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Voorwoord

Lieve kleinkinderen,
Ter gelegenheid van mijn zeventigste verjaardag, nu
bijna tien jaar geleden, heb ik met medewerking van oma
Ria en enkele anderen een boekje geschreven over mijn
eerste kinderjaren, opgeluisterd met oude foto’s. Slechts
een enkele keer maak ik in dat boekje een uitstapje naar
een latere tijd. Er is dan sprake van een duidelijke
samenhang met mijn eerste levensperiode, met als
uitzondering een persoonlijke ervaring opgedaan tijdens
de watersnood van 1953. Dat ik mij beperkte tot het eind
van mijn lagereschooltijd ligt voor de hand; anders zou
dit stukje geestelijke ‘huisvlijt’ onhanteerbaar worden.
Waarom in dit nieuwe boekje dan deze korte
fragmenten en anekdoten uit mijn jeugd? Omdat ik het
als grootouder noodzakelijk vind, naast de officiële
geschiedschrijving, mijn kleinkinderen het leven van
alledag te schetsen in een tijd waar steeds minder mensen
weet van hebben. Beschouw het maar als een simpele
vorm van cultuuroverdracht.
Hoe heb ik zelf als kind niet genoten van de
verhalen van mijn grootvader van moederskant die met
een broer een groot riet- en griendbedrijf in de Biesbosch
had. Zij leverden onder meer de zinkstukken voor het
afsluiten van de Zuiderzee in 1932, toen een heroïsch
werk.
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De boeren bewerken dan nog hun kleine akkers
met paarden omdat niemand beschikt over een tractor.
Alleen op zondag, als ik naar de Zondagsschool ga, mag
ik schoenen dragen; door de week loop ik op klompen.
Een tijd van ronduit armoede en zelfs honger.
Na de crisistijd in de jaren dertig de oorlog, later
de politionele acties in - toen nog - Nederlands-Indië, de
wederopbouw, direct daarop de watersnood. Als er nog
geen televisie is (om over alle mogelijke audiovisuele
apparaten van deze tijd maar te zwijgen), grote
verschillen bestaan tussen rijk en arm, katholiek en
protestant.
Leven als een arbeiderskind dat vrijzinnig
hervormd is gedoopt (in 1935) en het moet zien te redden
in het katholieke zuiden, om precies te zijn in Vught, in
de oorlog berucht om het concentratiekamp en tevens
grote garnizoensplaats.
Dit klinkt dramatischer dan het was. Ik kijk met
weemoed terug op overwegend gelukkige jaren. Een tijd
die zich kenmerkt door grote onderlinge solidariteit. Het
Brabant met de honderden miljarden margrieten,
klaprozen, korenbloemen langs en in de roggeveldjes.
Mijn ouders wezen me al vroeg op de verpletterende
schoonheid hiervan. Als je zaterdagmiddag in de teil was
geweest om er op zondag geboend uit te zien, ging je
voor dat weekeinde de wei in om een veldboeket voor in
de huiskamer te plukken. Ik herinner me een bos met
maar liefst vierentwintig soorten grassen en bloemen.
De Gement ten slotte, waar ik na het helpen bij de
oogst van de boeren voor eigen gebruik aren mocht lezen,
is een polder ten noorden van Vught, boven het
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Drongelens (afwaterings)kanaal. Het begrip aren lezen
heb ik - maar dat begrepen jullie al - gebruikt als literair
kapstokje om mijn vertelseltjes aan op te hangen.
Omdat ik mijn eerste kindertijd niet los kan zien
van mijn grootouders, ouders, broertje en zusje, van hen
achterin een - extra - portrettengalerijtje.

oktober 2015
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Plein
De intercity remt plotseling sterk af en komt met
schokken tot stilstand bij het station Vught.Waarschijnlijk
zit er een trein uit de richting Tilburg voor ons, zo
verklaar ik ons oponthoud aan mijn reisgezel, voorlichter
van de Erasmusuniversiteit. We keren gezamenlijk terug
van een persconferentie van de rijksuniversiteit Limburg
in Maastricht.
Ik zie rechts het witgepleisterde gebouwtje met
daarin de wachtkamer, waar ik enkele dagen van het
laatste oorlogsjaar school ben gegaan omdat de Duitsers
de openbare lagere school hadden gevorderd. Totdat door
beschietingen van de treinen door geallieerde vliegtuigen
dit te gevaarlijk werd geacht.

Mijn schoolplein met staand uiterst links Cootje;
rechts meester Drijvers
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Het distributiekantoor vormde mijn volgende
leslokaal totdat de eerste granaten vielen, zo spelen die
herinneringen kort door mijn hoofd.
Aan de andere kant mijn oude school; er is een
verdieping op gekomen. De school van het hoofd meester
Drijvers, meester Kluitmans en juffrouw Schönfeld; wat
rechts daarvan mijn kleuterschool van juffrouw Grade.
Het schoolpleintje waar je zo heerlijk kon ravotten in het
speelkwartier en waar ik in het zicht van de meiden het
hoogspringen won.
De hoge, oude bomen links zijn gelukkig bij de
verbouwing blijven staan. Tussen het station en de school
het Versterplein, waar we van de meester wel eens
mochten voetballen.
Ik wil mijn reisgenoot verhalen over de
bevrijdingsfeesten ’s avonds, met talloze gekleurde
lichtjes, als er gedanst werd op muziek die we nog niet
kenden maar ons snel eigen maakten: Trees lust geen
paardenvlees, alleen een worstje van een Canadees, rotte
bananen… Hoe Sint Nicolaas er werd ingehaald door
harmonie Kunst en Vriendschap, waar ik nog kort
klarinet heb geblazen.
Maar ik kan er niet omheen; het wordt: daar
stonden de joden uit kamp Vught, op transport naar
Westerbork. In mijn herinnering, achter touwen, links de
mannen, aan de andere kant de vrouwen met kinderen. Er
omheen de kampwachters met honden.
Ze stonden er vaak vele uren en we vroegen ons
af of ze wel te eten en drinken kregen. Ja, wat dunne
koolsoep, zo hoorde je zeggen. Het schoolhoofd kreeg
gedaan dat we voor de kinderen wat brood van huis mee
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mochten nemen en uitdelen. Roggebrood met margarine
en suiker als beleg want het was thuis geen vetpot.
‘Dan heb ik misschien van jou een boterham
gekregen’, zegt mijn reisgenoot. Pas veel later verneem
ik hoe hij met zijn broer, kunstrecensent van de Haagsche
Courant en als zodanig collega van me, aan deportatie
naar de vernietigingskampen is ontkomen.
Diezelfde avond belt genoemde collega me op:
‘Ik heb zojuist gehoord dat je m’n broer hebt
gesproken…’
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IJsje
Het is september 1937, een snikhete dag. Mijn moeder is
zwanger van wat in januari 1938 blijkt mijn broertje Lam
te zijn (hij komt in dezelfde week als kroonprinsesje
Beatrix ter wereld en de Caljouws krijgen vanwege dit
heuglijke feit van het gemeentebestuur van mijn
geboorteplaats Breda - nog datzelfde jaar verhuizen we
naar Vught - een kinderwagen cadeau).
Omdat mijn vader in dit crisisjaar
werkloos is gaat hij alleen met mij in
het wandelwagentje in de stad enkele
boodschappen doen.Vanuit een zeer
smalle beurs want het gezin ontvangt
slechts f. 6,- steun per week waarvan
de huur dan nog moet worden voldaan.
Om die reden verkassen we enkele
keren naar een steeds goedkoper huis:
van de (niet meer bestaande) Zoutstraat
naar de Spoorstraat en vervolgens
Reinierstraat.
Ondanks het nijpende geldtekort De pasgeboren hoofd- mijn vader heeft deze kleine
persoon op de arm van geschiedenis later nog diverse keren
verhaald - belanden we in een
(later) opa Baard
ijscozaak waar ik op een kinderportie
word getrakteerd. Geduldig lepelt hij de
lekkernij bij mij naar binnen tot de bodem van de
ijscoupe volledig in zicht is. ‘’t Is op’, roep ik luidkeels
waarop een serveerster gedienstig komt informeren ‘of de
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jongeman nog een portie wil’. ‘Neen’, zo reageert mijn
vader met een rood hoofd, ‘zijn buikje is rond.’ De
waarheid is dat zijn portemonnee volledig leeg is. Mijn
dwingende kreet, die van een knulletje dat net leert praten
en daarom door mijn vader extra is onthouden, is mijn
gehele leven een stopwoord in de familie gebleven.
Telkens als we iets lekkers nuttigen en het laatste hapje
raakt in zicht roept er wel iemand en dan op een wat
kinderlijke manier ‘’t is op’, tevens aangevend dat een
extra schepje of liefst een volledige extra portie van harte
welkom is.
Ik moet aan dit tragikomische voorval, dat ik
vanzelfsprekend alleen uit overlevering ken, nog twee
korte anekdotes toevoegen.
De botersmokkeltocht. Om de beurs ietsje te
spekken leent mijn vader zich voor een
botersmokkeltocht (te voet) naar België. Ze zijn met z’n
tweeën. Nog ver voor de grens wordt het criminele duo
door een douanier ontdekt. Beiden zetten het op een
lopen en weten, in de dichte bossen ten zuiden van de
stad, te ontsnappen. Helaas is de boter, verborgen onder
hun kleding, gesmolten…
De schoorsteenveger. De schoorsteen van het
adres Zoutstraat 5 ‘trekt’ in het geheel niet. Mogelijk
vogelnesten boven in de pijp. Weliswaar is de huisbaas
aansprakelijk maar het geld voor een schoorsteenveger
moet eerst worden voorgeschoten en dat is er niet.
Mijn vader klimt op het hoge, steile dak om de
klus zelf te klaren. Boven aangekomen wordt hij echter
bevangen door hoogtevrees. Hij slaat zijn armen rond de
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schoorsteen en slaakt schrille kreten om hulp. Onder het
toeziend oog van honderden werkloze omstanders haalt
uiteindelijk de brandweer hem via een schuifladder van
dak. Een verzetje voor het publiek
in een armzalige tijd.
Dat wij, ten slotte, naar
Vught verhuizen hebben wij te
danken aan de ritmeester van wie
mijn vader oppasser was. Toen
mijn vader met mijn moeder,
dienstbode bij dezelfde hoge ome,
moest trouwen (tussen mijn
geboortedatum en de trouwdag 7
juni 1935 liggen slechts goed vier
maanden) werd hij als
beroepsmilitair, die nog geen 27
jaar was, ontslagen. De ‘om zijn
mensen’ bekommerde ritmeester
Trouwdag 7 juni 1935
wist uiteindelijk een baan als
rijkswerkman in de garnizoensplaats
Vught te regelen (inclusief woning).
Lang hebben meubeltjes en ander huisraad uit de grote
villa van deze weldoener aan de statige, Bredase
Baronielaan ons stulpje aan de Putstraat (later
Albertusstraat) gesierd.
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Kwakbol
Een kwakbol was in het dialect van mijn kindertijd een
kikkervisje, zo’n zwart bolletje met een wapperend
staartje, waarvan er in de poeltjes en slootjes in het late
voorjaar ontelbare waren. Een protestantse kwakbol was
een scheldwoord, dat ik bij de veel voorkomende
jeugdruzies naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Een
protestantse kwakbol kwam vanzelfsprekend niet in de
hemel, zo werd er met nadruk aan het scheldwoord
toegevoegd en zelfs het vagevuur, een tijdelijk strafkamp,
waar je als protestant overigens niet in geloofde, was niet
voor je weggelegd.
Nou was ik zelf ook niet op m’n mondje gevallen
dus aan terugschelden geen gebrek. Stommeriken, zo riep
ik in navolging van mijn vader, die zelf de lagere school
slechts tot zijn achtste had gevolgd, maar precies wist hoe
weinig katholieke hoogleraren aan de universiteiten
lesgaven, behalve aan de katholieke te Nijmegen. Maar
dat waren allemaal ‘zwartrokken’, geen lekendocenten,
zoals ze zelf door de roomsen werden genoemd.
Dat die katholieken zo achterlijk waren kwam,
volgens mijn vader, omdat op de lagere meisjesscholen
het vak handwerken ter voorbereiding van het huwelijk
‘met heel veel kindertjes’ als belangrijkste werd
beschouwd en op de jongensscholen vrijwel dagelijks
moest worden aangetreden als misdienaar; uren
schoolverzuim bij huwelijken, begrafenissen en al die
andere kerkelijke activiteiten. En voor het katholieke
vervolgonderwijs golden bovendien lage toelatingseisen,
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zo wist mijn vader stellig. Het was de tijd dat het
eeuwenlang achtergestelde volksdeel met de zachte ‘g’
zich nog moest emanciperen.
Van die scheldpartijen alsook menig robbertje
vechten heb ik overigens niets geleden. Als absolute
minderheid, die geen enkele bedreiging vormde, werd je
volledig geaccepteerd; al mijn vriendjes en buurkinderen
met wie ik veelvuldig speelde waren katholiek. In de
oorlogsjaren was er een grote mate van onderlinge
solidariteit waar ons kleine gezin volop van profiteerde.
In die eerste jaren erna gaf alleen de
verkiezingstijd nog wel eens problemen omdat er op onze
ramen dan een biljet van ‘de Partij van de Afbraak’
prijkte in plaats van de Katholieke Volkspartij (KVP). En
zo heb ik tijdens een verkiezingscampagne als PvdAjongere de toen al oude lijsttrekker Willem Drees helpen
‘verdedigen’ tegen opdringerig ‘KVP-gepeupel’ bij diens
spreekbeurt in de Postzegel in Den Bosch. Ik voelde me
toen een echte held.
Mijn vader, een rechtlijnige Zeeuw, genoot als
vroegere SDAP’er, zichtbaar in deze tijden en nam
dankbaar voor lief dat één keer bij ons een ruitje werd
ingegooid.
Mijn moeder, een gulle, rondborstige (weliswaar
vrijzinnig-protestantse) Brabantse had al helemaal niks
tegen het katholicisme. Sterker, toen de roomsen hun
eigen beeldenstorm hielden en hele kerkinterieuren
sloopten, trad zij, louter om nostalgische redenen en om
het streekeigene te behouden, letterlijk als reddende engel
op en wist diverse heiligenbeelden, Mariabeelden onder
een glazen stolp, Brabantse poffers en ander Brabants
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historisch erfgoed van de ondergang te redden. Mede van
haar ‘bezit’ werd later in Den Bosch het kleine
streekmuseum De Brabantse Poffer opgericht. Ze mocht
er de rest van haar leven ‘voor niks’ en ‘bij nacht en ontij’
in, zo had de eigenaar haar beloofd. Ze heeft van deze
gelegenheid vaak gebruik gemaakt. Samen met een van
haar zeer katholieke vriendinnen (door mijn vader
spottend ‘het kwezelke’ genoemd). Bij zo’n gelegenheid
werd dikwijls de majestueuze Sint Jan bezocht en voor
het beeld van de Heilige Maagd gezamenlijk een kaarsje
opgestoken.
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Lijflucht
Ik herken de soldaat aanvankelijk niet. Hij komt via de
buren - recht van overpad - onze stoep opgestapt. Rode
snor, dito baard. Maar mijn broertje, veel spontaner van
aard, vliegt hem direct in de armen. Ik breng het wat
moeizaam tot: ‘Hedde wa meegebrocht?’
Mijn vader terug uit de oorlog;
om meer precies te zijn de slag om de
Grebbeberg, zo blijkt pas veel later.
In de keuken mag ik, als ‘grote
jongen’, hem helpen bij het uittrekken
van zijn laarzen; zijn soldatenjasje breng
ik vervolgens naar de kapstok in de
gang. Wat een stank uit die laarzen, uit
dat jack; mijn vader stinkt trouwens over
zijn gehele lijf, een misselijk makende
weeë lucht; lijflucht.
Hij vraagt dan plotseling: ‘Waar
is moeke?’ We kunnen hem gezamenlijk het grote nieuws
vertellen: we hebben er een zusje bijgekregen. Toen de
geboorte aanstaande was, op 12 mei 1940, heeft buurman
K. mijn moeder achter op de fiets naar het ziekenhuis
gebracht. Halverwege de tocht kan het niet verder meer
en wordt mijn moeder de pastorie in de Dorpsstraat
binnengedragen. Daar brengt ze, geholpen door
toevallige omstanders, Henny ter wereld. Het kind zal er
haar hele leven een - zij het gelukkig geringe - geestelijke
achterstand aan overhouden waardoor ze slechts
moeizaam de lagere school kan doorlopen. Later
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belanden moeder en dochter toch in het kleine protestants
ziekenhuis vooraan in Den Bosch. Al snel gaan we
gezamenlijk te voet naar moeke en de nieuwe borelinge.
Pas jaren later verneem ik hoe van zijn cavalerieeenheid vele militairen zijn gesneuveld. Na de terugtocht
en capitulatie is hij geïnterneerd geweest nabij kasteel
Haarzuilens. Omdat hij kon aantonen dat zijn vrouw
hoogzwanger was en hij slechts de rang van
wachtmeester had - de officieren bleven in
gevangenschap - mocht hij voortijdig, met iemand
woonachtig te Schijndel, naar huis. Ontdaan van de
distinctieven, dat wel.

