
BEN IK EEN ZEEUW?

 ‘Het eerste, lezer, dat u moet weten aleer u begint 

te lezen is dat ik geen schrijver ben. Dat betekent 

natuurlijk niet dat ik niet schrijven kan. Wat ik wil 

zeggen is dat mijn toon die van een verteller is.  

Dat betekent dat ik tijdens het schrijven de aanwezigheid van een gehoor 

ervaar, voel wanneer de aandacht verslapt en ingrijp met voor de literatuur 

ongepaste middelen om het verhaal smeuïg te houden. Misschien stelt 

u daar tegenover dat u geen lezer bent. Dan hebben  we elkaar gevonden. 

Luisteraars heb ik nodig, die mijn stem her kennen. Dus een schrijver ben 

ik niet, maar ben ik een Zeeuw?’

Zo treedt cabaretier Freek de Jonge (Westernieland, 1944) met u in contact in 

deze bundel autobiografische Zeeuwse verhalen. Ze bestrijken een tijdperk van 

ruim honderd jaar, waarvan hij er drie in Zeeland heeft gewoond. Mag hij zich 

op grond daarvan een Zeeuw noemen? Of gaat hij daar niet over?
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Proloog

Het.eerste,.lezer,.dat.u.moet.weten.aleer.u.begint.te.lezen.is.dat.ik.geen.
schrijver. ben.. Dat. betekent. natuurlijk. niet. dat. ik. niet. schrijven. kan..
Wat.ik.wil.zeggen.is.dat.mijn.toon.die.van.een.verteller.is..Dat.betekent.
dat. ik. tijdens. het. schrijven. de. aanwezigheid. van. een. gehoor. ervaar,.
voel. wanneer. de. aandacht. verslapt. en. ingrijp. met. voor. de. literatuur.
ongepaste.middelen.om.het.verhaal.smeuïg.te.houden..

Misschien.stelt.u.daar.tegenover.dat.u.geen.lezer.bent..Dan.hebben.
we.elkaar.gevonden..

Luisteraars.heb.ik.nodig,.die.mijn.stem.herkennen..
Dus.een.schrijver.ben.ik.niet,.maar.ben.ik.een.Zeeuw?.

Toen.mijn.grootvader.Willem.Govert.de.Jonge,.in.1887.te.Oosterland.
geboren,. de. lagere. school. voltooid. had. en. dat. was. zo. rond. de. vorige.
eeuwwisseling,. kon. hij. gaan. werken.. Voor. zover. je. het. hoeden. van.
koeien.onder.werk.kunt.scharen..Veldarbeider.noemden.ze.het.in.die.
tijd..

Wat.kun.je.van.een.kind.van.veertien.verwachten?
Duiveland. vormde. samen. met. het. meer. naar. het. westen. gelegen.

Schouwen. het. Zeeuwse. eiland. Schouwen-Duiveland.. Oosterland. lag.
tussen.Bruinisse.en.Zierikzee.in..

In.Zierikzee.was.een.paar.jaar.eerder.een.ambachtsschool.gesticht,.
maar.die.opleiding.stelde.nog.niet.zo.veel.voor..Daar.hoefde.je.je.kin-
deren. niet. heen. te. sturen.. Bovendien. was. er. geen. enkele. aanleiding.
om.aan.te.nemen.dat.de.beproefde.methode.om.een.ambacht.van.vader.
op.zoon.over.te.brengen.zijn.bewezen.aantrekkelijkheid.zou.verliezen.

Het.idee.dat.de.toekomst.iets.was.wat.je.zelf.vorm.kon.geven,.was.
nog.ver.

Het.eiland.was.woest.en.vooral.ledig..
Het.bestaan.lag.in.grote.lijnen.vast..Je.was.jong.en.werd.ouder..Ging.

werken. en. trouwen,. verwekte. nageslacht. en. stierf.. Met. een. beetje..
geluk.en.vooral.diep.geloof.zou.je.dan.bij.wijze.van.bonus.het.eeuwige.
leven.verwerven.

Cowboy. was. mijn. grootvader,. maar. dan. zonder. de. romantiek. van..
briesende.paarden.die.grote.kuddes.naar.grazige.weiden.leiden.
Het. kwam. neer. op. op. een. hek. zitten. en. opletten. dat. de. koeien. niet,..
ja. wat. eigenlijk. niet?. Er. kon. helemaal. niks. verkeerds. gaan. met. die.
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Laat. staan. dat. mijn. opa. zich. afvroeg. of. het. niet. ongepast. is. iemand.
te.vragen.jou.iets.te.offeren..Is.dat.dan.nog.wel.een.offer?.Hij.kon.het.
nog. niet. begrijpen. als. profetie. van. het. nieuwtestamentische. offer...
Toen.God.de.Vader.Zijn.enige.Zoon.aan.het.kruis.liet.nagelen.

Eén. zinnetje. hield. hem. meer. dan. al. de. andere. bezig.. Dat. bleef.
maar.in.zijn.hoofd.rondmalen,.totdat.hij.de.woorden.ervan.ten.slotte..
uitschreeuwde.over.de.grazige.weiden:

‘Zie,.hier.ben.ik!’
Om.ze.bij.gebrek.aan.echo.nog.maar.eens.te.herhalen:
‘Zie,.hier.ben.ik!’.

Opa.kreeg.een.roeping.
Dat. wil. zeggen,. een. rechtstreekse. vraag. uit. de. hemel. of. hij. zijn..

leven. in. dienst. van. Gods. bedoeling. met. de. mens. in. Zijn. schepping..
wilde.stellen.

Zo. was. ons,. de. kleinkinderen,. dat. verteld.. Waardoor. we. ons. nog.
meer.verheven.voelden.dan.we.al.waren.

Achteraf.heb.ik.mijn.twijfels..Wat.nou.roeping?.Ik.vermoed.dat.hij.
zich.maar.al.te.makkelijk.liet.roepen..

Boordevol.verlangen.om.bij.die.koeien.weg.te.komen..Van.het.eiland.af..
Een.kijkje.gaan.nemen.in.de.grote.wereld..Niet.uit.werelds.verlangen,.
hij. had. geen. notie. waarnaar,. maar. als. dienaar. van. het. heil. Gods...
In.zijn.besef:.het.brengen.van.het.Woord.

Hij.moet.zichzelf.in.een.roes.gebracht.hebben..Hallucinerend.in.de.
voortkruipende. tijd,. de. eentonigheid. van. het. hoeden. doorbrekend,.
riep.God.hem.en.hij.antwoordde:.‘Zie,.hier.ben.ik!’.

Ik.
Dat.woord.had.nog.niet.die.allesomvattende.macht..Identiteit,.wie.of.

wat.je.was,.was.nog.geen.kwestie.van.leven.en.dood..
Die.roeping.waar.mijn.grootvader.mee.thuis.kwam,.was.een.onaan-

tastbaar. fenomeen.. Het. was. in. die. tijd. nog. niet. zo. dat. de. omgeving..
onmiddellijk.dacht:.die.is.gek.geworden,.en.een.spoedopname.regelde...
De. betrouwbaarheid. van. het. verhaal. van. de. geroepene. stond. boven..
iedere.twijfel..

Men.heeft.aan.de.orthodoxe.zijde.van.het.protestantisme.altijd.heel.
goed.geweten.wat.God.met.de.mensen.en.de.wereld.voorhad.

Ik.vermoed.dat.de.hele.familie.in.grote.staat.van.opwinding.verkeerde.
nu.één.hunner.uitverkoren.was..Niets.zouden.ze.hem.in.weg.leggen.
om.zijn.roeping.te.gaan.vervullen.

koeien.. Hij. zat. daar. zonder. veel. verantwoordelijkheid. zich. dood. te..
vervelen.. Hij. had. geen. vermoeden. van. wat. zich. op. het. vasteland. af-
speelde,.laat.staan.in.de.wereld..Op.de.voorpagina.van.de.Zierikzeesche 
Nieuwsbode. stond. dat. het. ‘kerstkoren. bedelen’. was. afgeschaft.. Dat.
was. een. gebruik. op. Zuid-Beveland. waarbij. de. allerarmsten. rond. de..
kerstdagen. bij. de. rijke. boeren. wat. tarwe. en. rogge. mochten. ophalen.
om. de. winter. door. te. komen.. Het. zou. mij. niets. verbazen. als. ook. dit.
bericht.huize.De.Jonge.voorbij.was.gegaan.en.dat.alleen.de.kerkbode.
werd.gelezen...Naast.de.Bijbel.natuurlijk.

Behalve. de. dominee,. de. dokter. en. de. burgemeester. kwam. niemand.
ooit.van.het.eiland.af.

Misschien. had. mijn. opa. wel. eens. een. verhaal. gehoord. op. school..
over. de. Boerenoorlog. in. Zuid-Afrika,. was. de. naam. Paul. Kruger. daar.
bij.gevallen,.maar.bij.gebrek.aan.kader.kon.hem.dat.allemaal.niet.veel..
zeggen..

Ik.vermoed.niet.dat.het.woord.creativiteit.tot.de.woordenschat.van.
het.gezin.waarin.hij.opgroeide.behoorde..Ambitie.—.nooit.van.gehoord,.
denk.ik..

Wat.heeft.deze.jongen.bezield.om.zijn.lot.in.eigen.hand.te.nemen?.
Immers. zijn. geloof,. waarin. de. voorbeschikking. een. verlammend..
gegeven.was,.verwachtte.berusting.

Persoonlijke.interpretatie.van.de.Bijbelse.verhalen.vormden.zijn.enige.
kans.te.ontsnappen.aan.de.eindeloze.verveling.

Waarbij.je.je.ook.nog.eens.kunt.afvragen.of.verveling.een.begrip.was.
in.die.tijd..Immers.het.tegenovergestelde.ervan.bestond.ook.niet.

Misschien.had.hij.daar.op.dat.hek.in.zijn.onafscheidelijke.bijbeltje,.
een.geschenk.bij.het.verlaten.van.de.lagere.school,.nog.maar.weer.eens.
dat.onbegrijpelijke.verhaal.van.Abraham.en.Izaäk.overgelezen,.waarin.
God.Abraham.vraagt.zijn.enige.zoon.te.offeren..De.manier.om.vader-
moord.te.voorkomen.

Om.hem.heen.graasden.en.herkauwden.de.koeien..De.zon.brandde.
op.zijn.door.een.ouwe.pet.van.zijn.vader.beschermde.hoofd..Hij.richtte.
zich.op,.tuurde.in.de.verte.en.zag.het.mes.voor.zich.dat.straks.de.keel.
van.de.kleine.jongen.af.ging.snijden..

Mijn. opa. verwonderde. zich. niet. over. deze. bizarre. vraag. van. God...
Het.leven.voltrok.zich.immers.volgens.Diens.wil..Dus.als.hij.dat.offer.
wilde,.kon.hij.het.krijgen..Toch?.Hoeveel.ruimte.was.er.voor.de.mens?.
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Grootvader.stortte.zich.op.de.Bijbelstudie..
Hij.trouwde.de.zes.jaar.oudere.Grietje.van.der.Veer,.ook.afkomstig.

uit.Oosterland..Ze.was.al.vierendertig..Zij.had.hem.gevraagd,.hij.was.
te.verlegen.

Een. van. de. getuigen. was. een. zekere. Leendert. Smallegange,. bijbel-
colporteur. te. Breda,. waarschijnlijk. een. broer. van. de. moeder. van. de.
bruid.. Volgens. De Zeeuw. —. Christelijk- historisch nieuwsblad voor Zeeland.
trok. deze. oom. van. mijn. grootvader. langs. Zeeuwse. kerken. met. een.
voordracht.over.evangelisatie.in.Noord-Brabant..De.rooms-katholieke.
kerk.achtte.het.in.het.belang.van.de.eenheid.binnen.de.kerk.verstandig.
het.gewone.volk.niet.op.eigen.houtje.de.Bijbel.te.laten.interpreteren..
Daar.dachten.de.protestante.evangelisten.anders.over.

Bij.Smallegange.kon.mijn.opa.terecht.om.zijn.roeping.verder.vorm.
te.geven..

Opa.werd.bijbelcolporteur/evangelist..Het.echtpaar.vestigde.zich.in.
Breda,.waar.mijn.vader.in.januari.1915.werd.geboren..Op.het.moment..
dat.mijn.opa. in.de.gevangenis.zat,.kregen.wij.altijd. te.horen..Om.er.
daarna. breed. lachend. bij. te. vertellen. dat. hij. bij. de. gevangenen. op..
bezoek.was,.voor.zijn.werk..

Dat.mijn.vader.dominee.zou.worden.stond.bij.zijn.geboorte.vast.
Tot. trots. en. genoegen. van. mijn. opa. ging. mijn. vader. theologie..

studeren.. Hij. koos,. tegen. de. zin. van. zijn. vader. voor. wie. godsdienst-.
fenomenologie.te.zweverig.was,.voor.Gerardus.van.der.Leeuw.

Mijn.vader.was.niet.geroepen,.maar.loste.de.diepste.wens.van.zijn.
vader.in.en.werd.predikant.

Hier probeer ik in 1958 op het strand van 
Vrouwenpolder het Zeeuwse wapen in zand 
vorm te geven in het kader van een wedstrijd.
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Dagreis naar Renesse

In.juli.1948,.de.maand.erop.zou.ik.vier.jaar.worden,.gingen.mijn.ander-
half.jaar.oudere.broer.en.ik.met.onze.ouders.van.Workum,.waar.mijn.
vader.stond,.naar.Renesse..

Enige.dagen.eerder.was.de.hutkoffer.met.de.benodigdheden.voor.de.
vakantie.van.drie.weken.voor.een.gezin.met.twee.kinderen.door.een.
bode.naar.zijn.bestemming.gebracht.

Renesse,.een.nog.nauwelijks.ontsproten.badplaatsje.aan.de.noord-
kust.van.Schouwen,.minder.dan.25.kilometer.ten.westen.van.het.op.
Duiveland.gelegen.Oosterland,.dat.vlak.na.de.inpoldering.halverwege.
de.veertiende.eeuw.Oesterniewelant.heette.

In. 1946. was. mijn. vader. van. Westernieland,. mijn. geboorteplaats,.
naar.Workum.beroepen..

We.stonden.met.zijn.vieren.en.wat.handbagage.op.het.perron.van.
een.voor.dit.stadje.veel.te.groot.en.later.om.die.reden.ook.gesloopt.sta-
tion.voor.onze.reis.naar.de.wortels.van.mijn.vader..

De. binnenkomst. van. de. stoomtrein. die. ons. naar. Stavoren. zou.
brengen,.moet.voor.een.bijna.vierjarige.een.overweldigende.ervaring..
geweest.zijn..Angstaanjagend.zelfs..De.gierende.remmen,.het.sissen-
de. uitstoten. van. de. stoom. dat. iedereen. in. de. mist. deed. verdwijnen..
Ik.kroop.tegen.het.been.van.mijn.moeder..Die.me.bij.de.hand.nam.en.
optilde..Mijn.vader.stond.in.de.coupé.om.me.aan.te.pakken..Mijn.broer.
zat.al.op.de.houten.bank.bij.het.raam.van.de.Derde.Klasse.

Coupédeuren. werden. dichtgeslagen,. er. klonken. fluitjes. en. de..
locomotief.trok.zich.puffend.in.beweging..Ik.zat.bij.mijn.moeder.op.
schoot,.veilig..Duim.in.de.mond..De.mist.trok.op..De.omgeving.keer-
de. terug.. Om. op. het. station. van. Hindeloopen. weer. te. verdwijnen...
Ondertussen. hadden. mijn. broer. en. ik. de. koeien. geteld. die. werden..
opgeschrikt. door. het. aanzwellende. en. weer. wegzakkende. gebel. van.
een.onbewaakte.spoorwegovergang.

Op.naar.Stavoren.

Ik.probeer.me.voor.te.stellen.hoe.een.kind.van.vier.dit.allemaal.ervaren.
moet.hebben,.maar.dat.is.een.illusie..Ik.heb.geen.idee..Alles.leek.veel.
groter.omdat.ik.kleiner.was..Verder.kom.ik.niet..De.stoomboot.die.aan.
de.steiger.lag,.klaar.om.ons.naar.de.overkant.te.brengen,.moet.me.over-
rompeld.hebben..Maar.tegelijkertijd.besef.ik.dat.vrijwel.iedere.eerste.
ervaring.op.die.leeftijd.nieuw.is.en.dus.indrukwekkend..De.aankomst.
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De. bootreis. van. de. langste. veerdienst. die. ons. land. kende. duurde.
vijf. kwartier.. Aangekomen. in. Zijpe. moest. de. bagage. en. pakketpost..
overgeladen.op.de.tram..

Het.was.intussen.na.zevenen.
Mijn.moeder,.weet.ik.uit.de.verhalen,.verzuchtte.op.zeker.moment:.

‘Wanneer.gaan.die.jongens.nou.eindelijk.eens.slapen?’
Dat.gebeurde.vlak.na.Bruinisse..De.gestage.cadans.van.de.tram.wiegde.

ons.in.slaap..Voor.even,.want.de.eerstvolgende.halte.was.Oosterland.en.
mijn.vader.kon.zijn.opwinding.daarover.niet.beheersen:.‘Kijk,.de.molen!’.

Klaarwakker. schoten. wij. overeind.. De. molen!. Hier. hadden. mijn.
opa.en.oma.gewoond..Hier.woonden.al.die.ooms.en.tantes.over.wie.de.
Ramp.zich.zou.voltrekken..Ze.wisten.nog.van.niks..

De.tram.passeerde.de.weide.waar.opa.zijn.roeping.had.gekregen.en.
hobbelde.langs.plekken.die.ik.pas.later.zou.ontdekken..Schuddebeurs,.
Noordgouwe,.Zonnemaire..

Toen.we.Renesse.binnenreden.waren.mijn.broer.en.ik.eindelijk.diep.
in.slaap.

Nooit.van.mijn.leven.zou.ik.meer.een.dagreis.van.ruim.negen.uur.
maken. tussen. twee. plaatsen. die. hemelsbreed. niet. veel. meer. dan..
tweehonderd.kilometer.uit.elkaar.lagen..

Na.een.paar.dagen.gingen.we.op.familiebezoek.in.Oosterland.en.Ou-
werkerk..Mijn.vader.wilde.op.de.fiets,.mijn.moeder.nam.liever.de.tram..

We.kwamen.terecht.bij.oom.Lous,.de.broer.van.mijn.grootmoeder.
van.vaders.kant..Van.der.Veer.was.zijn.achternaam..Maar.die.hoorde.
je.nooit..Hij.was.zijn.leven.lang.veldarbeider.geweest..Had.een.leven.
geleid.waaraan.mijn.grootvader.ontsnapt.was.dankzij.zijn.roeping..

Ik.kan.me.er.vanzelfsprekend.niets.van.herinneren..Van.die.hele.va-
kantie.is.maar.een.heel.klein.dingetje,.tevens.mijn.oudste.herinnering,.
blijven.hangen..Een.muis..En.dan.vooral.de.gil.van.mijn.moeder..Die.
muis.kan.ik.nooit.gezien.hebben..Ik.hoorde.mijn.moeder.gillen.en.zag.
haar.wijzen.naar.het.beestje,.dat.wegschoot.onder.de.stacaravan.die.we.
voor.twee.weken.gehuurd.hadden..

We. bezochten. oom. Lous. in. zijn. huis. aan. het. Laurensweegje. in. Oos-
terland..Hij.was.kaal.en.volgens.de.verhalen.kon.ik.maar.niet.van.zijn.
hoofd.afblijven..Hij.liet.het.zich.lachend.welgevallen..Een.gemoedelijk.
type..De.Van.der.Veers.hadden.gevoel.voor.humor..Een.schaars.goed.in.
die.contreien.

van.Sinterklaas.was.nog.geen.referentie..Die.had.ik.op.een.stoel.in.de.
kamer.zien.zitten..

In.Enkhuizen,.iets.minder.dan.twee.uur.later,.stapten.we.van.de.boot..
De.puffende.trein.stond.al.klaar..De.benen.van.mijn.vader.en.moeder.—.
daar.ging.het.om..Die.moest.ik.in.de.gaten.houden.en.dan.af.en.toen.een.
hand.die.omlaag.bungelde.grijpen..De.goede.hand.pakte.je.op.gevoel.

We.reden.langs.Zaandam..Zonder.te.weten.dat.die.spoorlijn.tien.jaar.
later.vlak.langs.ons.huis.zou.lopen..

Het. Centraal. Station. in. Amsterdam.. De. galmende. stem. uit. de.
luidspreker. die. de. reizigers. naar. hun. treinen. dirigeerde.. De. haast...
Een. consumptiewagen. met. koffie. en. broodjes. door. degene. die. hem.
voortduwde.begeleid..

Overstappen. op. de. elektrische. trein. naar. Rotterdam.. Het. wonder.
van.rijden.zonder.stoom..

In. Rotterdam. overstappen. op. de. stoomtram. naar. Numansdorp..
Weer.op.de.stoomboot..Naar.Zijpe,.de.veerhaven.bij.Bruinisse.

We.waren.nu.ruim.zeven.uur.onderweg..Mijn.broer.en.ik.begonnen.
er.schik.in.te.krijgen.. We.zaten.gehurkt.op.een.rooster.de.stokers.te.
bespuwen.die.in.het.zweet.des.aanschijns.hun.brood.verdienden.

Een. van. de. stokers. kreeg. er. genoeg. van. en. klom. de. steile. trap. op...
Hij. hield. mijn. broer. en. mij. een. kommetje. voor. dat. hij. van. zijn..
handen.gemaakt.had.en.zei.toen:.‘Môh.julder.es.ruken.’

