar 
as die dag ooit kommen zal, hoelange as et ok duren mag, awwe de 
kaans wel kiiegen, dan moe'n we Mm pakken. Zij mag heur straf niet 
ontgaon. Zij heurt etzelde te ondergaon as wat ze heit, mem en Peter 
andaon het. Peter hadde waopens bij oons verburgen, ik weet waor et 
spul zit. We verbargen et en we bruken et as de tied kommen zal 
dawwe et bruken kunnen. En we schieten alle drieje toegelieke as 't 
zoveer is, dan wee'we nooit wie as et daon het. Ik rekene opjim.' 

Hij legde de haand op 'e taofel, wij pakten Mm beet. Een verbond 
van drie jongkerels. Een zaachte, stille middag op et aende van de oor-
log. In et dörp was de begraffenis an de gang. In et westen zette de 
locht een klein betien an. Et veurjaor ston onmiskenber veur de deure. 
De doeve in de appelboom koerde et ni'je leven uutbundig integen. 

1:1 



Aachter et huus schrief ik dit verhael. Et leven kan wonder lopen. Ooit 
schreef ik brieven an mien zeune: een zeune die d'r nog niet was, een 
poppien dat nog geboren wodden mos. Et zol grif een zeune wodden. 
Dat zee ik ok tegen Lies. 

'Et wodt grif een zeune, Lies, wij kriegen tegere een zeune, doe d'r 
mar es daenken omme.' 

'Et kan bek zo goed een maegien wodden, Frank.' 
'Nee, ik weet et zeker; ik vuul et, et wodt een jonge. Oonze zeune, 

mien zeune.' 
Ik schreef him brieven, dat nog niet geboren kiend van mij. In die 

brieven vertelde ik him van zien pake, van zien ooldomke Tics en dat 
hij de naemen van beur kriegen zol. Douwe Tics van Andel, naemen 
waor as hij wies op wezen kon, waor aj' mit veur de dag kommen 
konnen. Ik vertelde him hoe bliede a'k was dat hij kommen zol, hoe 
slim a'k verlangst naor Mm hadde, hoe a'k d'r naor uutkeek dat hij 
veur de eerste keer heit tegen me zeggen zol. Da'k eerst onwennig 
west hadde mit et idee; da'k et me niet veurstellen kon da'k heit wod-
den zo!, dat dat gevuul in et begin veer van me of staon hadde. Mar 
doe et allemaole goed tot me deurdrongen was, was et een machtig 
gevuul west, een gevuul as kon 'k de hiele wereld an. Ik kreeg een 
kiend; Lies kreeg een kiend van mij. Grif een zeune. Ik was d'r wisse 
van. Mien kleine kammeraod. 

Mar hij was nooit kommen, hij was iens nooit onderwegens west 
naor me toe. Lies en ik kregen gien poppien, we zollen nooit een pop-
pien kriegen. Nooit een zeune. En toch zol et leven laeter nog een toe-
gift geven. 

Et jonge sieferse kattien is naost me liggen gaon, gaept mit de bek 
wiedewaegen los en hapt dan naor een mogge die Mm te dichte an de 
huud komt. Hij kikt me slaoperig mit halfdichte ogen an. Ik geef him 
een aai over de hond. Hij gaept nog een keer, knippert een peer keer 
mit de ogen en geft him dan laankuut daele. 

Vanuut de tuun komt de zute locht van de oolderwetse roze rozen; 
mem vun et altieten zoe'n lekkere locht. De polle komt oorspronkelik 
nog bij heur beppe weg, vandaor ok dat ze d'r extra wies mit was. Ze 



kon d'r oe zo vergenoegd bij staon te roeken. Hiel of en toe mar knip-
te ze d'r een peer bloemen of, die ze dan op een pullegien zette; mar 
eins was dat zunde, want ze begonnen al gauw te roegelen. Ze vun et 
zels ok zunde, mar soms kon ze heur niet bedwingen en mos ze d'r 
een peer in de kaemer hebben. 
Heur laeste veuijaor leut ik heur dat veurjaor roeken, omda'k wel zag 

dat d'r gien aandere meitied meer veur heur kommen zol. Dan reden 
we zomar een aentien in de auto ruit de rolstoel in de kattebak, zo tuf-
ten we al die bekende weggies langes. Ik stopte a'k bluuiende bloe-
men zag en gong nut de auto om een takkien veur heur te plokken. En 
zo reuk ze nog ien keer de kruderige locht van sepiepen en meidoorns 
en de zute locht van kannegies. 

'Rokt et lekker?' 
'Heerlik Frank, et kan now nog, mien jonge.' 
Laeter, a'k heur weer naor et tehuus brocht hadde, laggen de toekies 

verlept in de auto. 
En ik zette heur op petret in de rolstoel, in de tuun veur de bluuien-

de brem, die dit jaor hek zo uutbundig bluuid het as in dat laeste veur-
jaor van mem. 

'Et kan now nog, mien jonge,' zee ze, doe 'k et fototoestel van de 
taofel pakte. 

Mem in heur grune jurk, heur donkerblauwe vessien, in de rechter-
haand een buusdoelcien, de linkerhaand onder et heufd. Een foto bi 'j 
mij op et buro. 

In de veerte staot een roofvoegel stille in de locht en ik schrief dit 
verhael. Ik hebbe et gevuulte da'k de hiele dag wel deurschrieven kan, 
tot in de aovend, tot in de naacht. 

De naacht liekt gien aende ante kommen. Van alles en nog wat maelt 
me deur de kop henne. Van tied tot tied mul ik me op 'e aandere zied 
en kiek op et wekkertien hoe laete as et is. Nog mar een half ure lae-
ter sund ik veur de laeste keer keken hebbe. Twie ure, half drieje, drie 
ure. Targend staorig kroepen de menuten veurbi'j. Ik heb de moed al 
lange opgeven da'k nog in de slaop raeken zal; misschien dat et tegen 
de morgen nog wat wodt, dat wil nog wel es, mar now bin 'k in elk 
geval klaor wakker. 

Ik hebbe et slaopkaemertien an de veurkaant van et huus, Willem 
slapt an de aachterkaant. Ik heur Thor de trappe opkommen en naor 
Willem zien kaemertien gaon, daor het hij ok een maand staon. Et 
locht van de straotlanteem veur et huus ntaekt schaden op et behang. 



Beelden van vroeger, thuus op et zoolderkaemertien van et oolde 
huus. Schaden op et behang: wilde dieren, moonsters, griezelige 
schepsels, die zomar tot leven kommen kunnen en je pakken zullen. 
Van benauwdens kreup ik mit de kop onder de dekens. 

Ik komme van bedde en kiek deur et raempien de straote uut. D'r is 
niks biezunders te zien. Een aentien veerderop braant nog locht in een 
huus. Meensken die laete thuuskommen binnen, meensken die volk 
had hebben, meensken die ok niet in de slaop kommen kunnen. Zeg 
et mar. Ik doe et raem los. Et is koold, de vrieslocht benemt me zowat 
de aosem. Huverig doe 'k et glas weer dichte en kroepe in et waarme 
nust. Half viere. Et is hopeloos. 

Mem vertelde vroeger steevaaste een verhaeltien veurda'k slaopen 
gong, soms dee heit et, op 'e mand van et bedde. Veilig. De wereld 
was overzichtelik, d'r kon me niks overkommen, de schaden op et 
behang konnen me lekker niet te pakken kriegen. 

Heit het altied tuien heit west, al wus ik, dat hi'j dat in feite niet was. 
Et het nooit in me zeten en vraog wie tuien echte heit dan wèl was. Et 
gevuul en de vraoge reisden as et waore wel een leven laank mit me 
mit, mar et was krek niet belangriek genoeg om et mem te vraogen, 
om heur d'r mit lastig te valen. Om heur, want daor was ik in wezen 
vanzels benauwd veur, piene te doen, heur te bezeren. Laeter, vule 
laeter, doe ik et toch geweer wodden was, was dat ok wel goed, mar 
dat was et dan ok wel, daor was in wezen alles ok wel tuit zegd. Ik 
hadde d'r niet de minste behoefte an om ooit gedoente mit de man te 
hebben. Et was een vremde. Et raodsel was oplost, dat was goed. Mar 
dat was et dan. Et zol mi'j nooit zo gaon as et volk in pattie pergram-
me's op 'e tillevisie van vandaege-de-dag, die de hele wereld ofrei-
zen om mit heur heit of mem in de kunde te kommen. Zo zat ik niet 
in mekaander: ik zag mezels niet op een wildvremde kerel in een 
blokte broek mit een beelden en een kael heufd toelopen. 

`Hello daddy, I'm Frank.' 
En een vrommes tuit een rooie haorspuling aachter him, dat een half-

zuster bleek te wezen, zol een jonge een drokkerd geven en zeggen: 
`Kevie, that's your uncle Frank from Holland, say hello to him.' 

Et was ok nooit pienlik west, nooit hadde ok mar iene me d'r op 
anspreuken dat heit mien heit niet was. En toch moe'n een protte 
meensken et weten hebben, dat kan haost niet aanders in een gemeen-
schop van mar een peer duzend meensken. Mar d'r wodde niet over 
praot; ik hadde d'r nooit hinder van en as zoks al es in de praot te 
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passe kwam, dan wedde et keurig netties nut de wege gaon. 

Een kiend was ik. Ik zal een jaor of negen, tiene west hebben, ik zat 
in ieder geval bij de meester in de vierde klasse. Hielemaole aach-
teran, tegen de gangmure an. Tegen de mure heugen tekenings die we 
zels maekt hadden; de mooiste tekenings mochten altied mit een 
penaisie in een hoolten latte prikt wedden die over de hiele waand 
spiekerd was. D'r hong ok een tekening van mi'j bij: een maand vol 
bloemen, naotekend van een veurbeeld, we mossen eins altied wat 
naotekenen. 

D'r lag een grote mappe mit alderhaande veurbeelden en daor koj' 
de hieltied weer een ni'jen iene uutzuken aj' een tekening klaor had-
den. De meester gaf je d'r een ciefer veur en aj' een achte of hoger 
hadden, moch je tekening an de mure hangen. Ik tekende altied bloe-
men; dieren en meensken kon 'k niet, bloemen wel. Liefst kleurige 
bloemen mit felle kleuren: roggebloemen, klaprozen. Een maand vol. 
Tussen et bod en et middelste lekaal hong een petret van Willem van 

Oranje. In de hoeke bij de hoge nemen sten de grote kachel waor as 
een scharm veur zet wedde as hij te slim of begon te schienen en et 
te hiete wedde. Buten kowwe niet kieken, de hoge nemen weren van 
onderen van matglas. Ie kennen de takken van de appelboom in mees-
ter zien tuun zien, een stok van et dak van et meestershuus mit de hoge 
schostien en de locht, soms blauw, soms gries, bi 'jtieden mit wolkens, 
die op 'e wilde dieren van de schaden op et behang leken. 

'Wie van jim,' zee de meester op een morgen, 'het alle viere zien 
grootoolden nog?' 

Een peer maegies stakken votdaolik de vinger in de hoogte, mar de 
meester begon van veuren of an d'r iederiene naor te vraogen. Hij 
kwam staorigan naor aachteren, mien kaant op. 

Ik wus van niks; ik wus doe nog niet dat heit mien heit niet was, dat 
mien grootoolden eins mien echte grootoolden niet weren. Mit al 
mien kienderlike onschuld zo'k de meester antwoord op zien vnoge 
geven hebben. 

'Ikke niet, meester, mien iene pake is d'r niet meer, die he'k nooit 
kend, mar beppe is d'r nog wel, en mien aandere pake en beppe ok 
wel.' 
Mar hij leut mij niks zeggen. Doe hij an mi'j toe was, keek hij me 

even an en zee: 'Van Frank weet ik et wel,' en hij gong veerder mit 
et volgende kiend. 

Ik was d'r zuver een betien kwaod over, doe 'k uut schoele weg 



thuuskwarn. 
'Ik moch van de meester niet iens zeggen hoevule paken en beppen 

a'k nog hebbe, ze mochten et allemaole zeggen, mar doe de meester 
an mij toe was zee hij: "Van Frank weet ik et wel." Gemien mem, 
waorornme moch ik dat now niet zeggen? Of zol de meester daenken 
da'k et niet wete? Ik weet et best wel, dat mien iene pake d'r niet meer 
is. Die is dood.' 

Dood. Een begrip da'k niet sekuur bevatten kon. Dood was slim: af 
dood weren, waj' d'r niet meer en ie kwammen ok nooit weeromme. 
Mar de dood was wat veur oolde meensken. De dood was niet veur 
mi'jzels en ok niet veur heit en mem, wil gongen nog lange niet 
dood. 

Ik zag dat heit en mem mekaander ankeken. 
'Eetje bod now mar leeg, mien jonge, aansen koj' nog te laete op 

schoele; ie moe'n altieten niet zo kaekelen.' 
Ze streek me even over 't haor. 

Fragmenten die bil me bovenkommen in disse naacht dat de slaop et 
ofweten lat. 

Mem woonde al bi'j oons in. Ze kwam op een keer - et was in de nao- 
middag, ik was bek thuus - bi'j oons de kaemer in. 

'Is d'r wat, mem, ie kieken zo eemstig?' 
'Ik weet niet goed hoe a'k d'r mit ankonunen moet, Frank.' 
'D'r is toch niks slims gebeurd, ie bin toch niet ziek of zo?' 
'Nee Liesbeth, ik vuul me zo gezond as wat. Mar now ja, ik moet d'r 

toch even nut jim over praoten, ik weet niet sekuur wa'k moet en zal.' 
Lies en ik keken mekeer es an. 
'Woj' d'r niet bij zitten?' 
'Nee, ik bin hier mar even hondeweer.' 
'Now, kom d'r dan mar mit veur de draod, zo'k zo zeggen.' 
'Moet ik d'r aanders even uutgaon, aj 't liever mit Frank allienig be- 

praoten willen. Aanders gaoj 'm even tegere naor mem beur kaemer 
toe.' 

'Nee, netuurlik niet, Liesbeth, ie bin me zo eigen as wat.' 
'Woj' aanders een bakkien drinken? Lies het een kanne vol.' 
Lies maekte anstalten om een koppien en paantien te pakken. 
'Nee, niet doen, Liesbeth, ik hebbe hek thee had. Aanders klotst al 

dat drinken me dommiet nog in de boek omme. Now ja, ik schiet- 
schore d'r wat tegen an, je, et is wat drege om d'r over te praoten. Ik 
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was gister op 'e mark en doe kwam ik Griet tegen.' 
'Griet?' 
'Och, die kennen jim niet, mar dat is een zuster van Foppe en ze zee 

dat Foppe et niet goed veur mekaander het. Hij is niks te kouster, zee 
Griet. Now ja, en now vreug ze a'k niet es even bij him kieken kon. 
En now ja, ik weet et niet, mar hoe moe'k hier now mit an?' 

'Ja, mar ik begriepe d'r niks van, mem. As dat kunde van vroeger is, 
waorornme gaoj' dan niet henne? As die man dat now aorig vienen 
zo!. Ik zie niet in waoromme aj' hier zo muuilik over doen. leje Lies?' 

'Nee, Frank het geliek, gao d'r toch henne. Waor woont die man?' 
'Hier in et dôrp, op et oostaende.' 
'Now, wat wij' dan toch? Et is prachtig weer, pak de fiets morgen-

middag en kiek even bij him. Ik snappe ok niet waorornme aj' d'r zo 
nut ommepakken. Bel him aanders eerst even op en zeg daj' kommen. 
Bel zien vrouw op. Za'k et nommer even veur je opsnorren? Za'k et 
till efoonb oek even veur je pakken?' 

'Hi'j het gien vrouw. Hij het nooit trouwd west. Et was de bedoe-
ling dat wi 'j trouwen zollen.' 

Et is even stille. We zeggen niks. Ik vule me ongemakkelik. Zoi et 
miert heit wezen? Al speu!t et dan niet echt een rolle in mien leven, al 
is et dan niet echt van belang, et is toch et eerste dat deur me henne 
schöt. 

'We hebben een peer jaor verkering had en doe heb ik et uutmaekt. 
Ja, dat was misschien niet aorig van me, mar ik kon et niet an. Hij 
hadde een ongelokkige breur en een ongelokkige zuster, iederiene 
raodde et me of, begriepen jim wel. Ik dochte as wi'j laeter ok onge-
lokkige kiender kriegen, dat kan 'k nooit an. En doe he'k et uutmaekt 
en we hebben nooit meer praot. Uut de veerte he'k him nog wel es 
zien, mar dat is dan ok bek alles. Hij is nooit trouwd; hi'j wol mij 
en gieniene aanders, zee hij, doe 'k et uutmaekte. En hij het woord 
huilen: hij is altied allienig bleven. En now zie 'k d'r zo tegen op en 
gao d'r henne. Wat moei' zeggen nao al die jaoren? Et is argens roden 
schuld dat hij altied aiiienig bleven is.' 

'Et was zien keuze, mem, et was zien eigen verantwoordelikhied.' 
Lies heur stemme klinkt vastbernoden. 
'Ja, mar toch, Liesbeth, awwe et verleden mar niet weer opraekeien. 

Ik hebbe d'r zuver min van slaopen vannaacht, ik hebbe kwaolik een 
wink in de ogen had.' 