Wachtmeester Caljouw staand tweede van rechts.
Hij heeft, over de rivieren roeiend omdat de
bruggen door het Nederlandse leger zouden zijn
opgeblazen en wat gedeeltelijk ook is gebeurd, bij boeren
overnachtend, vier dagen over deze tocht gedaan. Ruim
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drie weken niet uit de kleren, ongewassen, ongeschoren.
Hij had niks meegebracht…
Of het moesten het Oorlogszakboekje van de
wachtmeester Hendrik Caljouw van het 3e Regiment
Huzaren alsook het zinken naamplaatje aan een koordje
zijn, die ik zestig jaar later, direct na zijn overlijden, in
zijn kistje aantref. Beide attributen dragen nog duidelijk
de sporen van een
bezweet lijf.
De gedachte dat het
kleine, wit
uitgeslagen plaatje bij
sneuvelen mogelijk
tot identificatie zou
hebben geleid brengt
alsnog een schok bij
me teweeg.
Mijn vader te paard, tweede van rechts
******
Het is een warme, zonnige zondagochtend. We zitten aan
de surrogaatkoffie met een stukje aardappeltaart, een
oorlogsrecept van tante Marie. Dan horen we in de verte
een aanzwellend gebrom, het servies in het dressoir staat
te rinkelen. We hollen naar achter, naar het eind van de
tuin waar mijn vader en ik ‘schuttersputten’ hebben
gegraven, veilig voor rondvliegende scherven bij een
bombardement.
!19

En gebombardeerd gaat er worden, zo vrezen mijn
vader en moeder. Maar de drie putten zijn bezet door
buren dus rennen we terug naar huis. Daar neemt mijn
moeder de drie kinderen bij zich en plaatst zich, naar de
instructies van de luchtbescherming, bij de draagmuur in
de hoek van de kamer met de keuken. Bij een instortend
dak maken we daar de grootste kans te overleven. Eerst
mijn zusje, daar overheen mijn broertje, dan ik en pal
tegen ons aan, gebogen, mijn moeder. Ik voel haar volle
boezem drukken tegen mijn achterhoofd alsook haar
korset. Ik heb het vreselijk benauwd, druppels zweet van
mijn moeder vallen in mijn nek. Angstzweet, zo begrijp
ik later. En ook nu weer die afschuwelijke lijflucht.
Het gebrom zwelt aan en verandert in een
oorverdovend geronk. Maar geen bommen. Tussen het
lawaai door horen we juichkreten van de buren. Wat is er
aan de hand? Voorzichtig komen we naar buiten en zien
dan, telkens pal boven ons hoofd, enorme
bommenwerpers met daarachter, aan lange kabels,
zweefvliegtuigen. ’Luchtlandingstroepen’, zo meldt mijn
vader. In grote open deuren staan soldaten naar ons te
zwaaien. Ze vliegen zo laag om aan het Duitse
luchtafweergeschut te ontkomen. Wel horen we Duitsers
met geweren op de vliegtuigen schieten maar anders dan
zoals vaak bij de talloze luchtgevechten die ik tot dusver
heb gezien, komt er geen enkel vliegtuig naar beneden.
Aan de geweldige luchtvloot schijnt geen einde te
komen.
De bevrijding blijft echter uit.
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Zwiebeln
Ze staan plotseling achter op de stoep, het geweer los op
de schouder, hand aan de kolf. Twee jonge Duitse
soldaten. Ik zie dat een van hen twee vingers mist. Ze
vragen me waar m’n vader is maar daar komt m’n
moeder al nieuwsgierig aanlopen. Ze wijzen op een bed
uien: Zwiebeln en of mijn moeder die maar uit wil
steken. Onze mooie emaillen emmer moet er ook aan
geloven, niet de twee zinken, die er bemodderd uitzien.
Mijn moeder pakt de spade, steekt de uien uit en klopt er
geroutineerd de vochtige grond af.
Een deel van haar dagelijks werk maar ik zie aan
haar rug hoe ze kookt van woede. De ‘driftharses’ zoals
mijn vader haar in een boze bui wel eens noemt is in haar
ontwaakt en dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Ik sta
aan de grond genageld en vrees dat ze op de twee
grinnikende soldaten zal inslaan met alle gevolgen van
dien. Ik word gesommeerd een mes te halen om het loof
van de uien te snijden. Vlak achter haar rug ontdoe ik de
uien van de lange groene stengels en fluister haar toe dat
ze toch vooral rustig moet blijven. Wat kunnen ons nou
die paar uien schelen…?
Als de emmer vol is neemt de grootste, die met de
verminkte hand, de emmer mee; de ander geeft mijn
moeder nog een joviaal klopje op de schouder. Dan
verdwijnen ze, onveranderlijk lachend, om de hoek van
de schuur bij de buren. Uit pure nervositeit schiet ik in de
lach en zeg tegen mijn moeder dat het toch weer goed is
afgelopen. Maar haar gezicht is vertrokken van drift.
!21

’Hou je bek’, voegt ze me toe en ze wil me een draai om
de oren geven. Maar daar heb ik al op gerekend en ik
duik op tijd weg.
Meteen heeft ze er spijt van en begint te huilen.
Ze probeert het de rest van de dag goed met me te maken.
Dat hoeft van mij echter niet. Ik weet, hoe jong nog maar,
dat ze zich even moest afreageren. En ze kon toch
moeilijk met de vlakke hand tegen de tussenmuur met de
buren slaan, zo bemoedig ik haar.
Mijn vader steekt de nog resterende uien na
thuiskomst gauw uit; ze vinden een plaatsje op de
moeilijk toegankelijke vliering. De heren moesten eens
terugkomen…
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Appelketel
In de hal van ons huis, sinds
maart 2002 aan de Goudse
Breevaarthoek, staat al sinds jaar
en dag een koperen ketel te pronken op een
tafeltje ‘uit grootmoeders tijd’. Een appelketel zoals
bezoekers en ‘kenners’ van antiek onmiddellijk zeggen.
Bijna altijd door oma Ria (in een binnenpot) gevuld met
‘n prachtige, door haar zelf samengestelde, bos bloemen.
De tand des tijds heeft hem behoorlijk te grazen gehad;
overal gebutst, dof uitgeslagen (hoe vaak gepoetst ook)
en voorzien van een met klinknagels bevestigde bodem
maar nog compleet met, ook al ‘verweerde’, deksel met
porseleinen knop.
Belangstellenden vertel ik altijd het volgende
verhaaltje: deze waterketel komt uit een tijd dat er nog
geen sprake was van een wegwerpmaatschappij. Dreigde
immers de bodem na vele jaren gebruik op het fornuis of
boven open vuur door te branden dan klonk de
ketellapper, die nog veelvuldig langs de deur kwam, er
een nieuwe onder.
Onze ketel verschaft de riet- en griendwerkers
gedurende de middagrust of ‘s avonds in of bij een van
de keten van mijn grootvaders bedrijf in de Biesbosch
water voor een ‘bakske’ thee of koffie en voor de afwas
van het etensgerei. De mannen verblijven daar een hele
week, van maandagochtend vroeg (afhankelijk van het tij
als de botters en aken het haventje van Lage Zwaluwe
kunnen uitvaren) tot zaterdagmiddag.
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Tijdens mijn grote vakantie mag ik met opa een
weekje mee om te vissen en slaap dan op een strobed met
linnen overtrek tussen al die afschuwelijk snurkende
mannen. Ook het eten tussen de middag en ’s avonds, bij
mooi weer in de open lucht, is een gezamenlijke activiteit
waarbij menig visje dat ik heb verschalkt met dank wordt
gebakken en geconsumeerd. Na het eten komen de sterke
verhalen en wordt er door enkelen een potje gekaart.
Een keer tijdens dat voor mij als geweldig ervaren
‘natafelen’ verschijnt er een Duits patrouillebootje. Dat
gebeurt wel vaker; van iedereen worden de papieren
(Ausweis) gecontroleerd. Maar deze keer zijn de soldaten
dronken en nogal in een jolige bui. Na een
woordenwisseling die ik absoluut niet begrijp, pakt een
van hen zijn revolver, schiet een keer in de lucht en
vervolgens op de ketel in kwestie die, al met water
gevuld, op een paaltje staat om boven het vuur gehangen
te worden.
De kogel boort een mooi rond gaatje in de ketel,
die meteen niks meer waard is. Het water voorkomt dat
het lood aan de andere kant weer naar buiten komt (mijn
opa heeft nog jarenlang de wat platgeslagen kogel als
aandenken bewaard).
Als het bedrijf na de oorlog, mede door de komst
van kunststof, failliet gaat redt mijn moeder de volledig
zwart geblakerde, beschadigde ketel uit de inboedel. En
nu pronkt hij in onze gang en kan ik bezoekers met
gepaste trots het kogelgaatje aanwijzen en mijn verhaaltje
doen.
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Moeke
Het vochtig klamme, warme keukentje, de ramen
beslagen. Moeke is weer eens aan het wecken. De
weckketel op het fornuis, daarin de flessen met groenten
‘uit eigen hof’. Het inmaken van allerhande fruit (grote
problemen om aan de benodigde suiker te komen), het
inleggen van snijbonen in pekel, het drogen van
appeltjes.
Mijn moeder, nog maar zo’n 27, 28
jaren jong, is altijd doende. ‘Een
vrouwenhand en een paardentand
staan nooit stil’ en ‘nooit met lege
handen naar de keuken’ behoren tot
haar stereotiepe gezegden.
Maandag wasdag en ‘het huis aan
kant’. Wassen nog volledig met de
hand: koken, spoelen, wringen, bleken en te drogen
hangen aan de eindeloze waslijnen in de tuin of bij
regenachtig weer en ’s winters rond haard en kachel.
Daarna onmiddellijk strijken.
Geen stofzuiger of vaatwasser, het vuil opgedaan
met stoffer en blik of bezem, het zeil afgenomen met een
dweil. Soppen en zemen, het Brabants boerenbont, de
afwas, direct na het eten in het granieten gootsteentje.
Hoe vaak heb ik niet moeten afdrogen? En altijd maar
kleedjes kloppen, sokken stoppen, breien, borduren,
haken, verstellen. Van enkele oude juten zakken op de
oude Singer-naaimachine kostuumpjes maken voor ‘door
de week’, ‘voor naar school’. En koken, geleerd als
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dienstmeisje bij een Bredase familie van ‘hoge chic’, als
de beste.
Maar beslist geen sloof. Belezen als weinig
anderen, tot tranen geroerd door kerkelijke en andere
kunst, hartstochtelijk verzamelaarster van antiek, door de
goegemeente nog beschouwd als ouwe rommel. ‘Weg
van de natuur’ en toegerust met een feilloos gehoor voor
muziek.
Een letterlijk eindeloos repertoire van psalmen en
gezangen (waaronder alle mogelijke kerstliederen),
sinterklaasliedjes, kinderliedjes, vaderlandse liederen en
wandel- en trekkersliedjes. Piggelmee, Prikkebeen en
zuster Ursula, veel gedichten van Guido Gezelle, De
Genestet, Staring en de complete blinde kaart van de
ganse wereld uit haar jeugd; dit alles integraal in haar
hoofd.
Maar ja, wat je vroeger allemaal niet leerde op de
(in haar geval protestants-christelijke) kleuter- en lagere
school; ook in een geïsoleerd liggend dorp als Lage
Zwaluwe.
Goedlachs, emotioneel en gauw geroerd of dan
weer driftig. Gastvrij en goedgeefs tot in het absurde.
Mijn vader heeft de twee immense gaten in haar handen
bijna dagelijks moeten dichten, als een Hans Brinker met
twee vingers in de weer…
Dat leverde vaak felle woordenwisselingen op
waarbij - dat moet eerlijkheidshalve gezegd - mijn
moeder wel eens ’losse handjes’ had. Ze werd dan door
mijn vader bestraft met een dagenlang nors zwijgen wat
mijn moeder, die altijd maar hooguit één minuutje wrok
kende, op haar beurt weer tot razernij bracht.
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Pakjes van juten zakken.
Als ik zo eens bij mezelf te rade ga heb ik overwegend de
talenten en het karakter van mijn moeder geërfd maar
gelukkig toch ook ietsje van de nuchterheid en zuinigheid
van mijn vader.
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Rijkswerkman

Hij voelde zich in mei 1938 een ware spekkoper, zo heeft
mijn vader me vele malen verteld. In feite ongeschoold
arbeider alsnog gepromoveerd tot rijkswerkman met de
zo begeerde vaste aanstelling, ook al is hij zich zijn hele
lange leven met de nodige zelfspot loongroeper 3 blijven
noemen. Standplaats de garnizoensschietbanen te Vught
waar hij bij militaire schietoefeningen kilometers in de
rondte rode waarschuwingsvlaggen moet plaatsen alsook
in een loods de kapotgeschoten
schietschijven herstellen onder
leiding van een rijkstimmerman.
Aan drie jaar werkloosheid in bittere
armoede te Breda, in het midden
van de vooroorlogse crisisjaren, na
onmiddellijk ontslag als
beroepsmilitair (wachtmeester der
cavalerie) wegens het voortijdige
huwelijk met mijn moeder, is een
einde gekomen.
Aan zijn korte militaire loopbaan
gaat het volgende curriculum vitae
vooraf: een van in totaal zestien
kinderen, woonachtig in een
piepklein huisje te Oost- en West-Souburg. Als achtjarige
zes dagen per week koeien hoeden langs de provinciale
weg tussen Middelburg en Vlissingen. Vier jaar later
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Vader met zoontjes te
Breda in 1938

kleine zelfstandige met een hondenkar. Om vier uur ’s
morgens naar de groenteveiling, om twaalf uur ’los’ en
dan allerlei klusjes uitvoeren voor de lokale middenstand.
In de avonduren de lagereschooltijd volbrengen. Als
veertienjarige hulpje van zijn oudste broer, zetbaas van
een groenteman in de Amsterdamse Jordaan. Als
zestienjarige aangemonsterd als leerling-hofmeester op
de Grote Vaart (s.s. Johan van Oldenbarnevelt). Wegens
crisis ontslagen, ongeveer een jaartje geoberd in hotel
Britannia te Vlissingen, daarna ingeloot voor militaire
dienst en bijgetekend als beroepsmilitair. Na ontslag wel
weer in 1939 gemobiliseerd…
In de schijvenloods, bereikbaar via een lang
zandpad langs het Drongelens Afwateringskanaal, ben ik
hem dikwijls op de schoolvrije woensdagmiddagen gaan
opzoeken. Vooral om in het kanaal – clandestien – te
gaan vissen. De vele voorntjes, bliekjes, baarsjes en soms
een palinkje vormen een welkome aanvulling van het
avondeten.
In de loods heb ik ook vaak Duitse officieren
aangetroffen met hun strakke uniformen, hoge petten,
glimmende laarzen en lederen handschoenen, sigaren
rokend, schaterend om hun voor mij onverstaanbare
moppen. De onderofficieren en manschappen, soms in de
regen, aan het schieten.
In die tijd van ’eigen teelt’ werd mijn vader
menigmaal een rokertje aangeboden, op Hitlers
verjaardag kregen de burgerwerklieden ook wat extra’s
en dan waren er de jaarlijkse kerstpakketten; tevens werd
de welkome kinderbijslag ingevoerd.
Dat bracht mij jaren later op de vraag: heeft u dan
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in feite niet gecollaboreerd? Hij meldde kortweg dat hij
geen verplichtingen voelde jegens ’Colijn, die aanbeval
dat er midden in de crisistijd van viskoppen nog wel een
krachtige soep viel te trekken’, alsook dat de joodse
familie Krop, bij ons ondergedoken, immer welkom was.
’Kijk eerst maar eens naar al die grote zwarthandelaren’,
voegde hij daar altijd aan toe. Kort van stof, rechtlijnig,
nooit een dubbeltje achterover gedrukt.
Een nauwelijks bezoldigd burgemeestertje in
oorlogstijd zou je hem tegenwoordig kunnen noemen.
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Aren lezen