Gretig. doken. wij. met. onze. kinderneuzen. in. de. stokersknuisten...
De. man. opende. zijn. aaneengesloten. handen. en. blies. er. tussen. onze.
hoofden.door.volle.kracht.in.

Een.wolk.roet.woei.op.
Ik.kneep.mijn.ogen.dicht.en.begon.te.huilen..
De. stoker. duwde. ons. richting. Rooksalon. der. Tweede. Klasse. in. het.

vooronder..Mijn.vader.deed.met.een.juist.opgestoken.sigaar.de.ruimte.
eer.aan..Toen.de.opsteekrook.weggetrokken.was,.zag.hij.ons.binnen-
komen..

Een. vrouwtje. in. klederdracht. met. witte. sluierkap. sloeg. de. handen.
voor.de.mond:.‘Hosternokke,.julder.lieken.wel.nikkers!’

Mijn.gehuil.begon.pathetische.vormen.aan.te.nemen..Mijn.moeder.
nam.me.op.schoot.en.trok.een.zakdoek.uit.haar.tas..Haar.goedbedoelde.
inspanning.om.al.troostende.woorden.sprekend.mijn.gezicht.schoon.
te.poetsen,.haalde.niet.veel.uit..Mijn.tranen.vermengden.zich.met.het.
roet.tot.een.zwart.papje.dat.het.absorptievermogen.van.de.zakdoek.ver.
te.boven.ging.
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hebben..Voor.mijn.vader.lag.dat.anders..Die.had.zijn.zinnen.erop.gezet..
Meer.vanuit.cultuurhistorisch.oogpunt.dan.vanwege.het.fundamenta-
listische.tekstuele.

Tante. Dien. trok. zich. niets. aan. van. het. nogal. opzichtig. begeren.
van.mijn.vader,.die.als.een.kleuter.om.de.koekjestrommel.drentelde...
De.statenbijbel.stond.rechtop.op.de.schoorsteenmantel.naast.de.klok..
Tamelijk.precair..Op.zeker.moment.ging.mijn.vaders.wijsvinger.naar.
een.van.de.koperen.sloten,.toen.mijn.broer.zijn.been.pakte..De.bijbel.
kletterde.via.de.kachel.op.de.voet.van.mijn.oudere.broer..Die,.voor.hij.
het. op. een. huilen. zette,. liet. horen. dat. hij. goed. opgelet. had. bij. oom.
Lous:.‘Godverdomme!’

Tante.Dien.viel.flauw.in.de.hondenmand..Mijn.vader.keek.waar.de.
bijbel. opengevallen. was.. Hij. was. nog. net. bevindelijk. genoeg. om. te..
vermoeden.dat.daar.geen.toeval.kon.schuilen..Misschien.zou.de.tekst.
hem.ooit.tot.uitgangspunt.van.een.preek.kunnen.dienen..Mijn.moeder..
had. meer. zorg. voor. haar. kinderen,. dan. voor. de. flauwgevallen. tante.
Dien.die.haar.een.zekere.angst.inboezemde..Uit.solidariteit.met.mijn.
grote.broer.had.ik.het.ook.op.een.huilen.gezet..

Vanaf.het.moment.dat.tante.Dien.was.bijgekomen,.was.haar.groot-
ste. zorg. dat. haar. man. niks. mocht. merken. van. wat. er. gebeurd. was...
Het.begon.ermee.dat.ze.de.statenbijbel.nogal.fel.uit.de.handen.van.mijn.
vader.trok.en.op.de.schoorsteenmantel.terugzette..Dit.moment.kwam.
later.in.vele.gesprekken.terug..Mijn.moeder.wist.dan.altijd.te.vertellen.
dat.mijn.vader.toen.flinker.had.moeten.zijn..Waarmee.ze.bedoelde.dat.
hij.de.statenbijbel.mee.had.moeten.nemen..Waarop.mijn.vader.op.zijn.
bekende.laconieke.machteloze.manier.glimlachte.

In.de.tram.op.de.terugweg.keken.mijn.broer.en.ik.naar.de.zilveren.
gulden.die.tante.Dien.in.onze.knuistjes.had.gedrukt.

De.kamer.was.flink.vol.met.ons.vijven..Oom.Lous.was.een.verzame-
laar..Geen.jager.

Overal. stonden. snuisterijen. uitgestald.. Schelpen,. botten,. een..
slagtand.. Stenen. pijpen.. Een. opgezette. marter.. Hij. liep. er. behendig.
tussendoor.terwijl.hij.ons.met.van.alles.volstopte..‘De.jongens.lusten.
zeker.nog.wel.een.eierkoek.’.

Mijn.moeder.schudde.haar.hoofd..Desondanks.gaf.hij.mij.een.koek.
Bij. het. aanpakken. kwam. ik. te. vallen. en. greep. om. me. staande. te..

houden.een.kleedje.beet..Dat.trok.ik.mee.omlaag..Op.de.grond.lag.een.
witte.stenen.Goudse.pijp.in.stukken..

Volgens.mijn.vader,.later,.had.oom.Lous.toen.gevloekt..
Het. was. de. pijp. van. zijn. oudvader.. Dat. was. de. vader. van. zijn. bet-

overgrootvader.. Die. als. matroos. mee. was. op. een. slavenschip. van. de..
Middelburgse. Commercie. Compagnie.. Op. de. oversteek. van. de..
Atlantische. Oceaan. naar. Suriname. is. hij. bij. een. vechtpartij. met.
een. luchtende. slaaf. overboord. geworpen.. De. pijp. met. de. rest. van. de..
bezittingen. lag. voor. de. familie. klaar. toen. een. familielid. na. een. jaar.
eens.ten.kantore.te.Middelburg.kwam.informeren.hoe.het.hun.broer.
vergaan.was..

Later.die.middag.gingen.we.naar.Ouwerkerk,.een.groot.deel. te.voet,.
om.van.de.tramhalte.bij.het.huis.van.tante.Dien.te.komen..Kinderen.
hebben.een.feilloos.gevoel.voor.spanning.tussen.hun.ouders..Er.was.
iets.met.die.tante.Dien.

Er. heerste. in. de. familie. De. Jonge. een. gespannen. situatie. rond.
een. statenbijbel.. Deze. in. 1637. verschenen. vertaling. op. last. van. de..
Dordtse.synode.(1618-1619),.gefinancierd.door.de.Staten.en.gebaseerd.
op.de.oorspronkelijke.tekst,.had.onder.de.meer.bevindelijke.protestan-
ten.een.bijna.mythische.reputatie..Men.durfde.nog.net.niet.te.beweren.
dat.deze.vertaling.beter.was.dan.het.origineel,.maar.dat.Gods.zegen.er.
op.rustte.stond.vast.

Een.exemplaar.waarvan.ik.niet.weet.hoe.dicht.dat.bij.de.eerste.druk.
stond,.maar.wel.de.imposante.vorm.had.met.zijn. lederen.omslag.en.
koperen.sloten,.was.in.de.familie.terechtgekomen.en.ging.volgens.de.
traditie.over.van.de.vader.naar.de.oudste.zoon..Eigenlijk.had.de.staten-
bijbel.in.bezit.moeten.zijn.van.mijn.grootvader..Maar.er.was.kennelijk.
iets.misgegaan,.want.hij.stond.nu.bij.tante.Dien,.zijn.oudste.zuster.en.
veruit.de.bevindelijkste.van.de.De.Jonges..Als.bijbelcolporteur.voelde.
hij.waarschijnlijk.niet.de.absolute.noodzaak.het.ding.in.eigen.bezit.te.
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speelde..De.Tour.de.France.was.in.mijn.leven.gekomen..Dus.probeer-
de. ik. op. mijn. nieuwe. tweedehandsfiets. een. afdaling. te. imiteren...
Die.bovenop.het.duin.begon.en.onderaan.in.het.prikkeldaad.eindigde,.
voor. een. slootje. na. een. lange. schuiver. in. korte. broek. over. een..
schelpenpad..

In. Helsinki. waren. de. Olympische. Spelen.. We. luisterden. naar. de..
verslagen. op. de. radio.. Onze. eigen. radio.. Draagbaar,. maar. nog. niet..
draadloos.

Door.de.week.bleef.mijn.vader.tot.half.tien.in.zijn.bed.liggen..Ik.heb.
nooit.geweten.waar.hij.dat.privilege.aan.te.danken.had..Mijn.moeder.
verzorgde.het.ontbijt..We.zagen.mijn.vader.bijna.nooit.voor.we.naar.
school.gingen..Alleen.een.enkele.keer.als.de.telefoon.vroeg.ging.en.het.
voor. hem. was.. Dringend.. Dan. zagen. we. hem. staan. in. pyjama,. hand.
voor. de. gulp.. Doodsbang. dat. het. vogeltje. er. uit. zou. komen.. Preutse.
man,. mijn. vader.. Op. zondagmorgen. was. hij. over. het. algemeen. wat.
vroeger..Hij.wilde.vaak.nog.even.naar.zijn.preek.kijken.of.had.de.tijd.
nodig.om.zich.te.concentreren..Maar.vandaag.hoefde.hij.niet.naar.de.
kerk..Kon.hij.niet.naar.de.kerk.

Het.bed.waarin.we.lagen.stond.tegen.de.kast.in.de.voorkamer.waar.
de. schuifdeur. inschoof.. Het. bovenste. gedeelte. was. open. en. op. een.
van. de. planken. stond. het. bakelieten. radiootje. ter. grootte. van. een..
broodrooster.. Dat. radiootje. speelde. een. strakke. rol. in. ons. gezin...
Op. vaste. tijden,. ’s. middags. 13.00. uur. en. ’s. avonds. 18.00. uur. en..
23.00. uur. schakelde. mijn. vader. in. voor. het. nieuws,. verzorgd. door..
het.Algemeen.Nederlands.Persbureau,.het.ANP.

Mijn.vader.was.ziek..Voor.het.eerst.dat.ik.dat.meemaakte..Het.was.
ernstig,.had.ik.begrepen..Een.klaplong..Van.het.vele.roken.natuurlijk..
‘Maar.daar.had.het.niks.mee.te.maken,’.had.de.dokter.gezegd,.zijn.beste.
vriend..‘Dus.die.praat.je.naar.de.mond,’.had.mijn.moeder.toen.gezegd..
‘Hoe.gaat.het?’.vroeg.ik..

Toen.zei.hij:.‘Ssst,.even.luisteren.’

Naarmate. de. ochtend. vorderde. werd. duidelijk. wat. er. gaande. was...
Uit. de. korte. samenvatting. die. mijn. vader. aan. mijn. moeder. gaf. die..
met. mijn. zusjes. beneden. was. gekomen,. begreep. ik. het. volgende:..
er. waren. in. Zuid-Nederland. dijken. doorgebroken.. Het. water. stond..
tot.in.de.straten.van.Rotterdam..Er.waren.mensen.verdronken.en.vee..
Het. leger. was. te. hulp. geroepen.. Mijn. zusjes. werden. naar. de. achter-.
kamer.verbannen.en.moesten.hun.mond.houden.

De Ramp

Taal.dringt.geleidelijk.het.brein.binnen..Dat.doet.geen.pijn..Onzicht-
baar.en.gewichtloos.groeit.een.woordenschat.

Een.woord.tegenhouden.kan.niet..Mijden.wel.
Mijden.omdat.het.pijn.doet..Vervangen.door.verzachtende.woorden:..

eufemismen.. Of. door. overmatig. gebruik. de. woorden. van. hun..
betekenis. ontdoen.. Een. cliché. doet. geen. pijn,. irriteert. hooguit. en.
schept.de.behoefte.aan.nieuwe.woorden..Een.woord.komt.langs,.blijft.
logeren.of.voor.altijd.bij.je.wonen.

Soms. wil. een. betekenis. niet. blijven. hangen.. Dat. heeft. meestal. te..
maken.met.de.context.

Context. is. cruciaal. bij. de. betekenis. van. woorden.. Daardoor. zijn. er.
woorden.die.door.het.moment.waarop.ze.binnenkomen.onherroepelijk.
aan. een. gebeurtenis. vastzitten.. Het. woord. komt. nooit. meer. los.
van. die. context.. Het. verdriet,. de. verwerking,. de. vreugde,. de. trots...
De.herinnering.aan.de.herinnering.

Een. generatiekloof. ontstaat. als. woorden. door. een. veranderende..
context. andere. emoties. oproepen.. Een. van. de. woorden. die. bij. mij..
onmiddellijk.de.context.oproepen.is.‘ramp’.

Het. woord. verandert. door. er. een. lidwoord. voor. te. plaatsen. enorm..
van. gevoelswaarde.. Een. ramp. kan. van. alles. zijn.. Zeker. als. het. woord..
uit. moeders. mond. komt. en. betrekking. heeft. op. een. huishoudelijke..
gebeurtenis.

Als.we.spreken.van.de.ramp.gaat.het.over.de.Ramp..

Op.zondagmorgen.1.februari.1953.kroop.ik,.acht.jaar.oud,.om.een.uur.
of.acht.’s.morgens.naast.mijn.vader.in.bed..

We. woonden. ruim. anderhalf. jaar. in. de. Parkstraat. in. Zaandam...
Tegenover. de. Bullekerk,. waarvan. de. zijingang. zo. dicht. bij. onze..
voordeur. was. dat. je. als. het. regende. geen. paraplu. nodig. had.. Je. was..
binnen.voordat.de.druppels.je.in.de.gaten.hadden,.had.de.koster.mij.
wijs.gemaakt..Ik.moest.het.nog.zien.

Ik.moest.trouwens.nog.heel.veel.zien..
Aan. de. zomervakantie. van. 1952. op. Texel. met. de. hervormde..

jongelings-. en. meisjesvereniging. bewaar. ik. mijn. eerste. samenhan-
gende.herinneringen.

Ik.begon.er.achter.te.komen.dat.er.iets.tussen.mannen.en.vrouwen.
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boven.wonder.was.blijven.staan..Een.wonder.dat.volgens.tante.Dien.
rechtstreeks. verband. hield. met. het. rotsvaste. geloof. van. oom. Lous...
Zelf.voegde.ze.eraan.toe.dat.ze.haar.leven.te.danken.had.aan.de.staten-.
bijbel.. Opnieuw. onderbrak. mijn. vader. even. de. voorleescadans...
Om,.naar.ik.veronderstelde,.even.een.korte.gedachte.aan.de.statenbijbel.
te. wijden.. Het. was. een. hélicoptère. van. de. Belgische. luchtmacht...
Die. gooide. een. touw. uit. waarlangs. een,. waarschijnlijk. uit. de. Congo.
afkomstige,. zwarte. soldaat. naar. beneden. zakte.. Bij. oom. Lous. brak..
paniek.uit..Hij.begon.te.schreeuwen.en.afwerende.gebaren.te.maken...
De. reddende. engel. kreeg. toen. hij. binnen. gehoorsafstand. hing. te..
horen:.‘Ik.verzupe.nog.liever.dan.dâk.me.door.een.nikker.laat.redden!’.

De. soldaat. kon. onverrichterzake. weer. opgehesen. worden. en.
oom.Lous.heeft.nog.een.hele.nacht.op.het.dak.moeten.doorbrengen...
Door. kou. en. slaap. overmand. is. hij. de. volgende. morgen. van. het. dak.
gegleden.en.verdronken.

De.solidariteit.met.Zeeland.in.ons.land.was.onbedaarlijk..Van.de.les.
uit. de. oorlog. was. veel. geleerd. en. nu. er. geen. angst. voor. represailles..
van. de. vijand. in. het. spel. was,. liet. de. Nederlandse. bevolking. zijn..
mededogen. de. vrije. loop.. Linnengoed,. kleding,. speelgoed. —. wat. men.
kon. missen. werd. geschonken.. Pakhuizen. puilden. uit.. Landelijk..
adopteerden. gemeenten. getroffen. dorpen. en. steden. in. Zeeland...
Zaandam. ontfermde. zich. over. Rilland-Bath.. Zo. kreeg. de. brandweer..
die. al. zijn. materieel. verloren. had. zien. gaan. in. die. verschrikkelijke.
nacht.een.splinternieuwe.brandweerwagen..Mijn.vader,. ik.weet.niet.
of.ze.het.hem.gevraagd.hebben.maar.ik.heb.een.sterk.vermoeden.dat.
het. zijn. eigen. plan. was,. besloot. zijn. vakantie. op. te. offeren. en. zijn..
overspannen. collega. Den. Engelsen. vier. weken. te. vervangen...
Dat.zijn.gezin.hem.daarin.zou.volgen,.leed.wat.hem.betreft.geen.twijfel...
Vakantie.hield.in.die.dagen.nog.niet.in.dat.je.je.ver.weg.geheel.moest.
laten. verzorgen.. Van. vakantie. was. al. sprake. als. verandering. van..
omgeving.en.bezigheid.louterend.werkte..Rilland-Bath..De.combinatie.
van.de.plaatsnamen.schiep.al.een.raadselachtige.verwachting.en.daar.
kwam. de. Ramp. nog. eens. bij.. Avontuur. leek. verzekerd.. Eenmaal. ter.
plekke. kwamen. we. erachter. dat. het. twee. plaatsen. betrof.. Het. dorp..
Rilland. en. het. aan. de. Westerschelde. gelegen. gehucht. Bath.. Ooit. een.
fort.. Mijn. vader. moet. zich. er,. als. ik. me. deze. beeldspraak. even. mag.
permitteren,.als.een.vis.in.het.water.gevoeld.hebben..Er.was.daar.een.
enorme.behoefte.aan.wat.hij.te.bieden.had..Troost..Door.de.week.reed.
hij.op.de.fiets.langs.de.boerderijen.waarvan.de.landerijen.kort.te.voren.

Er. waren. voortdurend. ingelaste. nieuwsuitzendingen. van. het. ANP.
en.juist.toen.een.samenvatting.–.update.bestond.toen.nog.niet.—.zou..
worden.gegeven,.begaf.de.radio.het.weer..Nu.definitief.naar.het.scheen..
Mijn.vader.had.geen.enkel.verstand.van.techniek..Hij.keek.zeker.vijf.
minuten.naar.de.zwijgende.radio,.terwijl.zijn.ademhaling.onrustiger.
werd.

’Dit. is. niet. goed. voor. je,’. waarschuwde. mijn. moeder.. Mijn. vader..
verloor.zijn.geduld.en.gaf.een.klap.op.het.toestelletje..Dat.kennelijk.zo.
schrok.dat.het.weer.aan.ging.

’Wat. is. er. in. Zeeland. gebeurd?,’. riep. mijn. vader. vertwijfeld. uit...
Buiten.begonnen.de.klokken.te.luiden.ten.teken.dat.over.een.kwartier.
de.kerkdienst.zou.beginnen..Vader.draaide.nu.zelf.de.knop.om..Hij.had.
het.te.kwaad.gekregen..Mijn.moeder.kwam.bij.ons.op.het.bed.zitten..

‘Ga.jij.je.eens.aankleden,’.zei.ze.tegen.mij,.‘we.moeten.naar.de.kerk.’.
‘Nee,’.zei.ik,.‘ik.blijf.bij.papa.’
’Ga.je.broer.wakker.maken,.die.moet.ook.mee.’
Ik.ging.braaf.naar.boven..En.toen.ik.drie.minuten.later.zondags.aange-

kleed.beneden.kwam,.lag.mijn.vader.snikkend.in.mijn.moeders.armen.
’Ik.ga.ook.niet.naar.de.kerk,’.zei.ze..‘Gaan.jullie.straks.maar.naar.de.

zondagsschool,.dan.is.God.ook.weer.gerustgesteld.’
Mijn.vader.keek.niet.op,.kennelijk.had.hij.het.gespot.niet.gehoord..

Zijn.gedachten.waren.bij.zijn.familieleden.op.Schouwen..Tante.Dien.
was.de.enige.die.ik.kende,.maar.er.waren.er.meer..Neven.en.nichten.

Toen. moeder. hem. een. kop. koffie. had. gebracht. en. hij. weer. wat..
rustiger. ademhaalde,. ging. de. radio. weer. aan.. Veel. nieuws. was. er..
nog.niet.