Et is weer een schoffien stille. 
'Hoelange is et leden, mem?' 
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'Och, Liesbeth, ik weet et niet, meer as vuuftig jaor vanzels.' 
'Now, mem dan toch, wat een zet leden. Jim hebben een leven laank 

niet mit mekaander praot, de scharpste en gevuligste kaanties zullen 
d'r zo onderhaand toch wel of wezen? Ik zol d'r hennegaon, a'kjow 
was. Ie kun 't now nog doen, ie bin nog zo goed as wat en et weer lat 
Mm goed anzien. Vien ie ok niet, Frank?' 

'Ja, ik weet et niet, et is mi'j best, doe et mar. Ik vien et muuilik om 
d'r wat van te zeggen.' 

'Dus jim noden et me wel an?' 
'Ja,' zee Lies. 
'Now, dan doe 'k et mar.' 	- 
Ze dri'jde heur omme en leup de deure uut. 
Eremiddags fietste ze in heur kotte jassien de oprit of. Vule vertelde 

ze d'r aovens niet van. 
'Ik bin bliede da'k d'r toch mar henne west hebbe,' zee ze. En dat 

was alles. 
Hi'j was mien heit niet, dat was grif, aanders was ze niet over die 

man begonnen. Et was wonder, mar op de ien of aandere meniere dee 
et toch een tiklceltien zeer, dat ze naor zoe'n wildvremde man toe 
zette. Mem was van mij en vroeger ok van heit, mar et meerste van 
mij; d'r pasten gien aanderen bij. Mar die weren d'r wel west. 

Fragmenten uut oons leven, die me deur et heufd spoeken in disse 
winternaacht op een vremd bedde in Twente. 

We rieden een aende in de auto. Ik riede, mem en Lies zitten tegere 
op 'e aachterbaank. Et is zoemer. Ze vint et mooi en gao zo now en 
dan es een keer op een zundagmiddag mit uut ijeden. Zomar wat klei-
ne weggies langes: de Lendiek omme, over de oolde zeediek naor 
Blokziel. Een aentien kuieren, bi 'j de boten in de haven kieken, een 
happien eten in een resteraant. En dan weeromme deur et riet- en wae-
terlaand van de kop van Overiessel: Kaelenbarg, Ossenziel. 

Of even over Jonkerslaand, waor omke Tics en tante Fie kwammen 
te wonen doe ze trouwen gongen en waor mem op 'e fiets hennegong 
om helpen schone te maeken. Ze vertelt honderd uut. Veur et huusstee 
blieven we even stille staon, even de auto in de baann. Alliend de 
oolde, grote schure staot d'r nog, et huus is lange leden al ofbreuken. 
Mem vertelt hoe et d'r allegeer uutzien het en belooft om oons aovens 
een foto van et oolde huus zien te laoten, waor zij en tante Fie ok nog 
op staon. 
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'Of hebben jim die wel es zien?' 
'Nee, ik kan 't me temeensen niet veur de geest haelen,' zegt Lies. 
'Och, och,' zegt ze, 'waor is de tied bleven. Ties en Fie bin d'r al 

lange niet meer; nog even en dan bin ik d'r ok niet meer.' 
'Toe now, mem, zolange aj 't platte van de voeten mar onder holen; 

een betien fleurig, beur.' 
'0, ik bin best wel fleurig, Frank, mar ie hoeven je niet of te sluten 

veur wat ononilcomber is. D'r is nog nooit iene overbleven. Dan zo'k 
de eerste wezen as me dat overkwam en daor zuwwe mar niet op reke-
nen.' 

We rieden wieder. Een half ure laeter kommen we veur een klein 
boerespullegien langes. 

'Hier woonde rooie Geert vroeger,' zegt ze tegen Lies op 'e aach-
terbaank. 'Die het me een keermennig thuusbrocht; et was een grote 
wildeman en hij luste wel een borrel.' 

'Mem het d'r mar aorig roeg in ommesleugen,' zegt Lies. 
Ze hebben tegere wille op 'e aachterbaank en ik daenke bi'j mezels: 

rooie Geen, zol dat mien heit wezen? Et is in wezen niet van belang, 
mat et is wel weer de eerste gedaachte die bi'j me opkomt. Och nee, 
netuurlik niet: as et wel zo was, was ze d'r nooit over begonnen. 
Et leven van mem. Waor a'k eins mar zo weinig vanof wus, omda'k 

in wezen nargens naor duste te vraogen: bange om zeer te doen en dat 
moch niet. Fragmenten uur oonze geschiedenis. 

Ik kiek weer op 'e wekker. Acht ure. Dan bin 'k tegen de morgen 
bliekber toch nog insloemerd. In de veerte begint een klokke te luden. 
Et is zaoteidag 2 feberwaori. Ik heure dat Willem de trappe ofgaot en 
dat hij tegen Thor praot. 

Ik komme van bedde; ik vule me nao disse rotnaacht wonderlik 
genoeg zo fit as wat. Ik schoeve et gedien an de kaant en kiek deur et 
raempien naor buten. D'r lopt een man nut een oolderwetse haand-
karre de weg langes. Waor zal die op 'e vroege zaoterdagmorgen now 
toch henne? In de tuun scharrelen twie eksters op et wit beschosselde 
grös onder de birkenbomen omme. Et liekt etzelde weer as gister te 
wodden. De man van de berichten op 'e wekkerradio vertelt dat et 
zunnig wedden zal. Zunnig en fris, een peer graoden onder nul. 

Vandemorgen wil Willem weeromme naor et oolde huusstee, van-
demorgen komt Rosalie, vandemorgen... Ik vule in mienjassebuse: et 
pistool vuult koold an. We hebben wel wat weg van poppen in een 
poppespul, die niet bij machte binnen een aandere dri'j te geven an et 
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verhael waor as ze in mitspeulen 
Ik floddere me roegweg zoe'n betien of bij de wasbak, ik krieg ide-

pevel op 'e aarms van et koolde waeter, dan struup ik de kleren an en 
gao naor beneden toe. 



10 

A'k beneden in de kaemer komme, komt Thor drekt wiemelstattende 
op me toelopen en hi'j slikt me de hanen of. 

'Mooi in de maand gaon, Thor, ja, ie bin een braove hond.' 
Thor keert him sullig omme en ploft in de maand daele. Ik kieke in 

et aachterhuus, mar Willem is nargens te bekennen. De gaskachel in 
de kaemer braant as een liere; op et stel staot een ketel waeter te 
koken, de raemen bin d'r besleugen van. Ik zette de ventilator an, 
giete de trekpot die op et aanrecht staot vol en scheppe d'r een lepel-
tien losse thee in. Theezakkies bin nargens te bekennen. Op 'e taofel 
staot et brood klaor. Deur et ziedraem zie 'k Willem de gerage in-
gaon. Twie pimpelmesies hangen an et touwgien nut aepeneuten en 
voeren akrobaotische toeren uur. 
Nao een schoffien komt Willem de kaemer in en gaot veur de kachel 

staon te haneboken. 
'Ze pakken je butendeure mal bij de vingers.' 
'Haj' een Idussien in de gerage?' 
'Aandere nommerplaeten op 'e auto zet.' 
'Juust, ie hebben et allemaole goed uutdocht en veur mekaander.' 
'Ie willen toch zeker niet dat ze oons pakken?' 
'Nee.' 
Ik zol de pelisie waorschouwen kunnen, et is nog niet te laete. A'k 

dat wil, zo'k et nog best tegenholen kunnen, ingriepen kunnen in et 
scenario. Ik kan me haost niet veurstellen da'k dommiet schieten zal. 
Schieten kân. Ik zol Willem een drokkerd geven kunnen as die schie-
ten wil, ik zol Rosalie nog waorschouwen kunnen. Mar et is beloofd, 
et scenario is lange leden ofi1,raot. Wat is daor nog an te veraanderen? 

'We zetten de auto aanst op een klein parkeerterrein daor in de buurt, 
vandaor kuj' een aende deur de netuur kuieren. D'r is een route uut-
zet van een kilemeter of wat. D'r staon wel vaeker auto's, et vaalt daor 
niet op. Mar veur de zekerhied he'k d'r aandere nommerplaeten 
opschreuven: ie kun niet veurzichtig genoeg wezen. le weten mar 
nooit. Vanof dat parkeerplak gao'we d'r lopende henne. Deur de 
lanen- gieniene die eens zicht; aachter de bossies bin we zo nut et 
zicht weg. Ik weet et pad wel: et is me d'r altieten nog zo eigen as wat, 



ok al is d'r een protte veraanderd deur de jaoren henne. Ie zullen et 
pad ok nog wel weten; we gaon bi 5 et oolde klintien van Anton lan-
ges en dan deur et bossien, waor altied zovule honnebeien stonnen.' 

'Staot dat d'r nog, et huus van Anton?' 
'D'r staot now een bungalow van meensken uut et westen, mar die 

bin d'r op 't heden niet. Ik hebbe d'r gister nog west te kieken: de blie-
nen zitten allemaole potdichte. Et is et veiligste pad. Kom, gao d'r bij 
zitten en eet wat.' 

Zonder veerder wat te zeggen eten we een peer plakkies bolle en 
slobberen ieder een bakkien drinken op. Thor is stiekem weer uut de 
maand kommen en zit naost me te longeren. D'r hangt him een aen-
tien siefer tot de bek uut, zo mooi liekt et him toe dat hij wat van me 
krigt. 
'Ie hebben die hond hielemaole bedurven, Willem. Moej 'm now toch 

es zitten zien te lunteren, hij siefert d'r van. Hé Thor, weej' wel daj' 
een allemachtige bedarveling binnen; now, hier hej' dan een stokkien 
van me.' 

Ik geve de hond et laeste stokkien. 
'Kom, we gaon. Laot de smerige zwik mar op 'e taofel staon, dat 

komt laeter wel. We moe'n d'r roem op 'e tied wezen, dat et wodt zo 
staorigan oonze tied en gao d'r vandeur.' 

Willem kikt op 'e klokke. Thor springt tegen him op, hij het in de 
gaten dawwe vot zullen. 

'Nee Thor, grote hond van me, ie kun disse keer niet mit. Mooi in de 
maand liggen gaon. Ik mien et, Thor, in de maand.' 
Verongeleken en nut de stat tussen de poten lopt Thor naor de maand 

en lat him d'r in daeleflappen. Ik trekke dejasse an. 
'Hef je pistool?' 
Willem kikt me strak an. 
'Ja.' 
Ik vule et koolde staol. 
'Hier hej' koegels.' 
Hij geit me drie koegels. 
'We nemen d'r elk drieje. Laeden, Frank, dan is dat daon.' 
Ik haele de hoolder uut et pistool, drokke de koegels d'r ien veur iene 

in en klikke de hoolder weer in et waopen. 
'Hier hei' een bivakmusse.' 
'Ie hebben overal goed veur zorgd.' 
'Ja, stop mar in de aandere buse. Klaor? Goed, dan gao'we.' 
Ik lope aachter Willem de deure uut; Thor kikt oons altied nog lieke 



verongeleken, mit de kop in de hoogte, vanuut de honnemaand nao. 
D'r is weinig volk op 'e weg. De wereld ligt d'r prachtig bij, et is 

schitterend mooi winterweer. We gaon onder de grote verkeersdiek 
deur en rieden een peer fietsers aachterop: misschien meensken die 
naor de winkel zullen of gewoon uut koffiedrinken. 
Et kleine parkeerterrein is leeg, d'r staot gien inkelde auto. 
'Et kan niet beter,' zegt Willem. 
Et was krek zowied dat et behaegelik waarin in de auto begon te 

wodden. 
'Kom Frank, we moe'n d'r uut, konterleer aj' alles hebben.' 
Ik vule me de busen nao. 
'Alles?' 
'Ja.' 
'Kom dan mar.' 
Even laeter lopen we et veld in. Aachter oons lao'we een lang lint 

liggen van treden in et beschosselde grös, een spoor naor et plak van 
de misdaod; een misdaod die nog pleegd wodden moet. Mar et zal 
gebeuren, dat is grif. Sommige dingen in et leven kun niet weerom-
medri'jd wodden. Die staon veur altied vaaste. De zunne zal et spoor 
om de middag henne trouwens wel oplost hebben en de daoders een 
vri'je oftocht bezorgen. De zunne zal an oonze kaant staon, oonze 
haandlanger wezen. 

Bi 'j de bungalow, die op et plak van Anton zien huus staot, zitten de 
loeken nog altied dichte. De appelboom staot d'r nog, et is een oolde 
straampel wodden, zo deur de jaoren henne. De stamme is hielemao-
le begruuid mit mos. De briede sloot, daor we indertied dwas deur-
henne banjerd binnen, ligt now een batte over. In de veerte bin de 
hoge bomen van de wal te zien, waor de roeken in huusden. Een knie-
negien schöt veur oons uut de bos in. 
Op et plak van et huus is niks te zien. D'r het nog gien meenske west, 

nargens bin treden in et witte grös te ontdekken. We lopen et hiem of 
en kieken vanuut de hoge wal et laand of naor de weg toe in de veer-
te. Niks. In de veerste veerte is d'r niks te zien. 

Aachter et huus, boven et laand, vleugen een peer katoelen mit heur 
jongen op 'e jacht naor moezen. Et was op een aovend in schiemer-
donker, Rosalie was wat langer bleven as gewoonlik: d'r was een 
geite slaacht en daor hadde ze toe hulpen. 

'D'r bin oelen aachter et huus,' zee ze, 'ze hebben de jongen van van 
't zoemer bi'j beur.' 



Ik leup mit heur butendeure om naor de oelen te kieken. De aande- 
ren bleven in huus. We leupen tot aachter et grote kiepehokke, pal 
aachter et huus. In de veerte zag ik de oelen over et laand scheren, et 
was een prachtig gezicht. 

'Mooi hen?' fluusterde ze. 
Ze ston vlak veur me. 
'Ja, prachtig.' 
Ik sleug de aarms van aachteren om heur henne en drokte me stief 

tegen heur an. Ik reuk heur haor, raekte mit de lippen heur hals en 
vuulde da'k d'r opwunnen van raekte. Zij vuulde et ok. 

'Et vuult as viert ie me op et ogenblik slimme aorig, Frank,' zee ze 
een betien plaogerig. 

'Viert ie et slim?' 
'Nee, netuurlik niet.' 
Ze dri'jde heur omme en drokte heur tegen me an. 
'Ik hooi van je, Frank.' 
'Ikke ok van jow.' 
'Nao de oorlog verliezen we mekaander niet uut et oge, hen? Beloof 

ie me dat?' 
'Netuurlik beloof ik je dat. Ik wil mit je trouwen, ik had je hier weg 

en neme je mit naor oons toe. Ik hooi ok vanjow, lieve Rosahe; ik bin 
staepelgek op je, dat vuui ie toch wel?' 

Ik drokte me nog stiever tegen heur an. 
'Wi'j blieven veur altied bij mekaander, daor kuj' van op an.' 
'Altied?' 
'Altied!' 
In twielochten in Twente, in de veerte, tegen de bos an, deuk een oele 

op een prooi. Weer een moesien minder. 

Ik kieke op et gelozie en et laand of naor de weg toe as d'r ok wat 
anlcomt, mar d'r is niks te zien. Et is half elven. Een markloper vligt 
nut een ekkelboom weg. Ik stampe mit de voeten een peer keer op 'e 
grond, ze wo'n me kooid van al dat waachten. 

'Nog niks?' vragt Willem, die even veerderop een aentien bi'j de 
sloot langes lopen het. 

Ik schuddekoppe en beginne me mit de menuut ongemakkeliker te 
vulen. Mar et is Willem mienens, ik zie et an zien gezicht: hij kikt 
stoers toe. Ik bin d'r now wel wisse vanT da'k strakicieg niet schieten 
zal, ik zol et nooit kunnen. Mar ik bin d'r heke wisse van dat Willem 
wèl schieten zal, hij zal et wél kunnen. Et liekt d'r op dat hij et tot 
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zien levensopdracht maekt het, him de hieltied meer vaastebeten het 
in et idee, een dure belofte die hij himzels en oons lange leden oplegd 
het. Dat wat d'r hier gebeurd is, et is bij him deur de jaoren henne 
nooit bekommen en bezaacht. 
En now is hij klaor veur de definitieve ofrekening. As een peerd mit 

een bliendkappe op gaot hij zien gang, niet in staot om een aandere 
kaant op te kieken, ofstaand te nemen van et verleden, et leven van 
een aandere kaant te bekieken. Willem en Rosalie. De beul waacht op 
'e veroordielde. Et drama zal zo grif as wat deurgaon, as d'r niet 
ingrepen wodt. 

De dag naoda 'k bi 'j omke en tante kommen was, zag ik heur veur de 
eerste keer. Zi'j was daor een peer maonden eerder kommen te war-
ken. De dag dat ik d'r kwam, hadde zij een vrije dag. Ik zag heur de 
aandere morgens pas. 

Ik hadde die eerste naacht min slaopen. Eerst kon 'k niet in de slaop 
kommen op 'e vremde, hadde metras op 'e hilde en doe 'k op et laes-
te âl votsoesde wa'k om 't hottien wakker. Et macide me deur 't 
heufd. In mien gedaachten wa'k thuus, lag ik op mien eigen bedde. Ik 
luusterde naor de geluden van et vremde huus, aandere geluden as die 
'k wend was. Disse ni'je geluden zo'k me eigen maeken moeten, ze 
zollen een pat van mien leven wedden: et kreunen en steunen van 
spanten en stielen, de moezen die over de bodpepieren zoolder trip-
pelden. 