Sikkels klinken, sikkels blinken, ruischend valt het graan,
zo leren we op school. In de oogstmaand augustus,
tijdens de grote vakantie, brengen we het geleerde in
praktijk, in die zin, dat we niet de sikkels hanteren, - een
korte, kromme handzeis - maar de aren in bossen
verzamelen. Het maaien doen de boer en zijn knechten.
Van deze met een halm speciaal gebonden bundels
worden, door ze tegen elkaar aan te plaatsen, schoven
gevormd die zo kunnen drogen (dichter Staring noemt ze
anders: Zie, in lange scharen garf bij garven staan).
Dat werken bij de boer levert geen geldelijke
maar wel andere voordelen op. Je mag lekker op de kar,
door zo’n ouderwetse boerenknol getrokken, meerijden;
bent thuis ‘uit de kost’ (heerlijke boterhammen met spek)
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en als beloning mag je aren lezen. Ik geloof nog altijd dat
vooral de knechten, die ook de bundels binden, wat extra
aren laten slingeren. Zelf durf je bij het verzamelen geen
enkele halm te laten liggen.
De arenoogst gaat in een speciaal hiertoe
meegenomen juten zak. Thuisgekomen worden de aren,
achter op de stoep, met een mattenklopper bewerkt. De
vrijgekomen korrels, gedeeltelijk nog met het kaf,
worden vervolgens in de kolenzeef (in de zomer
vanzelfsprekend schoon) ‘op de wind’ opgegooid en weer
opgevangen. De graankorrels belanden uiteindelijk in het
handkoffiemolentje - nog altijd in mijn bezit - en worden
tot, wat we nu zouden noemen ‘grofkorrelig’, meel
gemalen. Het overgebleven stro is voor de konijnen.
Het is in mijn jeugd heel gewoon dat kinderen
tijdens de vakantie op het land werken; sterker, de ‘grote’
vakantie, zo blijkt mij later, is in het verleden vastgesteld
met het oog op de oogsttijd. Toen er nog geen enkele
vorm van mechanisatie was - ik heb de eerste trekker nog
zien komen - maakten vele handen, ook die van de
schooljeugd, het werk licht…
Mijn werkterrein was de Gement, een
polderachtig gebied aan de bovenzijde van Vught,
benoorden het Drongelens (afwaterings)kanaal. Hier
groeien diverse graansoorten zoals tarwe. Rogge - soms
kan ik deerlijk verlangen naar zo’n vers sneetje brood
van dit gewas, het hoofdvoedsel uit mijn jeugd - wordt
meer geteeld op de hoge zandgronden. Op kleine, vaak
door hagen omzoomde akkertjes, blauw van de
korenbloemen.
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Suikerbeestjes
Sinterklaas kapoentje, Sinterklaasje bonne bonne bonne,
Hoor wie klopt daar kind’ren, Zie ginds komt de
stoomboot. Als kind heb ik een repertoire van wel
vijfentwintig sinterklaasliedjes. Dat over die stoomboot
komt voor mij wat vreemd over. Want ik ken slechts de
stoomtrein waarmee de Sint op het stationnetje Vught
arriveert. Waarschijnlijk in Boxtel in de stoptrein gestapt.
De machinist laat voor deze bijzondere gelegenheid de
stoomfluit al van ver klinken. Weten we dat de blijde
aankomst niet lang meer zal duren.
Zie de maan schijnt door de bomen… Dat mag
wellicht zo zijn maar zien is onmogelijk want de ramen
zijn met in lijsten gevat zwart papier verduisterd om de
geallieerde luchtvloten, die elke nacht met onophoudelijk
geronk overtrekken, over de te volgen koers niet wijzer te
maken dan ze al zijn.
Hoor de wind waait door de bomen, hier in huis
zelfs waait de wind… Nou dat klopt. Het
eensteensmuurtje van ons huis is eigenlijk niet tegen de
elementen opgewassen en omdat de haard uit
zuinigheidsoverwegingen - kolen zijn steeds moeilijker te
krijgen - altijd op de laagste stand staat is het in de
winter, met altijd veel vorst en sneeuw, in onze
woonkamer eigenlijk voortdurend te koud.
We leven dan ook in de kleine keuken met de luid
snorrende allesbrander. Maar in de kamer is nu eenmaal
de schouw, komt de schoorsteen uit waardoor de Goede
Sint beluistert of we niet stout zijn geweest en naargelang
!33

zijn gulle gaven strooit of besluit dat we in de zak naar
Spanje zullen worden afgevoerd.
O, kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje
vind. Dat klopt ook al niet. We hebben slechts klompen,
telkens voor speciale punten bij de klompenboer in Esch
te voet gehaald als de oude versleten en niet meer te
herstellen zijn. Ook al is hun bestaan soms een maandje
verlengd met ’buitenzooltjes’, reepjes rubber uit de
wielen van neergeschoten vliegtuigen.
Wat we in die kinderklompjes zullen vinden,
nadat de Pietermannen de winterwortelen - uit de eigen
tuin - voor het paard hebben verzameld, is voor mij geen
verrassing meer. Als oudste en niet meer gelovend in de
goedheiligman weet ik dat het voor ieder van de drie
twee suikerbeestjes zijn (waar we dan de hele dag ‘over
zullen moeten doen’).
Surrogaat-suikerbeestjes om precies te zijn.
Mierzoete, door mijn moeder met de hand gevormde
gedrochtjes, waarin echte suiker volledig ontbreekt. Wat
kan mijn moeder van ‘drie keer niks’ - zouden we nu
zeggen - eetwaar maken. Voortdurend improviserend,
schipperend, zonder elementaire voedingsstoffen als
boter of vet, melk, meel, suiker. Vanzelfsprekend geen
exotische kruiden als peper en het laatste oorlogsjaar
ontbreekt zelfs zout.
Terug naar zo’n heerlijk avondje van 1943. Ik
verheug me al op het gerecht van de volgende dag:
hutspot, mijn lievelingskostje. Weliswaar zonder vlees en
met surrogaat-jus maar toch…