Dat.kwam.de.dagen.erop.toen.de.radioverslaggevers.eropuit.trokken.
en. rechtstreekse. verslagen. gaven. vanuit. voertuigen. en. hélicoptères...
Niet.via.de.radio,.maar.via.een.brief.van.tante.Dien.kregen.we.nieuws.
over. oom. Lous.. Hij. had. het. aanvankelijk. overleefd.. Hij. was. via. het.
.dakraam.naar.buiten.geklommen.en.op.het.dak.gaan.zitten.wachten..
op. redding.. In. de. woonkamer. was. alles. weggespoeld.. Tante. Dien..
beschreef. nauwkeurig. de. snuisterijen. die. oom. Lous. gedurende.
zijn. leven. verzameld. had. en. die. nu. opgeslokt. waren. door. het. water...
De.stenen.pijp.in.drie.stukken..Toen.mijn.vader.dat.detail.uit.de.brief.
had. voorgelezen,. pauzeerde. hij. even.. Oom. Lous. was. nog. weer. naar.
binnen.gegaan.om.een.wit.laken.te.halen..Dat.zou.hem.zichtbaarder.
maken..Op.maandagmiddag,.tijdens.de.tweede.vloed.na.de.Ramp,.bleef.
er. een. hélicoptère. boven. zijn. schamele. woning. hangen,. die. wonder.
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commissaris.van.de.koningin,.jonkheer.De.Casembroot..Een.kleurrijke
Zeeuw..Type.ouwe.jongens.krentenbrood..Hij.schijnt.als.shagroker.in.
het.gezelschap.van.de.koningin.eens.geroepen.te.hebben,.nadat.hij.zijn.
pakje. shag. op. een. bijzettafeltje. had. gegooid:. ‘Majesteit,. als. je. roken.
wilt,.ga.gerust.je.gang.’.
Wat. er. gebeurd. was,. is. vastgelegd. op. foto.. De. even. tevoren. gelande
Sikorsky,. die. de. koningin,. gekleed. in. een. gebrokenwitte. jurk. tot.
halverwege. de. kuit. met. handtas. en. keppeltje,. en. haar. commissaris.
heeft. gebracht.. Links. vooraan. een. groepje. lokale. vrouwen. in. kleder-
dracht.. Een. zwaait. met. een. witte. zakdoek. naar. de. op. tweeëneenhal-
ve. meter. van. haar. staande. vorstin.. Mijn. vader,. in. een. licht. kostuum.
(vakantiekleding!).loopt.uiterst.links.in.een.rijtje.hoogwaardigheids-
bekleders,.op.weg.naar.de.koningin.om.haar.een.handje.te.geven..Die.
foto.stond.de.volgende.dag.in.de.krant!.

weer.drooggevallen.waren.en.bezocht.mensen.in.het.dorp..Ze.wezen.
aan. de. hand. van. de. verkleuring. van. het. behang. hoe. hoog. het. water.
had. gestaan.. Luttele. centimeters. onder. het. plafond.. Hij. liet. zich. de
. verhalen. vertellen. over. de. kracht. van. het. water.. De. burgemeester.
en. een. waterbouwkundig. opzichter,. die. de. vastgelopen. bus. verlaten.
hadden.en.te.voet.verder.gingen.naar.Bath,.werden.door.het.binnen-
stromende. water. overvallen. en. verdronken.. Het. meest. deerniswek-
kende. verhaal. betrof. de. vijf. kinderen. uit. een. gezin. die. omgekomen.
waren..

De.Heer.heeft.gegeven.en.de.Heer.heeft.genomen,.waren.de.woorden
van. de. beproefde. Job. in. de. Bijbel.. Mijn. vader. had. ze. ook. gebruikt.
in. de. preek. tijdens. de. rouwdienst. van. de. tweeling.. Vijf. jaar. eerder..
Mijn. moeder. was. van. twee. jongetjes. bevallen.. Beiden. resuspositief,.
waardoor.ze.hun.eigen.rode.bloedcellen.afbraken..Met.het.noodzake-
lijke.bloed.wisselen.kwam.men.te.laat..Ze.overleden.binnen.drie.dagen.
na.de.bevalling..

De.Heer.heeft.gegeven.en.de.Heer.heeft.genomen.. Waar.zit. in.die.
woorden.de.troost?.

Een.wonder.was.dat.de.boomgaard.naast.de.pastorie.ondanks.het.zou-
te. water. waar. de. appelbomen. weken. in. stonden,. toch. vrucht. droeg..
Mijn. broer. en. ik. kropen. door. de. heg. en. deden. ons. te. goed. aan. de.
sappige.goudrenetten..De.eigenaar.had.zijn.beklag.gedaan.over.onze.
vrijpostigheid.en.mijn.vader.loste.het.probleem.op.geheel.eigen.wijze.
op..Toen.we.aan.tafel.zaten,.zei.hij.op.kalme.toon:.‘Ik.moet.jullie.even.
waarschuwen.niet.van.de.appels.van.hiernaast.te.eten,.want.die.zijn.
met. een. verkeerd. soort. insectengif. bespoten.. Levensgevaarlijk. voor.
mensen.’.

Ik.rende.spontaan.jankend.de.tuin.in.en.ging.over.mijn.nek..

We. fi. etsten. op. een. middag. over. de. binnendijken. naar. Kruiningen,.
waar. de. tweede. vloedgolf. een. week. later. nog. voor. slachtoffers. had.
gezorgd. en. zagen. hoe. vrijwilligers. de. stinkende. prut. de. kerk. uit.
bezemden..Vrijwilliger,.dat.leek.me.wel.wat..Niets.nemen,.alleen.maar.
geven.. Het. hoogtepunt. van. ons. verblijf. vond. plaats. op. 13. augustus..
Tenminste,. voor. mijn. vader.. Waar. wij,. de. moeder. en. de. kinderen,.
waren.weet.ik.niet..Niet.waar.het.hoogtepunt.plaatsvond.in.elk.geval..
De. koningin. bracht. voor. de. tweede. maal. in. een. half. jaar. per.
hélicoptère. een. bezoek. aan. het. dorp. in. het. gezelschap. van. de.

Koningin Juliana brengt op 13 augustus 1953 haar 
tweede bezoek aan Rilland-Bath na de Ramp. 
Naast haar de commissaris van de koningin voor 
Zeeland, jhr.mr. De Casembroot. Mijn vader loopt 
uiterst links in het rijtje aanstormende notabelen, 
als enige in een licht pak. 
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vader. er. in. geslaagd. was. de. statenbijbel. te. bemachtigen.. Zelf. kon. ik.
er. maar. niet. van. loskomen.. Tante. Dien. kon. zomaar. koning. Salomo..
erbij. halen.. Die. had. toen. hem. gevraagd. was. door. twee. moeders.
die. aanspraak. op. hetzelfde. kind. maakten. te. beslissen. aan. wie. het..
toekwam,. gezegd:. ‘We. hakken. het. kind. door. midden. en. geven. elke.
moeder.een.helft.’.

De.ene.moeder.vond.het.een.prima.oplossing,.de.andere.had.gezegd:.
‘Nee,.geef.het.dan.maar.aan.haar,.maar.laat.het.kind.leven.’.

Volgens. koning. Salomo. was. zij. de. ware. moeder.. Tante. Dien. zou.
voorstellen.de.bijbel.in.tweeën.te.delen.en.dan.zou.mijn.vader.zeggen:.
‘Hou.jij.hem.dan.maar.’.

We. waren. opgebleven. om. mijn. moeder. gezelschap. te. houden...
Ze.werd.met.de.minuut.ongeruster..

‘Wat. kan. er. nou. gebeuren?,’. had. mijn. broer. gevraagd.. Dat. had. hij.
beter. achterwege. kunnen. laten.. Mijn. moeder. begon. aan. een. lange.
opsomming.van.mogelijke.ongelukken:.een.frontale.botsing,.verdrin-
king,.onder.het.puin.bedolven,.in.de.klei.weggezakt.en.het.ging.maar.
door.. Langzamerhand. begon. mij. ook. het. gevoel. te. bekruipen. dat. de.
kans.dat.hij.niet.levend.thuis.zou.komen,.groter.was.dan.wel..Er.dreig-
den.tranen.

’Gaan. jullie. maar. slapen,’. zei. moeder,. ‘het. wordt. te. laat.. Jullie. zien.
hem.morgenochtend.wel.’.

Mijn.broer.en.ik.schudden.ons.hoofd..Geen.sprake.van..We.zouden.
geen.oog.dicht.doen.

Toen.we.de.toeter.van.de.jeep.hoorden,.stormden.mijn.broer.en.ik.in.
pyjama.naar.buiten..Mijn.vader.vroeg.aan.de.chauffeur.of.hij.nog.mee.
naar.binnen.ging.voor.een.kop.thee,.maar.deze.wilde.zo.snel.mogelijk.
terug.naar.de.kazerne.in.Ossendrecht..Die.statenbijbel.stond.nog.ge-
woon.bij.tante.Dien.op.de.schoorsteenmantel,.drong.op.dat.moment.
in.al.zijn.alomvattende.consequentie.tot.mij.door..

Mijn. moeder. liet. haar. tranen. de. vrije. loop. op. mijn. vaders. schou-
der..Mijn.vader.sprak.kalm.troostende.woorden.en.gaf.mijn.broer.en.
mij. een. knipoog. die. iets. van. de. schaamte. voor. de. situatie. wegnam...
Mijn.moeder.hervond.zichzelf.in.haar.zorgende.taak:.‘Zal.ik.dan.maar.
een.potje.thee.zetten?’.

Ik. kon. het. niet. nog. langer. houden. en. vroeg:. ‘Hebt. u. tante. Dien..
gesproken?’.

‘Dat.zal.ik.je.vertellen,’.zei.mijn.vader.op.kalme.toon..
Hij.begon.aan.een.monoloog.waar.we.aan.gewend.waren.als.hij.op.

Gedurende. de. hele. vakantie. was. er. sprake. van. dat. mijn. vader. zijn..
familieleden. op. Schouwen. die. de. Ramp. overleefd. hadden,. wilde..
bezoeken. en. dan. vooral. tante. Dien.. Had. de. statenbijbel. de. Ramp..
doorstaan?.Tenslotte.wist.hij.dankzij.een.van.de.contacten.die.hij.bij.
het. koninginnebezoek. gelegd. had. een. auto. met. chauffeur. te. regelen.
die.hem.in.een.dag.heen.en.weer.zou.rijden..Prompt.had.hij.een.kaart.
van. Zeeland. aangeschaft.. Hij. kon. de. route. wel. uit. tekenen,. maar. de..
situatie. was. door. de. overstroming. anders. geworden.. Wat. waren. de..
alternatieven.voor.ondergelopen.wegen?.Hij.zat.op.zijn.knieën.en.zijn.
vinger.gleed.over.de.landkaart..’s.Morgens.vroeg,.voor.mijn.vader.heel.
vroeg,.werd.hij.opgehaald.met.een.jeep..Die.al.meteen.voor.een.hevige.
opwinding.zorgde!.Een.jeep!.

‘Heeft-ie.in.de.oorlog.gereden?,’.wilde.mijn.broer.weten..
De.chauffeur.in.uniform.haalde.zijn.schouders.op..Hij.zat.pas.twee.

maanden.in.dienst..Mijn.moeder.gaf.mijn.vader.een.tas.mee.met.een.
thermosfles. koffie. en. boterhammen.. Ze. vroeg. aan. de. soldaat. of. hij.
voldoende.te.eten.bij.zich.had..Deze.knikte..Er.ging.van.mijn.moeder..
een. flinke. spanning. uit. rond. het. vertrek,. alsof. mijn. vader. een..
onzeker. avontuur. tegemoet. ging. en. wij. maar. moesten. afwachten.
of. hij. ooit. nog. terug. zou. keren.. Mijn. vader. gedroeg. zich. als. altijd...
Laconiek..Mijn.broer.en.ik.mochten.even.in.de.jeep.zitten..Juist.toen.
de. bestuurder. voorstelde. een. blokje. te. gaan. rijden,. keek. mijn. vader..
op.zijn.horloge.en.zei.dat.ze.nu.echt.moesten.vertrekken..Hij.liet.nu.
toch.ook.wel.merken.dat.hij.ontberingen.vreesde..Opgebroken.wegen,.
ingestorte. bruggen,. omleidingen.. Zou. de. jeep. al. mee. kunnen. op. het.
veer.van.Sint-Annaland.naar.Zijpe?.

Er.waren.wat.opgeschoten.jongens.op.de.jeep.afgekomen..Mijn.le-
ven.begon.zich.in.de.goede.richting.te.ontwikkelen..Eerst.de.koningin.
met. een. hélicoptère. en. nu. een. soldaat. met. een. jeep.. Iets. van. de. ma-
gie.straalde.op.mij.af..Het.moment.dat.ik.deel.van.avontuur.zou.zijn,.
kwam.nader..Mijn.vader.sloot.mijn.moeder.in.zijn.armen.met.een.voor.
mij.opvallende.intensiteit..De.soldaat.trapte.gaspedaal.en.koppeling.in.
ten.teken.dat.de.omhelzing.lang.genoeg.geduurd.had..Mijn.vader.stap-
te.in..De.jeep.reed.weg..Wij.zwaaiden.of.zijn.leven.er.vanaf.hing..Hij.
stak.zijn.hand.op.en.keek.niet.om..‘Hij.is.zijn.kaart.vergeten.’.

De. duisternis. was. ingevallen. en. mijn. broer. was. juist. teruggekeerd.
van.even-kijken-of-hij-er-aankwam..Ik.had.de.indruk.dat.hij,.vanwege.
zijn.directe.belang.als.erfgenaam.eerste.lijn,.erg.benieuwd.was.of.mijn..
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schuld. was. van. godsschenners. zoals. oom. Lous. en. dat. ze. haar. maar.
moesten. achterlaten.. Ze. zou. de. bijbel. niet. loslaten.. Nooit.. Het. was.
mij. duidelijk.. De. toekomst. van. de. statenbijbel. lag. besloten. in. dat.
woordje.‘nooit’.

Ze.namen.haar.ten.slotte.aan.boord,.met.de.bijbel.en.voeren.terug.
naar. het. dorp.. De. mensen. die. ze. uit. hun. huizen. gehaald. hadden,..
zaten. ineengedoken. in. hun. dekens. op. het. vlot. tegen. elkaar. aan...
Tante.Dien.stond,.de.bijbel.tegen.de.borst.geklemd,.Psalm.124.op.te.
zeggen..Onberijmd.

Dat.laatste.begreep.ik.niet.
Vaders. toon. werd. lichtelijk. gedragen. toen. hij. het. vers. op. zei:..

‘Toen.zouden.ons.de.wateren.overlopen.hebben,.een.storm.zou.over.
onze.ziel.gegaan.zijn.’

’Heb. je. nog. gevraagd. of. je. de. bijbel. mee. kon. nemen?,’. vroeg. mijn.
moeder..‘Hij.is.toch.voor.jou.’.

Hèhè,.er.wordt.er.een.wakker,.dacht.ik..
‘De. bijbel. heeft. haar. gered,. zegt. tante. Dien.. En. niet. alleen. haar...

Allen.op.het.vlot..Volgens.haar..Achter.hen.waren.de.andere.vier.huizen.
ingestort.’

. ‘Maar. je. hebt. niet. gevraagd. of. je. de. bijbel. mocht. meenemen?..
Daarvoor.was.je.ook.gegaan?’.Mijn.moeder.liet.zich.niet.afleiden..

‘Ik.heb.het.niet.willen.vragen.’.
Mijn.vader.zocht.mijn.moeders.hand..Ik.keek.de.kamer.rond..Voelde.

heimwee..Door.mijn.hoofd.schoot:.hij.durfde.het.niet.te.vragen..
‘Het. was. niet. gepast. erover. te. beginnen.. Ze. hebben. zoveel. mee-.

gemaakt.. Ik. was. er. naar. toe. gelopen. en. heb. met. mijn. hand. langs. de.
leren.rug.gestreken..Tante.Dien.zag.dat.en.zei:.je.krijgt.hem,.als.je.het.
ware.geloof.verkondigt.’.

Toen. gebeurde. er. iets. heel. wonderlijks.. Mijn. vader. kreeg. een..
glimlach. op. zijn. gezicht. en. mijn. moeder. begon. te. huilen.. En. liet.
zich.even.later.troosten.door.mijn.vader..Mijn.broer.en.ik.gingen.uit..
onszelf.naar.bed.

De.volgende.dag.werd.nergens.meer.over.gesproken..Wel.werd.alles.
opgeslagen.in.het.reservoir.waar.ik.lang.uit.kon.blijven.putten..

De. statenbijbel. is. uiteindelijk. in. het. bezit. van. mijn. broer. gekomen...
Ergens. begin. jaren. tachtig. is. hij. naar. Ouwerkerk. gereden.. Heeft. bij.
tante. Dien,. aangebeld,. is. langs. haar. heen. gelopen. zonder. te. groeten.
en.heeft.de.statenbijbel.onder.de.arm.genomen..Tante.Dien.stond.nog.

de.preekstoel.stond..Thuis.kwam.er.nooit.zoveel.uit..Maar.nu.was.het.
een. vloeiende. stroom.. De. suggestie. van. moeder. om. het. de. volgende.
morgen.te.doen,.had.hij.weggezwaaid..En.wij.mochten.blijven.zitten..
Want.we.moesten.het.horen.

Hij. vertelde. van. de. reis. over. Bergen. op. Zoom. en. Halsteren. naar..
Tholen..Over.de.ingestorte.huizen.en.deplorabele.staat.van.de.wegen..
De.stank..Over.lifters.die.ze.meenamen.en.afzetten..Veelal.vrijwilligers.
die,.net.als.wij,.hun.vakantie.hadden.opgeofferd.om.enig.soelaas.aan.de.
gedupeerden.te.bieden..Ze.hadden.in.Sint-Annaland.de.pont.genomen.
naar.Bruinisse.en.waren.naar.Oosterland.gereden..Hij.zweeg.even.en.
wij.respecteerden.de.stilte,.omdat.we.zagen.dat.hij.aangedaan.was.

’Ik.had.ze.allemaal.heel.lang.niet.gezien..Ze.zijn.bij.elkaar.begraven..
Ze.zijn.op.zondagmiddag.verdronken.’.Wie.die.‘ze’.allemaal.waren.was.
mij.onduidelijk..Het.leek.me.niet.gepast.er.nu.naar.te.vragen..

‘Maar.hoe.dan?’.wilde.moeder.weten..
‘Hun. huizen,. huisjes,. zijn. ingestort. toen. de. volgende. vloed. kwam..

Die. was. toch. weer. heftig.. Daar. waren. de. huizen. niet. tegen. bestand..
De.mensen.waren.op.zaterdagavond.naar.het.dorpshuis.gegaan..Er.was.
muziek..De.verbouwing.was.voltooid.’.

’En.wat.gebeurde.er.’s.nachts.dan?’.vroeg.mijn.moeder.ongeduldig..
‘Ze.sliepen.terwijl.het.water.de.straten.binnenliep..Er.waren.een.paar.

mensen. van. de. gevaren. doordrongen,. maar. die. waren. besluiteloos..
Durfden.geen.verantwoordelijkheid.te.nemen.’

’En.tante.Dien.dan?,’.wilde.ik.weten.
’Ja,.dat.was.Ouwerkerk..Die.is.gered.met.een.vlot..Nou.ja,.zelf.heeft.ze.

verteld.dat.ze.over.het.water.is.gelopen.’.
‘Over.het.water.gelopen?’.
‘Nou. ja,. haar. geloof. heeft. haar. gered.. Je. moet. het. bij. haar. niet..

allemaal.te.letterlijk.nemen.’.
Ik. voelde. aan. alles. dat. mijn. vader. zich. weer. had. laten. afschepen...

Tante.Dien.woonde.in.een.van.de.nieuwe.huizen.iets.buiten.het.dorp..
In. het. dorp. was. het. een. chaos.. Koeien. en. paarden. waren. naar. het..
hoogste.gedeelte.bij.de.kerk.gebracht.en.liepen.los.rond..Ze.kwamen.bij.
het.huis.van.tante.Dien.met.een.vlot.dat.ze.in.allerijl.bij.de.timmerman.
gemaakt. hadden.. Toen. ze. haar. aan. boord. wilden. nemen,. hield. ze. de.
statenbijbel.in.haar.armen.tegen.de.borst.geklemd..De.knecht.van.de.
timmerman.zei:.‘Mens,.laat.dat.ding.toch.liggen.’.

Toen. is. ze. vreselijk. tekeer. gegaan. over. de. voorzienigheid. en. dat..
ze. Gods. wegen. niet. moesten. doorkruisen. en. dat. het. allemaal. de.
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zo.verbouwereerd.bij.de.voordeur,.dat.ze.die.als.een.portier.voor.mijn.
broer.openhield..Terwijl.hij.langs.haar.liep,.zei.mijn.broer:.‘Ik.ben.de.
oudste.zoon.van.de.oudste.zoon.’.

‘Geloof.jij.wel.in.God?,’.riep.tante.Dien.hem.na..
‘Nee,’.zei.mijn.broer,.‘maar.ik.geloof.wel.dat.deze.van.mij.is.’.Hij.hield.

daarbij.de.statenbijbel.omhoog.voor.hij.hem.op.de.achterbank.van.zijn.
auto.legde..

De. Ramp. had. me. in. de. grotemensenwereld. getrokken.. Het. besef.
van. het. wrede. lot. dat. niemand. spaart.. En. misschien. wel. het. meest..
aangrijpende.voor.een.kind:.ik.had.mijn.vaders.kwetsbaarheid.gezien...
Het. verdriet. om. het. verlies,. maar. ook. zijn. onvermogen. om. op. te..
eisen. wat. hem. toebehoorde.. Wat. overeind. bleef,. was. vertrouwen.
vanuit. rotsvast. geloof. waaruit. hij. troost. kon. bieden.. Maar. ook. in..
zijn. kracht. vanuit. zijn. geloofsovertuiging. troost. bieden.. Geloof. en..
vertrouwen,. precies. deze. twee. begrippen. verloren. hun. mysterieuze.
kracht. in. de. jaren. die. komen. zouden.. Het. geloof. in. de. maakbare..
samenleving. die. geluk. gewoon. zou. maken,. kwam. in. de. plaats. van..
de. hunkering. naar. het. eeuwige. leven.. De. politiek. had. intussen..
de.strijdbijl.tegen.het.lot.opgenomen..Zo’n.ramp.zou.ons.nooit.meer.
overkomen.. Na. de. analyse. van. het. gebrek. aan. adequate. informatie..
op. het. moment. suprème. en. aan. nieuwsvoorziening. en. hulp,..
kwam.de.vraag:.welke.stappen.zijn.er.nodig?.Geen.wonder.dat.de.ver-
spreiding.van.televisie.een.prioriteit.werd.en.er.kwam.een.vrijwillige..
hulporganisatie,.de.BB:.Bescherming.Bevolking..En.bovenal.kwam.er.
een.Deltaplan.waarin.korte.metten.werd.gemaakt.met.die.opdringe-
rige.natuur..

