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Voorwoord.

========-Als 23-jarige maakte ik in september 1944 de Slag om Arnhem mee.
Die dagen van spanning en angst, van aanvankelijke ~reugde en l~ter
van diepe teleurstelling heb ik intens beleefd. Zo intens, dat ik
uit een soort innerlijke noodzaak de ervaringen uit die bewogen dagen op papier heb gezet. Puur voor mezelf, zonder enige bijbedoeling.
,
.
Als niet vooral mijn eigen gezinsleden en later collega s, vrienden
·
en kennissen mij hadden aangemoedigd
met d.it re 1 aas Il•i~ t s t e d oen " '..
zouden de in slordig handschrift geschreven dik~aatcahiers waarschiJnlijk op een plank van de boekenkast zijn blijven liggen • .
Veel dank ben ik verschuldigd aan de Heer P.R.A. van Iddekinge, historicus verbonden aan het Gemeentearchief in Arnhem, die mij wegen
heeft gewezen die ik zelf niet voor mogelijk had gehouden en aan de
Heer A.H. Paape, historicus verbonden aan het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie in Amsterdam, die zo vriendelijk is geweest een
gedeelte van de oorlogsnotities door te lezen.
.
.
Dank ook aan mijn zwager, de Heer H. Braam in Oos~erbeek, die ~orig
jaar het manuscript van een aantal behartenswaardige kanttekeningen
heeft voorzien.
Het inmiddels ontstane contact met het Bestuur van de Vereniging
''Vrienden van het Airbornemuseum" in Oosterbeek en met name met de
Heren Chr. van Roekel, R.P.G.A. Voskuil en R. Fennema heeft - in een
sfeer van uitstekende samenwerking - ertoe geleid, dat het relaas in
deze eenvoudige vorm voor U ligt. Zonder hun bereidwilligheid en inzet zou verspreiding in ruimere kring niet mogelijk zijn geweest.
Van harte hoop ik, dat dit verslag een bijdrage zal mogen leveren de
herinnering aan een bewogen periode uit de geschiedenis van on s dorp
levend te houden.
Als dat zo zou zijn, zou de publikatie van dit vaak erg pers o onlijke verhaal voor U als lezer en voor mij als schrijver zinvol en verantwoord kunnen zijn.

Terneuzen, juli 1988,
Jan Lammerts.

En van de meest dramatische episodes uit de Tweede Wereldoorlog is
ongetwijfeld de Slag om Arnhem geweest. Over deze zo tragisch verlope n slag is in de loop der jaren veel gepubliceerd. De militaire asp e cten zijn vrijwel volledig bekend. Het is een helder beeld.
Het hierna volgend relaas is dan ook geen verhaal over militaire zaken, al komen die aspecten vanzelfsprekend wel aan de orde.
Het is een verhaal over gewone burgers die op een klein gedeelte van
het strijdgebied werden geconfronteerd met de verschrikkingen van de
oorlog. Onverw achts en overrompelend.
Dit verhaal 1s~ een verslag van de gebeurtenissen van uur tot uur en
van dag tot dag in een gebied van slechts enkele straten.
Niet dagelijks in alle rust opgetekend zoals dat meestal met gew one
dagboeken het geval is. Daartoe ontbrak vaak de gelegenheid. Daarvoor
was ook de druk van de omstandigheden te groot.
Met de wederwaardigheden van die bewogen septemberdagen nog vers in
het geheugen heb ik dit verhaal van ware gebeurtenissen en persoonlijke belevenissen geschreven in de rustige omgeving van het dorp Maarsbergen waar ons gezin tijdens de laatste maanden van de oorlog was geevakueerd.
Er waren intussen ongeveer zes maanden verlopen. Door die afstand in
tijd kon uit de veelheid van feiten en ervaringen gemakkelijker een
goed samenhangend en geordend geheel ontstaan.
In dit na 42 jaar herschreven verhaal zijn slechts weinig wijzigingen aangebracht. Het bleek ook niet nodig te zijn. Hier en daar is de
oorspronkelijke tekst enigszins gewijzigd. Enige passages zijn bekort
zonder dat dit aan de feitelijkheid en de leesbaarheid afbreuk heeft
gedaan. Aan de feiten zoals ze in het oorspronkelijke verslag zijn
weergegeven is weinig of niet getornd. Slechts een enkele keer heb ik
een kennelijk verkeerde waarneming of f oute conclusie moeten herzien.
Het menselijk geheugen blijkt soms feilbaar te zijn. Achteraf zijn
geen wijz igingen aangebracht naar aanleiding van de wetenschap die we
heden ten dage over de Slag om Arnhem bezitten. De taal is nuchterder
geworden en de emoties zijn wat afgezwakt.
Van d e d"e:ta i 1 s van de o p zet van d e o p e ra t i e had den we de s t ij d s g een
notie. We wisten alleen iets over de grote lijn nl. het veroveren en
bezet houden van de Rijnbrug in Arnhem totdat het leger van Montgomery - komend vanuit het zuiden - contact met de luchtlandingstr oepen
zou kunnen maken.
Dat de Duitsers van meet af aan fel en vastberaden, onder kundige, ervaren en zeer doortastende commandanten tot de tegenaanval waren over gegaan werd ons pas na enkele dagen t o t onze grote schrik en diepe
teleurstelling duidelijk. Daardoor ( en door een reeks andere oo rzake n)
werd de slag ve rloren.
Met de Engelsen is in die bewogen dagen een hechte band van solidariteit en vriendschap ontstaan. Hun komst op zondag 17 september heeft
veel leed en verwoesting over onze streek en over ons dorp gebracht.
Noch het een, noch '. het ander heeft onze sympathie voor de dappere, verbeten doorvechtende mannen van de Britse Eerste Airbornedivisie te
niet kunnen doen.
Tot in lengte van jaren zullen we de offers gebracht door deze merendeels nog jonge Britten met grote eerbied en dankbaarheid gedenken.