!34

Hoepel
Als ik als kind mijn woonstraatje nog slechts hoef te
delen met de karren van de bakker, melkboer,
groenteman (niet dagelijks) en de visboer (elke vrijdag),
is er alle ruimte voor talloze spelletjes als hinkelen,
verstoppertje spelen, boompje verwisselen,
touwtjespringen (dat doen alleen de meiden), tikkertje,
voetballen, tollen, vliegeren en knikkeren, waarvoor je in
de onverharde voetpaden mooie kuiltjes kunt maken.
Trouwens ook voor ‘landjepik’, waarbij je met
een oud keukenmes binnen een afgetekend vierkant
gebied moet veroveren. Je gooit dan met het mes in het
‘land van de vijand’, waarbij de worp alleen geldt als het
mes rechtop in het zand blijft staan. In de richting
waarnaar de snijkant wijst mag je dan een lijntje trekken
en heb je een stuk land op je tegenspeler veroverd ofwel
van hem gepikt.
Maar het liefst hoepel ik, in het dialect repen
genoemd. Met een stokje stuur je de hoepel, een oude
fietsvelg, over de vele zandpaden en door de
karrensporen, urenlang. Je waant je dan buschauffeur of
liever nog treinmachinist en de grootste pret is om je
rondgierende velg vlak langs een troep spelende meiden
te sturen.
In de sinterklaasweken van het voorlaatste
oorlogsjaar (eind 1944 zijn we immers al bevrijd) word
ik tegen de avond door buurman K. meegenomen naar
zijn schuur. Hij doet erg geheimzinnig en fluistert dat
Sinterklaas ‘speciaal voor mij gereden heeft’. Een hoepel.
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Niet zomaar een iele velg maar een vooroorlogs fietswiel
van het merk Fongers, compleet met spaken en naaf.
Vanzelfsprekend zonder band want die zijn er al
lang niet meer. De weinige aftandse fietsen die niet door
de Duitsers zijn gevorderd zijn zonder uitzondering van
houten banden voorzien. Bovendien, voor het sturen bij
het hoepelen moet je immers de stok in de velggleuf
kunnen houden.
De buurman, die met een dergelijk geschenk
vanzelfsprekend niet bij zijn twee dochters hoeft aan te
komen, heeft de Sint - in wie ik natuurlijk al niet meer
geloof - een prachtig hoepelstokje met mijn naam erin
laten snijden.
Wat ben ik zielsgelukkig met dit geschenk. Hoe
lang duren niet de avonden, nachten en schooltijden dat
ik niet hoepelen kan. En dan al die vriendjes die komen
slijmen om ook een keertje met deze stabiel door het rulle
zand ploegende hoepel te mogen repen. Vaak laat ik mij
met een lekkernij zoals het hart van een tot zover
afgekloven winterwortel, in natura zogezegd, betalen.
Geld hebben we immers nooit.
Nog altijd herinner ik mij deze periode van pure
gelukzaligheid.
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Dolf
Mijn gehele kindertijd ben ik omringd door huisdieren:
kippen (voor de leg), haantjes (voor de slacht), konijnen
(waaronder de vleesrijke Vlaamse reuzen), katten (voor
het ongedierte) en een hondje voor de gezelligheid (en de
overgeschoten kliekjes). En Mina niet te vergeten. Een
geweldige geit met een kolossale uier, goed voor
dagelijks wel enkele liters melk.
Deze melk wordt afgeroomd, de room in een
melkfles bewaard tot een zekere hoeveelheid en dan tot
boter ‘geschud’, een karweitje waarmee ik vaak word
opgezadeld. Trouwens voor het melken van Mina word ik
ook vaak ingeschakeld.
Dit prachtige, rustige dier wordt eenmaal gedekt
(dekgeld één gulden) waarvoor ik het aan een touw naar
de bok, een kwartiertje lopen van huis, moet brengen. De
paring vindt plaats in een schuurtje waarbij ik
nadrukkelijk word buitengesloten. Ik ben nog een te grote
snotneus om dit te mogen aanschouwen.
Vier jongen levert mijn besmuikte wandeling met
Mina op. Waarvan twee bokjes. De geitjes worden door
mijn vader verpatst, de bokjes mogen blijven tot ze
halfwas en rijp voor de slacht zijn (anders gaan ze maar
stinken). Wat zijn ze speels en wat hebben we er vaak
mee geravot terwijl ze, met een lang touw aan een paaltje
gebonden, achter op de wei zich aan het weelderige gras
tegoed doen. Het is een ware sport ze ’s avonds naar de
schuur te brengen want daartegen verzetten ze zich
heftig.
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Dolf en Anton luiden hun namen, door mijn vader
bedacht en ontleend aan Hitler en aan Mussert, de leider
van de NSB.
Pas veel later heb ik mijn vader gevraagd naar het
waarom van deze namen. ‘Omdat ik ze uiteindelijk de
nek moest afsnijden’, aldus mijn vader die ik er nooit van
heb kunnen verdenken ook maar één vlieg kwaad te
doen.
Wel had hij een soms wat erg cynisch gevoel voor
humor…
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Spuitwater
Vriendjes zijn al eens op het kazerneterrein geweest om
uit een openstaande loods kogelflesjes spuitwater te
pikken. Toegang geeft een gegraven gat onder het met
prikkeldraad afgezette hoge hek dat kennelijk nog niet is
ontdekt en waardoor ook ik op een kwade dag - naar later
zal blijken - met enkele voor mij vreemde jongens ben
gekropen op weg naar de eigenlijk naar niks smakende
drank die bijna je neusgaten uit spuit door de hoeveelheid
koolzuur.
Echter eenmaal in de loods horen we hoe een van
de twee openstaande deuren knarsend wordt gesloten.
Door de andere vluchtweg rennen we als een haas naar
het gat maar aangezien je daar slechts op je eentje
doorheen kan en ik de laatste ben word ik door een
burgerwerkman naar een wachtlokaaltje gebracht.
Daar zit een Gefreiter - ik ken de rangen van de
lagere Duitse militairen - met enkele soldaten. Wat ze
onderling zeggen begrijp ik niet maar een van hen begint
een geweer te ‘grendelen’; kennelijk wil hij de indruk
wekken dat hij me gaat doodschieten, een gedachte
waardoor ik echter rustig word.
Ik weet met zekerheid dat ze een jongetje voor
een dergelijk vergrijp niet zullen executeren (een woord
dat ik al ken). Stom genoeg laat ik echter blijken geheel
niet van dit vertoon onder de indruk te zijn en dat komt
me duur te staan: een van de soldaten neemt een
koppelriem van een kapstok en begint me daarmee af te
tuigen.
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Of het pijn doet weet ik eigenlijk niet meer maar,
kleine driftkikker die ik ben, loer ik op een kans om terug
te meppen. Het wordt een daverende schop met de klomp
vlak boven de korte laars van de soldaat, die een
schreeuw geeft van pijn.
Nu zal het alsnog afgelopen met me zijn, realiseer
ik me plotseling. Maar tot mijn verbazing begint het stel,
mijn kwelgeest uitgezonderd, bulderend te lachen. Ik
krijg een ferme schop onder m’n kont en kan, in de
looppas - en nu door de hoofdingang - de kazerne
verlaten.
Op straat bemerk ik plotseling dat ik in mijn
broek heb geplast. Onbewust kennelijk toch vreselijk
bang geweest ofschoon ik me herinner geen tel vrees te
hebben gekend.
Hoe dit voor mij onverwachte gedrag van de
soldaten te verklaren, zo heb ik me later dikwijls
afgevraagd.
Ik heb er het volgende op gevonden: door de
zomer extra gebleekte witte haren, blauwe ogen. Een
edelgermaantje in de dop, dat bovendien een grote mate
van dapperheid, althans geen angst, heeft laten blijken en
leedvermaak, ware Schadenfreude dus, jegens de door
mij tegen de knie getrapte collega.
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Riviervis
Met ome Piet, de jongste broer van mijn moeder, ben ik
weer eens het Hollands Diep opgeroeid. Een paar weken
van de grote vakantie breng ik bij opa in Lage Zwaluwe
door. Dan mag ik een paar dagen mee naar de keten van
zijn riet- en griendbedrijf in de Biesbosch; andere dagen
ontfermt ome Piet zich over mij en we trekken dan vaak
de rivier op. Bij hoogwater zijn we met een kwartiertje
het haventje uit en zitten we op de in mijn ogen
onmetelijke watervlakte met in de verte de
Moerdijkbruggen.
Als zo vaak is de lucht vol met geallieerde
vliegtuigen. Mijn oom weet precies of het Amerikanen of
Engelsen zijn, afhankelijk van het vliegtuigtype. Maar
meestal zitten ze zo hoog dat herkenning onmogelijk is
en horen we slechts het zware gebrom en zien we de
condensstrepen. Ook de zwarte wolkjes van
exploderende granaten van het Duitse afweergeschut, de
Flak (Flugzeug Abwehr Kanone, zo weet ik al jong)
ontbreken dan.
Deze keer zijn ze echter opvallend laag, reden
voor mijn oom om snel naar de kant te roeien. Hij weet
uit ervaring: de bruggen worden gebombardeerd. Ik zie
de bommen niet vallen, daarvoor is de afstand te groot;
wel hoor ik het geschut als een razende vuren. Uit een
van de vliegtuigen zie ik rook komen. Het maakt een
zwenking en verdwijnt in de verte. Die zal wel
neerstorten of een noodlanding maken, stelt ome Piet
vast.
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Hij heeft een ankertje uitgeworpen. De sterke
stroom - het is opkomend water - duwt het bootje recht
langs de oever en ik hoor de ketting kraken. Het
bombardement duurt in mijn beleving maar enkele
minuten en de vliegtuigen zijn snel weer verdwenen. De
bruggen zijn niet geraakt, zo kunnen we duidelijk zien.
We halen het ankertje in en willen richting haven roeien.
Opeens komt een vis langs drijven, al snel
gevolgd door meer en soms zeer grote exemplaren. Door
de bominslagen is hun zwemblaas gesprongen. Ze leven
duidelijk nog doch drijven op hun rug. In die tijd wordt er
nog volop riviervis gegeten dus we tillen ze aan boord.
Elft, fint, houting, winde, zalm. Mijn oom, die alle
soorten kent, weet precies welke het smakelijkst zijn en
daarvan gaan de meeste mee.
Ik ben inmiddels vergeten waar zijn voorkeur naar
uitging; enkele soorten zijn bovendien, althans hier,
vrijwel uitgestorven. Wel herinner ik mij hoe volgeladen
ons bootje was en hoe, eenmaal bij de ligplaats aan de
werf, er tientallen mensen met vergieten, emmers,
pannen, ja zelfs manden komen aanlopen. Het nieuwtje is
als een lopend vuurtje rondgegaan. We delen - ik vol trots
vanwege mijn aandeel in deze wonderbare visvangst - de
buit uit tot het bootje leeg is.
Enkele kleppers houden we vanzelfsprekend zelf.
Daar zal tante Marie, de ongetrouwde oudste zus van
mijn moeder die voor mijn opa, al vroeg weduwnaar, het
huishouden doet, wel iets fijns van kokkerellen.
’s Avonds nog op tafel want de koelkast, inclusief
vriezer, is in die dagen in ons land nog onbekend.
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Kerst
Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat we zijn als
kaarsjes, brandend in de nacht. Nu sijt wellecome, Jesu
Lieve Heer. Er is een kindeke geboren op aard. Stille
nacht, heilige nacht. De herdertjes lagen bij nachte. Hoe
leit ons kindeke, hier in de kou. In de Hoge, in de Hoge,
in de Hóóóge.
In de kersttijd galmen we wat af. Op de
zondagsschool en bij de kerstboom, clandestien in het
bos gehakt en met de bolderwagen naar huis vervoerd.
Een weinig christelijke daad waarbij ik mijn vader in het
schemerduister, net voor spertijd, assisteer. Eenmaal
gearriveerd is de boom aan optuigen toe en wordt een
hoek van de kamer ontruimd (tot en met het kleed toe) en
worden eerst opzij een emmer zand en water, vanwege
het brandgevaar, klaargezet.
We stoken namelijk nog echte kaarsjes, die met
speciale knijpertjes, op strategische plekken in de nogal
ruige dennenboom met lange naalden, worden
aangebracht. Ver van de takken, om over het engelenhaar
nog maar te zwijgen.
De witte kaarsjes zijn van zo’n slechte kwaliteit
dat ze in enkele minuten zijn opgebrand. Ze druipen
bovendien, walmen, flakkeren gevaarvol en verspreiden
een zoetige stank.
Tijdens het kortstondige kaarslicht op kerstavond,
zingen we dan enkele liederen uit het omvangrijke
kerstrepertoire van de hervormde liedbundel. Pas daarna
is het (de hoogste) tijd voor surrogaat-chocolademelk en
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de lekkernijen die mijn moeder zelf heeft bereid zoals
appeltaart en kruimelkoekjes. Dan ook gaat het
kerstpakket open dat mijn vader, als rijkswerkman
verbonden aan de schijvenloods op het militaire
schietterrein, van de Duitsers heeft gekregen.
Met de kinderbijslag hebben we het kerstpakket
aan onze bezetters te danken… Van cadeautjes onder de
boom is in die tijd nog geen sprake, daarvoor hebben we
onze kindervriend Sinterklaas.
Een extra traktatie is dat we op kerstavond tot laat
mogen opblijven en zo kunnen we – met toestemming
van de Duitsers - de vele buren in de vrieskou, gedempt
pratend, naar de nachtmis horen schuifelen. Van hun
terugkeer merken we niets meer want dan liggen we
‘onder de wol’.
Op eerste kerstdag eten we ruimschoots konijn, de
zwaarste exemplaren die we zelf als kinderen tevoren
mede hebben vetgemest. Het slachten laten we over aan
vilder Josje Verbeek, die als honorarium de huidjes mag
houden. En op tweede kerstdag maakt mijn moeder van
de restanten heerlijke ragout.
Is het nu allemaal pais en vree tijdens de kerst? Ik
moet helaas melding maken van een voor mij als uiterst
pijnlijk ervaren gebeurtenis. Als leerlingen van de
zondagsschool voeren we tijdens de kerstdienst voor de
volwassen lidmaten het bekende kerstspel, handelend in
en rond de stal met de kribbe, op. Als ik ook het derde
jaar optreed als een van de anonieme herdertjes en niet
gepromoveerd ben tot bij voorbeeld de engel Gabriël,
timmerman-bruidegom Jozef of een van de drie ‘wijzen
uit het oosten’ voert mijn vader, die zich als enige
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arbeider tussen het Vughtse protestantse kerkvolk toch al
achtergesteld voelt (zitplaats achterin) mij aan de arm,
door het eindeloos lijkende middenpad, naar buiten om
nooit meer in die banken terug te keren.
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Verjaarsgeschenk
Voor ons kleine gezin hadden we eigenlijk een veel te
grote moestuin. Mijn vader hield hier met het zaaien,
planten en poten wel rekening mee maar toch hadden we
telkens groente over. Je liet vanzelfsprekend kroppen sla
niet ‘in het zaad schieten’; het teveel brachten we dus
naar de buren zoals de bejaarde ’buuf’ Van R.
Komkommers, andijvie, breekboontjes, bietjes, ja wat
niet al reikte mijn moeder geregeld aan over het
scheidingshekje, verzekerd van vele dankwoorden.
Maar buuf liet het daar niet altijd bij. Na een
poosje voelde ze zich dermate bezwaard dat ze iets –
altijd in natura, geld had immers geen waarde – terug
wilde doen. Dan riep ze op haar beurt: ’Buuf, ik heb hier
nog een oud vestje voor je. Als je dat uittrekt zitten er
vast twee paar sokken voor de jongens in.’ Dat vestje was
nog helemaal niet zo oud, zo constateerde mijn moeder
direct, zeer in haar nopjes met deze gulle gift.
Ik had vervolgens de armen te strekken waarover
mijn moeder de wollen draad bundelde alvorens er bollen
van te maken waaruit de sokken zouden worden gebreid.
Dit soort huiselijke activiteiten: breien, verstellen, sokken
stoppen, knopen aannaaien, borduren, haken, naaien,
strijken en nog een handvol andere huisvlijt, speelde zich
in de avonduren af, achter de verduisterde ramen bij altijd
te weinig licht.
De planning, de prioriteiten werden zo
gerangschikt dat ik enkele dagen voor mijn verjaardag op
26 november al wist: mijn verjaardagscadeau bestaat uit
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een paar door mijn moeder uit een vestje van de
buurvrouw gebreide sokken.
Het tweede paar was twee maanden later klaar,
bestemd voor mijn dan jarige broertje. Die ‘nieuwe’
sokken waren vooralsnog alleen te dragen op zondag;
door de week hadden we het maar te doen met talloze
malen gestopte sokken of kousen waarin zoetjesaan alle
kleuren van de regenboog zichtbaar waren aan
stopmateriaal.
Een paar ‘gave’ sokken waarmee je op de
zondagsschool voor de dag kon komen. Je was er
zielsgelukkig mee.
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Om melk
Surrogaat-koffie, een inktzwarte siroop die met
suikerbietenstroop wat kan worden gezoet, smaakt toch
beter met taptemelk. Daar zitten bovendien de
allernoodzakelijkste voedingsstoffen in.
Taptemelk noemen we de wittige, afgeroomde
substantie die we met een lege fles ‘s morgens vroeg bij
boer S. in het Bossche Broek gaan halen. Zo lang de
voorraad van dit met veel water aangelengde goedje
strekt mag slechts één fles per gezin worden gevuld.
Vandaar dat mijn vader en ik zich scheiden nadat we nog
wel getweeën en met vele anderen ons met een bootje
aan een lijn over het sterk stromende riviertje de
Dommel hebben getrokken.
Het is nog pikkedonker en het enige licht geven
de bleke sterren en de langs de hemel zwaaiende bundels
van de Duitse zoeklichten. Zit eenmaal een geallieerd
vliegtuig in zo’n lichtkegel gevangen dan valt het niet
mee aan de synchroon met de lichtstraal afgevuurde
granaten te ontsnappen. Ik heb in die tijd van volledige
verplichte verduistering een vliegtuig op deze wijze zien
neerhalen.
Aan de overkant gekomen mag ik geen enkel
contact met mijn vader meer hebben en moet ik na een
vrij lange tocht in de andere van twee rijen wachtenden
gaan staan. Dat gaat diverse keren goed en de extra melk
levert ook de buren een zeer onverwacht maar welkom
scheutje op.
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Maar één keer gaat het mis. Bijna aan de beurt
zijnd word ik verraden: ‘Hee, gij zèt’r toch inne van
Caljouw en oew vaoder staot daor.’ Wat heeft die vaoder
op de terugweg lopen vloeken, vanzelfsprekend alleen
voor mij hoorbaar.
Ik kan voortaan lekker langer in bed blijven…
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Noodslachting
In de voor ons laatste oorlogsmaanden (boven de rivieren
zal de hongerwinter nog volgen) vinden er geregeld wat
wordt genoemd noodslachtingen plaats. Dan worden
dieren die door de oorlogshandelingen zijn gedood van
hun vlees ontdaan waarna dit wordt uitgedeeld aan het
toegestroomde publiek.
Meestal betreft het kadavers van paarden, door de
Duitsers bij de boeren weggehaald en als trekdier voor
hun geschut en ander oorlogsmaterieel gebruikt omdat
benzine uiterst schaars is geworden.
Een man op de fiets met houten banden trekt, met
een bel luid klingelend, door de buurt en verkondigt waar
en hoe laat de noodslachting plaatsvindt. Het vlees is niet
op de bon en wordt gratis verstrekt. Geen concurrentie
voor de slagers want die zijn al in geen maanden meer
bevoorraad en hebben de winkeldeur al lang tevoren op
slot gedaan.
Mijn moeder stuurt mij er telkens met een
schaaltje op uit om een stuk vlees te bemachtigen.
Hoewel mijn vader als rijkswerkman een Ausweis bezit
vindt hij het toch te gevaarlijk er zelf op uit te trekken (al
maakt hij voor het melk halen bij een boer in alle
ochtendvroegte een uitzondering).
Van één zo’n noodslachting herinner ik mij het
volgende. Zoals altijd heb ik, zeer snel ter been als ik
ben, een mooi plekje vooraan in de rij bemachtigd en ik
ben al snel aan de beurt. De slachter snijdt een mooi
stukje voor me af maar voor ik het in m’n schaaltje kan
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doen grist een vrouw, die kennelijk te zeer achteraan
heeft gestaan, het vlees uit m’n handen en holt ermee
weg.
Wat moet ik beteuterd hebben gekeken. De
slachter trekt zich m’n lot aan. ‘Gift niks hor, menneke;
gè krègt van mè ’n lekker extra stukske.’ Met een goed
gevulde schaal trek ik trots huiswaarts, de complimenten
van m’n moeder tegemoet.
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Eigen teelt
HET IS GEEN MAN DIE NIET ROKEN KAN. Zo staat
met koperen letters op een goed gevuld pijpenrek dat
jarenlang in onze kamer hing. Vrouwen rookten toen nog
niet, al schenen in de hogere kringen sommige dames wel
eens een sigaretje op te steken, gevat in een sierlijk
pijpje. En in Denemarken zouden er zelfs vrouwen zijn
die sigaren rookten.
Mijn vader pafte, tot verdriet van mijn moeder die
een soort smetvrees had ontwikkeld jegens haar
hagelwitte gazen gordijnen en plafond, als echte man
heel wat af. In het weekeinde zelfs twee sigaren,
Elisabeth Bas, bolknaks, die ik steevast op
zaterdagmiddag voor hem bij de tabakswinkel Huisje ten
Halve moest halen.
Werd er op zondag visite verwacht dan moest ik
drie sigaren, los verpakt in een builtje, meebrengen. De
eerste werd op zaterdagavond, na ‘gedane arbeid’ (op
zaterdagochtend gingen we nog naar school) omzichtig
aangestoken; altijd met een lucifer want benzinedampen
moesten bij die heerlijk geurende sigaar, die eerst voor
het opsnuiven van de pure tabakslucht enkele keren onder
de neus werd gestreken, worden geweerd.
Nadat er met de nodige zorg aan het ‘mondstuk’ om te
kunnen inhaleren, een stukje was afgeknipt werd het
puntige uiteinde boven het vlammetje gedraaid tot de
sigaar brandde en het duidelijk zichtbare grote genieten
kon beginnen,waarbij lange askegels werden
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geproduceerd als bewijs van de puike kwaliteit van de
sigaar.
Ik associeer de in mijn beleving lekkere geur van
sigarenrook nog altijd met de vredige, knusse
huiskamertaferelen uit mijn jeugd.
Maar zo genoeglijk en rijk is het niet altijd
geweest. In de laatste oorlogsjaren waren sigaretten en
shag, - om over sigaren nog maar te zwijgen - uiterst
zeldzaam en was de verstokte roker (is geen onruststoker,
volgens een ander pijpenrekopschrift) aangewezen op
surrogaatrommel (‘blazertjes’) of eigen teelt.
Ook wij verbouwden tabak in de tuin. De grote
bladeren werden eerst aan de waslijn te drogen gehangen
en nadat ze waren ontdaan van de nerven later in huis
verder gedroogd, fijngewreven en in een blikken bus met
enkele aardappelschillen voor net voldoende vocht ter
verdere bewerking bewaard.
Dat verdere bewerken bestond eruit kleine,
afgepaste plukjes te maken, die dan in een vloeitje (het
was steeds moeilijker om aan vloeipapier te komen)
werden gestopt en in een rolmachientje tot sjekkie
gedraaid. Ik heb mijn vader hierbij vaak geholpen.
De oogst was ten dele voor eigen gebruik, maar
ook voor de vaak bezochte familie in Lage Zwaluwe en
voor de ruilhandel. Eigen teelt voor een enkele knot wol,
een lapje stof, een kluitje boerenboter of enkele punten
van een bonkaart.
Een keer heb ik mijn vader, opa en ooms Han en
Piet op een wel zeer bijzondere manier met rookwaar
kunnen verrassen. Boven het Hollands Diep - we
logeerden weer eens bij opa Lam - was een Amerikaanse
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bommenwerper afgeschoten. Een van de vliegers, die
zich met een parachute had kunnen redden maar een been
gebroken had, werd door enkele Duitse militairen, onder
wie een officier, in een open luxe wagen naar de naast
opa wonende huisarts gebracht om daar behandeld te
worden.
Dat veroorzaakte een fikse oploop van nieuwsgierigen, onder wie mijn persoontje. Toen de piloot,
ondersteund door twee militairen, weer buiten kwam om
vervolgens te worden afgevoerd, deelde hij eerst
handenvol sigaretten uit aan de omstanders.
Ik kreeg er een stuk of vijf waarmee ik onmiddellijk de
trap op, naar mijn opa’s huiskamer, snelde.
Wat een vreugde onder die volwassen mannen.
‘Een echte Virginia’, aldus mijn vader terwijl hij de rook
diep inhaleerde.
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Briefjes
Hoe lang het duurde, dat weet ik niet meer. Ik heb
verzuimd mijn vader te vragen wanneer de joodse familie
Krop uit Rotterdam precies bij ons ondergedoken heeft
gezeten. Het betreft hier zogenaamde gekerstende joden;
de dominee heeft de familie Caljouw kennelijk als
betrouwbaar aangemerkt en gunt ons arbeidersgezin
(vrijwel het enige van zijn gemeente) de extra inkomsten
van het kostgeld. Ons toch wel armetierige huisje is voor
deze in mijn ogen deftige familie eigenlijk te min maar
wat zijn ze altijd vriendelijk.
Hier moet voor ik het vergeet met nadruk worden
gesteld, dat de NSB-gezinnen in onze buurt heus wel van
dit onderduikgeval op de hoogte moeten zijn geweest.
Maar ze hebben ons nooit verlinkt.
Vanwege de stookkosten bivakkeren we vooral in
de eigenlijk veel te kleine keuken. Ik herinner mij hoe die
joodse gasten, in vereniging, voedselpakketjes zitten te
maken voor familie en vrienden in kamp Vught. Via het
Rode Kruis bestaat een dergelijke mogelijkheid de
kampbewoners van wat extra’s te voorzien. En op een
geraffineerde manier corresponderen zij met de
geadresseerden, al is hier vanzelfsprekend sprake van
eenrichtingsverkeer.
Uit de doorgaans dikke sneden roggebrood (dat
scheelt ook in het zo spaarzame beleg) wordt een kapje
gesneden. Daarin gaat een briefje, kapje erop; dik
margarine en jam (brood met kaas kan wellicht door de
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bewakers gepikt worden, zo vreest men) en dan vetvrij
pakpapier er omheen.
Als kennelijk de situatie voor deze familie toch te
riskant wordt vertrekt zij, letterlijk met de Noorderzon…
Maar ze blijft in de gedachten van mijn moeder.
Want ondanks het verpletterende verlies van mijn
broertje direct na het einde van de oorlog, stuurt ze een
rijk gevuld pakket levensmiddelen, door mijn vader als
sergeant-foeragemeester bij de grenswacht
‘georganiseerd’, naar het bij haar bekende adres van de
familie in Rotterdam. Uiteraard in de hoop dat zij de
oorlog overleefd heeft en weer thuis zal zijn. Telefoneren
is in die dagen een onmogelijkheid.
Het versturen van de pakketjes gebeurt in het
kader van de actie Zuid helpt Noord, een humanitaire
activiteit van de hoogste orde uit een totaal berooid en
grotendeels verwoest Brabant waarover ik eigenlijk nooit
meer een woord heb gehoord of gelezen.
Tot onze grote vreugde krijgen we antwoord,
vergezeld van wat geld en andere stoffelijke blijken van
waardering. De familie schijnt kort na de oorlog naar toen nog - Palestina te zijn geëmigreerd.
Ik plaats bijgaand deze dankbrief, die mijn vader
altijd in zijn kistje met voor hem belangrijke papieren
heeft bewaard, mede uit respect voor mijn (te) jong
overleden moeder, integraal en zonder verder
commentaar.
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Wees gegroet
Wees gegroet Maria, Moeder van God, Gij zijt de
Gezegende onder de vrouwen, Uw Rijk kome…
Verwarde flarden van de rozenkrans;
tikkende kraaltjes door de benige
vingers van een oud vrouwtje. Ik kan
er bijna niet van slapen. En dan die
stank.
We hebben de buren K. in
onze schuilkelder gehaald, hun kindse
grootmoeder inbegrepen, die door
mijn vader als godsdienstwaanzinnig
wordt beschouwd. Zij is vanwege het
gevaar uit Den Bosch naar haar
familie in Vught geëvacueerd. Maar
ook hier vallen de granaten bij de
Ausweis
vleet.
Veel te laat heeft de buurman een kuiltje in
zijn tuin gegraven met wat plankjes er
overheen en daar liggen ze dan onder, luidkeels biddend.
Neen, dan het fort dat mijn vader heeft
geconstrueerd en waarbij ik hem geducht heb geholpen.
Het zou op de Grebbeberg niet hebben misstaan. Dat kon
een granaatinslag best aan. Met telkens vers stro uit de
schuur wordt de strijd met het grondwater aangegaan, een
gevecht dat echter stilaan wordt verloren.
Grootmoeder K., die alles laat lopen - incontinent
zouden we nu zeggen - zit voor ieders gemak permanent
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op een grote zinken emmer, een handdoek onder haar
schrale blote billetjes voor het ‘doorzitten’.
Pas als er sprake is van een vuurpauze kan het
gordijn, een dikke molton deken, voor de ingang weg.
Deze zou volstaan voor de talloze granaatscherven,
waarmee de achtertuinen in onze straat bezaaid zijn en
die menige maishalm en bonenstaak hebben geveld. Om
over de ramen van huizen en schuren maar te zwijgen.
Tot onze grote schrik verschijnt er twee keer een
met zwarte strepen beschilderd gezicht in de opening van
de schuilkelder nadat met de loop van een geweer de
deken opzij is geduwd. Kijken of zich hier vijanden
hebben verstopt. De eerste keer de overbekende
Stahlhelm als direct bewijs dat de bevrijding nog verre is.
Dagen later de platte helm van een Engelse soldaat, een
eerste kennismaking met de vrijheid maar nog geen reden
om juichend de straat op te gaan. Overal wordt nog
geschoten.
Overdag, tijdens lange vuurpauzes, bereidt mijn
moeder op een vuurtje een krachtige soep van met zorg
geschept slootwater (zo weinig mogelijk watervlooien,
kroos en andere ongerechtigheden), stukjes paardenvlees
en ‘groenten uit eigen hof’ zoals ze plechtig als
exclusiviteit aankondigt. Het vlees is van een door
scherven gesneefd en bij de boeren weggehaald paard
waarmee de Duitsers hun rollend materieel gaande
houden.
Een koninkrijk voor een snufje zout (om over
peper maar te zwijgen), zo betoont mijn moeder als
autodidact haar eruditie.
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Vier tuinen verderop, naast het NSB-gezin W.,
hebben de gezusters H. hun broer, ook al uit Den Bosch,
als schuilkeldergast. Ook daar de strijd tegen het
grondwater. Juist als deze evacué in de schuur vers stro
haalt vallen daar twee granaten op. Mijn vader, met zijn
militaire- en oorlogservaring, heeft niet alleen hem maar
ook diverse andere burgerslachtoffers, voorzien van een
naamplaatje, in een tijdelijk massagraf ter aarde besteld.
Dan kon later de officiële begrafenis volgen. Zijn
Ausweis heeft hem daarbij voor een verlate
Arbeitseinsatz behoed.
Hij is hiervoor als toch protestant door pastoor E.
ten volle geprezen.
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Schurft
Van weken als een mol onder de grond leven, slapen op
wat vochtig en half vergaan stro; daar krijg je schurft van.
Lelijke rode plekken over je hele lichaam die
afschuwelijk jeuken maar die je vanwege het
infectiegevaar niet mag openkrabben.
Direct nadat we zijn bevrijd en de schuilkelder
kunnen verlaten - ook al vallen er nog geregeld Duitse
granaten, afgevuurd van de overzijde van de Maas - word
ik ervoor behandeld. En ik niet alleen. De grote zaal van
het parochiehuis is afgeladen met schurftpatiënten; de
vrouwen en meisjes door een groot dekzeil gescheiden
van de mannen en jongens.
Het is nog de tijd van een heren- en een damesbad
in de gemeentelijke zweminrichting De IJzeren Man.
Gemengd zwemmen is slechts toegestaan aan getrouwde
paren met hun kinderen (tot tien jaar).
Geadviseerd wordt de alleroudste kleren te dragen
en het haar kort geknipt te houden. Dat laatste is voor
jongens de normale dracht want hoe korter hoe minder
vaak naar de kapper… Ook moet je schone kleren bij je
hebben.
Het is voor mij een volstrekt vreemde ervaring.
Zelf geheel naakt met een miniem piemeltje te moeten
staan tussen grote volwassen kerels met in mijn ogen
enorme geslachtsdelen, waar ik, zo is mij geleerd,
vanzelfsprekend niet naar mag kijken maar je ontkomt
niet aan die aanblik.
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Een militaire ziekenbroeder (zo noemen we die
naar katholiek spraakgebruik) met enorme rode
handschoenen van rubber tot halverwege de arm, vult
zijn beide handen met een grote klodder gelige zalf uit
een enorme bus. Die legt hij op je hoofd en van daaruit
bestrijkt hij je hele lichaam met het naar zwavel, zoals ik
me herinner, riekende spul.
Tussen je billen en verder in het kruis en zelfs
tussen de tenen wordt de zalf aangebracht. Daarna moet
je ongeveer een half uur het goedje op je laten inwerken
waarna je met een enorme brandslang met koud tot half
lauw water wordt schoongespoten. Dan afdrogen met de
zelf meegebrachte handdoek en de schone kleren aan. De
oude plunje wordt op het achtergelegen terrein met
benzine besprenkeld en verbrand.
Ik krijg ook nog het advies me door de huisarts
voor hongeroedeem te laten behandelen en als de
schurftkorsten op m’n hoofd verdwenen zijn moet ik me
ook nog laten ontluizen.
Alsof m’n moeder niet vrijwel dagelijks met de
zogeheten netenkam in de weer is geweest…
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Bang
Wat was hij altijd bang, mijn broertje. Op de lange
zandwegen naar de openbare kleuterschool, later de
eerste klas van de grote school. Van het luchtalarm, de
talloze luchtgevechten, waarbij brandende vliegtuigen
neerstortten.
Ik vond het wel spannend wat zich daar boven
allemaal afspeelde; soms doken we achter een bosje in de
berm als het geschiet en motorkabaal te nabij was.
Onze huisarts veronderstelde dat het bedplassen
van mijn broertje, dicht tegen mij aangeklemd,
voortkwam uit die angst en dat het wellicht raadzaam zou
zijn hem bij de nonnen, in de parochie, vlak bij huis, naar
de kleuterschool te laten gaan.
Mijn vader is daarop onmiddellijk bij de soeur
gaan informeren wat de mogelijkheden waren voor een –
tijdelijke – opvang. Daar kon echter geen sprake van zijn.
Een protestants kind in de klas; ja zelfs het schoolpleintje
was voor dezulken al verboden gebied.
Na de bevrijding, waarbij mijn vader zich in
parochieel verband stevig had onderscheiden, heeft hij
deze zaak, die hem nog altijd zeer ‘hoog zat’ opgenomen
met de pastoor, die hem om zijn inzet veelvuldig had
geprezen.
Deze goedmoedige priester, die geregeld ook bij
ons over de vloer kwam, zei zich diep te schamen voor
dit incident dat zijns inziens weinig of liever niets met de
door Onze Lieve Heer gepredikte naastenliefde van doen
had.
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Toen mijn broertje direct na de oorlog verdronk
lag hij toch bij de nonnen opgebaard. Niet in de kapel
maar in een soort waslokaal dat voor deze gelegenheid
was uitgeruimd waardoor het er toch nog wat plechtig
uitzag.
Als in de laatste gevechtsdagen nog een aantal
Nederlandse onderduikers door de Duitsers wordt
gefusilleerd krijgen alleen de katholieke slachtoffers
tijdelijk een plek op de roomse begraafplaats. De anderen
worden tijdelijk in ongewijde aarde te ruste gelegd.
Ja, het Christelijk Democratisch Appel was toen
nog ver weg…
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Klompjes
‘Jongens, kunnen jullie wel zwemmen?’ ‘Ja, mijnheer’,
zo antwoorden we met z’n drietjes de passerende
wandelaar. Mary S., mijn broertje Lam en ik hebben van
de overal rondslingerende jerrycans en het veelvuldig in
bomen hangende veelkleurige telefoondraad een vlotje
geconstrueerd. Ook een peddel is gauw gemaakt en
daarmee varen we om beurten - er is slechts plaats voor
twee - op het zandwinputje nabij het Drongelens Kanaal.
Het is de beurt aan Mary en mijn broertje de oversteek te
maken. Ik sta ze op te wachten aan de overkant.
Plotseling slaat het gammele vlotje om en beiden
liggen in het water. Een soort verlamming maakt zich van
me meester. M’n broertje kan niet zwemmen; ik zelf
trouwens ook niet.
Mary komt op ‘z’n hondjes’ met de armen
klauwend naar de kant maar m’n broertje zakt weg, komt
weer boven. Het is een meter of tien uit de kant. Ik kan
niks doen, zie z’n angstige blik; hij beweegt bijna niet.
Dan verdwijnt hij geheel; even later floepen kort na
elkaar z’n klompjes boven water en drijven van de kant
weg.
Het lijkt wel een eeuwigheid voor ik me kan
bewegen, dan ren ik om hulp. Bij het eerste huis word ik
weggestuurd, bij de buren komt een man op zijn sokken
naar buiten en gaat met me mee. Ik wijs aan waar het
gebeurd is, bevend over m’n hele lichaam. De man knikt;
hij zal de politie bellen want de put is peilloos diep. Hij
stuurt mij naar huis. Mijn moeder is boodschappen doen,
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mijn vader dient bij de grenswacht in Babberich. De
buurvrouw vangt mij op en zal later mijn moeder
inlichten.
We hebben jaren in hetzelfde bed geslapen. Wat
mis ik ‘s nachts zijn warmte en ook wel zijn gezeur:
Moeke, Co leest niet voor!
Daar ligt hij dan, inwit, met gevouwen handjes
opgebaard bij de nonnen. We gaan tweemaal daags
kijken, telkens afscheid nemen. Mijn vader kan niet
worden bereikt. Het is ook nog maar net twee weken na
de capitulatie, de post, telefoon, telegraaf functioneren
nog bij lange na niet.
Dan, op de dag van de begrafenis, komt een jeep
ons straatje binnenrijden. Mijn vader, onwetend, de auto
vol met lekkers dat hij als foeragemeester te pakken heeft
kunnen krijgen, kan onmiddellijk met een handjevol
buren en enkele familieleden die we wel konden bereiken
aansluiten.
Op de openbare begraafplaats staan klasgenootjes
en de kinderen van de zondagsschool rond de groeve.
‘Neem Heer mijn
beide handen en
leid Uw kind….’
Zijn grafje
ligt naast dat van
zijn vriendje Paultje
Eschauzier. Een
paar maanden
eerder door een
Canadese truck
overreden. Tot aan
!66