Insgelijks 

H..Hendriks,.hoofdonderwijzer.van.de.Klaas.Katerstraatschool.in.Zaan-
dam,.krijtte.op.het.bord:. ‘De.Boer.Van.Boven.2x’.en.draaide.zich.zelf-
voldaan.om..Dit.was.het.aantal.predikanten.dat.zijn.lagere.school.had.
voortgebracht..Zijn.paspoort.voor.de.hemel..

Jan. de. Boer,. wiens. ouders. nog. steeds. in. Zaandam. woonden,. in..
de. Klaas. Katerstraat. nota. bene,. was. predikant. in. Vrouwenpolder..
geworden..Hij.bewoonde.met.vrouw.en.kinderen.de.kolossale.pastorie.
recht.tegenover.de.kerk..Het.kerkje.

Mijn.vader.had.Jan.de.Boer.ontmoet.tijdens.de.jaarlijkse.predikanten-
vergadering.in.Utrecht.en.later.nog.een.keer.bij.zijn.ouders.in.Zaandam.
en.daar.hadden.ze.afgesproken.gedurende.de.zomer.vier.weken.van.pas-
torie.te.ruilen..Hoe.Jan.de.Boer.die.vier.weken.in.Zaandam.door.moest.
komen.was.wel.even.een.gespreksonderwerp.tijdens.de.maaltijd,.maar,.
concludeerde.mijn.moeder.voor.het.commando.dat.de.tafel.afgeruimd.
kon.worden:.dat.was.onze.zorg.niet..Wij.gingen.naar.Vrouwenpolder.

Het.was.1956..
Een.jaar.eerder.hadden.alle.leerlingen.van.alle.lagere.scholen.in.het.

land.een.fraai.opgemaakte.lofzang.op.de.vrijheid.ontvangen..Ik.had.het.
plakkaat.met.een.plakbandje.aan.de.wand.gehangen..Het.plakbandje.
kon.het.gewicht.niet.aan.en.een.overijverige.hulp.in.de.huishouding.
heeft.de.goede.bedoeling.van.de.overheid.geruimd..Van.de.tekst.is.ook.
niet.veel.blijven.hangen.

De.oorlog.moest.nog.beginnen.in.mij.
En.dat.lukte.met.de.Duitsers.in.Vrouwenpolder..
We.hadden.dat.jaar.van.de.Duitsers.gewonnen..Op.14.maart..In.een.

door.sneeuwstormen.geplaagd.Düsseldorf..Met.twee.doelpunten.van.
Abe..En.eentje.van.Cor.van.der.Hart.in.eigen.doel..

Het.gevolg.was.dat.we.iets.hadden.terugveroverd.op.de.schande.van.
de.smadelijke.nederlaag.in.de.meidagen.van.1940..

De.Duitsers.deden.zich.te.goed.aan.de.vruchten.die.het.Wirtschafts-
wunder.afwierp.en.hadden.er.niet.veel.moeite.mee.de.vakantie.door.te.
brengen.op.de.stranden.die.ze.twaalf.jaar.eerder.pas.prijs.wensten.te.
geven.na.een.bittere.strijd..In.het.dorp.zorgde.het.opkomende.toerisme.
voor. een. tweedeling.. Naast. de. vraag. wat. God. ervan. zou. vinden,. was.
het.ook.een.morele.kwestie..Mocht.je.geld.verdienen.aan.de.mensen.
die. ruim. tien. jaar. geleden. Walcheren. verwoest. hadden. achtergela-
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ten?. Sommigen. hadden. daar. geen. enkele. moeite. mee.. Ik. kwam. bij.
Leunis.over.de.vloer,.zijn.vader.was.ouderling.en.hij.vroeg.of.ik.wilde..
voetballen. met. zijn. vrienden.. Ze. hadden. hun. huis. aan. de. Dorpsdijk.
aan.Duitsers.verhuurd.en.woonden.zelf.in.het.varkenskot,.dat.ze.flink.
schoongemaakt. hadden.. Het. varken. liep. achter. in. de. tuin. tussen. de.
schutting.en.een.afrastering.van.gaas.

Ons. gezin. kon. beschikken. over. een. withouten. bakhokje. op. het.
strand,. waarin. we. onze. badpakken. aan. konden. trekken. zonder. het..
onhandige.gedoe.met.een.handdoek.om.wat.niet.gezien.mocht.worden.
te.bedekken.

De. Duitsers,. een. gezin. met. twee. kinderen,. hadden. zich. er. op. een.
dag.pontificaal.geïnstalleerd..Een.kuil.met.een.Atlantikwall.er.omheen,.
twee.parasols.en.twee.strandstoelen,.een.windscherm.en.een.hond.

Mijn.vader.die.erg.op.zijn.rust.gesteld.was.als.hij.Simenon.las,.liep.
geërgerd.-.een.stemming.die.ik.met.andere.mensen.erbij.niet.van.hem.
kende.-.op.het.bezette.gebied.af.

‘Dies.ist.unser.Badehöckchen,’.hoorden.we.hem.zeggen.met.een.alle.
kanten.op.schietende.intonatie..

Voor.mijn.broer.aanleiding.om.in.de.slappe.lachkramp.te.schieten..
Mijn.moeder.gaf.hem.een.draai.om.zijn.oren.en.de.Duitse.meneer.zei:.
‘Ich.glaube.nicht,.dass.Sie.Teile.dieses.Strandes.behaupten.können.’.

Mijn. vader. wist. niet. veel. meer. te. doen. dan. in. zijn. eigen. taal. te..
mompelen. dat. ze. daar. eerder. achter. hadden. moeten. komen. en..
commandeerde.ons.gezin.naar.achter.ons.badhuisje,.waar.twee.meter.
schuin. oplopend. zand. ons. scheidde. van. het. prikkeldraad. dat. moest.
voorkomen.dat.we.vanaf.die.kant.het.duin.op.zouden.lopen..

Mijn.moeder.pakte.de.thermosfles.uit.een.van.de.tassen.en.schonk.
voor.mijn.vader.een.kop.koffie.in.om.hem.te.kalmeren:.’Wat.zei.jouw.
tante.Dien.ook.alweer?.Hoe.zou.koning.Salomo.dit.oplossen?’

Dat. gezegde. was. standaard. geworden. in. ons. gezin.. Dus. het. kon.
ook. nu. niet. uitblijven.. Belangrijk. bij. het. uitspreken. van. zo’n. vaste..
stemmingsbreker. is. de. timing.. Zeg. je. het. te. vroeg,. dan. is. de. ellende.
niet.te.overzien..Zeg.je.het.te.laat,.dan.is.het.louterende.effect.niet.meer.
meetbaar.. Maar. omdat. mijn. zusje. van. zeven. het. heel. parmantig. zei,.
moest.iedereen.lachen..

‘We.gaan.morgen.wat.vroeger,’.zei.mijn.vader.
‘Dan.zal.jij.toch.wat.eerder.op.moeten.staan,’.was.het.antwoord.van.

mijn.moeder..
‘De.jongens.gaan.vooruit,’.zei.hij.ad.rem.

Veel.woorden.werden.aan.de.strategie.van.mijn.vader.niet.besteed..
Hij. dook. in. zijn. misdaadroman. en. wij. gingen. met. mijn. moeder..
zwemmen..Eerder.dan.normaal.keerden.we.terug.naar.de.pastorie..

De.volgende.dag.liepen.mijn.broer.en.ik.om.kwart.over.acht.met.de.tas.
met.koffie.en.broodjes.en.andere.benodigdheden.voor.een.dagje.aan.
het.strand.tussen.ons.in.de.Fort.den.Haakweg.af.richting.zee..Het.was.
een.kleine.twee.kilometer.lopen.

De. lucht. had. nog. iets. fris. van. de. vroege. morgen. en. wij. waren. de.
enigen.die.richting.strand.liepen..Er.kwam.ons.een.reusachtig.Zeeuws.
paard.tegemoet,.dat.een.kar.op.rubber.banden.voortrok..De.voerman.
wenste.ons.een.goedemorgen..

Mijn.broer.zei:.‘Insgelijks.’.
‘Van.wie.heb.je.dat?,’.vroeg.ik..

Stoeiend met mijn oudste zus Martha op het strand van Vrouwenpolder in 1958. 
Links mijn moeder, vader en jongste zus Greet.
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Hij.haalde.zijn.schouders.op.en.mompelde:.‘Uit.een.boek.’
Mijn. broer. las. veel. meer. dan. ik,. maar. vertelde. me. nooit. iets...

Winnetou.en.Old.Shatterhand..Hele.dikke.boeken..Karl.May,.de.schrij-
ver,.was.een.Duitser..Dat.wist.ik.van.mijn.vader.die.niet.kon.nalaten.
zich.neerbuigend.over.mijn.broers.fascinatie.voor.die.boeken.uit.te.la-
ten..Zonder.dat.mijn.broer.zich.daar.iets.van.aantrok.overigens..

Insgelijks..
Ik.nam.me.voor.ook.eens.een.boek.te.lezen..Een.eerste.blik.bovenop.

het.duin.richting.ons.strandhuisje.bevestigde.een. langzaam.gerezen.
vermoeden.. De. Duitsers. zaten. er. al.. Breeduit.. Ze. hadden. een. tweede.
windscherm.aangeschaft.om.de.wispelturige.Hollandse.wind.te.weren.

Mijn.broer.en.ik.verstijfden..
‘Wat. gaan. we. doen?,’. vroeg. ik,. ‘ik. ga. daar. echt. niet. zitten. wachten.

achter.dat.huisje.tot.de.rest.komt.’
Mijn.broer.haalde.zijn.schouders.op.
‘Geef.mij.mijn.boek.maar.’
‘Neem.jij.de.hele.tas.maar.’
‘Die.is.te.zwaar.’.
‘Dan.ga.je.toch.hier.zitten.lezen.’.Er.stond.een.bank.
Ik. liep. terug.. De. eerste. badgasten. passeerden.. Ze. lieten. mij. steeds.

als.eerste.groeten,.waardoor.ik.het.nieuw.verworven.woord.‘insgelijks’.
niet.kon.praktiseren.

Toen.ik.bijna.thuis.was,.kwamen.mijn.ouders.me.tegemoet.gelopen..
‘Ze.zaten.er.al.’.

Mijn. vader. weigerde. naar. het. strand. te. gaan.. Mijn. moeder. zei. dat.
hij.niet.zo.flauw.moest.doen..Ik.stelde.voor.dat.mijn.vader.en.ik.samen.
zouden. achterblijven.. Een. buitenkansje.. De. hele. dag. dubbel-patien-
cen.en.geen.gezeur.over.wanneer.we.moeten.opbreken.om.de.Tour.de.
France-reportage.te.halen..

Zonder. verder. met. mijn. vader. in. discussie. te. treden,. duwde. mijn.
moeder.het.wagentje.met.mijn. jongste.zusje.richting.strand.en.trok..
de. oudste. aan. een. hand. mee.. Die. keek. nog. een. keer. om. en. zwaaide.
voorzichtig. met. haar. vrije. hand.. Ze. had. wel. bij. ons. willen. blijven,..
geloof.ik..

Toen.mijn.moeder.thuiskwam.met.de.rest.van.de.familie,.zaten.mijn.
vader.en.ik.naar.het.radioverslag.van.de.touretappe.te.luisteren..Met.
een.opgeheven.hand.wimpelde.hij.mijn.moeder.af..Ze.had.met.de.Duit-
sers. gesproken.. Ze. waren. iets. kwijt.. Mijn. vader. was. niet. benieuwd..

Gerrit. Voorting. zat. weer. mee. vooraan.. ‘Wat. is. Abzeichen?’. Ze. bleef.
er.maar.doorheen.praten.. ’Best.aardige.mensen.’.Mijn.vader.had.met.
die.toenadering.van.mijn.moeder.niets.te.maken..Er.werd.tijdens.de.
avondmaaltijd. voornamelijk. gezwegen.. Hoe. zou. koning. Salomo. dit.
oplossen?

De. volgende. morgen. gingen. mijn. broer. en. ik. om. kwart. voor. zes. de.
deur.uit..De.dag.was.aan.het.uitkrieken..De.meeuwen.leken.luidruch-
tiger.op.dit.tijdstip.dan.later.op.de.dag..Ik.vroeg.mijn.broer.wat.hij.van.
de.oorlog.wist..Hij.vertelde.hoe.snel.de.Duitsers.in.die.eerste.maanden.
Europa.veroverden..

‘Ben.jij.voor.de.Duitsers?’
‘Hoe.kom.je.daar.bij?’
‘Zomaar.. Ze. zijn. twee. jaar. geleden. wereldkampioen. geworden...

Voetbal.’.Nu.sneed.ik.iets.aan.waar.mijn.broer.geen.weet.van.had..
‘De. Hongaren. waren. veel. beter.. Met. Puskas.. De. eerste. wedstrijd..

hadden.ze.met.8-3.van.de.Moffen.gewonnen.’
‘Waarom.zeg.je.Moffen?’
‘Dat.zegt.iedereen.’
We. liepen. enige. tijd. zwijgend. voort.. Er. kwam. ons. een. fietser..

tegemoet.gereden..‘Insgelijks,’.riep.ik.om.mijn.broer.voor.te.zijn..
‘Je.moet.hem.wel.eerst.goedemorgen.laten.zeggen.’
‘Helmut. Rahn. maakte. vlak. voor. tijd. 3-2.. In. de. finale.. Tor,. Tor,. Tor...

De.oorlog.was.in.een.klap.vergeten.’.
‘Hoe.kom.je.daar.nou.bij?’
‘Volgens.oom.Jan.’
‘Die.moet.voorlopig.maar.even.zijn.mond.houden.’
‘Hoezo?’
‘Die.zat.bij.de.Waffen-SS.’
Gelukkig.waren.we.bij.het.duin.aangekomen..
‘Wat.denk.jij?,’.vroeg.ik.en.maakte.een.hoofdknik.in.de.richting.van.

ons.strandhuisje..
‘Het.zou.me.niets.verbazen,’.zei.mijn.broer.
De. plek. voor. het. strandhuisje. was. verlaten.. De. kuil. met. de..

Atlantikwall. eromheen. lag. er. verlaten. bij.. Het. hele. strand. trouwens..
en.het.was.ook.nog.eens.eb..Mijn.broer.en.ik.stormden.naar.beneden..
De.tas.schudde.vervaarlijk.tussen.ons.in.. We.stortten.ons.op.de.kuil..
en.begonnen.met.handen.en.voeten.te.egaliseren.

Soldaten. waren. we,. die. nu. de. vijand. in. aantocht. was,. zich. voor..
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bereiden. op. de. strijd.. Of. de. verslagenen. waren. afgedropen. en. wij..
namen. de. wederopbouw. ter. hand.. Terwijl. ik. het. zand. omwoelde,..
prikte. er. iets. in. mijn. wijsvinger.. Geschrokken. trok. ik. mijn. hand..
omhoog..Een.druppel.bloed.drong.zich.moeizaam.naar.buiten..Bloed!

Zelfs.mijn.broer.leek.onder.de.indruk..
‘Wat.is.er.gebeurd?’
‘Iets.in.het.zand.’.Ik.wees.in.de.richting.van.waar.het.scherpe.voor-

werp.moest.liggen..
Mijn. broer. ging. op. zoek. en. vond. een. speldje.. WM. Deutschland.

Weltmeister.1954.
‘Geef.hier!,’.zei.ik,.‘dat.is.van.mij..Ik.heb.me.geprikt.’
‘Ik.heb.’t.gevonden.’
‘Laat.zien!’.
Mijn.broer.opende.zijn.gebalde.vuist..Mijn.hand.schoot.vooruit.en.

hij.kneep.zijn.vuist.weer.dicht..
‘Laat.zien!.Ik.zal.het.niet.pikken.’
Hij.hield.zijn.gebalde.vuist.uitdagend.voor.mijn.gezicht..Ik.greep.de.

samengeknepen.hand.beet.en.drukte.hem.met.alle.macht.tegen.mijn.
borst..

‘Au!.Godverdomme,.je.doet.me.pijn.’
Ik.had.nog.nooit.gevochten.met.mijn.broer..Nog.nooit.had.ik.hem.

‘Au!.Godverdomme’.horen.kermen.omdat.ik.hem.pijn.deed..
‘Wat. heb. jij. er. nou. aan?. Je. houdt. niet. eens. van. voetbal,. boeken-

wurm.’. Er. overkwam. me. iets. wat. me. vreemd. was.. Ik. wou. vechten...
Met. mijn. anderhalf. jaar. oudere. broer.. Ik. had. het. gevoel. dat. ik..
hem. kon. verslaan.. Ik. greep. hem. om. zijn. nek.. Weer. hield. hij. zijn..
gebalde.vuist.voor.mijn.gezicht..Er.droop.bloed.uit..We.sloegen.samen.
tegen. de. grond.. Bij. hem. had. nu. ook. het. onbeheersbare. toegeslagen..
We. waren. krijgers.. Onbekenden. voor. elkaar,. gedwongen. door. het..
lot. om. uit. te. maken. wie. de. sterkste. was.. Zodat. het. lot. kon. beslissen..
over. wat. er. zou. gebeuren. en. niemand. anders.. Dit. had. niks. met..
stoeien. te. maken.. Dit. was. het. beslissende. moment. voor. de. rest..
van. mijn. leven.. Ik. moest. dat. speldje. hebben.. We. waren. geen..
broers.meer..Of.juist.wel..Kaïn.en.Abel..En.dit.keer.zou.Abel.winnen..
Onvermoede. krachten. boorde. ik. aan.. Ik. hoorde. mijn. broer. maar..
kermen.. We.kwamen.elkaar.omklemmend.overeind.en.strompelden..
struikelend. richting. zee.. Er. was. niemand. die. ons. uit. elkaar. kon..
halen..Ik.zette.mijn.tanden.in.de.gebalde.vuist.en.moest.dat.bekopen.
met.een.kopstoot.

Ik. viel. achterover.. Het. stadion. brulde.. Holland,. Holland!. Abe. gaf..
de. bal. aan. mij. en. wees. in. de. richting. van. het. doel.. Er. stonden. nog..
twee. Duitsers. voor. mij.. En. de. keeper.. Het. begon. te. sneeuwen...
Nog. een. minuut. te. spelen.. Ik. rende. op. het. doel. af.. Bal. aan. de. voet...
Wereldkampioen!.Speldje!

Het. opkomende. zeewater. overspoelde. mijn. voeten.. Ik. spoelde.
de. droom. nog. even. terug.. Ik. kon. de. vuurtoren. van. Haamstede. zien...
Mijn.broer.lag.tegen.mij.aan..Bloederige.hand.open..Speldje.in.de.palm..

‘Pak. maar!,’. zei. mijn. broer. nauwelijks. verstaanbaar,. ‘je. mag. het..
hebben.’.

Ik.probeerde.mijn.arm.op.te.tillen,.maar.ik.lag.er.op..Niet.gevoeld..
Ik.was.gebroken.. Vroege.badgasten.kwamen.van.het.duin.afgelopen..
Wij.waren.als.eerste.in.zee..Mijn.broer.en.ik..

We.kregen.een.standje.dat.we.de.tas.onbeheerd.achtergelaten.hadden..
Geen.compliment.dat.we.ons.terrein.heroverd.hadden.op.de.Duitsers..
Het.zoute.water.had.alle.sporen.van.de.vechtpartij.gewist..

De.spanning.begon.op.te.lopen..Waar.bleven.onze.Duitse.vrienden?.
Dat.is.het.vreemde.van.het.leven..Toen.ze.er.waren.hadden.we.last.van.
ze.en.nu.ze.er.niet.waren.ook..

Het.speldje.brandde.in.mijn.zak..Moest.ik.het.laten.zien?.Dan.was.ik.
het.kwijt.als.de.Duitsers.erom.kwamen..Daar.kende.ik.mijn.ouders.goed.
genoeg.voor..‘Moeten.we.al.weg?’,.vroeg.mijn.moeder.toen.we.de.brood-
jes. op. hadden.. ‘Nee,’. antwoordde. mijn. vader,. ‘’t. is. een. tijdrit. vandaag..
Dan.hoor.ik.de.uitslag.wel.in.de.nabeschouwing.op.de.Vlaamse.radio.’.

Halverwege. het. duin. omhoog. op. weg. naar. huis. kwam. de. Duitse.
vrouw.naar.beneden..Ze.passeerde.zonder.iets.te.zeggen..Wij.hielden.
ook.onze.mond..Toen.wij.al.halverwege.de.Fort.den.Haakweg.waren,.
kwam.ze.ons.achterop.gerend..Er.werd.Duits.gesproken..Ik.begreep.er.
niets. van.. Op. zeker. moment. hoorde. ik. de. vrouw. Karl. May. noemen...
Toen.ze.uitgesproken.was.vroeg.mijn.vader.aan.mij:.‘Heb.jij.een.speldje.
gevonden?’

Ik.schudde.van.nee..Naar.waarheid..Mijn.broer.kreeg.dezelfde.vraag..
Hij.schudde.van.nee..Hij.loog..Gelukkig.

Het.speldje.brandde.in.mijn.zak.
De.vrouw.begon.te.huilen..
‘Wenn.gehen.Sie.nach.Hause?’
‘Morgen.früh.’
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gekust.worden..Er.gebeurde.iets.nieuws.in.mijn.broek..Ik.duwde.het.
speldje.tegen.mijn.opgezwollen.piemel..‘Frau,’.stamelde.ik.