Ik kwam van de metras, dec et dakraem los en keek de Twentse 
naacht in. Hier was ik now, een aende van huus; hoelange zo'k hier 
blieven moeten, hoelange zol de oorlog nog duren? Maonden zoas 
alleman zee? Stel dat et nog jaoren duurde, stel dat de Duutsers lan-
ger staandhullen as alleman docht en veronderstelde. Van dag tot dag 
leven en zo de tied zien deur te kommen, dat zol et beste wel wezen. 
Ik dee et glassien weer dichte; as d'r een bujje kommen zo!, zol et op 
'e metras regenen. Ik gaf me weer daele en trok de dekens over me 
henne. Et bedde was een stok hadder as et bedde thuus: ik begon me 
zeer te liggen. 
Tegen de morgen raekte ik weer zoe'n betien in de soeze, mar ik was 

drekt wakker doe 'k omke en Willem beneden mit de emmers ram-
melen heurde. D'r beulde een koe, et leven kwam staorigan op gang. 
Et vaele locht kwam deur et smerige dakraem. Ik rekte me uut. Mien 
twiede dag in Twente. 

We zatten allemaole bij de taofel, doe ze d'r ankwam. Een zwink 
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veur et keukenraem langes. 
'Daor is Rosalie ok al,' zee tante. Ze zette een koppien en paantien 

veur heur klaor en een tel of wat laeter kwam Rosalie de deure in. 

Aachterof, laeter, vule laeter heb ik me realiseerd dat et liefde op et 
eerste gezicht west hebben moet. In ieder geval wat mi 'j anbelangt. Ik 
heb et heur nooit vraogd, nooit vraogen kind, mar ik weet haost wel 
zeker dat dat bij heur ok et geval was. Liefde op et eerste gezicht, et 
klinkt as een goedkoop verhaeltien aut ien van de flutboekies die Lies 
bi 'jtieden nut de supermark mitnemt. 

Rosalie was et tegenovergestelde van hoe ik was. Ik was toch vrij 
verlegen, niet botte uutbundig in mien doen en laoten, en niet een 
grote en droldce praoter. Ik hul me et liefste mar wat op 'e aachter-
grond. 

Zij was vule vrijer en eupener, fleurig van aord, vlot en mooi. Ze 
was een tikkeltien Ideinder as ik was, hadde donkerblond haor en 
blauw-grieze ogen. 

'En dat is grif Frank,' zee ze. 'Een mooie naeme vien ik dat, Frank,' 
ze zee et nog een keer St naodrok. 

Ze kwam op me oflopen en gaf me een haand. Ik vuulde da'k kleur-
de. Ik wol et niet, mar et gebeurde wel en ik zag dat zij dat in de gaten 
hadde. Mit een licht glimkien keek ze me hiel even an. 

'Ik heb al een boel over je heurd, Frank: ze hebben me al uutvoerig 
over je verteld. Ik hope daj' je hier een betien thuusvulen zullen.' 
Ze gong bi 'j  de taofel zitten en begon over alderhaande aandere din-

gen te praoten zonder veerder ok mar de geringste andacht an me te 
besteden. Ik nam heur stillegies op zonder dat ze d'r arg in hadde - dat 
docht ik temeensen -, mar ze hadde et vanzels best wel in de gaten. 

Rosalie, heur naeme klonk wereldser as alle maegiesnaemen die 'k 
kende. Een half uurtien laeter was ze zingende de melkemmers en de 
zi'je an 't schoonmaeken en ik keek naor heur vanuut et aachterhuus. 
Dat was Rosalie dus; iwus niet wat me overkwam, mar ze benam me 
de aosem. 

Et is elf ure. Een aende van me of scharrelt een koppeltien doeven. D'r 
is de hieltied nog niks te bekennen op et laand naor de weg toe. Ik zie 
Willem ok St de voeten op 'e grond stampen, die begint et ok koold 
te kriegen. Ik huvere, doe de kraege van de jasse in de hoogte en stik 
de hanen in de broeksbusen, vuul de waarmte van de boverbienen 
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deur de stof henne en daenke an Rosalie, die now grif onderwegens is 
hier naor toe. Beul en slaachtoffer bin Iichtkaans dichter bi'j mekeer 
as ze zels weten. 

Et wit beschosselde grös veraandert staorigan van kleur, de zunne 
begint meer en meer macht te kriegen. As ik et me goed veur de geest 
haele zie ik heur nog doende mit et melkgerij bij et stap: de melk-
bussen, de zi'je, de emmers, die ze op 'e kop op et rak legt. De beel-
den bin helder, mar ze missen de krachtige kleuren van now; ze bin 
vaeler, zitten tegen et zwat-witte an. Et is as een oolde film, die me 
veur de ogen ofdri'jd wodt. 

Zonder dat de aanderen d'r arg in hadden - dat dochten we temeensen 
- wawwe mekaander naoder kommen. Ik was gek op heur, mar duste 
et heur in et begin niet te zeggen. Wat was ik ok wend tot dan toe, wat 
onschuldige tuteri'jgies nao een hadriederi'je op 'e iesbaene van et 
dörp. Et verpatten van pries en premie in de harbarg mit een moeni-
kespeulder die fleurige wiesies speulde. Ik was veur de eerste keer 
echt verliefd, een gevuul dat volledig bezit van me neumen hadde en 
dat nooit weer over leek te gaon. 

Fragmenten van dat laeste oorlogsjaor mit Rosalie. Op dit plak 
gebeurde et. Ie kun d'r haost niet bij. A'k de ogen dichte doe, glie-
den de beelden van now en doe haost zomar in mekaander over. 
Beelden die over mekaander henne valen. Herinnerings. 

Op een morgen zat ze allienig bij de keukentaofel te goelen. Et bak-
kien mit eerpels ston veur heur, et messien lag d'r naost. 

'Rosalie, wat is d'r an, hej' je zeer daon?' 
Ik pakte heur een betien onbehulpen beet en was zuver wat ontdaon 

om heur zo te zien. 
'Zeg now wat.' 
Ze keek me mit betraonde ogen an. 
'Ik bin zo bange, Frank. Ik wil niet janken, zo bin 'k aanders hiele-

maole niet. Mar et overvul me gewoon en doe kon 'k d'r even niet 
meer tegenop. Ik vien 't vervelend daj' me op disse wieze over 't mad 
kommen, ik docht da'k allienig was en dat gieniene et zag.' 

'Mar dat hindert toch niks, dat ik et zie. Wij bin ja zo eigen mit 
mekeer, ie hoeven zoks toch niet veur mi'j te verbargen. Kom now 
toch, je.' 

'Et is allemaole zo drege, Frank, et is thuus allemaole zo muuilik. Ik 
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zit d'r zo mit te holen en te keren, mar ik weet ok niet hoe a'k d'r mit 
an moet. As 't mar goedikomt, ik bin zo benauwd dat et niet goed-
kommen zal.' 

'Mar wat is d'r dan, Rosalie? A'kje helpen kan, ik wil alles veurje 
doen, dat weej' toch wel? Alles. Toe, goel now niet meer, je, ik vien 
't zo ellendig om jow goeien te zien.' 
Ze pakte me bij de haand beet. 
'Thuus hooi ik me groot om oons mem, mar ik bin zo benauwd om 

oons heit. Die zit in Doorslaand; die moet daor warken in Watenstedt 
en hij is ziek. Hij het nooit echt slimme stark west, mar hij mos d'r 
henne, de huusholing mos toch eten. Hoe mossen we aanders deur de 
tied kommen. Et bin de longen, we hebben bericht van him had. 11< bin 
zo bange dat hij doodgaot en dat wij d'r dan niet bij binnen, dat hij 
daor allienig doodgaon zal. Hoe moet et now toch allemaole? Au mem 
he'k niks, die is altied lieke overstuur en van de kook. Thuus moet ik 
altied flink wezen en dat bin 'k ok wel, mar now kon 'k et gewoon 
evenpies niet an.' 
Ik schaemde me zuver een betien. Ik wasjong en stark en deuk onder 

om te ontkomnien an et wark in Duutslaand, hij was een stok oolder 
en mos d'r wel henne, omdat hi'j zien huusholing deur de tied helpen 
mos. 

'Et kan toch ok nog wel wat mitvalen. Toe now, ie bin zo mooi en 
now is je gezicht nat van de traonen. Geefje buusdoek es an, dan veeg 
ik et schone en dreuge.' 

Ik heup hem-  even an en vuulde heur natte gezicht tegen dat van 

'Kop d'r veur holen, Rosalie.' 
'Ja, Frank.' 
In et aachterhuus heujden we de klinke van de deure. We leuten 

mekeer rempend los. Tante kwam de keuken in mit de turfbak vol 
prikken. Ze keek mit een peer reenfels in 't veurheufd van de iene 
naor de aandere, mar zee niks. De katte was aachter beur anfiut, 
sprong op een stoel, begon him te wasken en lag even laeter diepe in 
de soeze. 

Et is half twaelf. Et kan nog: as ze vandemorgen laete van bedde kom-
men is, laete koffiedronken het, dan kan ze nog kommen, mar et duurt 
wel lange. Ik vule in de buse van mien jasse. Et pistool vuult de hiel-
tied nog lieke koold an. Ik lope een aentien weeromme bi 'j  de wal lan-
ges, Willem blift wel op 'e uutkiek staon. Ik kiek naor et plak waor et 



huus staon het. Et is wonder, mar nao al die jaoren wee 'k et nog 
sekuur. Op 'e meter of kan 'k et stee anwiezen waor et was, de plat-
tegrond van et huus uuttekenen, me veur de geest haelen hoe as alles 
d'r uutzag, waor alles was en ston. Op 'e hilde hewwe et tegere daon. 
Et gong van heur nut. 

Ik was buten om de volle askebak te legen, zij hadde eier uuthaeld; 
et was de laeste weke van feberwaori. Feberwaori 1945, de laeste oor-
logswinter. In Flollaand sturven de meensken van de honger. 

'Frank, ik wil zo graeg een keer mit je allienig wezen.' 
Ze fluusterde, mar dat was eins hielendal niet neudig: gieniene die 

oons hier butendeure heurde. 
'We bin nooit allienig, Frank, d'r bin altied aanderen bij. Kuwwe 't 

niet es een keer zo plooien dawwe hier tegere binnen? Liektjow dat 
niet mooi toe?' 

'Ja, dat liekt me mooi toe.' 
Van de weeromstuit fluusterde ik ok. 
'Wanneer zol dat es een keer kunnen?' 
Ik docht nao. 
'Misschien de kommende zundagmiddag wel. Omke en tante bin 

naor Rossum, naor omke zien breur, die is jaorig, en Willem, Fons en 
ik gaon zundagsmiddags altied naor Anton te kaortspeulen. Mar a'k 
now es zegge da'k me niet al te lekker vule, wat rilderig en zo bin. 
Da'k gewoon liever bij de waarme kachel blieve, mar dat zij d'r wel 
omme votgaon kunnen. Awwe now es deur zoe'n leugentien een hiele 
middag mit 'n beidend wezen kunnen.' 

'Zuwwe 't doen, ik wil zo graeg es mit je allienig wezen en ie wil-
len 't ok graeg?' 

'Dat weej' best wel.' 
Ze keek me ondeugend an. 
'Mar as ze now es niet votgaon en ik komme hier inienend op zun-

dagmiddag henne fietsen, hoe moe'k dan zo hadde een verleggien ver-
zinnen?' 

'As de kust veilig is, loop ikje op 'e menninge integen. Awwe now 
es om kwat over twieje ofi,raoten, dan bin ze allemaole wel vet. En 
now in huus mit de eier, ze bevriezen je nog in de schaole.' 

De zundag d'r op leup ik heur op 'e menninge integen. De kust was 
veilig. Onte en tante weren drekt nao et middageten al ofzet, Peter 
hawwe in daegen niet zien en Willem was mit Fons nao flink wat 



andrang van mien kaant toch naor Anton gaon. Hij hadde me wat 
wonder ankeken, doe 'k zee da'k niet mitgong, da'k me niet al te al te 
vuulde, misschien wel griep onder de leden hadde. 

'Nee, ik gao vandemiddag niet mit, Willem, jim gaon mar tegere. Ik 
vule me wat huverig en de keel is me ok wat gevulig. Ik blief et lief- 
ste mar bij de waarme kachel.' 

Hij keek me stief an. 
'Ie hebben aanders best eten vandemiddag.' 
'Ja, dat smaekte me nog wel.' 
'We willen wel bi'j je thuusbileven.' 
'Bij' now hielemaole gek, Anton zit op jim te waachten. Jim kun 

mit 'n drienend ok wel kaorten. Gao now mar, ik redde me best wel 
allienig, zit d'r mar niet over in.' 

'te zien d'r aanders hielemaole niet ziek nut.' 
'Zoks kan je zomar ankommen. Et zal wel een smoege wezen, ik zal 

d'r wel een zwinlcien van mitkriegen. Et kan ok zo wel weer bekom- 
men. Ik bin gewoon een betien bevongen, ie hoeven d'r echt niet 
omme thuus te blieven. 

'Now best,' zee Willem. 
Ze keken me beidend es op-en-daele an, trokken de jasse an en zet- 

ten of deur et laand naor Anton toe. 
Ik leup Rosalie even laeter op 'e reed integen, ze hadde rooie wan- 

gen van de kooide. 
'Is iederiene vet, Frank?' 
'Ja.' 
'Dan biwwe vandemiddag mit 'n beidend. Hoe vien ie dat? Zeg es 

wat.' 
'Mooi.' 
'Niet meer as mooi? Dat klinkt ok niet barre enthousiast.' 
'Ie weten wel beter,' zee ik en gaf heur een tuut in de hals. 
'Dat is beter.' 
We stapten et aachterhuus in. In de kaemer sleug ze de aamis om me 

henne. 
'Ik hooi vanje, Frank; ik bin zo gek op je, mien lieve jonge.' 
'Ik hooi ok vanjow, Rosalie; ik bin staepelgek upje.' 
'Bewies dat es,' fluusterde ze. 
Ik vuulde heur aosem tegen mien gezicht. Ze maekte me gek. Ze wus 

percies hoe ze me gek maeken mos. Aachterof wus ik dat zij et zo 
regisseerd hadde, zij bepaolde wat d'r die middag gebeurde. Ik dee 
willoos wat ze zee en wol. 
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'Laot me es zien waor aj' slaopen, Frank.' 
'Et is d'r hatstikke koold.' 
'Ie maeken me toch wel waarm, Frank?' 
We gongen tegere de ledder op naor et ofschutte kaemertien op 'e 

hilde. Et was d'r stienkoold. Ze sleug de dekens een aentien weerom-
me. 

'Ik wil mit je vri'jen. Vri'j mit me, Frank. Ik wil et now, hier, van-
demiddag, mit jow, Frank. Trekje kleren uur, trek mien kleren uut, 
dan kroepen we lekker tegen mekaander an onder de dekens en dan 
zuj' es zien hoe waarm as we et tegere hebben.' 
Et gebeurde zoas zij et uutdocht hadde en ze maekte mede kop echt 

hielemaole wild. Et was mien eerste keer, oonze eerste keer, oonze 
laeste keer. 

Een betien fliemelig maekte ik de knopies van heur truigien Los, 
raekte de boverkaant van heur bosten an mit mien lippen. Ze huverde 
even en begon mien kleren los te maeken. Eerst verlegen, doe de liie!-
tied driester. 

Ik vuulde heur waarme lief tegen me an, bovenop me, onder me. Ze 
drokte heur tonge in mien mond, ik bevuulde mit de hanen heur bos-
ten, drokte d'r mit de platte haand onder tegenan, gong mit de tonge 
staorigan over heur tepelties en vuulde ze had wodden, gong mit de 
tonge over heur huud naor onderen toe, bij heur naevel langes, nog 
meer naor onderen toe, deur heur schaemhaor. 

'Kom mar in me, Frank, ik wil zo graeg daj' in me kommen, lieve 
jonge van me. Toe mar, Frank.' 

Ik kwam weer mit et gezicht naost dat van heur. Ze sleug de bienen 
om me henne en ik kwam in heur. Et was hek as hul de tied even op 
te bestaon. 

Laeter die dag docht ik dat dit et begin wezen zo!, et begin van et 
leven van Rosalie en mi'j. Ik hebbe me laeter vaeke ofvraogd wat zij 
docht het. Hoe kon ik op dat ogenblik weten, dat ik heur nog mar drie 
weken laank zien zol, mit heur praoten zol, stiekem lieve dinkies 
tegen hem-  zeggen zol zonder dat de aanderen et heuren zollen. Drie 
weken mar. Doe zol ze verdwienen, oplossen in et niks, een herinne-
ring wodden. De kleuren zollen vaeler wodden in mien onthoold, mar 
de beelden bin lieke scharp bleven. Niks d'r van is me deur 't zin 
gaon. 

Alles zol aanders wodden, et hiele leven zol op 'e kop zet wodden 
op die vroege morgen in meert 1945. Heur zol ik nooit weer zien, mar 



ze zol me een leven laank gien dag uut de gedaachten wezen. 

En now staon we heur op te waachten op et plak waor et eertieds alle-
maole gebeurde. Et is op 'e kop of twaelf ure. 
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Willem komt op me toelopen en wiest op zien gelozie. 
'Et is twaelf ure, we gaon naor huus. Ze komt niet meer, aanders was 

ze d'r al lange west. Et is staorigan eterstied. Misschien dat ze hiele-
maole niet komt, misschien dat ze vandemiddag nog komt, mar we 
kun d'r niet op waachten. Et het gien zin en stao hier nog langer te 
blauwbekken; we vernikkelen allebeide op disse meniere. Lao'we van 
hier mar naor de weg gaon, dan gaon we over de weg naor de auto 
toe.' 
Hij praot kotofi Ik zegge niks weeronime, nikke allienig mar en lope 

zwiegende mit him deur et laand naor de weg toe. Awwe bij de auto 
kommen staot d'r een aanderen iene naost op et parkeerterrein. Een 
grune Audi. Willem lopt d'r, bek as ik doe, een keermennig omhen-
neen kikt d'r in: d'r ligt een deken op 'e aachterbaank. Mar d'r is nar-
gens iene te bekennen. 