zijn dood heeft mijn vader het grafje van zijn jongste
zoontje onderhouden; daarna heeft papa/ome Lambert die oma en ik naar mijn broertje hebben vernoemd - deze
zorg ‘als Bosschenaar’ overgenomen.
Als we er minstens een keer per jaar langsgaan
nemen we ook het grafje van Paultje onderhanden. Hij
was enige zoon. Al ruim twintig jaar geleden stopte vrij
abrupt het onderhoud; zijn ouders waren kennelijk
overleden.
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Opa
Daar zit hij dan,
terneergeslagen, aan ons
keukentafeltje, mijn opa,
een rieten koffertje met
wat lijfgoed naast hem.
Hij is net vrijgelaten uit
kamp Vught, waar na de
bevrijding de NSB’ers en
anderen, die ‘heulden met
de vijand’ zoals
zwarthandelaren, worden
opgesloten. Zijn eerste
gang was vanzelfsprekend
naar ‘ons Jo’, zijn dochter,
mijn moeder, op
anderhalve kilometer van
Opa Lam, links met bolhoed, bij
het voormalige
de trouwerij van dochter Jo.
concentratiekamp
woonachtig.
Overijverige leden van de BS, de Binnenlandse
Strijdkrachten, die meteen na de oorlog overal opduiken
doch tijdens de bezetting, volgens mijn vader,
onzichtbaar zijn geweest, hebben hem in zijn woonplaats
Lage Zwaluwe van huis gehaald en naar Vught doen
transporteren.
Waarvan hij werd verdacht is nooit duidelijk
geworden want hij was geen lid van de NSB noch had hij
ooit iemand verraden. Maar hij werd als pro-Duits
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beschouwd. Immers hij ontving, als ‘griendbaas’ die aan
vele dorpsgenoten (seizoens)werk bood, geregeld Duitse
autoriteiten om aan de benodigde papieren te komen om
het familiebedrijf Dubbelman in het immense
getijdengebied de Biesbosch te kunnen voortzetten.
Die toen nog vrijwel ontoegankelijke riet- en
wilgenwereld was tevens schuilplaats voor vele
onderduikers, onder wie joden en ook ‘de ondergrondse’,
het verzet, had er domicilie. Vandaar dat de bezetter
uiterst omzichtig omging met vergunningen en andere
door hem noodzakelijk geachte documenten om er te
kunnen verblijven en werken.
Mijn wat wereldvreemde opa, die als concessie
had moeten bezweren geen enkele vijandige actie tegen
de Duitsers te ondernemen of steunen, ervoer de
bezettingsautoriteiten, onder wie hoge officieren, als
uiterst correct optredende lieden.
Gelukkig werd bij een eerste verhoor in Vught al
snel duidelijk dat mijn opa ten onrechte was aangehouden
en werd hij direct vrijgelaten.
Hij heeft echter aan deze gebeurtenis een
onherstelbare wrok jegens de Nederlandse overheid
overgehouden, zo zelfs dat hij, toen zijn bedrijf failliet
was (er bestond niet langer behoefte aan riet en
wilgentenen) en hij in armoedige omstandigheden kwam
te verkeren, weigerde zijn - later ingestelde ouderdomstoelage te incasseren. Hoezeer hij ook ‘het
trekken van Drees’ als een terechte en sociaal
rechtvaardige aangelegenheid beschouwde, deze
voorziening was aan hem niet besteed.
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De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat mijn opa,
veel te filosofisch ingesteld en daardoor absoluut niet
zakelijk, wel degelijk pro-Duitse althans anti-Engelse
gevoelens koesterde. Dat kwam door de Boerenoorlog in
Zuid-Afrika die rond de vorige eeuwwisseling werd
uitgevochten en waarbij de Britten onze stamverwante
Boeren zo hadden misjegend. Het woord ‘apartheid’ had
toen nog niet de betekenis die we er een dikke honderd
jaar later aan geven… Bij mijn opa, waar ik vele
schoolvakanties doorbracht, heb ik ook heel wat
Afrikaanse boeken verslonden. Ik herinner me nog titels
als ‘Onder den baobab’ en als een van z’n erfstukken
bezit ik het ‘Gedenkboek van den oorlog in Zuid-Afrika’,
in 1904 uitgegeven.
Is het mijn opa maatschappelijk niet voor de wind
gegaan, ook in familiale aangelegenheden was hij verre
van gelukkig. Na de dood van een 5-jarig dochtertje
verloor hij al snel zijn vrouw en draaide als weduwnaar
(wat hij zijn hele toch lange leven gebleven is) voor gezin
en zaak op. In de oorlog verloor hij een dochter, zijn huis
werd verwoest, zijn jongste zoon sneuvelde in
Nederlands-Indië, twee kleinkinderen verdronken, onder
wie mijn broertje Lambert dat naar hem was vernoemd.
Zoon Han en dochter Jo, mijn moeder, ten slotte, stierven
op vrij jeugdige leeftijd.
Anders dan voor mijn andere opa, naar wie ik ben
vernoemd, koesterde ik warme gevoelens jegens opa
Lam, wiens oudste en heel lang ook enige kleinzoon ik
was. Bij opa Co met zijn zestien kinderen en vele
kleinkinderen moest de liefde te zeer worden gedeeld…
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Majesteit
Van onze koningin
kan ik me eigenlijk
geen voorstelling
maken. Nadat we in
het zuiden zijn
bevrijd komt haar
portret weer
tevoorschijn: een
kolossale vrouw in een hermelijnen mantel met sjerp en
kroontje op het hoofd.
Ik begrijp dan ook niet goed waarom iedereen
goedbedoeld, dat wel, over Willemientje spreekt. In mijn
fantasie twee meter majesteit - ooit dacht ik zelfs dat ze
nooit, zo ordinair, naar de wc hoefde - daar past geen
verkleinwoord bij.
Op woensdag 22 maart 1945 bezoekt ze Den
Bosch. Vanzelfsprekend alle aanleiding om met moeder,
broertje en zusje naar de Brabantse hoofdstad te lopen, in
fikse pas. Over de wiebelende plankjes van het smalle
voetgangersbruggetje met als leuning slechts een touw,
pal naast de baileybrug en hoog boven het kolkende
water van de Dommel en de Aa, die daar ongeveer
samenkomen en later de Dieze vormen. Voor iemand als
ik, met een bijna ziekelijke hoogtevrees, geen pretje.
Tussen nog wallen van puin, zo herinner ik me er vielen minimaal 150.000 granaten op de stad, zo werd
later geboekstaafd - door de Vughterstraat naar de Markt,
waar het zwart van de mensen staat.
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En dan wordt mijn zoveelste kinderdroom
verstoord. Op het bordes van het beschadigde stadhuis
verschijnt een piepklein dametje, een opoetje met van die
dunne beentjes. We zingen uit volle borst het Wilhelmus
en Oranje Boven en ook aan juichen geen gebrek.
Omgeven door allerlei hoge omes blijft ze zeker wel een
kwartier staan, terugzwaaiend. Dan weer op huis aan.
Nog maar nauwelijks de Markt de rug toegekeerd
horen we het zo bekende gehuil van granaten en de
inslagen. De Duitsers hebben vanuit Hedel, aan de
overzijde van de Maas, hemelsbreed vijf kilometer van
de stad, een salvo op het centrum gelegd. Waarschijnlijk
verraden werk. Gelukkig is de Markt al grotendeels leeg.
Toch vallen er nog zes doden en tien gewonden.
Daar lees of hoor je eigenlijk nooit over, in
tegenstelling tot de schietpartij op de Amsterdamse Dam.
Er gaat geen 4 mei voorbij of daar wordt ruimschoots
aandacht aan besteed. Een wat navrante ervaring vanuit
de provincie, die terecht vindt dat de grachtengordel wel
erg het nieuws, zoals het oorlogsgebeuren, exclusief voor
de hoofdstad claimt.
Acht jaar later zie ik dan inmiddels prinses
Wilhelmina opnieuw, bij de watersnood op ZeeuwsVlaanderen, waar ik als hulpverlener een handje toesteek
bij het dichten van de zeedijken. Nog kleiner, nog meer
opoetje; welhaast een theemutsje met nog dunnere stekjes
eronder.
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V1
Vrijwel meteen nadat we zijn bevrijd en de Duitsers zich
tot achter de Maas hebben moeten terugtrekken wordt
een Poolse onderofficier bij ons ingekwartierd. Zijn naam
ben ik vergeten maar mijn vader, die voor iedereen een
passende karakteristiek heeft, noemt hem Iwan, wat
eigenlijk een Russische naam is.
Iwan spreekt wellicht wel Engels, maar aangezien
we daar geen woord van verstaan behelpen we ons met
gebrekkig Duits. Spiel Kart, spiel Kart, is een van zijn
gevleugelde gezegden waarmee hij kennelijk op een van
zijn belangrijkste hobby’s doelt. Mijn ouders voelen zich
dan ook moreel verplicht vele uren van de avond aan de
keukentafel een potje kaart met hem te spelen.
Dat doe je graag voor je bevrijder, die bovendien
vanuit de kazerne vaak wat lekkers meebrengt zoals
cakezacht wittebrood met alle mogelijke soorten heerlijk
beleg. Hij ruikt voortdurend naar de drank en trakteert
dan ook diverse keren op een flesje Schnaps, zoals hij
alle sterke drank noemt. Hij kan ook weemoedig zingen
nadat hij ons voor de zoveelste keer wat fotootjes van
waarschijnlijk zijn ouders, vrouw en kinderen heeft laten
zien. Wantrouwig is hij ook want hij spreekt voortdurend
over partizanen en mijn moeder ontdekt bij het opmaken
van zijn bed dat hij een pistool onder zijn kussen heeft
verstopt.
Opmerkelijk bang is hij voor de V1, de Duitse
vliegende bom die eruit ziet als een vliegtuigje en
waarvan er zo’n tweeduizend over Vught en omgeving
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V1
zijn gevlogen. Je hoort ze naderen door hun zware
motorgeronk. Slaat die motor af, soms na enig haperen,
dan weet je dat hij zal neerstorten en een geweldige
explosie veroorzaken.
Wij zelf reageren, nadat we maanden lang het
gehuil van vele tienduizenden granaten en hun inslag
hebben gehoord (en de Duitsers blijven ons van boven
Den Bosch nog voortdurend bestoken) laconiek op dit
gevaar. Echter niet Iwan. Zodra hij zo’n ding aan hoort
komen pruttelen rent hij het huis uit en duikt op de stoep,
pal tegen de muur met de buren, languit in dekking.
Bij de V2, een raket die sneller dan het geluid en
ook veel hoger vliegt - je kunt hem eigenlijk niet echt
zien - is er geen tijd voor dit in onze ogen onbegrijpelijke
angstgedrag.
Mijn nogal anti-paapse vader komt een keer thuis
met wat hij nou een typisch roomse aflaat noemt: een op
‘oorlogspapier’ gedrukte afbeelding van de Heilige
Maagd Maria, staand op een wolk boven de afgeknotte
Lambertustoren van Vught, haar armen bezwerend
gespreid boven een overvliegende V1.
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De onderstaande tekst heb ik altijd onthouden:
Onze Lieve Vrouwke,
gift ‘m nog ’n douwke,
gift’ m nog ’n zucht,
dan valt ie nie in Vught.
Dit prentje is als aandenken en
oorlogssouvenir met een
krakkemikkige uitleg in
Nederlands-Duits aan de zeer
katholieke Iwan overhandigd
waarbij mijn vader nog mompelt
dat die rotbom dan kennelijk wel
op het toch ook zeer katholieke
Helvoirt mag vallen.
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Churchill
Had mijn NSB-vriendje Ch. een
haast vanzelfsprekende voorkeur
voor Hitler als de grootste held die
het mensdom heeft voortgebracht, ik
hield het als de meesten van mijn
andere speelmakkertjes op Churchill.
Dat lag toen minder voor de hand
dan het nu lijkt. Want kon je niet
dagelijks in de krant Het Huisgezin
(het latere Brabants Dagblad) uit de
Wehrmachtberichten concluderen dat
het Duitsland ‘op alle fronten’ beter
ging dan Engeland?
Overigens las ik de krant voornamelijk vanwege
het voetbalnieuws en Tom Poes. Om te laten zien hoe
goed ik al lezen kon mocht ik echter graag enkele koppen
van de voorpagina, als ik de krant uit de gang gehaald
had, mijn moeder voorhouden. Zo herinner ik me nog
duidelijk de tekst ’Hitler spreekt in het sportpaleis’.
Terug naar mijn held Churchill. Ik maakte grote
indruk op mijn jeugdige toehoorders met het verhaal dat
de grote Engelse staatsman en later ‘man van de
twintigste eeuw’ tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika
als correspondent van de Morning Post bij een aanslag op
een Engelse trein door de Boeren was aangehouden en
hoe hij later wist te ontsnappen. Wijsheid die ik uit het
Gedenkboek van den Boerenoorlog in Zuid-Afrika van
mijn opa uit Lage Zwaluwe had.
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Anders dan van Hitler had ik in die tijd van de
Duits-propagandistische radio en krant, op het
jeugdprentje uit genoemd gedenkboek na, geen idee hoe
mijn held Winston (van wie wel smadelijke cartoons
bestonden) er uitzag.
Daar kwam gelukkig vlak na de bevrijding een
eind aan. Want plotseling ging het gerucht dat, tezamen
met Prins Bernhard, Winston Churchill Vught zou
bezoeken. Het gezelschap zou, aan de kop van mijn
woonstraatje, door de Loonse Baan komen. En inderdaad,
voorafgegaan door enkele militaire wagens, zag ik een
zwarte personenauto waarin achterin een oude man met
de eerste twee vingers van zijn rechterhand opgestoken;
het bekende V-teken. Van de prins herinner ik me niets.
Was dat nou alles? Toch was ik zo groots als een
aap Churchill in levenden lijve te hebben aanschouwd,
een ervaring die thuis door mijn ouders als louter fantasie
werd afgedaan.
Pas zo’n twintig jaar later haalde ik alsnog mijn
gelijk toen in de tv-documentairereeks over de bezetting
van het bezoek door Churchill aan Den Bosch en Vught
gewag werd gemaakt.
Bijna vijftig jaar later was ik, met een groot
gezelschap, op bezoek in Kopenhagen. We kwamen langs
het Churchillpark en ik kon als enige zeggen dat ik de
naamgever had gezien.
Mijn kamer toen ik in Amsterdam bij Het Vrije
Volk werkte lag: jawel, aan de Churchilllaan.
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Tegel