Ze.keek.om.en.zag.hoe.ik.mijn.open.hand.met.het.speldje.naar.haar.
uitgestoken.had..Ze.nam.het.er.af,.trok.me.tegen.zich.aan.en.begon.te.
snikken..Mijn.hoofd.tegen.haar.op.en.neer.gaande.borsten..Toen.begon.
zich.iets.te.voorspellen.tussen.mijn.benen..Dat.in.hevigheid.toenam..
Ik.dacht.nog.even.dat.ik.iets.moest.tegenhouden,.maar.ik.sloeg.mijn.
armen.om.haar.heen.en.liet.het.gaan.

Natuurlijk. heb. ik. het. op. Wikipedia. teruggezocht.. Karl. (Charlie). Mai.
was. tijdens. de. zomer. van. 1956. 26. jaar. oud. en. twee. jaar. getrouwd...
Op. 1. april. 1942. werd. hij. als. 13-jarige. lid. van. Traditionsverein. SpVgg.
Fürth..In.1944.werd.hij.gerekruteerd.voor.de.Wehrmacht,.werd.door.
de. Russen. krijgsgevangen. genomen. en. pas. eind. 1946. vrijgelaten...
Hij. speelde. voor. Fürth. en. Bayern. München. en. 21. keer. voor. die..
Mannschaft..Hij.werd.daar.in.1954.wereldkampioen.mee.in.Bern.door.
Sándor.Kocsic,.de.Hongaarse.topscorer.van.het.toernooi,.het.scoren.te.
beletten.

In. januari. 2014. werd. Vrouwenpolder. opnieuw. in. tweeën. gedeeld...
Ditmaal. door. de. Postcodeloterij,. waarvan. de. hoofdprijs. op. het. dorp.
viel.. De. zoon. van. Leunis,. de. jongen. waar. ik. wel. eens. over. de. vloer.
kwam. en. wiens. ouders. het. huis. aan. de. Dorpsdijk. aan. Duitsers..
verhuurd.hadden,.won.daarbij.een.miljoen.euro..

‘Meine.Söhne.gehen.Sie.hilfen,’.zei.mijn.vader..
Dat.kon.ik.verstaan..Dat.was.weer.typisch.mijn.vader..Dan.ging.hij.

opeens.weer.christelijk.doen..Natuurlijk,.hij.was.dominee..Dat.begreep.
ik.ook.wel,.maar.nu.hadden.we.vakantie..Dat.ging.goed..Veel.kaarten.
en.naar.de.Tour.luisteren..En.nou.moesten.we.midden.in.de.vakantie.
onze. naaste. weer. liefhebben. als. onszelf,. ook. al. was. het. een. Duitser..
Mijn.broer.ging.opeens.ook.bijdehand.doen:.‘Ich.lese.Karl.May.’

‘So.heißt.meiner.Mann.’.
Ik. voelde. onraad. en. begon. alvast. richting. pastorie. te. lopen. om. te.

zien.of.ik.mijn.speldje.in.veilige.haven.kon.loodsen..
‘Hoho,’. zei. mijn. vader,. ‘je. broer. en. jij. gaan. met. die. mevrouw. dat.

speldje.zoeken.’
‘Dat.kunnen.we.toch.niet.vinden,’.zei.ik.op.kinderachtige.toon..
‘Hoe.weet.je.dat?,’.vroeg.mijn.vader..
Ik.hield.mijn.mond,.het.leek.me.verstandig.daar.niet.verder.op.in.te.

gaan..We.liepen.achter.Frau.May.aan.het.duin.op..
‘Geef. haar. dat. speldje. nou. maar,’. stelde. mijn. broer. voor.. Ik. wilde.

wegrennen..Maar.waarheen?.
‘Haar.man.heeft.in.het.Duitse.elftal.gespeeld..Hij.is.wereldkampioen.

geworden.’.
Kennelijk. was. mijn. broer. de. Duitse. taal. al. aardig. machtig.. Ik. kon.

mij.de.naam.May.niet.herinneren..Fritz. Walter..Uwe.Seeler.. Ik.werd..
bevangen. door. een. verlamming. van. lijf. en. geest.. Het. tegenoverge-
stelde.van.de.kracht.die.ik.gevoeld.had.toen.ik.met.mijn.broer.op.het.
strand.vocht..Toen.ik.dat.speldje.moest.en.zou.hebben..

We. stonden. boven. aan. het. duin.. Als. ik. me. omkeerde. zou. ik..
Walcheren. zien. liggen.. Veere,. Gapinge,. Serooskerke,. Sint-Laurens,.
Middelburg..Overzichtelijke.wereld..

Ik. ging. met. mijn. hand. in. mijn. broekzak. en. omvatte. het. speldje...
Mijn. geweten. kwam. op. bezoek.. Relativeren. was. nog. onmogelijk...
Wat.moet.je.nou.met.zo’n.speldje,.over.een.week.kijk.je.er.niet.meer.
naar.om..Nee,.dat.ging.niet.door.mijn.hoofd..Wel.dat.het.niet.van.mij.
was..Het.speldje..Dat.het.kennelijk.voor.die.Duitsers.veel.betekende..
Duitsers.. Moffen.. Voetballer.. Weltmeister.. Tor,. Tor,. Tor.. Abe. die. me.
vanmorgen.in.mijn.droom.richting.doel.had.gewezen..

‘Fraulein,’.fluisterde.ik..
Alleen.mijn.broer.had.het.verstaan..
‘Fraulein.is.juffrouw..Zij.is.een.vrouw..Frau.’
Ze.keek.om..Ze.had.iets.van.een.Zweedse.filmster..Ik.wilde.door.haar.
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De overkant 

Als.wij,.twee.jongens.uit.het.Goese,.wat.te.zondigen.hadden.trokken.
we.een.weekend.naar.Terneuzen..

Als.zondigen.louter.inhoudt.‘je.niet.houden.aan.een.der.tien.geboden’,.
viel.het.allemaal.nog.wel.mee.met.wat.we.daar.uitvraten..Maar.zoals.be-
kend.hebben.de.precieze.Zeeuwen.op.eigen.gezag.nog.zo’n.kleine.duizend.
gebodjes.aan.Gods.grote.tien.toegevoegd.en.daar.zaten.er.minstens.vijf-
honderd.tussen.waar.voor.ons.in.Terneuzen.geen.houden.aan.was..

De. reis. er. naar. toe. bestond. naast. een. fietstochtje. door. de. Zak. van.
Zuid-Beveland.(halt,.kersen!).uit.een.saai.overtochtje.per.veerboot.van.
Hoedekenskerke.met.de. Willem.l,.waarvan.de.kapitein.tevens.stuur-
man. was,. de. ene. matroos. ook. kaartjes. van. de. fietsers. en. wandelaars.
inscheurde,.terwijl.de.andere.matroos.de.auto’s.plaatste..

Meeuwen.verzorgden.de.muziek..
Wij. lieten. de. fietsen. achter. bij. het. wachthuisje. en. stonden. tussen.

mannen. met. alpinopetten. op. fietsen. of. brommers. en. een. enkele.
vrouw,. die. meestal. haar. man. gezelschap. hield.. Een. van. de. mannen..
zette. zijn. brommer. op. de. standaard.. Zijn. vrouw. bleef,. ondanks. de..
lichte. deining,. de. hele. bootreis. met. de. boodschappentas. op. schoot..
achterop. zitten,. terwijl. hij. naast. het. loketbuffet. twee. biertjes. weg-.
klokte.bij.evenveel.zelfgedraaide.sigaretten..Hij.had.het.hoogste.woord.
tegen.de.andere.mannen..Waarover.ontging.ons..Dit.dialect,.Zeeuws.op.
de.rand.van.het.Vlaams,.was.ons.te.machtig..Al.betrapte.ik.mijn.vriend.
nu.en.dan.op.een.glimlach.als.de.naam.Brigitte.Bardot.opklonk,.waar-
bij.de.handen.van.de.man.op.borsthoogte.halve.cirkeltjes.beschreven..

Opeens. hoorden. wij. een. geweldige. dreun,. vergezeld. van. een.
schreeuw..De.mannen.renden.naar.het.dek..De.brommer.was.door.de.
schok.bij.het.afmeren,.toen.de.boot.even.te.bruusk.de.kade.raakte,.om-
gevallen..De.vrouw.lag.er.onder,.bedekt.met.boodschappen..

Goed.dat.ze.een.helm.op.had..
We.hadden.vrienden.in.Terneuzen..Middelbare.scholieren.van.het.

Peter. Hondius. Lyceum. en. stuk. voor. stuk. redacteuren. van. Braak,. een.
literair.tijdschrift.dat.poëzie.hoog.in.het.vaandel.had..Wat.poëzie.pre-
cies.inhield.was.mij.nog.niet.geopenbaard,.maar.dat.weerhield.mij.er.
niet.van.het.ene.na.het.andere.gedicht.uit.mijn.pen.te.laten.vloeien..In.
aflevering. vier. was. een. gedicht. van. mij. geplaatst,. waarvan. ik. me. nu.
alleen.de.titel.nog.herinner..

De overkant..
Henk,.vijfde.klas.gymnasiast,.was.vast.van.plan.van.de.pen.te.gaan.

leven.. Hij. had. op. de. bonnefooi. bij. de. zojuist. bekroonde. schrijver..
Jacques. Hamelink. aangebeld. en. toen. die. in. zijn. onschuld. zelf..
opendeed. snel. een. paar. vragen. gesteld,. die. Jacques. schuchter. doch..
welwillend.beantwoord.had..

Dit.interview,.dat.voor.vier.vijfde.bestond.uit.een.heroïsche.beschrij-
ving. van. het. ten. uitvoer. brengen. van. het. voornemen. een. beroemde.
schrijver. te. interviewen,. besloeg. het. gehele. derde. nummer. van. het.
blad..Genoeg.reden.voor.vormgever.Ko.het.voor.gezien.te.houden.en.
zich.op.zijn.andere.liefhebberij.te.storten:.bigbandmuziek..

Voorlopig.in.zijn.eentje..
En.dan.had.je.nog.Pol..Die.zo.verstandig.was.geweest.voor.dit.milieu.

te.kiezen,.waar.pesten.geen.tijdverdrijf.was..Pol.was.een.aandoenlijke.
sukkel,.die.zijn.onbeholpenheid.heel.gewillig.een.artistieke.draai.liet.
geven..Hij.schreef.wel.eens.een.gedicht,.dat.onder.algemene.hilariteit.
geplaatst.werd..Al.bleef.de.gedachte.‘je.weet.maar.nooit’.altijd.meespe-
len.in.deze.literaire.kringen..

Pol.woonde.bij.een.oudere.zuster.die.verpleegster.was..Zijn.ouders..
waren. een. jaar. eerder. met. de. auto. te. water. geraakt. en. verdronken...
Iets. waar. wij. niet. alleen. het. verdrietige,. maar. ook. het. opluchtende..
van.inzagen..

Je.ouders.dood..

De.zuster.heette.botergeil.te.zijn..Een.karaktertrek.waar.ik.toentertijd.
weinig. mee. kon.. Hoewel. ik. onweerstaanbaar. op. weg. was. naar. de..
twintig. en. precies. wist. hoe. de. vork. in. de. steel. zat,. beschikte. ik. niet.
over.vaardigheden.om.stante.pede.te.profiteren.van.die.botergeilheid...
Ik. was. er. als. de. kippen. bij. om. grappen. te. maken. op. ongepaste..
momenten,. maar. als. het. puntje. bij. het. paaltje. diende. te. komen. was.
iedereen.opeens.weg,.de.jongens.met.de.meisjes.en.bleef.ik.over..

Met.Pol..

De.zoektocht.naar.zonde.begon.op.de.zaterdagavond.bij.de.neger.in.Porgy.
en.Bess,.waar.jazz.nog.de.boventoon.voerde..De.neger.was.Frank.Koulen,.
Surinaamse.cornetblazer.bij.de.Prinses.Irenebrigade,.die.in.Terneuzen.
was.blijven.hangen.en.er.de.blues.bracht..Memphis.Slim.met.de.snelle.
vingers.. De. sigaretten. die. de. muzikanten. rookten. geurden. anders..
Scherper..Zoeter..De.meisjes.lieten.zich.er.hunkerend.door.bedwelmen..
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Door.geldgebrek.waren.we.gedwongen.af.en.toe.een.biertje.dat.niet.
van.ons.was.van.een.tafeltje.te.pakken..De.taken.waren.zo.verdeeld.dat.
ik.zorgde.voor.de.afleiding.en.mijn.vriend.het.biertje.pakte..Daarnaast.
letten.we.goed.op.wie.er.naar.het.dansvloertje.togen..

Als.de.roes.in.Porgy.en.Bess.vroeg.in.de.nacht.te.melig.werd,.kozen.
we.voor.verplaatsing..Er.was.altijd.wel.een.auto.die.naar.Gent.moest..
Of.Cadzand..Soms.zat.de.achterbank.zo.vol.dat.er.een.meisje.op.schoot.
moest..Dan.moest.je.toeslaan,.was.mij.in.vertrouwen.medegedeeld.

Ik.aarzelde..

Vooral.memorabel.aan.die.weekenden.waren.de.zondagmorgens..Niet.
naar.de.kerk.om.te.beginnen.en.altijd.weer.verrassend.waar.je.
wakker.werd..Ergens.op.een.zolder.van.een.riant.landhuis.in.de.buurt.
van.Gent,.te.Koewacht.op.een.stretcher.in.een.stal.waar.lang.geen.vee.
meer.had.gestaan.of.in.een.rijtjeshuis.in.de.Geraniumstraat.in.Terneu-
zen..Gewoon.aan.het.ontbijt.met.onvoorstelbaar.begripvolle.ouders..Of.
zouden.ze.eieren.voor.hun.geld.kiezen.door.hun.pubers.vrij.te.laten?

De. gesprekken. bij. de. koffie. gingen. over. hoe. het. verder. met. de..
wereld.moest,.wat.de.rol.van.de.kunstenaar.daarin.was,.wie.er.beter.
waren:.de.Beatles.of.de.Rolling.Stones..Nooit.ging.het.over.wat.zich.in.
de.nacht.tussen.de.jongens.en.de.meisjes.had.afgespeeld..

Of.de.politieke.actualiteit.van.de.koude.oorlog.

We.moesten.iets.terug.doen.voor.de.Terneuzense.clan,.hadden.we.ons.
op. een. zondagavond. toen. we. de. kust. van. Zuid-Beveland. naderden,.
voorgenomen..

Een.uitgelezen.kans.deed.zich.voor.toen.mijn.ouders.een.lang.week-
end.naar.het.hoge.noorden.vertrokken.en.mij.hoog.genoeg.achtten.om.
voor.mezelf.te.zorgen..

Dat.zou.ik.eens.laten.zien..
Ik.ging.dat.ouderloze.weekend.thuis.een.feest.geven.dat.zijn.weerga.

niet.kende.in.Zeeland..Een.feest.waar.maar.een.woord.voor.was:.orgie..
Eerste.probleem:.voldoende.drank..
En. met. voldoende. bedoel. ik. ook. voldoende.. Wij. behoorden. nog..

tot.een.generatie.van.gematigdheid..Je.werd.wel.dronken.om.bij.jezelf.
een. paar. hinderlijke. remmingen. weg. te. nemen,. maar. je. lam. zuipen.
zagen.wij.als.zinloze.belemmering.om.te.genieten.van.de.vrijheid..

De. delegatie. uit. Terneuzen. werd. door. Piet,. wiens. vader. een. paar..

boomgaarden. in. Krabbendijke. bezat. wat. hem. in. staat. stelde. er..
meerdere.auto’s.op.na.te.houden,.van.de.boot.gehaald..

Ze.waren.voor.feestbegrippen.vrij.vroeg.op.de.zaterdag.gearriveerd...
Dus. besloot. ik. een. maaltijd. te. improviseren.. Patat.. Aardappelen..
waren. er. altijd. genoeg. in. huis.. Olie. ook.. We. zaten. met. elkaar..
in. de. keuken.. Pol. had. zijn. zuster. meegenomen.. Hetgeen. de. kans..
op.een.orgie.aanzienlijk.verhoogde..

Henk. vertelde. dat. hij. bij. Hugo. Claus. had. aangebeld. voor. een..
interview,. maar. dat. er. niet. werd. opengedaan.. Daar. had. hij. een..
gedicht.over.geschreven..Hij.droeg.het.voor.uit.zijn.hoofd..Het.kwam.
er. op. neer. dat. hij. had. aangebeld. bij. Hugo. Claus. en. dat. er. niet. werd.
opengedaan..

Ko.was.achter.de.piano.gaan.zitten.die.al.jaren.ongestemd.tegen.de.
muur.stond.met.als.enig.nut.plaats.bieden.aan.talrijke.familiekiekjes..
Hij. speelde. in. trance.. Zijn. hele. lichaam. bewoog.. Ik. dacht. opeens. te..
begrijpen. dat. de. valsheid. van. de. piano. voor. hem. geen. rol. speelde...
In.zijn.hoofd.klonk.het.zuiver..

We. discussieerden. over. het. nut. van. Henks. gedicht.. Mij. schoot..
spontaan.de.titel.voor.een.nieuw.vers.te.binnen:.Bladvulling..Maar.ik.
hield.dat.even.voor.me..

Henk. vond. dat. kunst. geen. nut. hoefde. te. hebben.. De. zuster. van.
Pol. meende. dat. iets. wat. geen. nut. had,. geen. reden. van. bestaan. had...
Waarop.Pol.guitig.begon.te.kijken.en.vroeg:.‘En.ik.dan?’.

Gelukkig. kwamen. de. andere. feestvierders. nu. in. hoog. tempo..
opdraven.. Ze. brachten. zoals. afgesproken. drank. en. zoutjes. mee...
Voldoende.drank.en.heel.veel.zoutjes..Vooral.het.zoute.koekje.Tuc.was.
zeer.in.trek..Ik.had.me.door.de.uitgekiende.reclamecampagne.niet.mee.
laten.slepen.en.bleef.het.een.smakeloos.kaakje.vinden.dat.erg.aan.je.
tanden.plakte.

Hoewel.niet.noodzakelijk.voor.de.temperatuur.leek.het.me.voor.de.
sfeer.aardig.de.open.haard.aan.te.steken..Ik.droeg.de.zorg.voor.het.vuur.
aan.Pol.over..

Toen. de. avond. vorderde. en. ik. nog. nuchter. genoeg. was. om. vast.
te. kunnen. stellen. dat. de. zuster. van. Pol. al. een. paar. keer. afgewezen.
was,. kwam. ze. bij. mij. staan. en. duwde. haar. borsten. tegen. mijn..
schouderbladen..

Een. van. de. nadelen. van. naaktlopen. lijkt. me. dat. je. een. spontane..
erectie.niet.kunt.verbergen..Daar.zat.een.gedicht.in..Met.als.moraal.dat.
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beschaving.niets.anders.is.dan.de.kunst.van.het.verhullen..
Haar. avances. werden. onderbroken. door. Pol. die. kwam. vragen..

of. hij. mijn. fiets. kon. lenen. om. een. meisje. dat. niet. goed. was..
geworden. naar. huis. te. brengen.. Hij. gaf. er. een. knipoog. bij. die..
ik.niet.kon.plaatsen..Maar.de.open.haard.brandde.volop,.dus.vertelde.ik.
hem.waar.hij.die.fiets.kon.vinden..

We.belandden.in.bed..De.zuster.van.Pol.en.ik..Mijn.eigen.eenpersoons-
bed..Henk.lag.in.het.lits.jumeaux.van.mijn.ouders,.wat.me.een.enorm.
gevoel. van. ongepastheid. gaf. wat. ik. verhulde. achter. een. stoere. opge-
stoken.duim..Het.meisje.onder.hem,.een.klasgenote.die.uitblonk.in.de.
exacte.vakken,.leek.nog.
niet.op.de.hoogte.dat.zij.ook.plezier.mocht.beleven.aan.de.daad..Iets.
wat.de.zuster.van.Pol.mij.in.korte.tijd.duidelijk.maakte..
Dat. er. voor. de. vrouw. ook. een. flinke. dosis. genot. in. dat. rare. gedoe.
school..Ze.had.al.snel.door.dat.ik.een.groentje.was,.nam.kordaat.de.lei-
ding.en.bracht.mijn.hand.naar.waar.het.warm.en.vochtig.was..

Ik.wist.dat.dit.eens.stond.te.gebeuren.en.liet.haar.begaan..Nog.opge-
voed.vanuit.het.idee.dat.dit.allemaal.heel.mooi.en.zuiver.was.en.dat.je.
daar.voorzichtig.mee.om.moest.springen,.was.ik.volkomen.overrom-
peld.door.de.lust.die.met.de.platheid.gepaard.ging..Ik.begon,.iets.waar-
toe.ik.mezelf.nooit.in.staat.had.geacht,.aanstalten.te.maken.boven.op.
haar.te.kruipen.en.knoopte.en.passant.een.paar.knopen.los.waardoor.
lichaamsdelen.die,.om.wat.voor.reden.dan.ook,.in.de.knel.waren.ge-
raakt.weer.wat.ruimte.kregen..

Het.rumoer.op.de.gang.drong.pas.goed.tot.me.door.toen.de.deur.van.
mijn.kamer.woest.werd.opengesmeten.en.Ko.riep.dat.Pol.in.de.sloot.
was. gereden.. Met. mijn. fiets.. Het. meisje. was. er. nog. net. op. tijd. afge-
sprongen.en.als.de.gesmeerde.bliksem.komen.vertellen.dat.Pol.onder.
de.fiets.lag,.te.dronken.om.op.eigen.kracht.uit.de.sloot.te.klimmen.

‘Kan. hij. nog. ademen?’. vroeg. de. verpleegster. in. de. zuster. van. Pol..
geroutineerd,. terwijl. ze. haar. blote. borsten. in. een. beweging. achter..
het.laken.verhulde..