'Kom, we gaon.' 
Hij dot de autodeuren los. We deden vet, naor huus toe; de aande-

re auto blift allienig op et parkeerterrein staon. Ik doe et zunneklep-
pien naor beneden. De zunne is d'r volop bij en schient me pal in et 
gezicht. 

In Bome deden we over de Almelosestraote veur et Witte Huus lan-
ges. 

'Stop es even,' zeg ik. 
Hier zatten de Duutsers in de oorlog; et huus liekt me mar kwaolik 

wat an veraanderd zo deur de jaoren henne. Ik bekieke et staotige 
witte gebouw mit de grote schostiens, et balkon en et sierlike koets-
huus van rooie stien d'r naost. 

'Niks an veraanderd.' 
'Toch wel,' zegt Willem. 'In de oorlog stonnen d'r grote witstienen 

honnen an weerskaanten van et bordes.' 
Ik weet et niet meer, ik kan me hielemaole gien witstienen hennen 

meer veur de geest haelen. 
Thuus begroet een levendige hond oons deur en deur uutbundig, zoas 

we dat van him wend binnen. Ik hael et pistool nut de jassebuse, doe 
de koegels nut de hoolder en leg de hieleboel veur Willem op 'e tao- 

100 



fel daele. 
'Barg mat op, veur vandaege hewwe oons pat wel had.' 
Willem zegt niks, pakt et spul en bargt et op in et kassien onder de 

veensterbaank. 
'Ik maek een blikkien sop los,' zegt hi'j, 'dan hewwe wat waarms 

bi'j de bolle. Lus ie tomatesop?' 
'Jaowel.' 
De voeten bin me hek klobben ies, ik hebbe d'r praktisch gien 

gevuulte meer in. De hanen beginnen me te kieperen now a'k in de 
waarmte bin. Midden in de kaemer gao 'k staon te haneboken Thor 
kikt d'r wonder van toe; hi'j springt tegen me op, daenkt da'k mit him 
speulen wil. Willem maekt intied de eteri'je klaor. 

Nao et eten gao 'k mit de voeten veur de gaskachel zitten. Ik drokke 
de tillevisie an. Et is twintig menuten veer twieje. In Hamar ligt snij, 
nut et hadrieden veer de vrouwluden wodt Ounda Kleemann op 'e 
500 meter van de medallies ofliullen deur een macgien uut Zuud-
Korea. Ik raeke zuver een betien in de soeze; hiel in de veerte heur ik 
et geluud van de tillevisie nog. Zo now en dan wodt et geluud wat 
starker, dan golft et weer van me of. 

Ik droomdaenke overeen tillevisiefilm van jaoren leden, waor ik tege-
re mit roem, bij heur in de kaemer, naor zat te kieken. Lies was die 
aovend vot. Op 'e tillevisie was een netuurfilm over een kudde oh-
faanten. Mcm was gek op netuurfihns. 

De kamera volgt een menu en een jong deur de dreuge savanne in 
Afrike; in tieden is d'r gien spat regen valen, de kudde is op niuk 
naor waeter. Alles is overal opdreugd, dooie bomen staon as stokkige 
voegelverschrikkers in een van de hitte zinderende ruutnte. 

De oolde dieren holen et nog wel een schoft vol, et jong niet. Et kan 
niet meer, et is op, doodop. Et zakt keer op keer half en half deur de 
poten, wodt deur de mcm androkt, komt dan toch weer overaende en 
sjokt weer een aende mit de kudde mit. Tot et op et laeste hielemaole 
niet meer gaot, totdat et niet meer overaende komt. De kudde blift 
even veerderop staon. 

De menu drokt tegen et jong an, iederkeer opni'j, mar et jong blift 
liggen, et komt niet weer in de bienen. De menu lopt een meter of wat 
in de richting van de aandere dieren, ze kikt aachteromine, mar etjong 
ligt de hieltied nog op 'e grond. Et maekt gien anstalten en kom heur 
aachternao. Ze lopt weeromme naor et jong toe. De kudde blift 
waachten en kikt toe wat d'r gebeuren gaot. 
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De mem drokt weer mit de slurf tegen et jong an. En nog een keer 
en nog een keer. Mar et helpt allemaole niks meet. Et jong is dood. Et 
zal nooit weer overaende kommen: et zal heur niet naokommen, hoe-
lange as ze ok tegen Mm androkken blift. Ze het et zels ok in de gaten. 
len keer nog stot ze tegen et dooie jong an, dan stikt ze kop en slurf 
in de hoogte en schuddet die henne-en-weer. Ze lopt weer een meter 
of wat in de richting van de aandere dieren, kikt veur de zekerhied 
toch nog een peer keer aachteromme, mar et jong komt niet. Dan dri'jt 
ze heur risseluut omme en lopt vot. De kudde komt weer in beweging. 
Ze kikt niet meer aachteromme. Mit elke stap wodt de ofstaand tussen 
heur en et dooie jong groter. 

Ik doe de ogen los: op 'e tillevisie bin ze altied nog an 't hadrieden. 
Et geluud komt staorigan vanuut de veerte weer op me toe. 

Aachteromme kieken hej' niks an, zee mem altied. Wat west het, dat 
het west, daor kuj' niks meer an veraanderen. Mar ik zol zo ver-
schrikkelike graeg nog es even mit heur praoten willen. Dat gevuul 
gaot nooit over. Op elk mement van de dag kan dat gevuulte me 
bespringen. Thuus, hier, et maekt niet uur waor. Mit Lies heb ik et d'r 
nooit over, mar lichtkaans dat zij etzelde gevuul het. Even bi'jprao-
ten, al was et mar ien keer in de maond, ien keer in et jaor veur mien 
pat. Praoten over de dingen die we vroeger uut de wege gaon binnen, 
omdawwe te benauwd weren om d'r over te beginnen. Praoten over 
Rosalie. 
A'k thuus kwam leup ik eerst altied even naor mem: even de gebeur-

like dingen van alledag overeiden. Even vertellen wawwe die dag mit-
maekt hadden. Even bi 'jpraoten. Dat gevuul was zo stark dat ik doe 
Lies en ik nao heur begraffenis weerommereden naor huus toe, bij 
mezels docht: ncw moe'k mem, awwe thuus binnen, aanst eerst ver-
tellen hoe de begraffenis verlopen is. 

Ik zol ok graeg mit Rosalie praoten willen en et wonderlike is dat 
zoks kunnen zol. Ze is hier argens, niet veer van me of, in een motel. 
A'k wol zo'k d'r zo hennegaon kannen. 

Een jongknaop op een brommer versteurt de rust en tidt knetterende 
de weg langes. 

Een droom. Alweer een droom. Ik iie zels op een brommer deur een 
vremd plak, mit mem aachterop 'e pakkiesdreger. Een wonderlike 
droom. Ik drome vaeke wonderlik en haost nooit bin de dromen die 'k 
hebbe aorig of fleurig, mar altied benauwend. Ik bin haost altied blie- 
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de a'k wakker schrikke en de droom veurbi'j is. 
Ik heb van mien leven nooit een brommer had, mar toch iie ik in die 

wonderlike droom mit mem aachterop deur een dörp of stattien bij 
een haven mit boten langes. En dan inienend, van et iene ogenblik op 
et ere, veraandert de droom in de zoveulste treindroom en is de brom-
mer vot. Ik blief zoas altied aachter op een leeg perron en mem ridt 
vot in een trein. De hieltied mar weer, zonder dawwe wat tegen 
mekeer zeggen, zonder dat argens ok mar et minste geluud te heuren 
is. Een stomme film in kleur op bioskoopgrootte. 
Disse keer is et niet aanders as aanders. Ze het beur grune jurk weer 

an en ze zit allienig aachter een raempien. Veerder is nargens ok mar 
een meens te zien. En dan begint de trein te rieden; eerst hiel staorig, 
mat de hieltied gaot et hadder. Et raempien mit et gezicht van mem 
verdwient, gaot zien eigen weg deur de tied. 

De hieltied kommen ze weeromme in mien leven, dromen mit een 
trein die een geliefde mitnemt Nao de oorlog droomde 'k zoks vaeke 
over Rosalie. Dromen mit onwillekeurige tussenpozen. Soms zat d'r 
mat een weke tussen, soms een maond, bi'jtieden een half jaor. Mar 
ze kwammen altied weer, totdat ze naojaoren uuteindelik hielemaole 
ophullen. En now bin ze d'r weer, mar now zit Rosalie niet meer aach-
ter et raempien van de votriedende trein: now zit mem d'r aachter en 
vandaege het ze beur grune jurk weer an. 

Ik schrief nog altied an dit verhael. De zoemer, de haast en de winter 
bin haost ongemurken weg veurbi 'jgaon. Et is meitied. In de tuun 
bluuien paorse priemela's. De krenteblossem schemert al wit deur de 
knoppen henne hek as de blossem van de tulpeboom. De prunus staot 
roze veur et huus te pronken. Een statmesien hapt naor moggies vlak 
veur et raem van de kaemer waor ik zit te schsieven. ten van de kat-
ten van de buren beloert him vanonder de pollen weg. De buurman 
reddert in de peerdestal omme; hij ridt een kroje vol dong tot de stal 
uut en kiept die aachter et huus ondersteboven op 'e dongbult. De 
waesem stoemt d'r of. 

D'r staot een flink stok wiend, de toeken van de roze prunus zwie-
pen henne-en-weer. Veerderop an de straote is iene mit een cirkel-
zaege an et hoolt zaegen. Et janken van de zaege dringt deur tot bij 
mi 'j in de kaemer. An de aandere kaant van de weg wo 'n mit een 
deurdringend gebrom en gedinder heipaolen in de grond sleugen. Et 
hiele huus trilt d'r zuver van, et bakkien mit waeter tikt tegen de ver-
waarming. 
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De zunne is d'r volop bij. Alliend aachter et huus, naor de bos op, 
bin een peer wolkies te bekennen. Veerder is de locht blauw en scho-
ne. Et zal vannaacht grif weer steernhelder wodden; de komeet zal 
weer te zien wezen, krek as de veurige naacht. 

Ik was laete thuuskommen, et was al even nao ienen west da'k de 
auto in de gerage zette. Et vul me inienend op, doe ik aachter et huus 
ston te pissen. Midden tussen al die lochies was de komeet Hale-Bopp 
te zien. Een lange slierte locht an de naachtelike locht. De kraanten 
hadden d'r die weke vol van staon, mar ik hadde d'r veerder gien 
andacht an geven- Ik was d'r aovens niet appat veur butendeure gaon 
om naor de locht te kieken as hij ok te zien was. En now zag ik him 
zomar, al pissende, glorieus an de locht staon. lens in de driehonderd 
jaor of daoromtrent kwam hij veurbi 'j. Generaosies en generaosies 
nao mij zol dit nooit meer overkommen, hoe vaeke ze bij aovende 
ok buten staon zollen te pissen. 
Krek as in mien dromen keek ik naor et verleden, et locht van steeuns 

en komeet, et locht van wat al lange west hadde. Nog een naacht of 
wat zol hij te zien wezen, dan zol hij mit een ontzagwekkende vaort 
veerder soezen deur de ruumte. Veerder en veerder bij mij weg, hek 
as de trein mit mem. Tot ze weerornmekomnien zollen: trein en 
komeet, en de cirkel de hieltied weer rond maeken zollen. Ik reize 
heur op pepier aachtemao. Weeromme naor vroeger. 

'Ik weet niet watje willen,' zegt Willem, 'mar ik gao naor et motel.' 
'Wat woj' daor doen?' 
'Gewoon poolshoogte nemen. Te weten zien te kommen waoromme 

as ze d'r vandemorgen niet was.' 
'Misschien is ze d'r niet jens meer.' 
'Dat zuwwe dan wel zien.' 
'Misschien het ze d'r op et laeste ogenblik wel van ofzien. D'r kan 

van alles tussen kommen wezen.' 
'Dat zuwwe dan allemaole wel zien en geweer wodden. Ie hoeven 

niet mit te gaon: aj' rustig bij et hadrieden zitten blieven willen, is 
mij dat best. Mar ik gao dl, ik wil weten as d'r wat te redden is.' 

Hij pakt de autosleutelties van de taofel en maekt anstalten om de 
deure uur te gaon. 

'Ik gao mit,' zeg ik, kom uur de stoel overaende en drokke de tule-
visie uur. 

Ik bin zuver een betien stief van et zitten. Ik kieke Willem even an. 
'Ie hoeven niet zo benauwd te kieken, et schietark lao'we vande- 
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middag thuus.' 
Ik heure een tikkeltien sarkasme in zien stemme deurklinken. In et 

aachterhuus strupen we de jassen weer an en Thor wadt krek as van-
demorgen weer in de maand stuurd, naadat hij lieke overstuur as van-
demorgen tegen oons opsprongen is. Hij kikt lieke verongeleken toe, 
lat him mit een plof daelevalen, legt de kop op 'e veurpoten en vint et 
bliekber niet belangriek genoeg om nog naar oons omme te kieken. 

Et is een stok drokker op 'e diek as vandemorgen. We gaan over de 
Al henne, onder oons goezen de auto's alle kaanten op. Misschien dat 
argens wat te redden is, daar een pratte meensken op anzetten. 

Op vrijwel etzelde mement as oons komt d'r een ziekenauto et par-
keerterrein bij et motel oprieden. Willem zet de moter nut en dat de 
riem omweg. 

'Laat die ziekenauto eerst mat weer votgaan. Wij blieven hier 
zalange we) zitten, dan lopen we gien meenske in 't pad.' 

Twie manluden in witte pakken gaon mit een riedende dreegbaore et 
motel in. 

'Kiek!' 
Ik stotte Willem an. 
'Moej' kieken wat as daor staat. Dat liekt dezelde auto wel die we 

vandemorgen zien hebben.' 
'D'r bin meet honties die Fikkie bieten.' 
'Ik gaa even kieken.' 
Willem blift in de auto zitten, ik loop op 'e auto toe. Et is dezelde 

auto die vandemorgen naast die van oons op et parkeerterreintien 
ston, in de buurt van et oolde huusstee. Gien twiefel meugelik. Op 'e 
aachterbaank ligt dezelde deken. Ik lope weeromme. Willem het 
intied een sigerette opsteuken en hoolt mij et pakkien veur. 

'Et is dezelde auto.' 
We kieken mekaander an. Dan het ze d'r misschien toch west. 

Misschien dawwe mekeer krek mislopen binnen. Misschien is ze 
etzelde pad dae)ekommen, bi'j et oolde husien van Anton langes. 
Misschien is ze toch riekelik an de Iaete kaant west, bin wij nog bek 
té vroeg votgaon, hawwe even langer waachten moeten, hawwe et 
kerwei toch ofmaeken kund. Ik zegge niks, bin allienig mar bliede 
dawwe beur mislopen binnen, dawwe wèl te vroeg votgaan binnen. 

Op dat ogenblik kommen de beide manluden in witte pakken weer 
butendeure, Ze rieden de dreegbaore in de auto. D'r ligt iene op, mar 
die is zo inpakt dawwe niet zien kunnen wie as et is. Dan komt een 
man et motel uur mit een tasse. 
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'Dat is him,' fluustert Willem. 'Dat is de man die bij heur was. De 
man die bi 'j  Rosalie heurt.' 

Ik kieke naor de man. Een kerel van een goeie veertig, a'k him zo 
schatte, flink an de lengte, blond, mar hij is te veer of om zien gezicht 
goed zien te kunnen. De man mit de tasse stapt naost de sjefeur in de 
ziekenauto, die dan mit de sirene an votridt. We weten allebeide wie 
as d'r in de auto ligt. 
'Ik zal es even zien a'k ok nog wat naoders uutvisken kan,' zegt 

Willem. 
Hij gaot de auto nut en lopt op et motel of. Ik huvere. De voeten bin 

me zo staorigan weer krek lieke koold wedden as vandemorgen. Et is 
slimme wonderlik om te weten dat Rosalie zo kot bi 'j me was. Ik 
hadde heur mit gemak beroepen kund, heur bi 'j de haand pakken 
kund, heur zeggen kund dat ze nooit uut mien gedaachten vet west 
het. Even was ze vlak bi 'j me. Even was de cirkel haost rond. Now 
reist ze weer bij me weg; niet in een trein disse keer, niet in een 
droom die de hieltied weerommekomt, mar in een ziekenauto, in et 
echt. De komeet die deurgaot mit zien iewige reize. 

We laggen naost mekaander op 'e hilde, Rosalie en ik, naodat et 
gebeurd was. Ze hadde de ogen dichte: et was as sleup ze. Ik duste 
heur haost niet meer an te raeken, benauwd da'k de betovering ver- 
breken zol, dat et sprokien veurbi'j wezen zo], dat misschien wel blie- 
ken doen zol dat et ailemaole een droom west hadde, dat et naacht was 
en Fons naost me liggen zol. 

Hiel veurzichtig veegde ik een toefien haor an de kaant. Ze dee de 
ogen los en lachte naor me. 