Lijdt U mijn ondersaeten
God zal u niet verlaten
’t Water moge stijgen
Neerland zal herrijzen
1944-1945
Deze tekst op een tegel, waarop tevens afgebeeld een
onder water staand landschap met enkele huizen, bomen
en een kerk, afkomstig uit de nalatenschap van mijn
vader, brengt me tot de volgende herinneringen aan mijn
grootouderlijke huizen.
Direct na de oorlog zijn ‘opa en opoe Zeeland’ in
Oost- en West-Souburg veertig jaar getrouwd. Hoe er te
komen? En hebben mijn grootouders en de vijftien broers
en zusters van mijn vader met hun familiale aanhang de

Mijn vader
(uiterst rechts)
met 15 broers
en zusters
tijdens de 40jarige bruiloft.
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strijd overleefd? Er is immers bitter gevochten in
Zeeland, Brabant en Arnhem, de woonomgeving van de
meeste ooms, tantes, neven en nichten. Heeft mijn vader
als sergeant bij de grenswacht niet zijn zus Coba met haar
verloofde uit het verwoeste Velp naar Vught gehaald? En
staat niet Walcheren geheel onder water, nadat de
geallieerden de Westkapelse zeedijk van dit door de
Duitsers zwaar verdedigde schiereiland kapot hebben
gebombardeerd? Wordt er trouwens wel een feest
gehouden bij gebrek aan zelfs de eerste benodigde
levensmiddelen en niet te vergeten drank?
Mijn vader, foeragemeester, weet raad, na
moeizaam telefonisch contact. En zo kan met enkele
rieten koffers vol lekkers van de geallieerde troepen zoals
kaas en boter in blik, suiker, pakken bloem (voor het
bakken van taart) en niet te vergeten chocolade de reis
naar Vlissingen worden ondernomen.
Het blijkt dat in een van de weinige niet
beschadigde huizen en wel dat van een tante in genoemde
stad, hoog bij de boulevard gelegen en daardoor
onbereikbaar voor het water, het feest zal worden
gevierd.
De reis vanuit Den Bosch met legertrucks,
legerbussen, stukje stoomtrein op enkel spoor en vele
uren wachten en telkens weer overstappen, duurt ruim
één dag en er is zelfs kort sprake van de mogelijkheid dat
we in Goes moeten overnachten.
Maar uiteindelijk is er het ontroerende weerzien;
‘slechts’ een neefje is bij de vele bombardementen
omgekomen en mijn broertje is direct na de capitulatie
verdronken. De materiële schade, vanzelfsprekend
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allemaal minder erg, is
eigenlijk niet te beschrijven.
De dag na het feest
ben ik met enkele ooms bij
laag water naar mijn
grootouderlijk huis geweest.
Via glibberige planken kan je
de straat en het huis in. Bij
vloed komt het schadelijke
zoute water tot net onder het
plafond, zo blijkt uit het
afgebladderde behang en tot
waar de schelpen zitten. Wat
een troosteloze aanblik.
Tien jaar later, de
wederopbouw is al ver
Het grootouderlijk huis te gevorderd, het gouden
Souburg met vader als
huwelijksfeest. En weer een
kleine zelfstandige
decennium verder de 60-jarige
met hondenkar
bruiloft. Wat een feest. De
Provinciale Zeeuwsche Courant
plaatst een foto van de echtelieden. Temeer daar alle
zestien kinderen in goede gezondheid van deze
bijzondere gebeurtenis getuige kunnen zijn.
’t Hoog Huis - Mijn andere grootouderlijk huis is zo
mogelijk nog zwaarder getroffen. Het is het voormalig
raadhuis van Lage Zwaluwe, in het dorp algemeen
gekenschetst als ’t Hoog Huis, waar mijn moeders vader al weduwnaar voor ik geboren word - met zijn gezin
woont (alleen mijn moeder is getrouwd). Van dit
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prachtige
monumentale pand
is de gehele
zolderverdieping in
puin geschoten;
waarschijnlijk
omdat deze, een
van de hoogste
punten van het
dorp, als uitkijk- of
waarnemingspost is beschouwd.
Ook mijn reis naar dit huis - via het al vele
decennia geleden opgeheven Langstraatlijntje, een
spoorverbinding tussen Den Bosch en Lage Zwaluwe verloopt uitermate omslachtig met eveneens vervoer via
van het leger gecharterde trucks en bussen, en ook met
diverse overstapgelegenheden.
Deze twee omslachtige reizen hebben voorgoed
beelden in mijn geheugen gegrift van de verwoestingen
die de bevrijding van het zuiden van ons land heeft
teweeggebracht.
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Vuurwerk
Als begin december de eerste rotjes knallen en de spotjes
in de geest van ‘Je bent een rund als je met vuurwerk
stunt’ weer op de buis verschijnen, denk ik onwillekeurig
terug aan het vrijwel dagelijkse vuurwerk dat ik met mijn
vriendjes in mijn prille jeugd ontstak. Met scherpe
munitie.
Na de bevrijding liggen overal verspreid scherpe
patronen van verschillend kaliber tot en met complete
granaten en mortieren toe, die we verzamelen, onderling
ruilen en op enig moment ‘afsteken’ of beter: laten
ontploffen.
Dat gaat zo: eerst ontdoen we met een tang enkele
middelgrote patronen (van zware mitrailleurs) van de
kogels en schudden het kruit in een enorme huls, gebruikt
bij zwaar geschut. Daar gooien we dan enkele handenvol
munitie in en steken een lange lont - die je ook al overal
kon vinden - in het kruit. Vaak gebruiken we als
ontploffingsmateriaal zakjes kruit, die we vooral bij
vernielde stukken geschut aantreffen. Dat voorkomt een
hoop moeizaam gestuntel met de tang om de kogels van
de hulzen te wrikken.
Eigenlijk is het nog het moeilijkst om aan lucifers
te komen. Die moet je bij een altijd waakzame moeder uit
de keuken pikken en op ontdekking staat maar al te vaak
een pak slaag. Een enkele keer zijn we in het bezit van
een voor ons kostbare benzine-aansteker, geruild tegen
een mand appelen met een geallieerde soldaat. Is eenmaal
de lont aangestoken, dan rennen we weg en zien
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vanachter een heg hoe de granaathuls staat te wiebelen
onder het spervuur van ontstoken patronen, waarvan de
kogels - onzichtbaar - tot hoog in de lucht moeten zijn
gevlogen. Wat als de zware granaathuls zou zijn
omgevallen…?
Een aparte vermelding in dit nooit eindigende
vuurwerkfeest verdient de lichtspoormunitie. De
onderkant van de kogels bevat een brandbare lading, die
we fosfor noemen naar de granaten met die naam. Je
moet bij het aansteken van deze kogels omzichtig te werk
gaan, want fosfor vreet door tot op het bot, zo hebben we
horen zeggen. Het gaat er vervolgens om wie zo’n
brandende kogel, die een fraai lichtspoor nalaat, het verst
kan gooien. We beseffen bliksems goed de gevaren van al
die spelletjes maar laten ons daar niet door weerhouden.
In dit verband moet ik wel vermelden dat een van
die vriendjes bij het demonteren van een mortiergranaat
om het leven is gekomen. Een ander vriendje wordt
gedood als hij voor het maken van een plasje enkele
meters een bosje inloopt en op een landmijn stapt.
Van al dat ‘afgestoken’ vuurwerk bouw ik een
indrukwekkende collectie hulzen op, die ik zorgvuldig en
buiten het zicht van mijn ouders op de vliering verborgen
houd. Uiteindelijk is al dat toen toch vrij kostbare
koperwerk voor een niet onaanzienlijk bedrag aan een
lorrenboer verkocht.
Van de opbrengst heb ik geen enkele cent gezien.
Het geld verdwijnt als gebruikelijk ‘met de knollen in de
pot’ geheel in het karige huishoudbudget.
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Abe
Nog jaren nadat hij was gestopt,
werd bij interlands in een bomvolle
Kuip of in het Olympisch Stadion,
vooral bij enige tegenslag, massaal
om hem geroepen: Abe! Abe! Abe!
Abe Lenstra was de
droomvoetballer van mijn
kinderjaren, die ik diverse keren in
levenden lijve heb zien spelen.
Zoals in die beroemde uitwedstrijd
in Duitsland, in Düsseldorf, in 1956. Ik was daar als
militair van de Koninklijke Luchtmacht gelegerd bij de
Britse Tweede Tactical Airforce en had zowaar een
kaartje kunnen bemachtigen. Abe, eigenlijk al een beetje
in zijn nadagen, stal als matchwinner de show. Trouwens,
Bram Appel - ‘Mensch, der kann schieszen!’ - kon er ook
wat van.
Mijn oudste herinnering aan Us Abe, zoals de Fries
liefkozend werd genoemd, heb ik van enkele
kampioenswedstrijden van
BVV, de Bossche
Voetbal Vereniging,
die net over het spoor
op het complex
Heidelust aan de
Vughtse Kampdijklaan
haar velden had.
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Voor een zinken dubbeltje op de jongensrang,
uren tevoren aanwezig om maar een goed plekje te
hebben voor de strijd om de landstitel tegen Heerenveen.
Het werd echter zo druk dat ik met enkele
vriendjes, veur d’en draod werd geposteerd ofwel over
het hek werd getild, nabij de hoekvlag. Anders kon je
tussen de volwassenen, die naar de jongensrang waren
opgedromd, niets meer zien.
Er was aan zo’n eersterangsplekje een geweldig
voordeel verbonden. Doris Donhuijsen aaide je
vriendelijk over de bol als hij een corner mocht nemen en
je vroeg een metertje op te schuiven. Je kon dan tegelijk
even zijn zwarte broek of rood-zwarte kous aanraken en
voelde je een week lang een uitverkorene op wie de
vriendjes stikjaloers waren.
In de wedstrijd die ik me nog goed herinner ging
het aanvankelijk slecht met de gasten uit het hoge
noorden: ze raakten met 2-0 achter. Maar na de rust kreeg
Abe Lenstra het voor elkaar de complete nationale
achterhoede van de internationals doelman Dré Saris,
links- en rechtsback Piet van der Sluijs en Cor
Huybrechts en stopper Keesje Krijgh - we kenden toen
nog het stopperspilsysteem - dol te draaien. Heerenveen
won alsnog met 3-2.
Het publiek, vanzelfsprekend erg chauvinistisch,
aarzelde niet om de befaamde yell Abe! Abe! Abe! aan te
heffen.
Laat nou diezelfde Abe in diens thuiswedstrijd
tegen BVV, waarvan het telefonisch doorgegeven verslag
op de Bossche Markt door duizenden, onder wie mijn
persoontje, werd gevolgd, een strafschop hebben gemist.
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Althans onzen Dré stopte hem. Voor deze keeper, met
zijn platte brillantine-haar met elastiekje, werd toen zo
mogelijk nog harder gejuicht. Mede door hem werd BVV
landskampioen.
Keesje Rijvers, Faas Wilkes, keeper Frans de
Munck (de panter), later Johan Cruijff, Willem van
Hanegem, Marco van Basten, Ruud Gullit; ik heb ze
allen van nabij zien spelen. Smaken verschillen maar
voor mij was en is Abe de allergrootste!
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Heide