‘Ja,.tussen.de.spaken.door,’.zei.Ko.die.even.om.de.deur.gluurde.om.te.
zien.hoe.we.er.bij.lagen..

Het.incident.maakte.een.abrupt.einde.aan.het.feest..

Toen.ik.terugkeerde.met.een.ontredderde,.bemodderde,.verlopen.Pol.
waren.behalve.de.Terneuzenaren.alle.feestgangers.naar.huis..

Ik. ging. met. Pol,. die. nauwelijks. meer. op. eigen. benen. kon. staan,..
onder. de. douche.. Na. korte. tijd. voegde. zijn. schaamteloze. zuster. zich.
bij.ons..Naakt..Opnieuw.verloor.ik.de.macht.over.mijn.bloedsomloop..

Bij.het.zien.van.mijn.erectie.kreeg.Pol.de.slappe.lach..
Die. verstomde. toen. zijn. zuster. mijn. lid. omklemde. met. haar..

rechterhand.en.eraan.begon.te.trekken..
Ik.rukte.me.los,.griste.een.handdoek.van.een.verchroomde.stang.en.

vluchtte.naar.mijn.kamer..
Wonderlijk. genoeg. voelde. ik. een. enorme. behoefte. tot. schrijven..

Over.geremdheid,.conventie,.opvoeding,.taboe,.zonde..Te.veel.voor.een.
gedicht.in.elk.geval..

Midden.in.de.nacht.besloten.we.te.gaan.opruimen..Een.groot.deel.
van.de.zoutjes.was.tussen.de.naden.van.het.werkende.parket.terecht-
gekomen..Er.viel.niet.tegen.op.te.zuigen..Met.een.mesje.peuterde.ik.de.
pinda’s.los..Pol.had.de.nog.loeiende.stofzuiger.achter.mij.overgenomen.
en.begon.de.vrijwel.gedoofde.open.haard.schoon.zuigen..Grote.rook-
wolken.kwamen.na.enige.tijd.uit.de.luchtafvoer..De.zuurstofstoot.had.
het.vuur.weer.op.doen.laaien..De.stofzak.was.in.de.hens.gevlogen..

Pol. stond. er. lachend. bij.. Henk. krabbelde. een. notitie. in. een. klein.
boekje..Ko.speelde.onverminderd.vals.piano..

‘In. een. afgesloten. ruimte. is. er. geen. sprake. van. zuigen. of. blazen,.
maar.van.turbulentie,’.wist.de.zuster.van.Pol.ons.te.vertellen..

Weer.zo’n.wijze.les.die.me.almaar.volwassener.maakte..

De. volgende. middag. bracht. ik. mijn. Terneuzense. vrienden. naar.
de. bushalte. in. Kloetinge.. Daar. stond. een. bankje. waaromheen..
wat. oudere. heren. zich. dagelijks. verzamelden. om. er. op. toe. te..
zien. wie. het. dorp. binnenkwam. en. wie. het. verliet.. Op. zondag. was..
het.groepje.iets.kleiner.omdat.een.deel.van.de.oudere.heren.het.niet.
gepast.vond.de.zondagmiddag.op.die.manier.te.laten.verstrijken..

Pol.zag.er.in.mijn.blazer.met.grijze.broek.nog.aandoenlijker.uit.dan.
anders.. Henk. wilde. nog. bij. Hans. Warren. langs,. maar. de. zuster. van..
Pol.vond.het.welletjes..Ko.was.in.de.nacht.verdwenen..Drie.jaar.later.
dook.hij.op.in.Kopenhagen.als.leider.van.een.bigband..

Een.van.de.oude.mannetjes.prikte.zijn.wandelstok.in.mijn.richting.
en. zei,. alsof. hij. Petrus. bij. de. hemelpoort. was:. ‘Sodom. en. Gomorra!..
De.Jonge..Sodom.en.Gomorra!’.

‘Hier,.ouwe.snoepers,’.zei.de.zuster.van.Pol.en.tilde.even.haar.blouse.op..
Het.duurde.daarna.nog.vrij.lang.voor.de.bus.kwam..



42 43

Dit is geen pijp

Mijn.vader.werd.in.1962.godsdienstleraar.aan.het.Christelijk.Lyceum.
voor.Zeeland.aan.de.Bergweg.in.Goes..K..de.Jong.Ozn,.de.vader.van.Oek,.
was.er.rector..

Voor. mij. was. het. na. de. overgang. zaak. mijn. HBS-diploma. eens..
te. gaan. halen.. In. Zaandam. was. ik. na. vijf. jaar. middelbare. school..
begonnen. aan. mijn. tweede. jaar. derde. klas.. Dat. duurde. tot. de..
herfstvakantie..

Toen. vertrokken. we. voor. twee. maanden. naar. Breezand. bij..
Vrouwenpolder.omdat.we.pas.in.december.het.huis.aan.de.Beatrixlaan.
konden.betrekken..

Binnen. drie. weken. zou. de. grote. schoolavond. van. leerlingen-.
vereniging. Astra. plaatsvinden. in. de. Prins. van. Oranje,. het. theater. in..
Goes.. Ik. wist. me. op. te. dringen. en. verzorgde. een. act. met. nummers.
waar.ik.in.Zaandam.succes.mee.had.gehad..

Binnen.een.maand.wist.iedereen.op.school.wie.ik.was.
Ook. de. leraar. Frans,. meneer. Lemaitre.. Hij. was. 24. en. had. al. een.

vrouw.en.een.kind..Zo.snel.kon.dat.dus.gaan..Voorlopig.zat.ik.tot.mijn.
21e. op. school. en. de. meisjes. stonden. nog. niet. in. de. rij.. Ik. mocht. Pol..
zeggen,. nadat. ik. op. zijn. zoontje. van. bijna. een. jaar. had. gepast...
We. kwamen. in. gesprek. over. Charles. Aznavour.. Nou. ja,. gesprek...
Ik. noemde. zijn. naam.. En. toen. begon. Pol. een. lang. verhaal. over. een..
concert. in. het. Olympia. waar. hij. kaartjes. voor. had. en. die. had. hij. in..
het.hotel.laten.liggen..Dacht-ie..Maar.dat.was.helemaal.niet.zo.

Ik. had. in. al. die. jaren. nog. nooit. een. gesprek. met. een. onderwijzer. of.
leraar.gevoerd.

Jammer.genoeg.had.ik.geen.les.van.Pol.Lemaitre..Misschien.was.dat.
voor. mij. wel. een. voorwaarde. om. met. hem. te. kunnen. praten.. Dat. ik.
geen.huiswerkverplichtingen.had.of.iets.dat.in.cijfers.uitgedrukt.kon.
worden..We.kregen.het.over.Nathalie.van.Gilbert.Bécaud..

Hij.trok.mij.de.diepte.in..
Bij. wat. ik. tot. dan. toe. had. gelezen,. waar. ik. naar. had. geluisterd. en.

wat.ik.had.gezien.had.ik.me.nooit.vragen.gesteld.naar.betekenis,.goe-
de.raad.of.waarschuwing..De.preken.van.mijn.vader,.tussen.de.300.en.
350,.hadden.me.niets.gezegd.

Opeens. openbaarde. zich. voor. mij. een. dimensie. die. me. euforisch.

overmoedig.maakte..Ik.ging.gedichten.schrijven.
De. naam. van. Boris. Vian. viel.. Het. begrip. avant-garde. kwam. ter..

sprake.. De. stad. Parijs. nam. mythische. vormen. aan.. Je. aanwezigheid.
daar.was.voldoende.om.een.kunstenaar.van.je.maken.

Maar.het.was.allemaal.nog.ver.weg..Voorlopig.begreep.ik.meer.van.
Adamo’s.chansons.dan.van.de.poëzie.van.Prévert.

Soms.schreef.Pol.een.regel.op.een.briefje.en. legde.dat. in.een.boek.
dat.ik.van.hem.moest.lezen..‘L’existence.précède.l’essence’.was.zo’n.zin..
Het.boek.ben.ik.vergeten..Het.bestaan.gaat.aan.het.zijn.vooraf,.gaf.hij.
als. vertaling. toen. ik. er. de. volgende. keer. naar. vroeg.. Het. was. Sartres..
definitie. van. het. existentialisme.. Het. tegenovergestelde. van. wat..
meneer.Kwekkeboom.geloofde..

Meneer.Kwekkeboom.was.mijn.leraar.Nederlands..Een.predestina-
ticus.noemde.Pol.hem..Dat.woord.bestond.niet,.maar.het.verwoordde..
mooi. het. fanatieke. geloof. in. de. voorbeschikkingsleer. van. Calvijn...
God. zou. van. te. voren. bepaald. hebben. wie. in. de. hemel. zou. komen.
en. wie. niet.. Het. wonderlijke. was. dat. meneer. Kwekkeboom. precies.
scheen.te.weten.wie.uitverkoren.was.en.wie.niet..Hij.kon.zijn.minach-
ting.voor.ons.nauwelijks.verbergen..De.literatuur.hield.voor.hem.op.
iets.vóór.de.Tachtigers..Om.ons.toch.nog.wat.eigentijds.mee.te.geven,.
las.hij.Ciske de Rat.van.Piet.Bakker.voor..

Ik. kon. met. Pol. over. Sartre. praten. en. over. Camus,. Jacques. Brel. en.
Rimbaud,.maar.niet.over.Kwekkeboom..Dat.was.een.collega.

Mijn. vertrouwen. in. het. onderwijs. had. in. Zaandam. een. flinke..
beschadiging. opgelopen.. Terwijl. de. puberale. opstandigheid..
goeddeels.aan.mij.voorbij.gegaan.is,.heb.ik.het.vijf.jaar.vertikt.om.te.
leren..Eenmaal.in.Zeeland.beving.mij.de.drift.die.mijn.grootvader.ook.
ervaren.moet.hebben:.weg.hier!

Dat. lag. niet. aan. Zeeland,. maar. aan. mijn. ambitie. de. opvolger. van.
Toon. Hermans. te. worden.. Daarvoor. moest. je. in. Amsterdam. zijn...
Dan.was.Carré.al.minder.ver.

Martenjan. werd. mijn. Goese. vriend.. Ik. keek. veel. televisie. bij. hem.
thuis.. Zijn. ouders. waren. niet. zo. bang. voor. het. toch. al. niet. meer..
zo. nieuwe. medium. als. mijn. ouders.. Sterker. nog,. ze. keken. mee...
Naar. de. Flintstones, The Dick van Dykeshow. en. de. Andy Williamsshow...
We.hadden.de.Vlaamse.tv.er.ook.nog.bij..

De. vader. van. Martenjan. was. fruitkweker.. We. gingen. wel. eens. mee.
naar.de.boomgaard..Zijn.vader.had.daar.een.geweer..Iets.onschuldigs..
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Een. luchtbuks.. Daar. gingen. kleine. kogeltjes. in.. Martenjan. en. zijn..
vader.hadden.allebei.al.een.paar.schoten.gelost..Ik.weet.niet.waarop..
Na.elk.schot.lachten.ze.van.de.opwinding..Gaven.elkaar.aanwijzingen..
en.raad..Of. ik.een.keer.wilde?.Er.ging.een.vreemde.schok.door.mijn.
lichaam.. Een. geweer. was. voor. mij. iets. wezensvreemds.. Als. kind..
had. ik. er. nooit. mee. gespeeld.. Ook. niet. met. de. meest. infantiele..
dit-moet-een-geweer-voorstellen. stukken. hout.. Ik. kan. me. niet..
herinneren. dat. er. opvoedkundige. druk. achter. zat.. Vechten. en..
stoeien.was.er.ook.niet.bij..Huilen.was.mijn.sterkste.wapen.

Ik. kreeg. het. geweer. in. handen. gedrukt.. Alles. werd. me. uitgelegd...
Het. laden,. het. spannen. van. de. veer. door. de. loop. naar. omlaag. te..
knakken..Ik.vroeg.waar.ze.op.schoten.en.pas.na.een.paar.keer.zag.ik.
de. bruine. beer. tussen. de. takken.. Wat. een. lot. voor. een. op. de. kermis.
gewonnen.stuk.speelgoed!.Ze.waarschuwden.me.allebei.nog.een.keer.
voor.de.terugslag..Zonder.veel.besef.van.wat.ik.deed,.richtte.ik.de.loop.
tussen.het.gebladerte.en.haalde.de.trekker.over..

Een. schorre. kreet.. Geritsel. van. takken.. We. renden. richting. boom.
met.beer..Op.de.grond.fladderde.een.aangeschoten.spreeuw,.zijn.dood-
strijd.uitkrijsend..Er.werden.leuk.bedoelde.opmerkingen.betreffende.
mijn.schietkunst.geplaatst,.maar.ik.was.verdoofd..Ik.was.een.buiten-
staander.geworden..Ik.voelde.me.ellendig..Ik.had.iets.gedaan.wat.niet.
bij.mij.hoorde..Ik.had.het.pijnlijk.slecht.gedaan..

‘Je.moet.‘m.afmaken,’.zei.de.vader.van.Martenjan.
Daar.was.ik.al.bang.voor..Ik.hield.mijn.hand.op.voor.een.kogeltje..
‘Dat.wordt.niks..Pak.die.schep.maar.’.
Hij. wees. naar. een. houten. hokje. waar. een. schep. tegen. leunde...

Mijn.geest.leek.verlamd,.maar.mijn.lichaam.protesteerde..Ik.gaf.over.
Mijn.vriend.en.zijn.vader.stonden.niet.te.popelen.om.mij.te.helpen..

Wat.hun.betreft.bleven.er.genoeg.vogels.over..
Mijn. vader. had. een. preek. over. een. mus. die. niet. ter. aarde. zou..

vallen.zonder.God..Het.was.een.van.zijn.lievelingspreken..Ik.had.hem.
al.meerdere.malen.gehoord.als.ik.met.hem.meeging.op.zondagmiddag.
naar.een.andere.gemeente..Mijn.vader.wilde.benadrukken.dat.er.niet.
stond.dat.die.mus.eraf.viel.door.de.wil.van.God,.maar.dat.God.van.de.
val.wist..Er.oog.voor.had..

Ik.was.een.moordenaar..

Met. slappe. benen. liep. ik. als. in. een. film. naar. het. houten. hokje. en.
pakte.de.schep..Zwart-wit..Intussen.ging.door.mijn.hoofd.of.ik.erover.

zou.schrijven.in.mijn.brieven.aan.Annet..Ze.woonde.om.de.hoek.bij.
de. Beatrixlaan.. Opeens. was. ze. na. mijn. tweede. optreden. in. de. Prins.
van. Oranje. de. kleedkamer. binnengelopen.. Ik. stond. nog. wat. na. te..
drentelen.. In. de. roes. van. het. succes.. De. bevestiging. van. mijn..
verlangen..We.hadden.al.eens.eerder.een.maand.of.twee.naast.elkaar.
gelopen.en.af.en.toe.gezoend..Zoenen.-.dat.woord.bezorgde.je.als.je.het.
zei. een. onaangename. smaak. in. de. mond.. Tegenovergesteld. aan. als..
je.het.deed..Zij.had.aan.einde.aan.mijn.illusie.gemaakt.dat.het.aan.was..
Ik.schreef.haar.nog.een.brief.die.niet.beantwoord.werd..Ik.keek.haar.
aan. als. we. elkaar. tijdens. het. verwisselen. van. klas. passeerden.. Geen.
blik.terug..Opeens.gingen.alle.liedjes.op.de.radio.over.mislukte.liefdes..

‘Boys.cry.when.no.one.can.see.them,.when.no.one.can.see.them.cry.’.
En.nu.stond.ze.daar.in.de.kleedkamer..Ik.zag.haar.in.de.spiegel..Toen.

ze.mij.omhelsde.zag.ik.mijn.handen.die.onzeker.haar.rug.aftasten..Ik.
zag.mezelf..Onaangenaam.als.je.een.meisje.zoent.

We.schreven.over.hoe.ver.we.konden.gaan..Niet.te.ver,.wat.haar.be-
treft..Ik.was.bedeesd,.braaf.ook..Over.haar.koesterde.ik.de.overtuiging.
dat.ze.mooi.en.intelligent.was,.maar.hoe.dacht.ze.over.mij?.Ik.dacht.
er.maar.liever.niet.over.na.hoe.een.meisje.over.mij.dacht..Ik.kwam.bij.
mijzelf.niet.tot.veel.eigenschappen.die.voor.een.meisje.aantrekkelijk.
waren..Ik.was.grappig,.maar.dat.leek.mij.betrekking.tot.zoiets.ernstigs.
als. de. liefde. geen. pluspunt.. We. schreven. brieven. die. we. elkaar. toe-
stopten.op.het.schoolplein..Dat.waren.de.momenten.van.gelukzalige.
bevestiging.dat.het.aan.was..Belangstelling.van.haar.voor.mij..Van.wat.
er.in.die.brieven.stond.heb.ik.geen.idee.meer..Ik.schreef.haar.regels.uit.
liedjes.die.ik.op.de.radio.hoorde..

‘Time.is.on.my.side.’.

Ik. hief. de. schep. boven. mijn. hoofd. en. sloeg. de. spreeuw. in. tweeën..
Daarna. groef. ik. een. kuiltje. en. schoof. de. gedeelde. vogel. erin.. Nu. hij.
dood. was,. was. het. onbehaaglijke. gevoel. in. mijn. lijf. weg.. Het. was. de.
doodstrijd. die. me. beklemde.. Die. de. noodzaak. opriep. te. handelen...
Helpen.overleven.of.helpen.sterven..Uit.zijn.lijden.verlossen..

‘Ik.heb.een.vogel.vermoord,’.zei.ik.tegen.Pol..
‘Moet.je.dit.lezen.’.Hij.gaf.me.een.exemplaar.van.L’Étranger van.Albert.

Camus..
‘Dat.is.veel.te.moeilijk.’
Hij. gaf. me. er. een. exemplaar. in. het. Nederlands. bij:. ‘Vertaald. door.

Adriaan.Morriën..Ken.je.die?’
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Ik.deed.mijn.best.het.boek.te.lezen..Af.en.toe.nam.ik.zelfs.het.Frans.
erbij. en. vergeleek. dezelfde. zinnen.. Een. Fransman. in. Marokko. (de.
vreemdeling). vermoordt. een. Marokkaan.. Tijdens. het. proces. wordt.
hem.aangerekend.dat.hij.geen.gevoelens.heeft.getoond.bij.het.overlij-
den.van.zijn.moeder.en.kennelijk.geen.berouw.kent..

‘Vond.je.ervan?’.
‘Saai..D’r.gebeurt.niks.’.
‘Voel.je.je.schuldig.over.het.doden.van.die.vogel?’.
‘Ja..Omdat.het.een.zinloze.actie.was.’.
‘Bestaan.er.zinvolle.acties?’.
‘Kinderen.verwekken.’.
‘Dat.heeft.alleen.zin.als.het.leven.zin.heeft.’.
‘Heeft.het.leven.dan.geen.zin?’.
’Dat.wil.ik.van.jou.weten.’.
Ik.haalde.mijn.schouders.op..Wilde.ik.het.weten?.En.als.Pol.zei.dat.

het. geen. zin. had,. wat. dan?. Volgens. Kwekkeboom. was. de. zin. God..
dienen.. God. zou. dan. verder. wel. uitmaken. waar. dat. op. uit. liep...
Met. mijn. vader. kon. ik. hier. niet. over. praten.. Er. was. nooit. een. aan-.
leiding. om. erover. te. beginnen.. Hij. stelde. weinig. vragen. aan. mij...
Geen. eigenlijk.. Hij. was. nu. leraar,. maar. kon. helemaal. geen. orde..
houden.. Ik. was. er. een. keer. uitgestuurd. en. op. weg. naar. de. rector..
passeerde.ik.een.rumoerig.lokaal..Ik.keek.door.het.ronde.ruitje.in.de.
deur.even.naar.binnen..Mijn.vader.zat.op.de.tafel.verwonderd.naar.de.
chaos.te.kijken..Zijn.blik.ging.naar.de.deur..Ik.dook.weg..Had.hij.mij.
gezien?.Ik.heb.er.niet.naar.gevraagd.en.hij.begon.er.ook.niet.over..Hij.
verlangde.naar.de.zondag..Dan.kon.hij.preken..‘Geloof.jij.nog?,’.vroeg.
ik.aan.Pol..

Hij.dacht.lang.na.voor.zijn.doen.en.antwoordde.toen:.‘Niet.meer.in.
de.God.van.Kwekkeboom..En.jij?’.

‘Niet.in.het.leven.na.de.dood.in.elk.geval.’.
‘En.voor.de.dood?’.
‘Als.je.leeft,.moet.je.er.wat.van.maken.’.
‘Je.moet.Le.Cancre.lezen.van.Jacques.Prévert.’.
‘Ik.wil.het.zelf.bedenken.’.
‘Bespaar.je.de.moeite:.
Veeg alles wat op het bord staat uit 
de cijfers en de woorden
de jaartallen en de namen
de zinnen en de strikvragen

en meesters dreigementen trotserend
teken onder luid gejoel van de besten van de klas
met krijtjes in alle kleuren
op het zwarte bord van narigheid
het portret van het geluk.’ 
‘Prévert?’.
Hij.knikte..

.
In.de.zomer.reed.ik.achter.op.de.brommer.van.Martenjan.door.Goes.
en.over.Zuid-Beveland,.op.Walcheren.(Domburg).en.Noord-Beveland.
(Kortgene).. Wij. vertegenwoordigden. de. nieuwe. mens. zoals. deze. in.
Hitweek.werd.voorgesteld..The.Beatles.en.The.Rolling.Stones.dicteerden.
de.tijd..Engeland.begon.Frankrijk.te.verdringen..Het.leven.lachte.ons.
tegemoet.en.wij.lachten.terug.