'Wat kiek ie eernstig, Frank.' 
'Hej' d'r spiet van dawwe et daon hebben?' 
'Nee, netuurlik niet, lievejonge van me. Et is et mooiste wat me ooit 

overkommen is. Ie bin et mooiste wat me ooit overkommen is.,  
Ze kwam dichter tegen me an liggen en sleug een aarm om me 

henne. 
'We blieven altied bij mekaander.' 
'As dat es kunnen zol.' 
'Waoromme zol dat niet kunnen? Ie willen et toch ok graeg?' 
'Ja.' 
'Now dan.' 
'D'r kan van alles gebeuren, Frank, de oorlog is nog niet oflopen. In 

een leven kan van alles gebeuren, dingen daor we now nog gien weet 
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van hebben.' 
'Ik beloveje dat alles goedkomt. Je kun op mi'j an. Ie zullen et zien. 

Geleuf me now mar.' 
Ik drokte heur een tuut op 'e mond. 
'Wi'j heuren veur altied bi'j mekaander. D'r zal nooit iene aanders 

tussen kommen. Wi'j wo'n tegere oold. En we kriegen kiender. En aj' 
ziek binnen zorg ik veur je. Ik zal altied veur je zorgen. Een leven 
laank.' 

'Wat klinkt dat allemaole mooi. Ik hope zo daj' geliek hebben zul-
len, mar ik bin bange, Frank.' 

'Mar waoromme dan?' 
Ze zee eerst niks, sleug de aarm nog een betien stiever om me toe. 
'Gewoon een betien benauwd, laot me mar.' 

Now is ze ziek, now is ze in een ziekenauto onderwegens naor een 
ziekenhuus en ik bin niet bij heur. Ik bin mien beloften niet naokom-
men, ik hebbe ze niet naokommen kund. Hiel even bin 'k vlakbij 
heur west. Een aandere man zit bi 'j  heur in de ziekenauto, de man van 
de auto. Wie zol die man wezen? Misschien is ze wel dood. Nee, dan 
zol de sirene niet tekeer gaon hebben. Ik schrikke op as Willem de 
autodeure losdot. 

'Ze was et,' zegt hij. 'Wat d'r percies an schilde bin 'k niet hiele-
maole geweer wodden. Wat mit et hatte, mar sekuur wee 'k et niet. Ie 
hadden geliek wat die auto anbelangt: dat is heur auto en ze bin d'r 
vandemorgen nog in vot west. Kom, we gaon op huus an; et het ok 
gien nut en hang hier nog langer omme.' 

Onderweg naor huus is de automoter et ienige geluud dawwe heu-
ren. Et is altieten nog drok op 'e diek. 

Et is aovens om een ure of achte as Thor anslat. Zo te heuren stopt 
d'r een auto veur et huus. Et locht bi'j de veurdeure floept an. We zien 
een man et pattien oplopen. Zien auto staot veur et huus, pal onder een 
straotlanteern. Een grune Audi. 
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De man die et pattien oplopt is dezelde man die we bij et motel zien 
hebben, dezelde man die in de ziekenauto stapt is. We weten dat hij 
anbellen zal, mar toch schrikken we beidend van et geluud, dat schril 
deur et huus klinkt. We kieken mekaander an zonder een woord te 
zeggen. Willem lopt naor de gang toe; hij dot de deure aachter him 
dichte, zoda'k even laeter heur stemmen wel heure, mar niet verstaon 
kan wat ze percies zeggen. Dan heur ik dat de veurdeure dichte daon 
wodt, een tel laeter gaot de deure naor de kaemer Jos en de man komt 
de kaemer in mit Willem aachter him an. Even kieken we mekeer 
recht in de ogen. Een man van mien lengte, blond, een veertiger. I-li'j 
stikt me de haand toe. 

'Müller,' zegt hij. 'Jow bin Van Andel dus, dat het Veldman me 
krek verteld. Dan hebben jow mien moeder ok goed kend, ze het jow 
naeme temeensen wel es nuumd. A'k me niet verzinne en et verhael 
van mien moeder goed onthullen hebbe, dan zatten jow eertieds as 
onderduker op et boerderi'jgien van Veldman zien oolden om an de 
arbeidsdienst te ontkommen.' 

Hij kikt even om him henne deur de kaemer. 
'Mien moeder is dood. Et is verschrikkelik om dat zeggen te moe-

ten; ik heb et Veldman bek ok zegd en now zeg ik et tegen jow. De 
gedaachte da 'k nooit meer ruit heur praoten kan is onwezenlik en bi 'j 
lange nao nog niet te bevatten. Vandemiddag is ze wegraekt. Ze het 
nog vraogd as ik Willem Veldman opzuken wol, bij die zien oolden 
hadde ze in de oorlog diend. 

"As ik et niet opredde, dan moet ie naor Willem Veldman toe gaon 
om et hiele verhael te vertellen, zoas et echt lopen is," dat het ze nog 
tegen me zegd, vlak veurdat de ziekenauto kwam, die heur bi 'j et 
motel weghaeld het. En now bin 'k d'r. Dat vienen jim misschien 
nuver, da'k d'r al zo vlogge bin. Mar Marianne, mien vrouw, en de 
kjender moe'n hielemaole nut Zeelaand kommen - we wonen in 
Renesse -, dat die kommen morgen eerst. Et is vanzels ok onzin dat 
die hier vandaege nog hennekommen. Ze kun toch niks doen, alles 
wat daon wodden moet is tot zoveer daon. En ik scharrelde mar wat 
mit mien gedaachten in die lege motelkaemer omme, de muren 
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kwammen op me of, dat ik dochte: waoromrne zo'k aenlik drekt niet 
naor Veldman toe gaon, dan bin 'k d'r even uur. Jow op et spoor kom-
men was trouwens niet zoe'n drege put wark: de man in de receptie 
van et motel kon me drekt zeggen waor a'k wezen mos. Hij stokte me 
sekuur uut hoe a'k deden mos, welke ofslag a'k nemen mos; hij wus 
percies waor af woonden.' 

Willem nikt. 
'En now bin 'k hier dus op verzonk van mien moeder om dingen te 

vertellen, om dingen wit te leggen daor as ze zels in heur leven niet an 
toekommen is, daor ze lichtkaans schoffig veur was om et zels te ver-
tellen, wat ze misschien wel niet andust het. As et temeensen niet 
ongelegen komt.' 	 - 
'Geefjow jasse mat an, dan gao'we mit 'n drienend bi'j de grote tao-

fel zitten.' 
Willem pakt de winteijasse van de man an en hangt him over een 

stoel henne. Dan gao'we mit 'n drienend bij de grote uutschoeftaofel 
zitten en de man begint te vertellen. Et verhael dat vanof de oorlog 
oons leven beheerst het, dat oons in wezen gien dag loslaoten het, 
waor we altied in meerdere of mindere rnaote mit ommepakt hebben. 
Et verhael over Rosalie. Et aandere verhael over Rosalie. Et verhael 
dat wij niet kenden, dawwe niet kennen konnen. De waorhied. 
Hawwe de waorhied de jaoren deur wèl kend, dan zol oons leven aan-
ders verlopen wezen, dan hadde et leven een hiel aandere kleur mit-
kregen. Et verhael van de man van de grune auto, die de cirkel veur 
een stok henne rond maeken zat. 

'Et was zomar gebeurd mit moeder. Et is nog zo vas, et is vande-
middag pas gebeurd, nar a'k now weeromniekieke - veur zoveer ik 
daor in staot toe bin -, dan is et krek as et zo wezen mos. As mos et 
hier gebeuren, as nos ze hier doodgaon; et kon allienig hier mat. Dat 
is vanzels onzin, dat weet ik ok wel. Zoks verzinnen meensken om 
dingen verklaoren te kunnen, mit heurzels in liekwicht te kommen, et 
leven an te kunnen. Et is vanzels allemaole toeval, mar toch... 
De laeste tied wol ze hier beslist henne. .Jaoren het ze daor nooit naor 

taeld, mat de laeste peer jaor wodde et verlangst om weeromme te 
gaon groter, naodat ze et veur de eerste keer mit et harte te stellen 
kreeg. Eerst kon ze et beheurlik sturen, een teblettien onder de tonge 
en zo, jim kennen dat wel, mat de laeste tied begon ze gewoon een 
stok kwakkeliger te wodden. 

We wussen dat et op een keer zomar oflopen wezen kon, dat hadde 
de dokter oons wel verteld. Et was in wezen een meenske van de dag; 
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ze kon niet zovule meer, mar et leek altied nog hiel wat. Ze leut et d'r 
niet gauw bi 'j  zitten, et het altied een vrotter west. 
De veurige weke begon ze d'r over, dat ze hier beslist henne wol. We 

hebben et heur allemaole nut et heufd perbeerd te praoten. Midden in 
de winter, koold, mal ontiederig weer, en dan op heur leeftied mit 
zoe'n kwaole. Et was de dood verzuken. We hebben heur veurhullen 
dat et stokken verstaandiger wezen zol om tot de meitied te waachten 
as et mooi weer wezen zol, en dat ze dan mit Marianne en mi'j hier 
een dag of wat naor toe gaon zol. Mar we kennen praoten zoas we 
wollen, et hulp allemaole gien spatter: ze wol en zol hier naor toe en 
ze wol mi'j mit hebben. Marianne hoefde niet mit, mien breur hoefde 
niet mit, ik mos mit. 
De dag veur eregister biwwe hier kotbi'j in et motel daelestreken. De 

eerste twie daegen hewwe wat tochies in de auto maekt en ik moet 
zeggen: et vul me niet iensen of, ze was wel aorig fit. Et was eins bek 
as leefde ze zuver op, doe ze al die bekende dingen en plakkies van 
vroeger weer zag. Of soms ok niet weerommevienen kon omdat et 
allegere zo veraanderd was. 

Allemaole plakkies bij langes waor ze vroeger wel es west hadde. 
We hebben tegere de straote deurreden waor ze vroeger as kiend 
woond het, we bin op plakkies west waor omken en tanten woond 
hebben, we bin bi 'j de legere schoele langes reden waor ze op gaon 
het. Now ja, et plak waor hij staon het. En we hebben een keer nut 
eten west, daor bi 'j  die waetermeule in Denekaamp tegenover dat kes-
teel. Daor het ze mit volle teugen van geneuten. Daor kon ze trouwens 
altied zo van genieten, St de femilie nut eten. Mooi plakkien trou-
wens, dat resteraant daor bi'j die waetermeule. 

En vandemorgen wol ze mit alle geweld et plak bekieken waor ze 
vroeger, in de oorlog, diend het. Ik raodde et heur of, ze was vande-
morgen toch al niet al te goed bij 't spul. Wat kochelig, wat kotaose-
mig, et leek "j niet goed toe. Mar ik kon praoten as een advekaot, 
ze was koppig. Dat het ze altied west: volholen, de kop d'r veur holen, 
et gebeurde altieten zoas zij et wol. Dat we bin toch nog, laeter awwe 
eerst van doel weren, in de auto raekt vandemorgen. 

En doe dee ok nog blieken dawwe een aende aachteruut et laand 
intoffelen mossen. Gekkewark! Ik hadde et heur ronduut verbieden 
moeten, gewoon zels zo verstaandig wezen moeten en zeggen dat et 
niet goed veur heur was. Mar ik hadde d'r ok gien idee van dawwe 
zoe'n aende lopen mossen en zij zee dat et best gong: et was lekker 
zunnig weer en we leupen ja in de li'jte. Dat was ok zo, mar et was 
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wel gemien koold. We bin tot et plak kommen waor vroeger een ooM 
husien ston, een hiele tippe aachteruut; we konnen vandaor de weg 
iens niet zien.' 

'Et husien van Anton,' zee Willem. 
'Ja,' zee de man, 'et husien van Anton, dat zee moeder ok. Now, doe 

zag ze zels ok wel in dat ze et niet opredden zol. Vraog me niet hoe 
we naor de auto krunnneld binnen. Ik was doodsbenauwd dat heur 
daor in de ienzemhied wat overkommen zol en dat ik hulpe haelen 
moeten zol en heur daor allienig aachterlaoten mos. Ik was bliede da'k 
heur weer in de auto hadde. 
"Nao 't eten moe 'k mar even een knippertien doen," zee ze, "en dan 

zal 't wel weer gaon," mat ze zag ofgemieterd toe. 
En doe wodde ze in 't motel inienend hielemaole niet goed; och, en 

dan gaot altes zo in een rees, hen, de dokter, de ziekenauto. In et zie-
kenhuus konnen ze aenlik al niks meer veur heur doen. En dan nioej' 
zomar allienig van alles regelen. Wonder, mar op zokke ogenblikken 
kuj' alles. 
Ze wodt hier op et hof brecht; dat wol ze zo, al het oons dat wel ver-

wonderd. Vader is indertied kremeerd. We dochten dat zij dat ok wol, 
mat et veurige jaor kwam ze d'r mii an dat ze begreven wodden wol. 
Et is wat nuver, vader daorginderd en moeder hier op et hof. Zo veer 
uut mekaander, mat zo hebben ze in feite ok leefd: veer nut mekaan-
der. In wezen pasten ze niet bi 'j mekeer. Niet dat ze vaeke spul had-
den of zo, ze hadden aenlik nooit spul, mar moeder leefde as 't waore 
in een aandere wereld, een wereld waor vader gien toegang tot hadde. 
Et was trouwens mien echte vader niet. Pieter Müller was mien stief-

vader. Ze is in Den Haag mit him in de kunde kommen. Tot een jaor-
mennig nao de oorlog woonde ze daor ruit heur moeder. Op et laest 
van de oorlog is ze van hier allienig naor Hierden gaon, een klein 
plakkien boven Hadderwiek. Daor woonde een tante, een zuster van 
heur moeder. Ik bin d'r in laetere jaoren wel es nut heur west, mit de 
trein naor Hadderwiek en dan mit de bus. Prachtig was dat! As kiend 
kuj' nog echt zo overal van genieten' 
Hij glimkt even. 
'Ik heb een mooie kiendertied had. Ik heb et troffen mit mien vader, 

ik heb et geweldig troffen mit mien moeder. Et hadde niet beter uut-
pakken kind.' 

Hij hooft even schoft. De vlammegies van de gaskachel daansen 
springerig henne-en-weer. 

'Hier kon moeder niet blieven, jim weten vanzels wel waoromme 
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niet. Now ja, jim daenken daj'm weten waoromme niet, mar et is alle-
maole zo aanders gaon en lopen as de meensken hiere dochten. 
Daoromme wol ze ok dat ik jow opzocht, Veldman, omjow, omjim 
et echte verhael te vertellen, nao al die jaoren. Et was lichtkaans beter 
west as ze dat zels daon hadde, mar dat het ze bliekber nooit andust. 
Mij het ze et eerst een peer maonden leden verteld. Ik betwiefele as 
ze et mien breur verteld het; ik daenke dat ik de ienigste bin, die ze et 
zegd het. 

Mar ze is hier dus hals over kop wegraekt naor Hierden toe. Daor het 
ze de bevrijding mitmaekt. Een vorrels jaor laeter is ze mit heur moe-
der naor Den Haag zet, naor de Mackaystraote op et Westaende. Eerst 
bij kunde in. Daor bin ik geboren in december 1945. 

Ik kan me mien grootmoeder nog hiel goed veur de geest haelen, al 
was ik nog mar tien jaor doe ze uut de tied raekte. Ze is d'r in feite 
nooit overhenne kommen, dat heur man, mien grootvader dus, die ik 
nooit kend hebbe, niet uur Duutslaand weerommekommen is. Hij 
moet drekt dood west hebben bij een bomberdement van de 
Amerikanen. Een verdwaelde bom, stom toeval. Hij dee grondwark 
in de buurt van Brunswiek. Die berakken van heur wedden nooit 
bomberdeerd, de Amerikanen hadden die dag iezergieteri'jen te pak-
ken neumen en een verdwaelde bom kwam bij heur terechte. 

Grootmoeder was nooit botte stark. Vroeger as jongemeid diende ze 
bi'j een boer; doe moet ze hasems es een keer hielemaole bekluurnd 
wezen mit et butendeure melken. Maonden het ze zwaor ziek west. Ze 
het et indertied al opredded, mar echt de oolde moet ze nooit weer 
wedden wezen. Ze kon et op et laeste ok niet meer an dat grootvader 
in Duutslaand warken mos en dat zij en Rosalie allienig weren. 
Geestelik het ze et wegraeken van grootvader ok niet verwarken kund. 
In mien onthoold zie 'k heur in een stoel zitten veur et raem van oons 
boverhuus. Aenlik altied, a'k dat zo naogao, mit een ongezonde kleur 
op et gezicht. 

Nao verloop van tied woonden we daor mit 'n drienend. Grootmoe-
der paste deurdedag op mij en maekte et eten klaor, moeder hadde 
warkhuzen en ni'jde in de aovenduren veur alderhaande vrouwluden 
om wat extra stri'jinge omhanen te hebben. Ik zie 't zo nog veur me. 
Aovens zat ze vaeke mit een oolde ni'jmesiene bi'j de taofel te pon-
gen of ze verstelde stokkende kleren. 

En doe is ze op een goeie dag Pieter Mi'ller tegen et lief lopen; hij 
was gasfitter en et klikte bliekber toch op de ien of aandere rneniere. 
Ik heb d'r laeter vaeke over naodocht hoe dat gaon wezen moet, ze het 
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d'r zels nooit wat over loslaoten. Ik heb heur wat dat anbelangt wel es 
perbeerd uut te lorken, mar ze gaf nooit gien aosem. 