Het schoolhuis, Paasberg 16 in Oosterbeek.

De schade is ontstaan door de mortierbeschiet·n
op
21 september en later - in januari 1945 - door h
neerstorten van een Vliegende Bom (Vl) op ong v
2
meter schuin achter het huis.
Ook andere huizen liepen hierdoor zware
h d
p.
(foto's: Foto Langevoort, Foto Willink).

De Paasbergschool (voorzijde) na de oorlog.
( foto: J. Kardol).

Het voorlopige graf van de slachtoffers van d
m
beschieting op 21 september, onder wied
kap't
J.T. Doyle en W.Findlay,(beiden R.A .M.C.) op h
rein van de kwekerij achter d e school.
(foto: J.Lammerts).
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ZONDAG, 17 september 1944.
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Het is een stralende nazomerdag. Alles ademt rust en vre d e . Vogels
zingen in de bomen en de struiken van de ons omringende tuinen. Niets
zou doen vermoeden , dat d e wereld in vuur en vlam staat.Vredig, ongerept als altijd liggen de dorpen aan de Veluwezoom te blikkeren in
het koesterende septemberzonnetje. Zachtjes speelt de wind met de kruinen van de bomen. Het is zondag: een dag van rust en vrede.Toch is
deze zondag anders dan alle voorafgaande wanneer het rumoer va n het
jachtige moderne leven slechts flauwtjes door de openstaande vensters
binnendrong en vanuit de verte het gebeier van de kerkklokken en het
geloei van de koeien in de uiterwaarden langs de Rijn tot ons kwamen.
Dan klonken op zo'n rustige stille morgen soms ook de schelle stemmetjes van de kinderen uit de buurt.
Dat alles is nu grondig veranderd door de komst van Duitse soldaten
die als een zwerm bijen in ons rustige Oosterbeek zijn neergestreken.
Ze hebben veel rumoer en onrust met zich meegebracht. Scholen en andere grote gebouwen zijn gevorderd door het Duitse leger.Veel soldaten zijn bij Oosterbeekse burgers ingekwartierd. Er wordt in het dorp
gefluisterd, dat zelfs een generaal met zijn staf in het dorp is ondergebracht. Hoe het allemaal in elkaar zit weten we niet. Wel weten
we, dat de hotels "Hartenstein" en "Tafelberg" vol hoge Duitse officieren zitten. De gevorderde gebouwen zijn in onderkomens en militaire kantoren herschapen. Soldaten marcheren af en aan. Er wordt geschreeuwd, gezongen en gefloten. Ons anders zo stil le dorp lijkt nu
wel een groot kazerneplein. De straat dreunt onde r de soldatenlaarzen. Regelmatig klinkt het scherpgescandeerde gezang van een marcherende colonne. Het geluid weerkaatst tegen de bosrand: "Kameraden,
die Trompete ruft; heute heisst es wandern. Morgen scheint die Sonne
uns in Russland oder Flandern".
Ook Vaders school is gevorderd. Er is een aantal Wehrmachtsoldaten in
ondergebracht. Brokstukken van liederen weergalmen door de stenen gangen. Wasbakken kletteren. Het komt ons voor, dat we in een andere omgeving ontwaakt zijn dan op vorige zondagen. Het is nu buiten een rumoer van belang. Voor soldaten gaat op zondag de dienst gewoon door.
Zeker in oorlogstijd. Die Duitse soldaten blijken geen ongeschikte kerels te zijn. Ze komen regelrecht van de fronten in Frankrijk en Belgi~ en hebben tijdens hun overhaaste terugtocht, opgejaagd door de
Britse, Amerikaanse en Canadese legers, veel van hun uitrusting moeten achterlaten. Overlast doen ze ons eigenlijk niet aan. Ze zijn nogal bescheiden en niet al te rumoerig. 's Avonds onts teken ze op het
terrein van de kwekerij achter de school een kampvuur en zingen bij
de muziek van een trekharmonika hun liederen. Soms vrolijke, soms
weemoedige, soms sentimentele. Ze zingen vaak over hun Heimat die dikwijls zo "fern" schijnt te zijn. Hun stemmen klinken ver de stille avond in. Duitsers houden nu eenmaal van zingen.
Ja, de afgelopen week is wel ongewoon voor ons geweest. Inkwarti er ing
is voor burgers nooit iets om over te juichen, maar wij mogen ov er onze Duitse "gast", een Unteroffizier van de Wehrmacht die dikwi j l s zij n
Oostenrijkse vriend meebrengt, niet mopperen. Ze heten Bernhard We nd land en Primus (Hans) Unterweger en ·b TiJl<ën fijne kerels te zijn d ie
evengoed aan onze kant hadden kunnen staan. Ze zijn beiden een ei ndje
in de dertig en respectievelijk elektrotechnicus en diplorn -i ng n ie ur.
Opm. De generaal in kwestie was generaal-veldmaarschalk Wa lt r Mod e l.
In Vaders studeerkamer had ook een majoor Wagner z ·jn k a n t oo r.
Als hij weg was luisterden Bernhard, Hans en ik n aa r h t n ie uws
in de Duitse taal van de B.B.C. in Londen v i a d e v l don t v a n ger
van de majoor. Hij hield het bij ons maar ee n paa r d age n u it .
Moeders gezang moet hem mateloos ge~rgerd hebb e n.
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0 pm. FLAK: Flieger- of Flugzeugabwehrkano e.