Op de grote stille heide was een van de vele op natuur en
landschap gebaseerde liederen die bij de wekelijkse
zangles op school op het repertoire stonden. En die
veelbezongen heide bestond ook nog in volle glorie. In
zijn grootse, onmetelijke weidsheid. Aan het eind van de
grote vakantie, op zonnige dagen, purper gekleurd, de
stilte monotoon aangevuld door het gezoem van de
talloze insecten, waaronder de honingbijen, de warme
lucht er trillend boven.
Vele zondagen gingen we er te voet of met de fiets
heen; ik gezeten voor op de stang bij mijn vader, mijn
broertje achterop en zusje achterop bij moeke. In het
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voorjaar om er de wulpen te horen jodelen, later in het
jaar om die kleurenpracht op ons te laten inwerken. Maar
vooral toch ook om te spelen met een bal, te vliegeren, te
zwemmen in de klare vennetjes.
De ouwelui gestrekt op een van huis meegenomen
oude deken en in een beschaduwde mand een paar
flessen koude thee voor de dorst en twee trommeltjes
boterhammen.
De Vughterhei, de Oirschotse hei, de
Distelbergen, Drunense Duinen; wat kwamen we er
graag, vooral als er uitzicht bestond op een flesje
priklimonade (Gazeuse) in een uitspanning als De
Rustende Jager. Steevast moesten we na thuiskomst in de
teil want ‘het zand zat tot diep in de oren’.
Wat mag ik nog graag terugdenken aan die
‘zonovergoten’ kindertijd op het Brabantse platteland.
Waar de natuur, waarop ik al vroeg door mijn ouders
werd geattendeerd, nog zo rijk voorhanden was.
Het is nu toch niet meer voor te stellen:
weckpotten vol roodbuikjes ofwel stekelbaarsmannetjes
of de ook al roodachtig getinte salamandermannetjes. Of
dozen vol van die grote meikevers. Je nam er enkele
stiekem mee naar school, blies ze warm waarna ze gingen
vliegen en als bommenwerpers door de klas cirkelden.
Grote consternatie tot uiteindelijk de grote, hoge ramen
open gingen om ze de vrijheid te geven.
Langs de zonnige spoordijk duizenden
hagedissen, die we ook trachtten te vangen maar die ons
altijd weer te snel af waren. Soms hield je slechts een
staartje in de hand, overigens in de wetenschap dat dit
vanzelf weer zou aangroeien.
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En in de schuur in een oude zinken emmer een
weeraal, die bij naderend onweer onrustig werd. In elke
tuin nestelden gekraagde roodstaartjes en tegen de
dakgoten huiszwaluwen. Bij elke boer tientallen
boerenzwaluwen. En dan die verpletterende pracht van
wilde bloemen, waar je ook keek.
Terug naar de zangles: Zonnetje gaat van ons
scheiden, Kom mee naar buiten allemaal, Klein vogelein
op groene tak, De paden op de lanen in, Hoog op de gele
wagen, Karretje op de zandweg reed, De uil zat in de
olmen, Word wakker het zonnetje is al op, Hela gij
bloempjes, In ’t stille dal, ’t Is Meie, Waar de blanke top
der duinen, Waar in ’t bronsgroen eikenhout, Een
vreemde, arme snuiter, Nu breekt uit alle twijgen, Die
winter is verganghen, Drie kleine kleutertjes, Onder
moeders paraplu…
En dat zijn dan nog alleen maar de versjes die
over ‘buiten’ gaan, het buiten van mijn kindertijd.
Ik ken ze nog allemaal van buiten.

!89

Oranje
Het was geen vlucht die u deed gaan, zo is over koningin
Wilhelmina gedicht toen zij in de meidagen van 1940
haar koninklijke kuierlatten nam overzee, richting
Londen. Maar mijn vader, de oud-SDAP’er, die na de
oorlog zijn gehele lange leven PvdA zal stemmen en niet
veel van ons koningshuis moet hebben, denkt daar heel
anders over.
Hij spreekt van hoogverraad en desertie maar
belet mij niet na de bevrijding uitgebreid aan de in mijn
herinnering talloze oranjefeesten deel te nemen waarvan
een ‘versierde optocht’ vaak het hoogtepunt vormt.
Zoals met een vriendje op diens met oranje linten
en strikken versierde step. Wie zijn step, fiets, bolderkar
of kinderwagen het fraaist heeft uitgedost valt in de
prijzen. Ik ben nooit voor zo’n oranje creatie beloond.
Weet trouwens ook niet meer waar al die feestelijke
opsmukattributen vandaan komen. In ieder geval niet van
thuis, waar zelfs de nationale driekleur door mijn moeder
op de Singer-naaimachine in het laatste oorlogsjaar in
even zovele fleurige zomerbloesjes voor haar drietal is
vermaakt.
Na afloop van zo’n zonnige optocht - ik herinner
mij zelfs geen mals voorjaarsbuitje - worden in een van
de parochiehuizen die Vught rijk is of verenigingsgebouw
Sint Joris de prijzen uitgereikt en kan een glaasje ranja
worden genuttigd en naar de fratsen van een clown
worden gekeken.
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In Sint Joris, waar ik ook nog klarinet heb
geoefend als jeugdlid van de harmonie Kunst en
Vriendschap, heb ik bij zo’n gelegenheid mijn eerste
(zwart-wit)film gezien.
Twee keer is mij, in tegenstelling tot mijn
vriendje, de toegang tot de prijsuitreiking annex drank en
voorstelling, geweigerd omdat er op mij, ‘als protestant’
niet is gerekend.
Pas veel jaren later kom ik er achter dat Hare
Majesteit nota bene zelf ook protestants is, een gegeven
dat mijn kennelijk van ‘m’n ouwe’ geërfde republikeinse
opvattingen nooit in voor Oranje positieve zin heeft
bijgesteld.
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Opoe
Het zullen er steeds minder zijn die nog kunnen zeggen
een opoe (zo werd grootmoeder in mijn kindertijd
genoemd) te hebben gehad in klederdracht. Moeder
Geerte - zoals mijn vader haar noemde - kwam eens in de
twee jaar, zo staat me bij, met opa een weekje op visite
vanuit hun woonplaats Oost- en West-Souburg op
Walcheren.
Als de stoomtrein met veel
schril gefluit en zware rookpluimen
onder de overkapping van een der
perrons van het schitterende Bossche
station (bij de bevrijding geheel
verwoest) tot stilstand is gekomen en
de passagiers uitstappen zien wij
meteen, met haar grote Zeeuwse kap
met gouden spiralen en glinsterende
dito pennen en vlindertjes, opoe,
direct gevolgd door opa met bolhoed
en rieten koffertje.
Wat ziet ze er indrukwekkend
uit. Een dikke, bloedkoralen
halsketting met gouden slot, enkele
Opoe bij de trouwerij van
zilveren gespen om de zware
haar zoon.
handgeknoopte omslagdoek op haar
plaats te houden. Het kleurig geborduurde beukje, haar
gestreepte overjurk over diverse onderjurken, haar
zwarte, van zilveren slot voorziene, schoenen en de door
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weer en wind getekende blote rode, dikke en van enkele
gouden banden voorziene armen.
Een warme band heb ik met haar helaas nooit
gehad. Als jongetje moest je sowieso niet veel van
vrouwen hebben (mijn moeder heb ik vanaf mijn zesde
weigeren te kussen). Door haar harde jeugd met grote
armoede, gevolgd door een al even hard bestaan in een
piepklein huisje waarin ze zestien kinderen ter wereld
bracht en - met letterlijk harde hand - opvoedde, met een
zeevarende man veelvuldig afwezig, had de factor liefde
zich nooit een grote rol weten te verwerven.
Mijn vader kon beeldend over haar strengheid en
tekort aan liefde vertellen. Toch herinner ik me van haar,
een van de sporadische keren enkele dagen in Zeeland
logerend, dat ze speciaal voor mij enkele scholletjes,
tevoren door haar met de fiets bij de visafslag in
Vlissingen gehaald, extra bakte; met vreugde ziend hoe
een van haar vele kleinkinderen met smaak die zilte
delicatesse verorberde. Ook neemt ze me mee naar
Middelburg, bij de Duitse inval totaal verwoest. Ik zie
daar mannen die uit de puinbergen stenen zitten te
bikken. Later verneem ik hoe opa en opoe als evacués in
de Zeeuwse hoofdstad het bombardement hebben
overleefd. Omdat ik naar haar man was vernoemd viel er
om de vijf jaar (kroonjaar) op mijn verjaardag een brief
van opoe in de bus. Daarin gevouwen een papieren
rijksdaalder. Mijn vader moest die in ‘hanepoten’
geschreven en in fonetisch Zeeuws dialect gestelde brief opoe had maar enkele klassen lagere school gehad - voor
mij vertalen. Hij moest er onbedaarlijk bij lachen en
huilen tegelijk.
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Mootjes
En wat doen we met de keizer van Japan, zo zingen we
veelvuldig op de wijs van Ouwe Taaie (laat je rok maar
waaien want er zit geen elastiek meer in…). Nederland is
bevrijd, nu ons Indië nog dat door de Jappen zo
verraderlijk is bezet.
Terug op school (de laatste oorlogsmaanden
gesloten) dreunen we de blinde kaart van de ‘Gordel van
smaragd’ op in navolging van de leerling, die ‘zijn beurt’
bij aardrijkskunde met de aanwijsstok vervult.
De rijtjes van
steden, vulkanen,
producten als rijst,
rubber, ijzer en
aardolie en
vanzelfsprekend de
belangrijkste eilanden
van deze enorme
kolonie zitten nog
Broer en zus Co en Henny voor altijd redelijk vast in
de schoolplaat van een sawa
mijn hoofd. Dat van
die eilanden eindigt
met Bali, Lombok, Soembawa, Soemba, Flores en Timor
behorend tot de Kleine Soenda-eilanden, zo leren wij.
Ook leren we Maleise woorden als kali (rivier),
banjir (water dat uit de bergen stort), pasar (markt), toko
(winkel), sawa (rijstveld), baboe (oppas), toean
(mijnheer), nonna (juffrouw), kantjil (dwerghert),
banteng (rund).
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En dan, op een zonnige dag, als de eerste
naoorlogse Koninginnedag op 31 augustus nabij komt,
hoor ik van een buurmeisje dat Japan heeft gecapituleerd.
Er zijn door de Amerikanen twee atoombommen
afgeworpen, die enorme verwoestingen hebben
aangericht, zo vertelt ze. Bommen die niet groter zouden
zijn dan een kippenei.
Ik herinner me nog de plek waar ik dit heuglijke
feit verneem: het grindpad achter onze schuur.
Enthousiast ren ik naar mijn moeder om het grote nieuws
te vertellen. Zij tempert onmiddellijk mijn geestdrift en
zegt hoe afschuwelijk dit voor die onschuldige
slachtoffers, onder wie duizenden kinderen, moet zijn.
Onschuldig, die spleetogen (zoals we over de Jappen
spreken)? Ik denk meer in termen als ‘eigen schuld’, en
‘verdiende loon’.
En wat gebeurt er met de keizer, die wij volgens
het lied in mootjes zouden hakken? We weten inmiddels
dat Hitler zelfmoord heeft gepleegd, maar Hirohito
ontspringt de dans, aldus de berichten over de
oorlogsprocessen in onze krant Het Huisgezin. Hij brengt
vele jaren later zelfs nog een officieel staatsbezoek aan
ons land.
Ik heb daar nogal moeite mee. Ongetwijfeld zal
hierbij mijn met de paplepel ingegeven antikoningsgezindheid een rol hebben gespeeld.
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Sollicitatie
Jarenlang heb ik met broer en zus S. gespeeld en er ook
enkele keren thuis Sinterklaas gevierd. Ze woonden in
een kapitale villa aan de Bosscheweg met een geweldig
grote tuin met daarin twee grote waterpartijen en een
klein siervijvertje vol waterplanten en goudvissen.
Na de bevrijding was de familie naar het koetshuis
gedegradeerd omdat meneer S. fout was geweest. Hij zat
opgesloten in kamp Vught.
De villa werd nu bewoond door de nieuwe
dominee van de vrijzinnig hervormde gemeente waarvan
wij lidmaat waren. Immers de oude dominee Van Wijhe
was overleden. Zoals ik tot ver in de oorlog met joodse
kinderen speelde, wat officieel verboden was, behoorden
ook kinderen van NSB-ouders tot mijn vriendenkring.
Mijn ouders, dus ook ik, wensten daar geen onderscheid
in te maken.
Op een zonnige woensdagmiddag via de kolossale
tuin, die aan ons toch wat armzalige straatje grensde, op
weg naar het koetshuis om mijn vriendjes S. op te halen,
zie ik een peuter bij het vierkante siervijvertje staan.
Kennelijk staat het kereltje, wat ik ook vaak deed,
geboeid en voorover gebogen naar de visjes te kijken.
Dan valt hij plotseling in het water en is tussen de
waterlelies geheel verdwenen.
Mijn eerste aanvechting is hard weglopen maar
dan lijkt het of een stevige hand me naar de waterkant
stuurt. Ik zie niks, zelfs geen rimpel. Dan doe ik maar een
graai in het wilde weg op de plek waar het kind is
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verdwenen. Tot aan mijn schouder worden de
rechtermouw van mijn jack en de eronder zittende bloes
nat.
Bij de derde poging heb ik beet en met een grote
zwieper, alsof het kind niets weegt, zet ik hem op de kant.
Hij zet het meteen op een gillen. Verward en ook wat
angstig breng ik de drenkeling naar het koetshuis en doe
mijn verhaal.
’s Avonds staat de dominee bij ons voor de deur.
Waar is de dappere held die hij graag komt bedanken?
Behalve warme teksten, die ik toch wat verlegen aanhoor,
krijg ik een papieren rijksdaalder als beloning in de
handen gedrukt.
Deze in mijn ogen enorme geldsom wordt direct
na het vertrek van zijne eerwaarde door mijn moeder
geconfisqueerd. Ik zie er zelfs geen halve cent van
terug…