Toen. ik. in. 1964. in. één. keer. overging,. naar. de. vijfde,. een. nog. niet..
eerder.geleverde.prestatie,.kreeg.ik.van.mijn.ouders.een.Berini..Op.de.
morgen.dat.ik.met.mijn.rapport.thuiskwam,.stond.hij.op.de.stoep.voor.
ons. huis.. Iets. minder. dan. zes. uur. later. lag. ik. voor. zes. weken. in. het.
Bergzichtziekenhuis..Dat.zo.nieuw.was.dat.het.leek.alsof.het.speciaal.
voor. mij. gebouwd. was.. De. voorzienigheid. meldde. zich. weer.. Ik. had.
een.schedelbasisfractuur.en.een.geschudde.hersenstam.na.een.aanrij-
ding.met.een.betonmortelwagen.hoek.Tulpstraat-Kamperfoeliestraat.

In. het. najaar. gingen. de. eindexamenklassen. voor. een. week. culturele.
vorming.naar.het.conferentieoord.Hedenesse.in.Zeeuws-Vlaanderen..
Annet. ging. mee.. Het. was. uit.. Ze. zat. in. ons. cabaretgroepje. voor. de..
Grote. Avond,. dat. uit. voorzorg. opdat. we. niet. over. de. schreef. zouden.
gaan. geregisseerd. werd. door. de. rector.. Ik. heb. haar. gekwetst. tijdens.
een.repetitie..Mijn.ambitie.duwde.de.liefde.in.de.hoek..

Pol.Lemaitre.maakte.deel.uit.van.het.lerarenteam..Meneer.Kwekke-
boom.ook.

Ik. verheugde. me. op. de. week. en. vooral. op. de. bonte. avond. die. ons.
in.het.vooruitzicht.was.gesteld..De.bedoeling.was.dat.we.onze.onge-
zouten.mening.op.het.gebodene.zouden.geven..Geheel.in.de.tijdgeest,.
maar.de.aanwezigheid.van.Kwekkeboom.beloofde.weinig.goeds..

Ik. heb. Pol. wel. eens. gevraagd. of. hij. bang. was. voor. Kwekkeboom..
Zijn.antwoord. luidde:. ‘Hij. is.de.schaduwrector.’.De.eerste.nacht.ging.
een. groepje. jongens. naar. de. meisjesslaapzaal.. Ik. mee.. Er. gebeurde.
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niet.veel..Het.werd.alleen.steeds.luidruchtiger..Ik.had.Annet.weten.te..
vinden..Ze.wees.me.niet.af..Opeens.ging.het. licht.aan..Daar.stonden..
de. heren. Kwekkeboom. en. Lemaitre.. Er. werden. niet. veel. woorden..
vuilgemaakt.. Iedereen. begreep. wel. dat. dit. niet. kon.. Toen. ik. Pol..
passeerde. zei. hij. op. rustige. toon. tegen. mij:. ‘Dat. had. ik. van. jou. niet..
verwacht.’. Het. zinnetje. trof. me. als. een. zweepslag.. De. hele. nacht. lag..
ik. als. een. plank. in. bed.. Van. alles. ging. door. me. heen.. Vertrouwen..
was. het. woord. waar. alles. om. draaide.. Had. ik. zijn. vertrouwen..
beschaamd.of.mocht.hij.niet.van.mij.eisen.dat.ik.mijn.jongensspel.niet.
kon.spelen?

Had. hij. indruk. willen. maken. op. Kwekkeboom?. Welke. indruk. had..
ik.op.mijn.klasgenoten.willen.maken?.Kinderachtig.gedoe.

De.volgende.morgen.zagen.we.elkaar.aan.het.ontbijt..Dat.wil.zeggen,.
onze.blikken.ontweken.elkaar..Ik.had.geen.trek..Toen.iedereen.weg.was,.
bleven.wij.getweeën.over.in.de.ontbijtzaal..Ieder.op.zijn.eigen.plekje.

Na. een. lange. stilte. waarin. hij. druk. in. zijn. agenda. zat. te. schrijven.
en.ik.kruimels.in.mijn.wijsvinger.drukte.die.ik.er.daarna.vanaf.zoog,..
zei.hij:.‘Wil.je.nog.iets.drinken?’

Ik.schudde.mijn.hoofd..Hij.stond.op.en.kwam.naar.me.toe..Hij.legde.
zijn.hand.op.mijn.schouder..Ik.schudde.met.mijn.lichaam..De.hand.bleef.
liggen..

‘Wat.ik.vannacht.tegen.je.zei,.had.ik.nooit.mogen.zeggen.’.

Het.is.nooit.meer.wat.geworden.tussen.monsieur.Lemaitre.en.mij..
We. probeerden. wel. net. te. doen. of. er. niks. gebeurd. was.. Hij. mocht..
zijn.vertrouwen.in.mij.opnieuw.bevestigd.hebben,.maar.voor.mij.was.
hij.zijn.autoriteit.kwijt..Zijn.glans..Het.mysterie.

We.probeerden.het.nog.wel..
Hij.wilde.het.goed.maken..We.gingen.samen.naar.Brussel..Daar.was.

een.expositie.met.werken.van.René.Magritte..We.stonden.in.het.Paleis.
voor.Schone.Kunsten.voor.een.van.Magrittes.beroemdste.doeken,.een.
pijp.met.onderschrift..‘Wat.staat.daar?,’.vroeg.Pol..

‘Ceçi.n’est.pas.une.pipe.’.
‘Goed.uitgesproken!.En.dat.betekent?’.
‘Dit.is.een.pijp.’.
‘Kijk.nog.eens.goed.’.
Dat.deed.ik.en.zei:.‘Dit.is.een.pijp.’.
‘Lees.het.nog.eens.hardop.in.het.Frans.’.
‘Ceçi.n’est.pas.une.pipe.’.

‘N’est.pas!’.
‘O,.wacht.eens.even:.dit.is.geen.pijp!.Maar.het.is.wel.een.pijp.natuur-

lijk.’.
De.zaalwacht.die.tot.nu.toe.bewegingloos.bij.het.brandblusapparaat.

had.gestaan,.verliet.de.ruimte..Pol.schudde.zijn.hoofd.en.wees.naar.de.
pijp:.‘Het.is.geen.pijp.’.

Ik. keek. nog. eens. naar. het. schilderij. en. de. tekst.. Probeerde. hij. een.
spelletje.met.mij.te.spelen?.Wat.deden.we.hier?.Pol.had.niets.met.de.
muziek.van.dat.moment..Hij.vond.dat. lange.haar.een.kinderachtige,.
puberale.plagerij..Provo.vond.hij.gevaarlijk..We.hadden.steeds.minder.
met. elkaar.. Kwekkeboom. was. duidelijk,. die. zat. onbeweeglijk. in. zijn.
vorm.gegoten..Je.wist.wat.je.aan.hem.had..Pol.was.zijn.losheid.kwijt..
Was.reddeloos.verloren..Ik.kreeg.medelijden.met.hem..

Hij.zei:.‘Het.is.een.afbeelding.van.een.pijp..Je.hebt.twee.werkelijkhe-
den..Het.subject.en.de.verbeelding.van.het.subject..De.zin.van.het.leven.
en.het.gesprek.over.de.zin.van.het.leven..Je.kunt.lang.en.breed.praten..
Ceçi.n’est.pas.la.sens.de.la.vie.’
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De loods

Wanneer.dit.verhaal.precies.ontstaan.is,.kan.ik.niet.meer.achterhalen..
Het.moet.rond.de.inauguratie.van.George. W..Bush.als.43e.president.
van.de.Verenigde.Staten.geweest.zijn..Gezien.zijn.reputatie.hielden.ve-
len.hun.hart.vast.of.hij.die.zware.taak.wel.aan.zou.kunnen..Ik.vroeg.mij.
tijdens.mijn.voorstellingen.rond.zijn.debuut.af:.hoe.zou.George.Bush.
zich.op.dit.moment.voelen?

Het.probleem.van.zo’n.actuele.vraag.is.dat.de.kracht.verloren.gaat,.
omdat.de.specifieke.reden.van.de.vraag.door.de.tijd.achterhaald.is..

Geen.nood..
In.de.loop.der.jaren.heb.ik.dit.verhaal.verteld.aan.de.hand.van.diverse.

debuterende. personen.. Danny. Blind,. de. eerste. Zeeuwse. bondscoach,.
Mark. Rutte. toen. hij. minister-president. werd. en. Willem-Alexander.
toen.hij. tot. koning.gekroond.werd..Laat. ik. u. dit.verhaal.nog.eens. in.
zijn.koninklijke.vorm.vertellen..Dus:.hoe.zou.Willem-Alexander.zich.
op.dat.moment.-.kort.na.de.kroning.-.voelen?

In.de.zomer.van.1969.hadden.wij,.Bram.Vermeulen.en.ik,.twee.optre-
dens.in.het.Badpaviljoen.te.Domburg..Wij.vormden.sinds.een.jaar.de.
cabaretgroep.Neerlands.Hoop.in.Bange.Dagen.en.maakten.snel.furore..
Bram.was.in.die.tijd.top-volleyballer..Dat.gaf.hem.verplichtingen.naar.
zijn.club.AMVJ.en.het.nationale.team.waar.hij.deel.van.uitmaakte.

De.avond.na.het.optreden.op.20.juli.besloot.Bram.gelijk.naar.bed.te.
gaan.omdat.er.een.belangrijke.interland.tegen.Turkije.op.het.program-
ma.stond..Ikzelf.had.slechte.ervaringen.met.vroeg.naar.bed.gaan..

In.Zeeland.was.er.nog.één.kroeg.open..

Het.was.eigenlijk.geen.kroeg..Het.was.de.kantine.van.het.loodswezen,.
waar. de. loodsen. wachten. tot. zich. een. schip. aandient.. Een. stijlvolle,.
eind-negentiende-eeuwse.zaal.met.veel.eikenhout,.een.hoge.lambrise-
ring,.witte.bollampen.en.een.lange.leestafel..

We.gaan.over.in.de.tegenwoordige.tijd.
Aan.de.bar.hangt.een.Vlaamse.loods..
‘Waar.is.de.wc?,’.vraag.ik.hem..
Hij. antwoordt. heel. vriendelijk. in. het. West-Vlaams:. ‘Ik. ga. u. een..

keer. gaan. wijzen.’. De. Vlaming. gebruikt. net. als. de. Engelsman..
‘I’m.going.to.go.’.

En.ik.vraag:. ‘Is.het.zo.ingewikkeld?.Dat.er.een.loods.mee.moet.om.
mij.naar.de.wc.te.brengen?’.

We.raken.in.gesprek..Hij.hangt.vriendschappelijk.om.mijn.nek.en.
zegt:.‘Ik.ga.u.het.verschil.gaan.uitleggen.tussen.schipperen.en.loodsen..
Bij. schipperen. dan. komt. ge. met. ’n. bootje. aangevaren,. tjoeketjoeket-
joek..En.opeens:.boem..Ge.kunt.niet.verder,.hè?.Omdat.de.onderkant.
van.’t.bootje.ergens.tegenaan.gevaren.is,.tegen.een.stukske.bodem.dat.
hoger. ligt. dan. de. rest. in. het. vaarwater.. Dus. ge. kunt. niet. verder.. Ge.
moet.terug,.beetje.opzij,.weer.naar.voren.en.dan.boem!.Zelfde.zand-
bank..Dus.ge.moet.weer.terug..Net.zo.lang.tot.ge.de.hele.zandbank.hebt.
afgetast.en.ge.door.kunt.varen..Da’s.schipperen..Maar.loodsen....dat.is.
studeren..Dan.weet.ge.van.tevoren.hoe.groot.dat.zandbankske.is,.zodat.
ge.er.in.één.keer.omheen.kunt.varen..Da’s.loodsen.’.

En.op.dat.moment.barst.de.loods.in.huilen.uit..
Ik.zeg:.‘Wat.is.er?’
‘Mien.huwelijk!.Mien.huwelijk!’
‘Wat.is.er.met.je.huwelijk?’.
‘Ik.dacht.te.kunnen.schipperen..Het.is.op.de.klippen.gelopen.’.
Ik.probeer.hem.te.troosten..We.spelen.nog.wat.biljart.en.we.drinken..

We.drinken.veel..We.drinken.te.veel..Op.zeker.moment.ligt.de.loods.op.
het.biljart.en.ik.overweeg.eens.naar.bed.te.gaan..

Dan. komt. de. barkeeper. in. paniek. naar. me. toe:. ‘Er. is. een. schip. ge-
arriveerd.op.de.rede.van.Vlissingen.met.een.lading.nucleair.afval.aan.
boord.en.dat.schip.moet.als.de.wiedeweerga.naar.Antwerpen.en.mijn.
dronken.vriend.is.hier.de.enige.loods’.

Ik.zeg:.‘Geef.mij.maar.even.een.kop.koffie.’.
‘Met.suiker.en.melk?’,.vraagt.de.barkeeper..
‘Dat.is.niet.nodig.’.Ik.pak.het.aan.en.loop.er.mee.naar.het.biljart.en.

gooi.het.in.het.gezicht.van.de.loods,.die.meteen.klaarwakker.overeind.
springt..

‘Mijn.biljart’,.jammert.de.barkeeper..
‘Dat.droogt.wel.op’,.zegt.mijn.vriend.de.loods..Ik.leg.hem.uit.wat.er.

aan.de.hand.is..‘Nucleair.afval’,.mompelt.hij.en.dan.opeens.zegt.hij.re-
soluut:.‘Ik.ga.en.gij.gaat.mee.’

We.lopen.stijfgearmd.over.de.boulevard.van.Vlissingen,.op.weg.naar.
de.loodsboot.die.ligt.te.deinen.op.de.golfjes..Wankelend.op.onze.benen.
staan. we. op. de. aanlegsteiger.. Al. schipperend. slagen. we. erin. om. aan.
boord.te.komen..We.varen.uit.en.liggen.even.later.naast.een.reusachtig.
schip.van.vijftigduizend.ton.dat.onder.Panamese.vlag.de.wereldzeeën.
trotseert..We.horen.het.oorverdovende.lawaai.van.een.touwladder.die.
naar. beneden. klettert.. Als. de. onderkant. van. de. ladder. is. uitgedanst,.
wordt.het.geborrel.van.de.levensgevaarlijke.lading.hoorbaar..De.loods.
blijkt.niet.in.staat.zelfstandig.naar.boven.te.klimmen..Ik.neem.hem.op.
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mijn.schouder,.zet.mijn.voet.op.de.onderste.tree.van.de.touwladder.en.
kijk.langs.al.die.treden.omhoog..Een.meter.of.veertig,.vijftig.boven.mij.
staan.zestig.matrozen.over.de.reling.naar.beneden.te.kijken..Ze.begin-
nen.te.zingen:.

Jungen, komm bald wieder 
Bald wieder nach Haus. 
Jungen, fahr nie wieder
Nie wieder hinaus. 
Ich mach mich Sorgen 
Sorgen um dich.
Denk auch an Morgen 
Denk auch an mich. 
Jungen, komm bald wieder 
Bald wieder nach Haus. 
Jungen, fahr nie wieder 
Nie wieder hinaus. 

Als.we.boven.zijn.aangekomen,.worden.we.over.de.reling.aan.boord.
getrokken..De.loods,.blij.weer.op.eigen.benen.te.staan,.geeft.aan.dat.hij.
‘even.een.keer.de.patatten.gaat.gaan.afgieten’.en.verdwijnt.richting.toi-
let..Als.ik.hem.wil.volgen,.word.ik.ruw.beetgepakt,.een.trap.opgesleurd.
en.de.brug.opgeduwd..Aan.het.roer.staat.een.matroos.in.een.mat.roze.
pakje..Hij.heeft.lange.benen.en.mooie,.harde.billen..Er.komen,.haaks.
op.mijn.geaardheid,.allerlei.reviaanse.lustgevoelens.bij.mij.boven..Om.
de.cirkel.van.het.roer.zitten.fallische.handgrepen,.die.hij.wellustig.be-
roert..Aan.bakboord.staat.de.tweede.stuurman.verlamd.door.radeloos-
heid. onverstaanbaar. commando’s. in. een. walkietalkie. te. stotteren.. Ik.
draai.me.om.en.sta.oog.in.oog.met.een.razende.kapitein..Zwarte.hoor-
nen.bril.aan.een.touwtje.op.de.borst,.baard.en.snor,.en.een.slecht.gebit..

Hij.blaft.mij.met.veel.speeksel.toe:.‘The.fuck.on.Antwerp!’.
‘To.Antwerp!’,.verbeter.ik.hem,.maar.dit.is.niet.het.moment.waarop.

nuance.kan.gedijen......
De.kapitein.loopt.naar.een.kastje,.trekt.een.laatje.open,.haalt.er.een.

pistool.uit.waarmee.hij.in.het.wilde.weg.een.gat.in.het.plafond.schiet..
Ik.zie.hoe.de.matroos.de.billen.spant.om.een.angstwindje.af.te.klem-
men..

Ik.vraag.aan.de.tweede.stuurman:. ‘Wat.is.er.in.vredesnaam.aan.de.
hand?’.

Hij. zegt. in. gebroken. Engels:. ‘We. hebben. een. lading. nucleair. afval.
aan.boord.en.dat.moet.als.de.sodemieter.naar.Antwerpen..Er.lekt.iets!.
Pak.dat.roer!’.

‘Nou.ja,’.zeg.ik,.‘ik.ben.komiek..Verwacht.van.mij.qua.loodsen.niet.al.

te.veel..Maar.met.een.paar.flauwe.grappen.de.spanning.breken,.is.mijn.
lust.en.mijn.leven.’.

Op. hetzelfde. moment. voel. ik. de. loop. van. het. pistool. op. m’n. slaap.
en.de.kapitein.duwt.me.naar.het.roer..De.matroos.maakt.dat.hij.weg-
komt..Ik.pak.het.roer.bij.de.twee.lauwwarme.handvatten.en.de.kapi-
tein.schreeuwt.nogmaals:. ‘The.fuck.on.Antwerp!’. Ik.realiseer.me.dat.
grammaticale.juistheid.-.net.als.bij.mij.-.op.dit.moment.niet.zijn.groot-
ste.zorg.is..Mijn.grootste.zorg.is:.hoe.red.ik.me.hieruit?

Voor. me. ligt. de. Westerschelde,. een. van. de. verraderlijkste. water-
wegen.ter.wereld,.waar.ik.een.schip.van.vijftigduizend.ton.doorheen.
moet.loodsen..Ik.kan.niet.eens.een.roeiboot.op.koers.houden..Een.paar.
zeemijl. verderop. bevindt. zich. aan. stuurboord. de. kerncentrale. van.
Borssele.. Als. dat. lekkende. nucleaire. afval. fuseert. met. het. daar. opge-
slagen.verrijkte.uranium.betekent.dat.een.milieuramp.die.zijn.weer-
ga.niet.kent..Mochten.we.daar.zonder.kleerscheuren.voorbij.zijn,.dan.
doemt.aan.bakboord.in.het.Nauw.van.Bath.de.kerncentrale.van.Doel.
alweer.op..En.Belgen,.zeker.Vlamingen,.gaan.een.stuk.bourgondischer.
met.de.regels.om.dan.wij..

De.loop.van.het.pistool.duwt.tegen.mijn.linkerslaap..Ik.heb.een.klik-
je.in.het.mechaniek.gehoord,.waardoor.ik.weet.dat.ieder.spasme.van.
de.rechterwijsvinger.van.de.kapitein.mijn.wisse.dood.zal.betekenen..Ik.
heb.geen.enkele.praktische.ervaring,.ik.heb.geen.enkele.theoretische.
kennis,.maar.ik.heb.wel.een.pistool.op.mijn.slaap..Ik.moet..

Precies.zo.moet.koning.Willem-Alexander.zich.gevoeld.hebben.toen.
hij.’s.avonds.van.zijn.kroning.zat.te.bekomen..

Ik.doe.wat.elke.politicus.in.zijn.onschuldig.onvermogen.doet.en.geef.
het.commando:.‘Volle.kracht.vooruit!’

De.matroos.haalt.de.hendel.over.en.we.varen..Vol.spanning.wacht.ik.
het.moment.af.waarop.de.romp.van.de.boot.op.een.verhoging.van.de.
bodem.zal.stoten..Maar.dat.blijft.uit..Tien.seconden,.een.minuut,.vijf.
minuten..En.als.vanzelf.in.de.flow

valt.de.tijd.weg.en.het.wonderlijke.is.dat.we.maar.doorvaren..En.op-
eens.herken.ik.de.bravoure.die.de.meeste.bestuurders.bevangt..Ook.zij.
hebben.geen.enkele.theoretische.kennis.en.missen.iedere.praktische.
ervaring.en.toch.commanderen.zij:.volle.kracht.vooruit!.En.zolang.ca-
lamiteiten.uitblijven,.hebben.ze.het.gevoel:.ik.kan.het!.