Misschien het ze wel nooit echt van him huilen, et zol me niks ver-
baozen as dat zo was. Ik daenke dat ze et verstaand veutrang geven 
het boven et gevuul. Ik daenke dat ze een vader veur heur kiend heb-
ben wol, dat ze daoromnie mit him trouwd is. Mar liefde? Nee, ik kan 
niet zeggen dat ze ooit echt anhaankelik tegen mekeer deden, zoaj' dat 
toch verwaachten meugen wijt een man en een vrouw. Ie zaggen nooit 
dat ze mekeer een betien anhaelden. Ze is uut berekening mit him 
trouwd: dan hoefde ze niet meer uut warken, dan was d'r een vaast 
inkommen, en et joongien hadde een vader. Now klinkt dat allemao-
le eins hadder a'k et bedoele, want spul hadden ze aenlik ok nooit; de 
sfeer was in huus nooit vervelend of zo en ik hebbe ok nooit et gevuul 
had dat vader «t slim mit zeten het. 

Mit him bin we, doe grootmoeder wegraekt was, naor Zeelaand 
gaon. Daor kwam hij weg. Van Renesse. Doe hij in Den Haag 
kwam, was hi'j eerst in de kost bij een wedevrouw an de 
Regentesselaene. Ik weet dus niet percies hoe ze an mekaander kom-
men binnen. Misschien op een daansaovend, misschien in de bi-
oskoop, in de tram of zomar op 'e diek; de Mackaystraote en de 
Regentesselaene liggen niet zoveer uut mekeer, dat ze zatten in wezen 
wel bij mekeer in de buurt. 
Vader wol graeg weeromme naor Zeelaand. Hij hadde in wezen een 

hekel an de grote stad en doe hij in Renesse wark kriegen kon, bin we 
daor hennegaon. Et maekte moeder, geleuf ik, niet zovule uut waor ze 
woonde. Mij wel, wat dat angaot hek ik op him. 

Ik wone d'r nog altied wit Marianne, mien vrouw, en mit oonze 
dochter. Oonze zeune is et huus al uut, die zit in Rotterdam op kae-
mers, studeert daor an de Erasmusuniversiteit. En ankem jaor wil 
oonze dochter ok op heurzels, ok naor Rotterdam, ok veerder leren, 
dat dan bin we weer mit 'n beidend. Marianne zicht d'r tegenop, ik 
zitte d'r minder mit as zij, nar et zal wel wennen moeten in et begin, 
et huus zal leeg wodden. En zeker now moeder d'r ok niet meer is, 
dawwe daor ok niet even henne kunnen.' 

Et is krek as daenkt hi'j even tno. 
'Ik vien et hier prachtig, heur, ik zee et jim al, waor moeder en ik 

eten hebben, daor bij die waetermeule, et is d'r 0e zo mooi, mar veur 
een dag of wat, begriepen jim wel, dan he'k et wel bekeken. Ik bin 
meer een man van de zee, van de ruumte. Al die bomeboel om me 
henne, et zol mij op 'e duur verstikken, ik zol hier niet aorden kun- 
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nen. Mat et zal altied wel een biezunder plakkien veur me blieven, 
omdat moeder hier wegkwam, omdat ze hier weg môs. As de dingen 
die d'r gebeurd binnen niet gebeurd weren, was ze hier hoogstwaor-
schienlik nooit weggaon, was ze nooit mit Pieter Müller trouwd, was 
ze nooit in Zeelaand telane kommen, mar was ze hier grif nao verloop 
van tied mit een aandere man trouwd of ze was allienig bleven mit 
grootmoeder en mij. Dan was ik nooit een man van de zee en de 
ruumte wodden. Et leven hangt van toevalligheden an mekeer aj 't 
goed inje omxnegaon laoten. Wonder is dat. 

In Renesse is mien breur geboren, mien haltbreur dus aenlik. Pieter 
junior. Pieter zit in Braobaant Pieter is een meneer, manager bi 'j  een 
grote baank. Ik kan niet zeggen dawwe de deure platlopen bij me-
kaander. Pieter komt morgen ok. 

Ik moet vader naogeven dat hij zien eigen zeune nooit veurtrokken 
het boven mij; ik hebbe van him nooit et gevuulte kregen dat ik zien 
zeune aenlik niet was. Peertienrieden bi'j Mm op 'e kni'jen, een knie-
nekappe veur me maeken, mit oons voetballen en tekeer gaon en van-
zels gatten greven en zaandkestelen bouwen op et straand. Et was een 
echte vader veur me; ik kan niet aanders zeggen, as da'k et best mit 
Mm troffen hebbe. 

Et was in eerste instaansie dan ok best wel een klap, doe moeder op 
een dag vertelde dat hij mien echte vader niet was. Daor wa'k toch 
wel een betien ondersteboven van. Ik hadde d'r in de veerste veerte 
nooit bij naodocht dat dat zo wezen kon. Ie heuren wel es op 'e tule-
visie of zo van meensken, die zoks anvulen op de ien of aandere 
meniere. Ik heb et nooit anvuuld. Et was altied mien vader. Mar ze het 
et me dus op een keer verteld. Dat was vanzels verstaandig, et was 
toch een keer uutkonimen, ik zei et toch een keer verneumen hebben 
en ik kon et beter van heur heuren as van iene aanders.' 

Hij onderbrekt zien verhael even en kikt oons omstebeurten an. 
'Ik hebbe aenlik nooit over dit soort dingen praot en now zit ik hier 

op een winteraovend, op een vremd plak, veer van huus, op 'e staff-
dag van mien moeder, dit verhael te vertellen an twie manluden die 'k 
van mien leven nog nooit eerder zien hebbe, daor a'k nooit eerder mit 
praot hebbe, die 'k allienig van naeme kenne en van wat moeder over 
jim verteld het. 

De eerste weken was et wonderlik; ik weet nog dat ik stiekem naor 
Mm zat te kieken, onder et eten, de man die me zo eigen en vertrouwd 
was. Et was zoe'n vremd idee dat die man mien vader niet was. Ik kon 
et me haost niet veurstellen en perbeerde me veur te holen dat et niet 
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waar was, dat et allemaale mar droomd hadde. 
Mar nao verloop van tied verdwenen die vremde gevulens, die bi'j-

gedaachten, en was et eins weer as vanooids. Soms kon et zo wel es 
deur me henne schieten, zo van: hi'j is mien vader niet, mar dat was 
ok mar veur een ogenblik en dan was hij mien echte vader weer wel, 
Hij is al jaoren weg. Longkanker. Hij rookte as een schostien, dat is 
aachterof bekeken zien dood wodden. Et leven is een wippel spulle-
gien. 

Et is alweer twintig jaor leden, moeder het de laeste twintig jaor 
allienig west en ik hebbe heur d'r nooit naar vraogd wie mien echte 
vader was en zij het et me nooit verteld. Et is d'r gewoon al die jao-
ren niet van kommen. Et was nooit echt belangriek, et het nooit een 
zwarte bladziede in mien leven west, dat ik dat niet weten hebbe. Ik 
hadde ja ok wel een vader. De meensken in Renesse, de meensken 
waar we mit ommegongen, hebben et vennoedelik ok nooit weten, 
weten et nog niet. Alliend de femilie wus et vanzels, mar veerder leek 
alles zoas et lieken mos: vader, moeder en twie zeunen. 

Et gong vanzels zo deur de jaoren henne wel es deur me henne, mar 
op de ien of aandere meniere dee 'k et toch niet, vreug ik et heur toch 
niet, schrok ik d'r toch veur weeromme. Waorotnme het ze et me uur 
heurzels niet verteld? Ze het wet zegd dat vader mien vader niet was, 
dat ze rni'j al hadde veur ze him kende. Dat ik een veurkiend was. 
Veurkiend! Hoe verzinnen ze zoe'n woord?' 

Hi'j grinnikt even. 
'Waoromme het ze doe drekt in ien keer niet et hiele verhael verteld, 

zoj' zeggen. Drekt verteld wie et dan wôl was, van wie ik wel iene 
was. Mar dat dee ze niet en ik vreug et niet. Soms overweug ik et, mar 
op et laeste ogenblik dee 'k et toch niet, scheuf ik et op 'e lange baene. 
Et kon ja altied nog wel es en dan kwam et weer veur tieden in de 
sloerzak. Misschien wa'k ok wel bange da'k heur mit zoe'n vraoge 
zeer doen zei, grif, en echt belangriek was etja niet. 

Misschien vienen jim da'k d'r wat wonder in omme zit te praoten, 
mar ik kan et niet beter onder woorden brengen as da'k now doe. Ik 
daenk day zoks gewoon zels mitmaeken moeten, een aander kan et 
him vanzels nooit echt indaenken.' 
Ik zie dat Willem even naar me kikt. Ik snappe wat d'r deur him hen-

negaot: etzelde as waor ik an daenke. De cirkel wedt staorigan sleu-
ten, de aenden kommen betien bij betien bij muekaander, naormaote 
et verhael voddert. 

We zeggen niks; Willem en ik, we Iaoten de man praoten. De klok- 
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ke tikt de tied vot. Butendeure staot de grune auto onder de straotlan-
teem. Ik kan him van mien plak of staon zien. De man praot veerder. 

'Misschien bin 'k d'r diepe in de huud toch altieten een betien schol'-
tig veur west dat et een Duutser west het. Daor gong ze mit omme, 
daor miSs ze op et laeste van de oorlog wel mit ommegaon, daor mos 
ze ja wat van gedaan zien te kriegen. Misschien dat daor een pries 
tegenover ston. Moeder was een mooie meid. A'k oolde foto's belde-
ke... 

Och, ie weten et niet, mar et zol kunnen. D'r het een tied west dat 
dat idee me tegenstaon het, mar och, as ik geweer wodden zol dat et 
él zo wezen zol, dan zo'k dat vemioedelik now niet iensen zo slim 
meer vienen. Wie wet in wat veur omstaandigheden et leven heur op 
et aende van de oorlog percies brocht het. Ze het me d'r wei een prot-
te van verteld, mar alles niet, dat vuulde 'k zo an. Ze het me verteld 
wat ze kwiet wol, mar dat was niet et hiele verhael en of ik dat ooit an 
de weet kommen zal... 

Et gekke is da'k me veumeumen hadde en begin d'r ien disser dae-
gen Mere mit heur over. Hier moet vermoedelik mien oorsprong toch 
wezen, zoj' logischerwieze zeggen. Ik was vast besleuten om et heur 
hier te vraogen en ik daenke ok da'k et daon hadde. Mar now hoeft et 
niet meer en kan et niet meer.' 
Hij kikt op 'e klokke. Et is half elven. 
'Hooi ik jim niet op?' 
'Nee.' 
Willem komt overaende en schroft de gaskachel een aentien in de 

hoogte. De vlammegies daansen now nog springeriger henne-en-
weer. Ik vule now eerst dat et kil in huus begint te wodden. 

'Ik haele een schone borrel veur oons,' zegt Willem, 'aj' die te-
meensen lussen.' 

De man nikt. 
'En wij lussen d'r ok wel iene.' 
Willem zet drie reumelties veur oons op 'e taofel, göt ze vol, en zet 

de flesse veur oons daele. 
'Hier biwwe mit 'n drienend wel an toe, donkt me zo, want ik ver-

onderstelle dat et verhael nog lange niet nut is.,  
'Ie hebben geliek,' zegt de man, 'et verhael is nog lange niet uut. Et 

echte verhael moet aenlik nog beginnen.' 
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13 

De man nemt een peer veurzichtige slokkies uut et reumeltien, haelt 
dan wat kevotten en aandere pepiereboel nut de binderbuse, verzet et 
reumeltien een aentien, en legt de boel veur him op 'e taofel daele. 
Hij wiest naor de pepieren. 

'Et eigenlike verhael,' zegt hij, 'dit is aj't goed beschouwen et 
eigenlike verhael. Hier dri'jt altes omme, hier bin alle misverstanen 
indertied deur ontstaon.' 

Ik bekieke de brieven die Rosalie heur heit vanuut Duutslaand naor 
huus schreven het. Ofzender: Gerard Meppelink, Lager A, Baracke 2, 
Stube 7, Watenstedt über Braunschweig. Een krachtig en geliekmao-
tig haandschrift. De kevotten bin stok veur stok an de linkerkaant deur 
de censuur losmaekt en mit een soortement plakbaand weer dichte-
plakt. In zwarte letters is et woord Geöffnet d'r op zet. D'r staon ok 
verscheiden zwarte en rooie stempels op van et Oberkonimando der 
Wehymach:, mit de onontkombere aorend tuit et haokenkruus in een 
cirkel, en een rood stempel ruit Gemeinschafislager Immendorf 4. 
Paorse letters op deur de jaoren henne vergeeld pepier. Berichten van 
een heft an zien vrouw en dochter, berichten uut et verleden, van vent 
D-day zo te zien. 

Ik kieke even naoT de man naost me. Dit is de man die et verhael 
kent, et aandere verhael, et waore verhael zoas et allemaole echt 
gebeurd is. Eindelik wodt d'r reddag huilen. Hij zal oons leven opni 'j 
hieiemaole deur mekeer russelen. Hij netut de laeste peer slokkies nut 
et reumeltien. 

'Gao je gang,' zegt hij, 'lees mar; ie meugen d'r gerust wat in 
omniesnuuien en -blaederen.' 

Ik haeie een peer brieven uut et staepeitien kevotten, daor de post-
zegels zo te zien ofwiekt binnen. Deur Rosalie misschien; misschien 
dat ze ze speerde, misschien gaf ze ze an kiender op 'e buurt. 

Ik leze fragmenten van et leven in et Lager in Watenstedt. Ik kieke 
in et leven van Rosalie heur heit en mem en dat van heurzeis. Et tot 
now toe geheime verhael, et verhael dat wij niet kenden en et ontroert 
me. 
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Watenstedt, 21 feberwaori 1944 

Lieve Rie en Rosalie, 

Vandemorgen heb ikjim briefdan eindelik kregen. Wat het et lange 
duurd! Ik kanjim niet zeggen hoe bliede a 'k d'r mit was om weer wat 
van jim te heuren. Elke aovend he 'k hier bij de kantine vraogd as d'r 
al een brief veur me was, mar now is hij d'r dan eindelik Et is een 
geruststelling veur me dat et goed mitjim gaot. Mitjow toch ok, hen 
Rie? As dr thuus wat is, moe 'njim et mij wel eerlik zeggen, heur, jim 
moe 'n niks veur mij verbargen. 

D'r huust hier van alderhaande volk: Belgen, Polen, Fraansen, mar 
die Polen, ie kun echt gien woord verstaan van wat ze zeggen. En ste-
len dat ze hier doen! Ja, dat wik die Polen niet in de schoenen schoe-
ven, ik wete gewoon niet wie as 't doen, mar ik bin beide petten al 
kwiet, dat ik redde me now mar mit een alpinomusse die 'k vunnen 
hebbe. Eerlik vunnen! 

Et vret hier trouwens klompen en schoenen. De boel is zomar an 't 
aende. Et komt dr bot op an, dat de klompen he 'k al deur. Et is hier 
allegeer besalt en scharp zaand, en de warkschoenen kan 'k niet an, 
want ik lope me de bienen hielendal stokkend. Et iene bien is me hie-
lemaole dikke en pofferig, mar et zal wel weer bekommen. Et begint 
al een betien ofte zakken, et is al niet zo slim meer as et west het 

Van een Pool kon 'k zo twintig Mark veur de schoenen kriegen, dat 
die kan 'k zomar kwiet a 'k dat wil. Ik bin et nog niet hielemaole mit 
mezels iens, mar ik daenke dak et mar doe, ik hebbe dr goed 
beschouwd toch niks an. Veurdat ze me die ok nog ontfosselen, moe 'k 
ze mar te gelde maeken, dat zal 't verstaandigste wel wezen. Dan koop 
ik me een peer gummieleerzen, die kosten hier vuuflien Mark. Besten 
bin 't niet, mar toe dan mar. 

Vrouw en dochter van me, jim moe 'n dr ok mar wat van maeken. 
We zitten now ienkeer mit meka ander in 'tzelde schutien en we moe 'n 
migveren, awwe door now aorighied an hebben ofniet. Ik daenke, Rie, 
da 'k in et laest van de maand weer wat centen naor huus sture. 

We zitten hiere mit vuuflien man op disse kaemer, he'kjim dat al 
schreven? Ik bin de ooldste en dat kuj' verdik/çeme toch weten wat et 
wark anbelangt. Diejongkerels kun meer uut de wege zetten as ik feit 
van die jongkerels gaot vandaege mit ven of naor huus toe,jim kun jim 
niet indaenken hoe graeg as ik naar huus toe wil. Mar ik moet nog 
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even geduld hebben. 
We bin hier ok naor de bioskoop west in de kantine. Vanaovend is 

d'r meziek, daor bin de aanderen now henne. Ikke niet dus, jim een 
brief weerommeschrieven gaot veur alles. 

Pas ie een betien opje moeke, Rosalie? Een tuut veurjim beidend. 
Gerard. 

Watenstedt, 11 april 1944 

Lieve Rie en Rosalie, 

Ik bin hier weer te plak. Om half zeuven wak weeromme in et Lager, 
de reize is dus nogal vlogge verlopen. Tot now toe bin 'k de ienigste 
van et hiele Lager die al weeromme is. Van de aandere Lagers bin al 
wèl goenend weeromme, hek wel zien. 
Onderwegens hek in de trein een hiel aende opreisd mit oonze vroe-

gere schoelemeester. We hebben gezellig praat, zoks kat de tied een 
bellen, dat ik was aenlik wel bliede da 'k him trof Op die meniere hef' 
ok minder tied om te prakkeseren. In Duutslaand trof ik een 
Hollaander in de trein, die hier bij de firma op et kantoor zit. Ik mos 
raar es bij him op kantoor kommen, zee hij, dan zol hij me wel hel-
pen mit dat brieften veur de dokter. 