En veel later…
Na mijn diensttijd werk ik ruim twee jaar bij het
Brabants Dagblad in Den Bosch als corrector omdat deze
krant conform de statuten louter en alleen katholieke
journalisten op zijn redactie mag hebben. In de avond doe
ik overigens wel wat journalistieke klusjes maar mijn
ambitie reikt verder. Ik solliciteer bij het Algemeen
Dagblad en Het Vrije Volk, toen de grootste krant van ons
land.
Bij de eerste kan ik, na een test, onmiddellijk
beginnen; voorlopig (wederom) op de correctie-afdeling.
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Voor de toenmalige partijkrant HVV moet ik eerst een
werkstuk maken over de dan plaats vindende
verkiezingen. Kennelijk is deze proeve zo goed dat ik
voor een gesprek word uitgenodigd.
Ik beland, op mijn paasbest uitgedost, in de rode
burcht op het Amsterdamse Hekelveld. Een beschroomd
provinciaaltje dat uren moet wachten omdat er meer
gegadigden zijn. Eindelijk ben ik - de ochtend loopt al
tegen het eind - aan de beurt en neem plaats voor de
adjunct-hoofdredacteur Thijs van Veen, die de grote
Klaas Voskuil, landelijk ook bekend van zijn
zaterdagavondcauserieën voor de radio, komt opvolgen.
Later zal Van Veen hoogleraar strafrecht te Groningen
worden.
Het is een aimabele man, die wordt gesecondeerd
door de strenge redactiechef Age Scheffer. Beiden zijn
inmiddels wat gaar en lichtelijk verveeld, zo zie ik direct.
De adjunct beziet mijn sollicitatiebrief en merkt dan op:
‘Zo, u komt uit Vught. Kort na de oorlog heeft mijn
broer, die dominee is, daar tijdelijk gestaan.’ Ik vul
vanzelfsprekend onmiddellijk aan dat ik diens zoontje uit
het water heb gehaald en van een wisse verdrinkingsdood
gered. ‘Bent u de knaap die destijds mijn neefje heeft
gered?’ De adjunct is volledig verrast. Ik verneem dat het
uitstekend met de ex-drenkeling is gesteld en dat hij
studeert. Met dit uitzonderlijke curriculum vitae ben ik,
zij het met een proeftijd van een half jaar, meteen
aangenomen.
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Jan-in-de-zak
Mijn vader (opa Baard), die zijn hele lange leven
doorging voor een krenterige Zeeuw (geboren in OostSouburg) heeft, toen eenmaal de welvaart ook zijn beurs
had bereikt (hij was toen inmiddels weduwnaar), nooit
bezuinigd op ‘eten buiten de deur’. Sterker, ik kan me
eigenlijk geen - veelvuldig - bezoek over en weer
herinneren zonder dat we ergens ‘een hapje gingen eten’.
Heintje Priem, zoals mijn koosnaampje voor hem
luidde, ontleend aan zijn naam Henk en hobby borduren,
was vaak gastheer.
Dat ‘smikkelen en smullen’, zoals hij steevast
opmerkte, gebeurde doorgaans in een wat duurder
restaurant en bestond minimaal uit vier gangen met een
‘mooie’ wijn. Bij dit grote genieten, zoals mijn vader en
ik dat ervoeren, hoorde onveranderlijk een wat cryptisch
stopwoord: jan-in-de-zak.
Zodra het doorgaans copieuze hoofdgerecht was
opgediend klonk het, waarbij ik veelal mijn disgenoot net
voor was. Dit telkens tot een lachbui leidend ritueel, voor
andere tafelgenoten onbegrijpelijk maar daar ook
nadrukkelijk niet voor bedoeld, deed ons even bewust
denken aan slechtere tijden.
Toen we jan-in-de-zak aten. Een in een
kussensloop verpakt mengsel van zemelen, gemalen
mais, diverse groenten uit ‘eigen hof’ zoals prei; dat alles
gebonden met aardappelmeel. Zonder zout of tropische
kruiden want die ontbraken in die laatste oorlogsmaanden
en ‘klaargestoomd’ in kokend slootwater (omdat de
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waterleiding het had begeven of alleen wat bruin drab
afscheidde).
Dit laffe goedje werd na het afkoelen en opstijven
opgediend met een lik suikerbietensiroop of een plak
kunsthoning en weggespoeld met een slok
koffiesurrogaat/taptemelk.
Jan-in-de-zak: ik kan dit gerecht helaas nooit
meer bij een lekker etentje noemen…
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2-6 R.I.
‘Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?’
‘Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad’ (twee,
drie, vier), blijf maar thuis (twee, drie, vier),
prikkeldraad’
‘Rats, kuch en bonen; is het soldatendiner’
‘Heide Marie (Maria), wollen Sie mit mir spazieren?’
‘Und wir fahren (zwo, drei, vier), und wir fahren (zwo,
drei, vier), und wir fahren gegen Eng(e)land, Eng(e)land,
ahoi’
‘Die Fahnen hoch (zwo, drei), die Reihen fest
geschlossen’
‘Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heiszt
Erika’
‘W.A. marcheert, W.A. marcheert, voor volk en vaderland’
‘It’s a long way to Tipperary, it’s a long way to go’
‘We're gonna hang out our washing on the Siegfried Line'
‘Twee-Zes RI, ha, ha, ha…’
Vught is nu eenmaal door de jaren heen een grote
garnizoensplaats met diverse kazernes en voor, tijdens en
na de oorlog marcheren vrijwel dagelijks de soldaten en
later de in het zwart geüniformeerden van de W.A., de
weerafdeling van de Nationaal Socialistische Beweging,
strak in het gelid, langs de ‘kop’ van ons doodlopende
straatje; altijd zingend.
Alleen de gevangenen van het kamp, in hun
zwart-witte pyjama-pakken, met hun kale hoofden en op
klompschoenen, zingen niet. Vele geüniformeerden
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komen bij ons over de vloer. In de oorlog onder anderen
een Duitse officier, die mijn vader, krimpend onder een
niersteenaanval, komt thuisbrengen. Duitse soldaten die
huiszoeking komen doen.
Na de bevrijding wordt een Poolse onderofficier
ingekwartierd, later gevolgd door uit Indië gerepatrieerde
sergeant-majoor van het voormalig KNIL, het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger. Op straat zie ik al die
militairen vrijwel dagelijks voorbijkomen, gezeten op het
paaltje, ook gebruikt als ‘buut’ bij het verstoppertje
spelen. Maar ook sluiten we vaak met vrindjes als
Charles, Pietje, Hugo of m’n broertje Lam aan en
proberen dan, stampend op onze klompen op het ritme,
die grote volwassen stappen te maken.
Mijn vader, gemobiliseerd als wachtmeester bij de
cavalerie, bedient zich van het vooroorlogse repertoire en
laat mij op zijn glimmende laarzen liftend meemarcheren
op deze teksten; van de Duitsers, zeer zanglustig,
herinner ik me nog meer marsliederen, maar dat gaat hier
te ver.
De Tommy’s, Canadezen, Polen, Amerikanen
zingen ook heel wat af en daarna zijn er de eigen troepen,
die worden geoefend om Nederlands-Indië weer vrij te
krijgen. Zij behoren onder anderen, zoals de titel
aangeeft, tot het tweede bataljon, Zesde Regiment
Infanterie, waar ze hun training krijgen na te zijn
ingedeeld.
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Zoals bij de OVW’ers, de oorlogsvrijwilligers,
van wie Dirkje Polak er een is. Opeens staat hij bij ons
voor de deur, vriend
van mijn jongste oom
Piet en dus eveneens
afkomstig uit Lage
Zwaluwe. Ons adres,
dat van de oudere zus
Jo, mijn moeder, is
hem van harte
aanbevolen om zich ’s
avonds wat te
Ome Piet als AAT’er voor zijn truck.
ontspannen. Dat
gebeurt – alles is nog
op de bon - met een
karig ‘bakske thee’ en
een kaakje alsook een
potje kaarten.
Tot Dirkje naar de
‘Oost’ vertrekt.
Hij wordt even later,
wat dit vervangend
Ome Piet - in het midden met jongetje ‘militair tehuis’ betreft
opgevolgd door
op schoot - te Solo, Java 1947
dienstplichtig soldaat
Piet Dubbelman, mijn reeds genoemde oom. Hij wordt
als chauffeur bij de Aan- en Afvoertroepen (AAT) naar
Nederlands-Indië uitgezonden. Dirk en Piet, twee
vrienden uit een West-Brabants dijkdorp; beiden rusten
op de erebegraafplaats Candi te Semarang op MiddenJava.
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Tanzende Finger
Op de bruiloft van een van de jongste zusters van mijn
vader raak ik, zoals mijn ouders later verklaren, zo
gefascineerd door een accordeonist dat ik zowaar op
achtjarige leeftijd zo’n instrument krijg. Een kleintje
weliswaar, met twaalf bassen, maar wat ben ik er
gelukkig mee.
De eerste beginselen
leer ik van een
oudere jongen uit de
buurt, die al snel tot
de conclusie komt dat
ik kennelijk talent
heb en dat een
professionele leraar
mij onder zijn hoede
zou moeten nemen.
Het duurdere
lesgeld kan worden
geput uit een kleine
erfenis van mijn moeders kant en zo krijg ik elke week
aan huis officieel accordeonles. Dat klinkt leuker dan het
is, want de consequentie is wel: elke dag minimaal een
uur oefenen. Noten lezen, eindeloze toonladders,
vingeroefeningen; één miljoen keer Boer er ligt ‘n kip in
‘t water; pas na maanden een simpel walsje in c. En dat
soms in plaats van schaatsen, als er weer eens ijsvrij is
wegens kolentekort op school.
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Al gauw moet er een groter instrument komen
waarbij opnieuw, zoals voor het kleine, duurzame
goederen in ruil moeten worden aangeboden. Het wordt
onder meer een vooroorlogse gabardine regenjas van
mijn vader; ik word verblijd met een opvallend witte
accordeon met tachtig bassen.
De lessen worden na een langdurige onderbreking
door de tot de bevrijding leidende oorlogshandelingen zo
mogelijk nog geïntensiveerd. Het moet in 1947 zijn
geweest, precies weet ik het niet meer, dat ik geschikt
word geacht voor een optreden op een van de vele
muziekconcoursen, die frequent in stad en land worden
gehouden.
Met het razend moeilijke Tanzende Finger van
Heinz Gerlach, ten hore gebracht op de planken van een
‘concertzaal’ (ik meen De Harmonie) in Vlijmen, haal ik
de eerste prijs. Ik kan dit nummer nu, met de beste wil
van de wereld, niet meer spelen.
Bovenstaande is eigenlijk een moraliserend
stukje. Want ik vertel dit niet uit ijdelheid maar om aan te
geven hoe in mijn jeugd (kennelijk getalenteerde)
kinderen tot prestaties worden gebracht.
Omdat mijn broertje is verdronken dien ik
onmiddellijk zwemles te krijgen. Ik vind zwemmen
dermate leuk dat ik lid van een club wil worden. Prima en
vanwege de contributie het karige huishoudbudget wat
anders gestuurd. Maar dan ook trainen! Trainen, trainen
en nog eens trainen. In de open lucht tot soms half
oktober in natuurzwembad De IJzeren Man (officieel dan
al lang gesloten maar voor de zwemclub toegankelijk).
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Bij plaatselijke en regionale wedstrijdjes, soms in de
gietende regen, slechts een handjevol publiek onder wie
steevast mijn vader. Dan heb je toch zeker te winnen…!
Bij nationale wedstrijden uiteindelijk kampioen
schoolslag junioren.
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Dali
We lopen in ganzenpas, gelaarsd en een schop over de
schouder, op de beschoeide kruin van de dijk bij
Hontenisse in Zeeuws-Vlaanderen. Het is prachtig weer
met een snijdende oostelijke wind en een zon die scherp
weerkaatst op het water van de Westerschelde.
Het is laagtij en dus kunnen we, als hulpverlener, de natte
slikken op om zandzakken te vullen voor in de bekisting,
die terzelfder tijd wordt getimmerd en die het gapende
gat in de dijk moet dichten. Het zijn de eerste dagen van
februari 1953.
We komen uit de richting Kloosterzande. Rechts
van ons het steile, kletsnatte, met modder besmeurde
dijktalud en aangrenzend de polder, vrijwel geheel onder
water met overal waar je kijkt de gezwollen lichamen van
dode paarden, schapen, koeien, varkens. Volgens mijn
hospita in Kloosterzande, waar ik een slaapplaats heb
gevonden, zijn hier zestien doden te betreuren.
Op een hoge paal zit een kat klaaglijk te miauwen.
Hij zal later door een militair met een gericht schot uit
zijn lijden worden verlost.
Tegen het muurtje bovenop de dijk, ter linkerzijde
en tot aan de eblijn alle mogelijke soorten huisraad en
zelfs complete daken. Van elders komen aanspoelen.
Mijn oog wordt getroffen door een fantastisch
tafereel, een meter slechts van me vandaan: een met rood
fluweel ingelegd, opengeslagen koffertje met daarin een
accordeonnetje met twaalf bassen, geheel in parelmoer
uitgevoerd dat schittert in de zon. Op een deel van het
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klavier en uitstekend over de rand een prachtig van hout
met ivoor uitgevoerd dambord. En op dat bord liggend en
alle kleuren van de regenboog fel tonend een
krielhaantje, in een houding alsof het poseert op een
pluimveetentoonstelling. Onaangeroerd blijft deze
compositie nog dagen liggen want ‘op plundering staat de
kogel’, zo is ons verteld.
Ik heb op school al lessen gehad over de diverse
schilderkunstrichtingen. Ik had hier dus geen uitleg nodig
en als ik het beeld in mijn geheugen voor me zie ben ik
nog altijd diep getroffen: surrealisme, Dali!
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Tuinfeest
Het is augustus 2002. We zijn uitgenodigd voor een
tuinfeest ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest
van een oud-collega van oma in Almere. Het betreft een
tegenbezoek want zij hebben immers ook ons zilveren
feest bijgewoond. Tevoren hebben we een bedragje
overgemaakt waarvan het paar zich een kunstwerk zal
aanschaffen.
Het blijkt de natste dag van het jaar te worden en
ondanks in de tuin opgehangen tentzeilen wordt het
feestje overwegend binnen gevierd. Een poosje ben ik al
geboeid door een lange, mij volkomen onbekende man en
als we even later verzameld staan rond het door de
bruidegom te onthullen kunstwerk raak ik met hem aan
de praat.
Eerst spreek ik mijn verwondering uit dat is
gekozen voor een antieke Japanse prent, gelet op de
Nederlands-Indische afkomst van de bruid en haar in
groten getale opgekomen familie.
Na enig heen-en-weer-gepraat vraag ik hem: ‘Kan
het zijn dat u een deel van uw leven in het zuiden des
lands heeft doorgebracht?’ (De man spreekt
hooghaarlemmerdieks, dus er is geen sprake van een
accent zoals een zachte g.) ‘Ja’, antwoordt hij, ‘ik ben in
Den Bosch op school geweest.’ ‘Uw lagereschooltijd?’ zo
vraag ik verder. ‘Neen, die heb ik in Vught doorgebracht.
Daar heb ik op de openbare lagere school gezeten’. ‘Van
welk jaar bent u?’ wil ik weten. ‘Van 1935.’ Ik vul aan dat
we dan van hetzelfde eclatante bouwjaar zijn. ‘Mag ik
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dan weten hoe u heet?’ zo neemt hij het initiatief over. Ik
noem mijn naam. ‘Cootje Caljouw!’ zo galmt hij volledig
verrast. ‘We hebben het kort geleden nog over je gehad.
We hebben in dezelfde bank gezeten.’ Dan stelt hij zich
verder voor terwijl gelijktijdig zijn naam me te binnen
schiet.
We zijn de rest van het feest onafscheidelijk en
wisselen talloze herinneringen uit. Later brengt hij met
zijn vrouw, een zus van Jan K., een oud-collega van me
bij het Brabants Dagblad, ons in Gouda een bezoek.
Maar dan stopt het contact. Waarschijnlijk heb ik
onbedoeld een keer een tere snaar bij hem geraakt. Zijn
vader is in de oorlog fout geweest, zo wordt mij door de
vrienden uit Almere verteld.
Dit gegeven was mij echter volkomen ontschoten.
Zestig jaar later nog altijd een jeugdtrauma niet verwerkt,
zo moet ik wel aannemen.
Je prille jeugd, de tijd waarin je wordt gevormd;
je komt er nooit meer los van…
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Familieportretjes
Op deze pagina’s de meest nabije
familieleden, die in mijn prille
bestaan (en vanzelfsprekend ook
later) een grote rol hebben gespeeld.

1

1. Mijn vader (opa Baard), Hendrik
Caljouw genaamd en geboren in
1913 te Oost- en West-Souburg,
overleden in 2000 in Terneuzen.
2. Mijn moeder, Geertruida
Johanna Dubbelman, geboren in
1914 te Klundert; overleden in 1977
te Koudekerke (beiden liggen
begraven in Biggekerke).
3. Mijn zuster, Hendrika Johanna
Maria (Henny), geboren op 12 mei
1940 te Vught, overleden in 1996 te
Enkhuizen (haar as is uitgestrooid op
het IJsselmeer).
4. Mijn broer(tje), Lambertus
Marinus (Lam), geboren op 22
januari 1938 te Breda, overleden in
1945 te Vught (grafje nog altijd
aanwezig op de openbare
begraafplaats aldaar).
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2

1

3

4

5. Mijn opa (van vaders kant),
Jacobus (Co) Caljouw, geboren in
1886 te Oost- en West-Souburg en
aldaar overleden en begraven in
1967.

5

6. Mijn opoe (van vaders kant),
Geertje Meulmeester (Geerte),
geboren in 1885 te Arnemuiden en
overleden en begraven in 1971 te
Oost- en West-Souburg.
7 en 8. Mijn opa (van moeders
kant), Lambertus Jacobus (Lam),
geboren te Hooge en Lage
Zwaluwe in 1888, overleden in
Orthen in 1968 en begraven in zijn
geboorteplaats (heb ik alleen als
weduwnaar gekend omdat zijn vrouw
(Maria Dubbelman - achterneef en nicht van elkaar) in 1932 is
overleden).

6

7

8
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