We.varen..
En.dan.gebeurt.er.iets.wonderlijks..De.zon.komt.achter.mij.op..Wie.

wel.eens.bij.het.krieken.van.de.dag.van.Vlissingen.naar.Antwerpen.is.
gevaren,.begrijp.dat.dat.een.mirakel.is..Het.wordt.langzaam.licht.en.ik.
zie.dat.we.op.volle.zee.varen..
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Ik ben een Zeeuw 

‘Hoe.ben.je.hier.in.Groningen.terechtgekomen?’
Het.was.geen.bijster.originele.vraag..Ik.had.de.man,.een.boer,.aan.wie.

ik.de.vraag.stelde.even.tevoren.de.hand.geschud.
In.mijn.rug.twee.camera’s..Boven.mijn.hoofd.een.microfoon.aan.een.

hengel..Ik.was.een.actievoerder.die.zichzelf.belangrijk.genoeg.achtte.
zijn.bevindingen.te.documenteren.

Hij. was. gedupeerde.. Dat. klinkt. een. stuk. prettiger. dan. slachtoffer,.
maar. of. het. de. schadevergoeding. dichterbij. brengt. is. twijfelachtig...
Zijn. klassieke,. door. aardbevingen. ten. gevolge. van. gaswinning..
getroffen.kop-hals-rompboerderij.was.door.hem.zelf.gerestaureerd..

Dat.wil.zeggen,.hij.had.het.herstel.uit.eigen.zak.betaald..Hij.had.het.
geduld. gemist. om. af. te. wachten. tot. de. experts. zijn. dossier. hadden.
kunnen.napluizen.op.onterechte.claims..Voor.de.leek.was.duidelijk.dat.
door.grondverzakking.zijn.schuur.deels.was.ingestort..Door.menselijk.
geknoei.aan.de.natuurlijke.omgeving.

Menselijk. geknoei. dat. de. mensheid. uiteindelijk. verdeelt. in. twee..
categorieën:.gedupeerden.en.geluksvogels..Leken.en.deskundigen.

Hij.was.leek..76.jaar..Wonderbaarlijk.vechtlustig.

Hij.had.‘Kom.binnen’.gezegd..
Met.een.onmiskenbaar.Zeeuws.accent.
Dat.was.iets.waarvoor.ik.in.dankbaarheid.op.mijn.jeugd.kon.terug-

kijken..Door.de.vele.verhuizingen.en.logeerpartijen.bij.ooms.en.tantes.
beschikte.ik.over.het.vermogen.om.mensen.op.basis.van.hun.uitspraak.
van.onze.taal.te.kunnen.lokaliseren.

‘Jij.bent.een.Zeeuw,’.riep.ik.verrast.uit.
Identiteit.is.misschien.wel.eerder.wat.je.bent.dan.wie.je.bent.
.

Ik. stapte. de. kop. aan. de. zijkant. binnen. en. passeerde. in. de. gang. een..
ingelijste. en. overdacht. gerangschikte. familiegeschiedenis. in. foto’s...
Er.zat.een.witte.rand.omheen..Kort.te.voren.moest.er.een.wandversie-
ring.van.iets.grotere.omvang.vervangen.zijn.

Ik.zag.de.vier.grootouders,.de.ouders,.het.gezin..Allen.in.klederdracht..
Aan.alles.voelde.ik.dat.dit.bezoek.een.heel.andere.kant.op.ging.dan.

het.gedupeerdenverhaal.
Door.wat.ik.in.mijn.leven.bereikt.heb,.word.ik.ruwweg.geconfron-

teerd.met.twee.soorten.mensen..Zij.die.erg.benieuwd.zijn.naar.roem.
en.alles.wat.er.mee.samenhangt.en.zij.die.mij.graag.hun.verhaal.willen.
vertellen..De.een.vindt.het.noodzakelijk.bij.voorbaat.zijn.verhaal.bru-
taal.aan.te.prijzen.met.de.woorden.‘misschien.kun.je.er.iets.mee.voor.
je.show.’.Wat.vaak.tegenvalt..De.ander.overwint.gaandeweg.zijn.verle-
genheid.en.treedt,.al.vertellend,.in.verrassende.persoonlijke.details.die.
zeer.bruikbaar.zijn.

Lourus,. zo. heette. de. boer,. was. doorgelopen. en. riep. me. vanuit. zijn.
keuken.

‘Ik.sta.even.naar.je.familie.te.kijken,’.antwoordde.ik.
Het.bleef.een.ogenblik.stil..Het.viel.mij.op.dat.het.gezin.aanvankelijk.

uit.vijf.personen.bestond.en.later.uit.vier.
Het.meisje.ontbrak.op.de.foto.die.zo’n.tien.jaar.later.gemaakt.moet.

zijn.
Hij.was.bij.me.komen.staan.
‘Jullie.zijn.van.Zuid-Beveland?’.gokte.ik.op.basis.van.de.klederdracht.
Hij.knikte:.‘De.Zak.’
We.moesten.allebei.lachen.
Het.is.de.taal.die.mensen.verbindt.en.dan.vooral.het.niet-gezegde.of.

liever:.door.wat.weggelaten.kan.worden...
Wat.betreft.de.Zak.van.Zuid-Beveland.heb.ik.niet.veel.woorden.nodig..

Het.is.vooral.de.lente.die.er.zich.opdringt,.de.uitbundigheid.van.het.ont-
spruiten..Het.voorschot.op.de.oogst.en.de.dorpen.natuurlijk,.met.hun.
kerken.. Nisse,. Baarland,. Ovezande,. Kwadendamme.. Op. de. fiets. naar.
Hoedekenskerke..Poort.naar.het.zuiden..Maar.ook.de.winter.mag.er.zijn.
als.de.lang.gestrekte.zwarte.akkers.hun.krachten.verzamelen.

‘t Is de lucht achter Oethoezen ‘t Is ‘t torentje van Spiek
‘t Is de weg van Lains noar Klooster
En de Westpolder langs de diek.

zingt. Ede. Staal,. de. Groningse. bard. over. mijn. geboortegrond,. het.
Hoogeland..Hemelsbreed.zo’n.dertig.kilometer.noordelijker..Ik.heb.er.
niet.zo.veel.mee.als.met.de.Zeeuwse.klei..

‘Het.meisje.ontbreekt.op.die.ene.foto,’.zei.ik..
‘Verdronken.in.Stavenisse.’.
‘Stavenisse?’.
‘Ze.was.te.logeren..Bij.een.oude.knecht.van.mijn.vader..Wij.gingen..

haar. met. elkaar. halen. met. de. begrafenisondernemer. van. Goes...



56 57

Vader,. moeder,. mijn. oudste. broer. en. ik.. Een. lijkwagen. en. een. zwar-
te.personenwagen..Een.Dodge..We.reden.op.de.terugweg.in.de.bocht.
bij.Bergen.op.Zoom.naar.beneden.op.Zuid-Beveland.aan..Er.lagen.veel..
natte.kleisporen.op.de.weg..Een.slippende.legertruck.reed.op.ons.in...
Ik. heb. acht. weken. in. het. ziekenhuis. gelegen.. Alles. was. kapot...
De.anderen.waren.dood..Ik.was.vijftien.jaar..Ik.was.mijn.hele.familie.
. kwijt.. Ik. kon. bij. de. broer. van. mijn. vader. wonen.. Die. zat. in. de. ap-
pels.. In. Krabbendijke.. Maar. het. ging. niet.. Ik. was. vijftien.. Ik. kreeg.
ruzie. met. zijn. kinderen.. Op. zeker. moment. had. ik. mijn. neef. in. een..
wurggreep..Ik.zou.iets.met.zijn.zusje.hebben.. Volgens.hem..Ik.wilde.
niet.meer.loslaten..Toen.heeft.een.knecht.mij.met.de.achterkant.van.
een. spade. bewusteloos. geslagen.. En. ben. ik. opgesloten. in. Vrederust,..
op. de. grens. van. Halsteren. en. Bergen. op. Zoom.. Ik. kreeg. pillen...
Daar. reageerde. ik. niet. goed. op.. Toen. kwam. de. dominee.. En. die..
begon. over. de. straf. van. de. Here.. De. Ramp. was. de. straf. van. God...
Het. was. hetzelfde. als. de. Zondvloed.. De. mensen. keerden. zich. van..
God. af.. Ze. vergaten. dat. het. leven. een. geschenk. was.. Ze. dachten..
dat. de. opbrengst. van. de. oogst. hun. prestatie. was.. Het. offer. werd..
de. mensen. vreemd.. Ik. dacht:. God. wordt. bedankt.. Toen. ben. ik..
weggelopen..Ze.hebben.me.nooit.kunnen.vinden..Uiteindelijk.kwam.
ik.hier. terecht.. Ik.ging.bij.een.boer.werken..Eerst.op.het.Hoogeland..
Den. Andel.. Zijn. vrouw. probeerde. me. te. verleiden.. Weggelopen...
Hier. terechtgekomen.. Bij. een. boer. alleen.. Toen-ie. doodging. was. de.
boerderij.voor.mij..Kreeg.ik.op.de.begrafenis.te.horen.van.de.notaris..
.Ik.was.26..Een.week.later.belde.de.dominee.aan..Daar.heb.ik.de.honden.
op.afgestuurd..Nooit.meer.gezien.’

Lourus. stond. op. van. de. keukentafel,. liep. naar. het. raam. van. de..
voorkamer.en.keek.zwijgend.uit.over.de.Groningse.godverlatenheid..

Ik. keek. de. keuken. rond.. Tegen. een. muur. stond. een. omgedraaid.
schilderij.in.een.indrukwekkend.barokke.neplijst..Ik.liep.er.naartoe.en.
draaide.het.om..Een.reproductie.van.Titiaans.verbeelding.van.het.offer.
van.Izaäk..De.engel.die.het.geheven.mes.grijpt..Zou.hij.dat.van.de.muur.
gehaald.hebben.omdat.ik.kwam?.

Na. minuten. verbrak. hij. de. stilte:. ‘Willen. julder. een. boterham...
Jullie.bedoel.ik.’.

‘We. hebben. afgesproken. om. bij. de. biologische. slager. iets. ver-
derop. te. gaan. lunchen.’. ‘Lunchen,. dat. doen. wij. hier. niet,’. zei. hij. vrij..
kwaadaardig,.‘wij.eten.wat.tussen.de.middag.’

De.magie.was.gebroken..Ik.vroeg.mij.af.of.hij.het.verhaal.ooit.eer-

der. verteld. had.. Dat. het. de. laatste. keer. was. dat. hij. het. vertelde,. leed.
geen.twijfel,.volgens.mij..‘Dus.je.gelooft.niet.dat.die.aardbevingen.het.
werk.van.God.zijn?’,.vroeg.ik..Hij.keek.mij.met.toegeknepen.ogen.aan...
Er. kwam. in. zijn. gezichtsuitdrukking. iets. terug. van. de. boosheid.
van. die. opstandige. jongen.. Het. leek. me. niet. gepast. met. de. man. een..
theologisch. dispuut. te. beginnen.. Zij. die. God. dood. verklaarden. en.
hun. hoop. en. vertrouwen. in. de. wetenschap. stellen,. zouden. zich. wel..
eens.wat.meer.in.kunnen.spannen.om.voor.alles.wat.ze.als.overbodig.
voorkomt. het. als. offers. en. rituelen. een. redelijke. vervanging. te. vin-
den..Tot.troost.van.de.verweesde.afvalligen..Ook.zij.kunnen.niet.maar..
eindeloos.nemen.zonder.iets.terug.te.geven..

We.liepen.naar.buiten.om.zijn.herstelde.schuur.te.filmen..Hij.vertelde.
over.zijn.gevecht.met.de.bureaucraten,.die.bezeten.zijn.van.angst.voor.
fraude..De.maffia.die.de.kruimeldief.de.les.wil.lezen..Even.later.liet.ik.
hem.alleen.op.zijn.spul.achter..Eenzame.strijder.

Aan. tafel. bij. de. biologische. slager,. wiens. zoon. op. het. punt. stond. de.
zaak. over. te. nemen,. kwam,. nadat. ik. een. compliment. gemaakt. had..
over.het.zoutgehalte.van.de.zelfgemaakte.ham,.het.gesprek.op.de.boer.
waar. we. zojuist. geweest. waren.. ‘Eigenaardige. man,’. was. ons. aller..
conclusie..Ik.vroeg.of.ze.zijn.verhaal.kenden..‘Hij.is.aan.komen.lopen.’.
Meer. wisten. ze. niet.. ‘’t. Is. een. Zeeuw,’. zei. ik.. De. slagersvrouw. sloeg..
een. hand. voor. haar. mond.. ‘Als. ik. dat. geweten. had,’. stamelde. ze,..
nauwelijks. verstaanbaar.. Het. servies. waarvan. we. aten. had. de. vrouw.
van. de. slager. van. haar. grootmoeder. geërfd.. De. helft,. de. andere. helft.
had. haar. grootmoeder. in. 1953. aan. mensen. in. Zeeland. gegeven. die..
alles. kwijt. waren. geraakt. door. de. Ramp.. Ze. waren. ze. later. door. een.
actie.van.de.krant.op.het.spoor.gekomen.en.hadden.een.afspraak.ge-
maakt.. De. Zeeuwen. waren. verdwaald. in. Drenthe.. Daarna. was. het. er.
nooit.meer.van.gekomen..
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Epiloog

Goed,. ik. heb. drie. jaar. in. Zeeland. gewoond,. topografisch. ken. ik. de.
provincie. op. mijn. duimpje.. Ik. ben. er. zo’n. tien. keer,. voornamelijk.
op. Walcheren,. ’s. zomers. met. vakantie. geweest.. Culinair. ben. ik. van..
Slijkplaat.tot.Schuddebeurs.verwend..Ik.heb.bijna.alle.Zeeuwse.theaters,.
dorpshuizen,.bioscopen.en.zaaltjes.bespeeld..Mijn.grootouders.waren.
van.Oosterland.en.niet.te.vergeten:.ik.was.er.voor.het.eerst.verliefd..

Mag.ik.mijzelf.een.Zeeuw.noemen?.
Wil. ik. bij. elke. overstroming. waar. ook. ter. wereld. weten. hoeveel.

slachtoffers. er. gevallen. zijn?. Om. dat. getal. dan. te. vergelijken. met. de.
magische.1835,.waarvan.meer.dan.860.in.Zeeland..

Weet. ik. als. de. Tour. de. France. van. start. gaat. hoeveel. Zeeuwen. er.
in. het. peloton. meerijden?. Om. dan. weer. voor. eeuwig. de. namen..
Middelkamp,.De.Roo.en.Raas.voorbij.te.laten.fietsen..

Schakel.ik.in.mijn.boeket.lokale.zenders.meteen.Omroep.Zeeland.in.
om.terug.te.kieken?

Kan.ik.me.niet.met.hetzelfde.recht.een.Groninger.noemen,.een.Fries.
of.een.Zaankanter?

Mijn.vader.heeft.tot.zijn.44e.gekeept..Hij.heeft.competitie.geschaakt,.
een.keer.aan.het.Hoogoven.Schaaktoernooi.deelgenomen.en.een.paar.
autorally’s.gereden..Dat.was.het.

Mijn. vader. was. een. passieve. sportliefhebber.. Wel. zeer. actief...
Het. was. onmogelijk. in. zijn. positie. als. predikant. om. op. zondag. een.
sportwedstrijd.bij.te.wonen,.maar.door.de.week.reed.hij.er.graag.een.
blokje.voor.om..

In.1963.werd.de.Ronde.van.Midden-Zeeland.verreden..Het.was.pas.
de. vierde. keer. dat. de. wedstrijd. gehouden. werd. en. toch. was. de. rit. al.
tot.een.van.de.belangrijke.amateurkoersen.van.ons.land.uitgegroeid..
Vertrek.en.aankomst.te.Goes..Een.buitenkansje.

Het.parcours.hadden.we.uit.de.PZC.geknipt.om.zorgvuldig.te.bestude-
ren.hoe.we.de.ronde.het.beste.konden.volgen..We.hadden.gekozen.voor.
de.driehoek.Nisse..—.’s-Heerenhoek.–.Heinkenszand,.waar.de.renners.de.
meeste.kilometers.zouden.maken..Mijn.vader.reed.in.zijn.Peugeot.403.
en.ik.zat.ernaast.met.de.kaart.op.schoot.als.betrof.het.een.sterrit.

Ik. was. bijna. 19,. mijn. vader. ruim. 48.. Vanaf. mijn. achtste. hadden.
we.samen.bij.de.radio.gezeten.om.te.luisteren.naar.verslagen.van.de..
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Ronde.van.Frankrijk.en.de.interlands.(Holland-België)..We.waren.ooit..
samen. naar. de. Ronde. van. Nuth. en. de. Olympische. Dag. geweest...
Schaken. heeft. hij. me. niet. kunnen. leren,. maar. mijn. fascinatie. voor.
sport. komt. door. hem.. De. uitslagen,. de. standen,. de. klassementen,..
de. statistieken,. de. wedstrijden,. de. anekdotes. -. ik. kan. er. nog. steeds..
niet.genoeg.van.krijgen..

We. hadden. de. renners. al. verscheidene. malen. voorbij. zien. stuiven.
en.bij.een.paar.rugnummers.namen.weten.te.vinden..Een.merkwaar-
dig.genoegen.dat.niet.uit.te.leggen.valt.aan.een.buitenstaander..Steeds.
als.de.coureurs.gepasseerd.waren,.wat.niet.meer.dan.luttele.seconden.
duurde,.sprongen.we.in.de.auto.en.spoedden.ons.naar.een.volgend.punt.
in.de.koers..Hij.het.stuur,.ik.de.kaart..De.samenwerking.liep.op.rolletjes.

Op.zeker.moment.bevonden.wij.ons.even.op.het.parcours,.om.dan.
een.afslag.te.nemen.die.ons.een.flinke.tijdsbesparing.zou.opleveren..
Mijn.vader.gaf.een.dot.gas,.maar.moest.al.snel.afremmen,.want.voor.
ons. reed. een. groepje. renners.. Gezien. de. rugnummers. kon. het. niets.
anders. betekenen. dat. we. in. de. koers. zaten!. Tussen. de. kopgroep. en.
het.peloton..Het.was.een.opwindende.constatering..Nooit.heb.ik.me..
dichter. bij. mijn. vader. gevoeld. dan. toen. samen. in. die. auto.. Stoute.
jongens.op.het.juiste.moment.op.de.juiste.plaats..Midden.in.Zeeland.
tussen.de.kopgroep.en.het.peloton.waren.we.zo.samen.dat.we.elkaars.
geluk.konden.voelen..

We.werden.al.snel.van.de.weg.afgeleid.door.een.motoragent.en.lie-
ten.de.wedstrijd.voor.wat.hij.was..Mooier.kon.het.niet.worden..Later.
hoorden.we.dat.Leo.van.Dongen.gewonnen.had..

Ik.heb.weinig.met.mijn.vader.over.geloofszaken.gesproken..Hoe.hij.
bijvoorbeeld. dacht. over. het. geloof. van. zijn. vader. en. diens. roeping...
Ik. weet. dat. mijn. vader. geïrriteerd. raakte. als. mijn. grootvader. er. wel.
eens.op.zaterdagavond.in.zijn.studeerkamer.bij.kwam.zitten.als.er.een.
preek.gemaakt.moest.worden.

Ik. had. hem. willen. vragen. of. het. ook. zijn. ervaring. was. dat. de..
belangstelling.voor.God.groter.is.bij.verdriet.dan.bij.geluk..Of.was.dat.
te.calvinistisch.gedacht?.Is.de.aanwezigheid.van.God.bij.geluk.dezelfde.
als.die.van.wind.in.het.oog.van.de.orkaan?

Ben.ik.een.Zeeuw?
Die.vraag.heb.ik.u,.lezer/luisteraar,.in.dit.boek.voorgelegd.en.opeens.

dringt.zich.hier.achter.mijn.werktafel.in.Muiderberg.uw.wedervraag.
aan.mij.op:.‘Wat.denk.jezelf?’
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De.Mississippi.van.Zuid-Beveland

Is.de.Schelde.met.zijn.Sas

Wij.hoefden.geen.katoen.te.plukken

Wat.bessen.als.het.zomer.was

Te.midden.van.de.Zeeuwen

Ben.ik.opgegroeid.in.Goes

Te.preuts.voor.het.leven

Te.blank.voor.de.blues

Luctor.et.emergo

Eens.ga.ik.weg.uit.Goes

Ik.wil.naar.Louisiana

Koop.een.katoenen.bloes

Ik.wil.er.veel.voor.lijden

Om.dat.te.mogen.zien

Om.dat.te.mogen.voelen

De.blues.in.New.Orleans

Ik.ging.voor.zaken.naar.Marokko

Die.werden.goed.betaald

Maar.helaas.voor.mij.en.de.junkies

Heb.ik.Frankrijk.nooit.gehaald

Ik.zit.de.dagen.af.te.tellen

In.een.Spaanse.cel

Dit.gevoel.mag.dan.de.blues.niet.zijn

Treurig.is.het.wel

Luctor.et.emergo

Over.tien.jaar.ben.ik.vrij

Dan.ga.ik.naar.Louisiana

New.Orleans.dan.zie.je.mij

‘k.Zal.voor.mijn.zonde.boeten

Maar.in.een.jaar.of.tien

Zal.ik.hem.mogen.voelen

De.blues.in.New.Orleans

In.korte.broek.en.camera

Gezeten.in.een.koets

Rijd.ik.langs.points.of.interest

Looking.for.the.roots

De.dixieland.de.stripteasetent

De.hoeren.van.het.Frans.Kwartier

Wat.stemmen.ze.me.treurig

Die.meisjes.van.plezier

De.toeristieke.treurnis

Van.een.boerenlul.uit.Goes

Die.te.preuts.is.voor.het.leven

Die.te.blank.is.voor.de.blues

Dat.beetje.pijn.dat.mij.belast

Is.goed.voor.een.buisje.aspirines

O.liever.was.ik.slaaf.geweest

Dan.toerist.in.New.Orleans