Wat moet et hier trouwens weer verschrikkelik wennen, wat zo '/c 
graeg nog bi jjim wezen willen. Wat hewwe aanders acht mooie dae-
gen had, hen? Zoks wardeer ie eerst echt as '(je weer ofneumen is, 
mar we zullen dr veureerst wel op teren moeten. Dr zit niks aanders 
op. 

Beloof ie me, Rie, daf' perberen zullen en 514w je dr zo goed meu-
gelik deur henne? Ik weet wel dat et niet toevaalt en daf' d 'r niet goed 
tegen kunnen, raar ie hebben Rosalie ommes bi') je. Door hei' toch 
een protte steun aa, dat moef 'fe toch ok bedaenken. Et was slimmer 
west af ' allienig west hadden en we kun hoge of lege springen, mar et 
is now ienkeer niet aanders. Ik was dr wel wisse van, Rosalie, dat et 
je bij Veldman en die goed bevalen zoL Ik bin wies op je, daf 'zogoed 
anpakken willen. 

Vule nijs hek now vanzels nog niet te vertellen, ik bin hier ja nog 
mar krek weeromme. A 'k meer nijs hebbe, dan schrief ik gauw weer, 
daor kuf'm van op an. 
Onderwegens hek op een station een koppien koffie dronken. Et was 

duur, ze durven op 't heden wel wat te vraogen. Et begrootte me 
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zuver, mar ik hadde dr zoen zin in. En now weet ik echt niks meer, 
ik moet nog op 'e reize om ni je eterskaorten op te haelen. 

Dag lieve vrouw en dochter van me, een tuut van mij en laot disse 
laeste regels mar niet an aandere meensken lezen, aanders daenken 
ze ok nog dak een flauwe kerel bin. Gerard. 

p.s. De ni je sokken die 'k an hadde, bin now al stokkend Dat is ok 
rap! 

Watenstedt, zonder daotum 

Lieve Rie en Rosalie, 

Et is zundagaovend en ik bin hier allienig mit de Belgen. Et is me hier 
allemaole nog vremd, ik misse jim, et is allemaale zo aanders as 
thuus, ik bin kier now alweer tien daegen. We moe 'n de kop dr mar 
veur holen, d'r komt vanzels weer een tied dak mit verlofkan. 

Ik hebbe vandaege tot twie ure warkt en ik bin zo half en half van 
doel om dat, as dr wark is, iedere zundag te doen. Want a 'k iedere 
twie maonden naor huus wil, en dat wiwweja allegere stomme graeg, 
moe 'k dat wel zels betaelen en dat kost een protte geld. Ik hebbe van-
daege vuuf gulden verdiend. 

We hebben hier vandaege ok ni je eerappels had. Met zo barre lek-
ker! Het et thuus ok regend? We hebben hier een peer flinke onweers-
bujjen had Et gong ommeraek tekeer, et was in ien woord ofgemie-
terd min weer. En een slaegen! Et kraekte dr over! En weerlochten! 
Et was zowat lieke lochtig as overdag. 

Gefi de geite goed? En hoe is et mit de jonge knienen, is daar nog 
wat van terechte kommen? Et het hier slimme hiete west Ik hadde een 
boezeroen mit kotte mouwen an, dat now bin me de aarms zuver ver-
braand, mar et knapt alweer op. 

Ik bin aorig klaor mit mien ni je schoenen, al bin 't dan gien besten, 
et is toch een hiele uutwinder. De iene zole mok d'r trouwens alweer 
an spiekeren. Et gelozie b4ft me de laeste daegen ok iederkeer stille 
staan, dat deugt ok niet 

Wat ok een gelo'immeneer en een beslommerings, hen? Vandemid-
dag hek et hiele bussien mit pasttamella leeg eten. Och, wat moej' 
aanders as warken, eten en slaopen? 

Doej' alleman de groetnis, Rie? En pas ie wel een betien opjezels? 
Ik hebbe ok weerpostzegels veurje, Rosalie, drieje van Italië. Hael ie 
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de postzegels ok van disse brief of? As jim disse brief kriegen, bin d'r 
alweer drie weken omme. Gerard. 

Watenstedt, daotum niet goed te lezen 

Lieve Rie en Rosalie, 

Daank veur de briefen de kaorte die 'k gister van jim kreeg. Hij het 
een aorig schoft onderwegen west, ik wodde al wat ongerust da 'k 
zolange tied niks van jim peurde. Ik docht: as et mar goed mit jim is, 
as d'r mar niks slims gebeurd is. Jim moe 'n niet ziek wodden, peur! 
Passen jim een betien goed op mekaander? En vandaege zomar een 
briefen een kaorte toegelieke! Et kan niet op! 

Mtt mij gaot et wel goed. Mien haand is weer klaor en de voete gaot 
et ok goed mit. Ik moet d'r morgen weer mit naor de dokter, dat zal 
dan mitien ok wel veur de laeste keer wezen, neem ik an. Al he'k dan 
niet zoen startre poggel, Rie, ie moe 'n je om mij niet ongerust mae-
ken, ik redde et wel op. Beloof ie me dat? 

Ik hebbe al mit al wel negen aekelige daegen had nao et ongelok: de 
haand en et bien in et verbaand. Et was zodoende iene lappewinkel en 
et het wel een schaedepost van dattig Mark west. Mar ik warke now 
iedere zundag om zodoende weer wat extra centen boven waeter te 
kriegen en a'k naor aanderen kieke, dan loop ik niet iensen zo veer 
aachterop. De hoogste het honderd Mark naor huus stuurd en ikke 
negentig, dat schilt ja niet iensen vule. Vrijdag he'k weer dattig Mark 
verstuurd, d'r is dus weer wat onderwegen. 
Jim weten da 'k altled lieke zunig bin, mar awwe et zundags bemach-

tigen kunnen, koop ik me wel een stok koeke veur vuuftien of twintig 
Pfennig. Zundags trakteer ik mezels, dat moet d'r dan die iene keer in 
de weke mar of kunnen. 

Vandaege he'k tot ien ure warkt, doe he'k de schoenen en de kiele 
maekt en een knopien an de boezeroen zet. Wat een friemelderi je, die 
pongerije, dat moet wel wennen. Daor bin 'k nog nooit slimme 
betoefd in, mar dat komt wel. 

Now wi 'k me aenlik ok nog verschonen en om acht ure is d'r weer 
bioskoop. Ze hebben elke weke wel wat en dat kost niks. Meden weke 
was d'r variété, dat was best wel mooi en och, et verdievedeert mitien 
wat, dat ik gao wel naor zoks toe. A'k weer thuus bin mit verlof za 'k 
jim d'r wel van vertellen. 

Mit Sietze Faber, die man uut Frieslaand hier bij oons op 'e kae- 
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mer, vaalt et gelokkig allemaole wat toe. Hij het twie ribben en de 
roggegraot bzeusd, daor is hij op die meniere grif wel een maond 
mooi mit. len van oonze kammeraoden het gister bij him west, dat 
betaelen we dan mit mek.aander. 

Hebben jün nog wel eerpels en stoveri je en een betien vet? Et zal 
allemaole wel niet al te roem ommekommen zeker? Rie, af' mij een 
pette kopen willen, mien maote is 37. Mar koop mar gien duren iene, 
a 'k hier een goedkopen iene kriegen kan, doe ik dat. 

Kun jim wel goed slaopen? As ik aovens op bedde kroepe, ik slaope 
twie hoge, dan bin mien gedaachten algedurig thuus bi jfim en dan 
daenk ik: zollen ze now thuus al in de ruste wezen? Mar daor moe 
altied mar naor raoden. 

Zuj'm niet al tevule over mij inzitten, de kop dr veur holen, heur. 
Rk en Rosalie, lieverds van mij, fim kun dr staot op maeken, mar dr 
komt grif ok weer een aandere tied. Gerard 

Ik stop de brieven weer in de kevotten, leg ze an de kunt en drink in 
ien keer et reumeltien leeg. 
'D'r komt grif ok weer een aandere tied,' zeg ik. 
Et klinkt, zonder da'k dat wil, haost een betien sarkastisch. 
'Die aandere tied is nooit kommen,' zegt de man. 'Dat soort kampen 

wodde nooit bomberdeerd; die febriekeboel, daor weren de Ingelsen 
en de Amerikanen op uut. Wie hoolt d'r now ok rekenschop mit een 
verdwaelde bom? 
Grootmoeder is eins nooit meer de oolde wodden. Dat grootvader vot 

mos, ze kon d'r niet tegen, et vrat an heur. Ze het vanof de dag dat de 
oproep kwam in benauwdens zeten. 

Et was in de zoemer van 1943 dat hij via et arbeidsburo opreupen 
wodde veur tewarkstelling in Duutslaand. Hij mos keurd wodden en 
hij wodde goedkeurd; dat was trouwens gien wonder, ie kwamnten 
bij N.S.B.-dokters terechte. Now, dan weej' et wel, daor haj' niet 
vule van te verwaachten. 
Zo wodde et leventien dat ze mit 'n drienend hadden hadhaandig uut 

mekeer trokken. Mar wat moj'? Onderduken? Vrijgezellen, kerels 
die gien huusholing hadden, konnen dat doen, mar d'r mossen wel 
centen op et klied kommen, ie môssen as trouwde kerel mit een huus-
holing, ie hadden mat te gaon, ie hadden niks te kiezen. En hi 'j was al 
veertig west, dan is 't jongste d'r toch of, hoe aft ok bekieken; ie bin 
zo fleksibel niet meer as een jongkerel, dat is gewoon zo. Daenk et je 
mar in. Ik bin now zels over de veertig, stel dat ik naor Duutslaand toe 
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moeten zol om te warken, geliek op mit meerst kerels die een stok jon-
ger binnen. Gao d'r mar an staon, zoks moej' niet te licht achten. En 
et was niet et lichtste wark wat ze veurje klaor liggen hadden. 

Grootvader zat dame in et grondwark mit kiepkarren en zo: hoeken 
grond verslichten, gröppen greven, dat soort wark. Wark wat op 'e 
huud ankwam. En de kost was alderbelabberst. Minne eerpels, kool-
sop, een knorre brood. En ie mossenjezels bewasken en berakken. Ai' 
de kleren stokkend hadden, moj' ze zels maeken. Zonder pakkies van 
thuus, die vanzels deur de Duutsers eupenmaekt wodden, koj' eins 
niet. 

Moeder vertelde dat ze steevaaste ien keer in de veertien daegen 
zoe'n pakkien naor Mm toestuurden. Spul waor hij verlegen omme 
zat: ni'jgaoren, knopen en eten vanzels: bussies pasttamella, een gelig 
goetien veur op 'e bolle. 

Gelokkig moch hij om de zoveul tied naor huus mit verlof. Acht 
daegen feest, acht daegen was 't hek as alles weer gewoon bij 't 
oolde was. Daor geneuten ze alle drieje van, mar zonder dat ze et 
tegen mekaander zeden, begonnen ze op 'e eerste dag al mit oftellen. 
Now kan 'k nog zeuven daegen thuus wezen, now moet va al over zes 
daegen weeromme. Totdat de acht daegen veurbi'j weren. En dan 
moj' onherroepelik weeromme. Of ie gongen niet en deuken asnog 
onder, mar hoe bul ie de huusholing dan dri 'j ende?' 

Hij hul even op mit praoten en keek oons elk even indringend an. 
'Jim daenken, jim hebben de jaoren deur misschien wel docht, dat 

moeder de boel indertied verraoden het. Mar dat is niet zo, et het 
doodgewoon een stomme saemenloop van omstaandigheden west, 
hoe gaot dat bi'jtieden, mar ze hadde de schien tegen en dat wus ze, 
daoronime is ze votgaon. Zo gauw as ze kon. Ze wus dat et geveerlik 
veur heur wodden kon as ze blieven zol. Et was een roerige tied en ze 
was bange dat de meensken et niet veur waor annemen zollen as ze 
vertelde wat ze in 't echte bij de Duutsers daon hadde. D'r was zat 
opstaandig volk in die tied, dat et liefste bloed zien wol. Ze het de boel 
indertied goed takseerd. Of niet dan?' 

Wi 'j zeggen niks. 
'En waoromme as ze et laeter, nao verloop van tied, niet uutlegd het, 

zeg et mar. Dat was vanzels stokken beter west. Mar ie waachten 
vaeke mit zok soorte van dingen, ie schoeven et almar veur je nut, ie 
laoten et sloeren en sloeren, totdat et veur je gevuul gien zin meer het 
en raekel et allemaole asnog op. As et leven je weer hielemaole in 
beslag neumen het. 
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Mar jim kun van mi'j annemen dat et nooit mar iene dag nut heur 
gedaachten vot west het. Dat zee ze nooit mit zoveule woorden, mar 
ik hebbe heur beter kend as wie dan ok, wi 'j weren mekeer wel zo 
nao. Dat wat d'r die dag gebeurd is, ze het et levensiaank mit heur mit-
neumen en ze het d'r de lasten van ondervunnen. Wonder, mar et 
leven hangt bi 'jtieden van wonderlik toeval en stommiteiten an me-
kaander, et ruult mar hek zoas 't ruult. 
Des te langer as grootvader vot was, des te meer as grootmoeder daor 

last van hadde. Ze kon gewoon niet zonder hint, al kwam hij dan ok 
om de zovule tied naor huus toe. Ze maekte heur algedurig zorgen om 
Mm. Moeder het et d'r niet makkelik mit had en ze was zels nog mar 
eenjong maegien. 
Ze is bij jim kommen,' hij kikt Willem an, 'om wat extra centen in 

te brengen, om de tied deurkommen te kunnen. Ze het me d'r van ver-
teld, niet al te vule, zo now en dan wat, betien bij betien, mar alles 
grif niet. Ze het fragmenten verteld, diggels van heur leven. 

Hoe as grootmoeder bi'jtieden hanewringende bij de aachterdeure 
ston as de Ingelse en Amerikaanse vliegmesienen overkwammen, 
iederkeer weer mit een ni'je vracht bommen. Ze zeden wel dat ze daor 
allienig de febrieken en zo mit platgooiden, mar toch, ze konnen heur 
nooit gerust praoten en ze het nog geliek kregen ok. As grootvader 
schreef dat hij een ongemakkien had hadde en de aarm en et bien in 
et verbaand hadde, dan was ze in alle staoten en as hij schreef dat et 
alweer wat bekwam, dan geleufde ze dat doodienvooldig niet. Ze was 
tegen et hysterische an op et laeste, veural doe de brieven uutbleven, 
d'r gien bericht meer kwam.' 

'Dat het Rosalie oons nooit zo verteld,' zegt Willem. 'Ja, wel wat 
vanzels, mar bij oons was et eins altied de fleurige Rosalie. Of niet, 
Frank? Zo heb ik heur temeensen in mien gedaachten.' 

Ik nikke. 
'Moeder leup nooit graeg mit heur perblemen te koop. Zo was ze 

niet. En doe is ze dus naor de Duutsers gaon. In paniek of welover-
weugen, ik weet et niet; meer in paniek, daenk ik. Ze was d'r glad mit 
an, mit grootmoeder was gien laand te bezeilen. Ze het d'r mit de dok-
ter over praot, mar die wol heur niet helpen en bi 'j et arbeidsburo hui-
len ze de boot ok of. Ze wol aenlik perberen en krieg grootvader weer 
thuus, zodat grootmoeder de oolde weer een betien wodden kon. 
Daoronime leup ze dus bi'j de Duutsers in en nut. Om te pleiten dat 
heur vader thuuskomnien moch. Ik weet niet iens as ze daor veur 
zokke dingen wel an et goeie adres was, dat wijs ze zels lichtkaans ok 
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niet, mar et was een sprong in et diepe. Et was alles of niks. En aach-
terof bekeken het et allemaole veur niks west, hij was doe al een 
weekmennig dood, mar dat bin ze laeter eerst geweer wodden. Et was 
op et aende van de oorlog iene grote wildeboel mit de berichtgeving 
en zo. Eerst is ze naor et St. Josephsgebouw gaon, mar daor mos ze 
hielemaole niet wezen.' 

'Dat was hier an de straote, hier vlakbij,' zegt Willem. 'Daor zatten 
Duutse soldaoten in.' 

'Ja,' zegt de man. 'Ze mos vanzels bij de leiding wezen, in et Witte 
Huus an de oolde Almelosestraote. We bin d'r gister nog bij langes 
reden. D'r was mar weinig an veraanderd, zee ze, et zag d'r nog hek 
zo nut. Ze miste allienig een peer witstienen honnen an weerskaanten 
van et bordes. Scharp, daj' je dat nao al die jaoren nog zo veur de 
geest haelen kunnen. Daor het ze dus een keerniennig henne west en 
ze hebben heur bliekber zien.' 

Hij kikt Willem an. 
'De middags veurdat ze jim huus overvalen hebben, het ze d'r ok nog 

west en doe ze d'r wegkwam, kreeg ze in de gaten dat d'r op heur let 
wodde. Deur wie wus ze niet. 

Aandere morgens is dat daore bij jim gebeurd. Moeder was onder-
wegens naor jim toe, laeter as aanders omdat grootmoeder et weer es 
op 'e heupen hadde. Ze het et van verens zien en heurd en et scheut 
op de ien of aandere meniere drekt deur heur henne, dat de meensken 
wel es daenken konnen dat zij de boel verraoden hebben kon. Doe is 
ze dus votgaon, diezelde dag nog naor Hierden toe, naor heur omke 
en tante. Heur tante is zolange naor grootmoeder gaon. 
En dat is et verhael. Et is in de veerste veerte niet wereldschokkend, 

et is aenlik mar een doodgewoon verhael. Waoromme het een meen-
ske dat levenslaank nut heur mittoogd, zonder opheldering te geven 
an de meensken die et betrof? Mar moeder wol dat ik et in elk geval 
âl an jim vertellen zol en dat he'k now daon. Dat now is de cirkel 
rond, zuwwe nar zeggen.' 
}-Ji'j kikt op 'e klokke. Et is twie ure naachs. Hij zicht gries toe van 

vermuuidhied. 
'Ik moet weeromme naor et motel; ik bin doodop, dat vuul ik now 

eerst. Ik weet niet a'k slaopen kan, dat zal wel niet, mar ik verneme 
wel da'k liggen moet.' 

Hij komt in de bienen. 
'Ik hope daj'm op 'e begrafl'enis kommen willen, d'r komt wel een 

kaorte. Dat geIt vanzels veui- jim allebeide. En as d'r nog meer binnen 
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die d'r aentik bij wezen moeten zollen, doe ze dan asjeblief even tie-
dinge; ik weet de naemen en de adressen niet. Hier is mien kaortien, 
ik geleuve dal mien naeme nog niet iens zegd hebbe. Kiek, dan 
hej 'm mitien et adres en et tillefoonnomnier veur as d'r es wat wezen 
moch.' 
Ik pak et kaortien van him an en kieke d'r op. F. MülIer staot d'r op. 
'Ik hiete van Frank,' zegt de man. 
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De naeme dreunt me deur et heufd as de auto midden in de naacht de 
straote uutridt. Nargens, in gien inkeld huus, is et locht nog op. As we 
even laeter weer in de waarme kaemer staon, weet ik inienend hiel 
sekuur wat ik allemaole doen moet en zal. 

'En now zal ik de cirkel hielemaole rond maeken moeten, Willem: 
ik zal him de rest van et verhael vertellen moeten.' 

'Ja,' zegt Willem, 'en dan eerst zal alles op et goeie plak valen 
wezen. Wanneer woj' naor huus toe?' 

'Morgenvroeg, ik bedoele vandemargen. Ik perbere dommiet wat te 
slaopen, dat zal trouwens wel weer niet al te vule wodden, daenk' en 
dan gao 'k om een ure of achte naor huus. En dan kom ik hier onder 
de aovend weer, af d'r niks op tegen hebben.' 

'Allienig?' 
'Allienig.' 
'Kom op, Frank, we gaon op bedde, ik zal de kachel temperen. 

Perbeer toch daj' wat in de soeze raeken, ie moe'nje rust wel hebben.' 
Hij geft me een drokkerd. 
Mar et slaopen wodt veureerst weer niks. Krek as een naacht eerder 

riegerolle ik van de iene kaant van et bedde naor de aandere kaant, 
mar ik bin klaor wakker en an ien stok deur zie ik de man veur me: 
Frank Muller. 
Om et halve ure heur ik een klokke slaon in de winterse naacht, mar 

et is krek as de tied stille staon bleven is op dat beslissende mement. 
Ik zie alliend de man mar veur me, die zien veurnaeme zegt, him 
ommedri'jt en et pattien oflopt naor de auto toe. Veerder weeromrne 
gaon mien gedaachten niet meer: alles liekt fikseerd op dat iene plae-
tien, dat iene ogenblik Tot d'r weer een half ure veurbi'j is, de kar-
keklokke weer slat. 

Tegen de morgen raek ik, krek as de veurige naacht, toch nog in de 
soeze. Een onrustige slaop mit een droom over een trein. 

Ik stao as altied allienig op een perron, d'r is veerder gien meenske te 
zien. D'r bin gien aandere reizigers, d'r is gien kondukteur die op een 
fluitjen blaost, d'r is ok gien geluud, gien stemme die deur een luud- 
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spreker ommeropt hoe laete as de trein votgaon zal en waor as hij 
hennegaon zal. Et perron ligt d'r uutsturven bij, alliend ik bin d'r en 
veur me staot een trein, een bont beschilderde trein, zo et liekt klaor 
om vot te rieden. 

In de trein zit mar iene man, de man van de auto, veur een raempien 
an de perronkaant. Vanaachter percies zoe'n raempien keek mem naor 
me in heur grune jurk. Now kikt hij naor mi'j en ik kiek naor him, 
mar et blift doodstille, we kieken allienig mar naor mekaander. De 
trein ridt et station de hieltied nog niet nut. 

Ik wor wakker veurdat hij votrieden kan. Ik vule me zwieterig en 
vege me mit de tippe van et kieken bij et veurheufd langes. De trein 
is niet votreden. Ik moet d'r in et echte leven now veur zorgen dat 
disse trein nooit de kaans kriegen zal om vot te rieden. Uut mien leven 
weg. In de veerte slat de klokke zeuven slaegen, een ni'je dag. Zundag 
3 feberwaori 1991. 

Even veur achten stap ik in de auto om naor huus toe te rieden. Thor 
springt blaffende tegen de auto op, hij wil mit zo te zien. 

'Kom, gekke hond.' 
Willem pakt him bij de halsbaand beet. 
'Frank komt vanaovend alweer, doe niet zo gekke overstuur, mal 

beest. Raek onderwegens mit de duffe kop mar niet in de slaop,' zegt 
hi 'j. 

FIi'j klapt de autodeure dichte. Ik stik de haand nog een keer tegen 
him op a'k de straote uutriede. Thor scheurt uut alle macht om los te 
kommen. 

Op et radioni'js is et nog ien en al Golfoorlog wat d'r te redden is. 
A'k bij Ommen in de buurt bin, mark ik dat Willem me niet veur niks 
waorschouwd het. Et kost me de hieltied meer muuite om de ogen los 
te holen. Ik krieg almar weer et gevuulte da'k even votzakke, dat mien 
andacht verslapt, totda'k mit een schok weer bij mien positieven bin. 

Gekkewark om zo deur te rieden, dommiet vaal ik nog echt in de 
slaop en krie'k de malste ongelokken. Even op een parkeerterrein 
staon en even et vel over de ogen liekt me ok niks toe in de koolde. 
Een aende lopen in de frisse locht, misschien da'k daor wel van opkik-
kere. Ik hebbe de tiedja toch an mezels, d'r is niks dat me drift. A'k 
onder de aovend mar weer bij Willem bin. 
Ik riede bij Ommen van de grote weg of richting kesteel Eerde. Daor 

ne ik de grote oprielaene of, zette de auto op et parkeerterrein bij de 
ingang, trekke de jasse an en rekke me es nut. Ik volg et pad in een 
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soortement vierkaant om et kesteel henne en kauwe onderwegens een 
timpien bolle op. 

Bij een boerderi'je mit een putte en een oolderwetse haol ropt iene 
van goeie tegen me. Ik roepe van goeie weeromme. Ik hebbe et vier-
kaant haost voibrocht, deur de takken henne zie 'k de auto op et par-
keerterrein staon. Bi 'j et kesteel is gien leven te bekennen. 

Et is een ure of elven a'k die morgen thuuskomme. Ik laot de auto op 
'e oprit veur de gerage staon. 

'Zo,' zegt Lies, 'waf d'r weer? Of moej' soms weer vot? Ie hebben 
de auto niet in de gerage reden.' 
'Ja.' 
'Kiek thuus en dan ok drekt weer vot?' 
'Ja, Rosalie is dood. Ik gao in de loop van de middag weer naor 

Willem toe, mar ik perbere nao et eten eerst even een schoft lekker te 
slaopen, daor is de laeste beide naachten niet al te vule van terechte 
kommen.' 

Zwiegende zitten we onder et eten tegenover mekeer bi 'j de taofel, 
ik zegge niks, zij zegt niks. Op bedde vaal ik, doodmu, drekt in de 
slaop, een diepe slaop zonder treinen. Gien lege perrons, gien gezich- 
ten aachter treinraemen. Allienig slaopen en nog es slaopen. 

A'k om vier ure wakker wor, vuul ik me niet zo zwaor meer in 't 
heufd en beheurlik goed uutrust. Ik kom van bedde, pakke een grote 
koffer uut de kaaste en begin daor van alles en nog wat in te pakken, 
zoda'k een schoffien veuruut en me redden kan. Dan gooi ik de 
dekens zoe'n betien te plak. Lies staot steil onder an de trappe a'k 
naor beneden kornme mit de koffer. 

'Floelange bliej' disse keer vot?' 
Et klinkt had en schamper. 
'Ik weet et niet.' 
'Kuj' et ok niet bi 'j benaodeiing zeggen? Een weke, kotter, langer?' 
'Ik weet et waorlik niet.' 
'Zo te zien langer dus.' 
Ze kikt naor de grote koffer. 
'Vermoedelik wel. Ik blieve tot nao de begraffenis bij Willem en 

dan gao 'k naor Zeelaand.' 
'Zeelaand?' 
'Zeelaand ja.' 
'Wat hej' daor te verstrieken? Weer zoe'n jong ding zeker?' 
Ik neme me veur om niet lelk te wodden. 
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'Zo.' 
'Ik hebbe gister dingen heurd die et leven nogal op 'e kop zet heb-

ben. Daoromme moe'k naor Zeelaand toe. Om de cirkel hielemaole 
rond te maeken.' 
Ze kikt me niet begriepende an. 
'En dan koj' weeromme?' 
'Misschien, misschien ok niet. & weet et niet, ik weet et even alle-

maole niet.' 
'Gao niet vot, Frank' 
Heur stemme is inienend niet had en schamper meer, mar vlaikerig. 

Et maekt me wee en beroerd in de houd. 
'Ja, ik snappe wel daj' naor die begraffenis willen, mat wanneer is 

dat eerst? Over een peer daegen toch pas? Waoronjme moej' now 
drekt op stel en sprong alweer vot? Ie kun toch eerst best een peer dae-
gen thuusblieven?' 

Ze is bange da'k veurgoed votgao, ik mark et an alles. Bange da'k 
eindelik de kneupe deurhakken zal, et besluut neumen hebbe da'kjao-
ren en jaoren leden al neumen hebben moeten zol. Ze zit in de knie-
perd en dat wiels we akkederen as katte en hond. 

'Gao niet vot, Frank. Ik weet et niet zeker, mar ik bin bange dat et 
niet goed mit me gaot. Ik vule me de laeste lied zo mu, krek as bin 'k 
lange niet fit. Eerst docht ik dat et wel weer overgaon zol, mat et wil 
mar niet beteren. En vandemorgen, et was krek as he'k een klutien in 
de bost. ik vernam et doe 'k van bedde kwam. Ik bin d'r zo van 
schrokken, Frank, ik moet naor de dokter toe en ie moe'n mit me mit 
en dan za'k wel naor et ziekenhuus moeten. Ie moe'n me niet allienig 
naor et ziekenhuus gaon laoten. Misschien da'k me ok wel verzind 
hebbe, mar misschien is 't ok wel hielendal niet goed. Ie moe'n now 
niet votgaon, ik kan now niet zonder je.' 

Et is hek as heur ik etzelde verhael van jaoren leden weer. De laete 
zoemer, de vroege haast van 1945. We leupen buten, ik was ienen-
twintig, zij was twie jaor oolder. Ik heure heur weer praoten. 

'Zeg es wat, Frank, vien ie 't niet mooi dawwe een kiend kriegen? 
Ik zol zo graeg willen daj' kiek zovule van mi 'j  huilen as ikke van 
jow. Bi'j' niet een hiel klein betien gek op me?' 

Ik pakke de koffer op en maek anstalten om de deure uut te gaon. Ze 
perbeert niet meer om me te bepraoten, me tegen te holen. Zonder wat 
te zeggen lopt ze mit butendeure. Ik zette de koffer mit een zwaai in 
de kattebak. 
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'Ik bel je nog.' 
We kieken mekaander even an. 
'Ja,' zegt ze, 'doe dat.' 
Dan stap ik in de auto, iie aachteruut de oprit of en de weg uur. Ik 

kieke niet in et spiegeltien as ze me ok nao staot te kieken. Veur me 
op et dashboard ligt et kaortien mit et adres van Frank. 

Ni'jhooltpae, december 1997 
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Aandere romans van Johan Veenstra: 

Een vlinder van zuiver 

De roman Een vlinder van zuiver verscheen veur et eerst in 1981. Et 
was et romandebuut van de schriever. Heufdpersoon in et boek is een 
onderwiezer. Een stille jonge die aenlik zo graeg van et leven genie-
ten witten zol en zo graeg gelokkig wezen wil hek as iederiene aan-
ders. Mar et lokt him zo min om vii 'juut te leven en hij kan him mar 
niet losmaeken van wat as vroeger gebeurd is. Et dörp waor hij op-
gruuide, et oolde huus, de schoele en Lieneke, et vmndinnegien uut de 
speulhusies in de bos. Et verraod van heit die Griesien, zien lieve-
lingsschaop, slaachtte, mem die stiekem groot was mit Hans, een 
Duutse soldaot. En now: et verraod van zien kammeraod Rob... en 
gelok is de hieltied as een vlinder die haost niet te pakken is en altied 
mar weer votdwarrelt in de zoemerse zunne... 
Veur dit boek kreeg Johan Veenstra in 1991 de H.J. Bergveldpries, de 
literaire pries van de gemienten Oost- en West-Stellingwarf. Van Een 
vlinder van zuiver is intied een dadde drok uutkomnien. 

Kritici over Een vlinder van zuiver: 

Tiny Mulder in Friesch Dagblad: 'Johan Veenstra syn earste roman 
tsjûget fan fakkundigens en eigensinnigens.' 

Jan Kroes in Leeuwarder Courant: 'Johan Veenstra is en deur zien 
produktiviteit en deur de kwaliteit van zien wark de belangriekste 
jonge schriever in et Stellingwarver taelgebied. ( ... ) Hij snidt onder-
warpen an dief gewoonlik niet antreffen in de streektaelliteretuur en 
die in gien inkelde literetuur misstaon zollen.' 

Jury H.J. Bergveldpries: 'Et is et beste dat d'r in et Stellingwarfs op 
literair gebied an now toe verschenen is.' 

Naachs goeien de honnen 

De roman Naachs goeien de è1tonnen verscheen veur et eerst in 1984. 
Disse roman gaot over meenselike relaosies, genegenhied, tekotkom-
mings en onbegrip. De heufdpersoon van et boek, David Mulder, 
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maekt een reize naor Jegypte. Die reize is et bientwark van et boek. 
0k disse keer warkt Veenstra mit 'flash backs' en pattietoeren ok 
brengt hij binnen een herinnering nog een herinneringslaoge an. Et is 
een verhael wedden over een verholing tussen een heit en een zeune 
en over de vrundschop van twie schoelekammeraoden. 
Veur dit boek kreeg Johan Veenstra in 1984 de H.J. Bergveldpries. 0k 
van dit boek kwam een dadde drek nut. 

Kritici over Naachs goelen de honnen: 

Tiny Mulder in Friesch Dagblad: 'Veenstra berestiget mei dizze 
roman syn namme as modem literér skriuwer.' 

Tineke Steenmeijer-Wielenga in Leeuwarder Courant 'Veenstra syn 
romans hawwe beide sa'n selde sfear as dy't Maarten 't Hart skepen 
hat yn byglyks syn romans Een vlucht regenwulpen en De aanspre-
kers.' 

Gerard Stout in Nieuwsblad van het Noorden: 'Beide boeken zijn 
hoogstandjes in de streektaalliteratuur.' 

Jury H.J. Bergveldpries: 'Behalven de opbouw en et taelgebmuk bin 
ok zien beelden ommeraek stark. ( ... ) Johan Veenstra verdient de 
hoogste onderscheiding die een Stellingwarver schriever veur zien 
wark kriegen kan volledig.' 
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Toegift, de dadde roman van Johan Veenstra, is een ontroerend en 
spannend verhael, waj' et liefste in iene goeze uutlezen willen. 
Et verhael speult in de eerste weke van feberwaori 1991. Frank van 
Andel is een man van in de zestig, die op een dag bericht krigt dat 
Rosalie, et maegien daor hij in de oorlog tot over de oren verkik-
kerd op wodden is, weer opdeuken is. 
In de oorlog zit Frank, as jonge, onderdeuken bijeen omke op een 
boerderi'jgien in Twente om zo an de arbeidsdienst in Duutslaand 
te ontkommen. Rosalie is et dienstmaegien, dat bij zien omke en 
tante warkt. 
Op een dag overvalen de Duutsers et boerespullegien. De gevolgen 
bin verschrikkelik. D'r bin starke anwiezings dat Rosalie, die nao 
die dag spoorloos verdwenen is, de boel verraoden het. Frank en 
twie kammeraoden beloven mekaander om heur dood te schieten as 
ze ooit weer veur 't locht komt. 
Mar komt et jaoren laeter tot een ofrekening? En het Rosalie de 
boel indertied wel verraoden? 
Johan Veenstra vertelt et mitslepende verhael over et leven van 
Frank van Andel, een verhael over bedrog, verraod en liefde, en et 
blift spannend tot et aende an toe. 

Pieter Jonker 
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