*

I k sta in de achterdeur. Overal zilveren vogels in de lucht. Soms duikend met gierende motoren en fluitende vleugels en romp. Dan blaft de
FLAK venijnig. Het is een eigenaardige zondagmorgen.
Moeder staat met de lange Feldwebel uit school te praten. "Eier statt
Kirchenglocken" (bommen in plaats van kerkklokken) zegt hij.
Kees Gerritsen, onze buurman junior, zit in het zolderraam van zijn
huis. Als er iets te beleven is, is hij er altijd meteen bij. Zelfs
de kerk laat hij er deze keer voor ''staan".
Weer gieren vliegtuigen over. Een geweldige dreun. Wild rinkelen de ramen. Honden in de buurt beginnen verwoed te blaffen. Er is blijkbaar
niet zo ver van ons vandaan een bom gevallen. Men zegt op het "Stenen .
Kruis", maar niemand weet het met zekerheid. Op straat en in de tuinen
staan talloze mensen naar de lucht te turen en geven ondertussen allerlei theorie~n ten beste. Amateurstrategen!
Het is ook wel bar. Zoiets als nu hebben we nog nooit beleefd. Altijd
was het zo rustig in ons mooie Oosterbeek, ver van het oorlogsrumoe r .
Het lijkt er op, dat wij nu ook een deel van de oorlogsverschrikkingen
zullen meekrijgen. Het motorgeronk houdt maar niet op. De FLAK schiet
razend. Boordkanonnen spuiten bundels lood naar beneden. Desondanks
staan we brutaal in de tuin of in de deuropeningen, al naar gelang je
je moet weghouden of niet.
Een grote groep kerkgangers haast zich over de Paasberg huiswaarts.
Ze werpen schuwe blikken naar de lucht. Zoeken soms even dekking achter een boom of in een portiek. Vader is er gelukkig ook bij. Ook hij
is wel wat onder de indruk. Hij vertelt, dat het kerkgebouw beefde op
zijn grondvesten en dat de ramen rinkelden van het geweld. Elk ogenblik had men verwacht de plafonds naar beneden te zien komen. Er zijn
gelukkig geen slachtoffers te betreuren en iedereen spoedt zich nu opgelucht huiswaarts.
We horen nu ook, dat er bommen op Wolfheze zijn gevallen. "Waarom op
Wolfheze, waar een groot krankzinnigengesticht is?", vragen we ons af.
We hebben er geen verklaring voor. Er zouden tientallen doden te betreuren zijn. Misschien hebben de vliegers de gestichtsgebouwen voor
kazernes aangezien. Dat zou heel goed mogelijk zijn. De Amerikanen hebben immers bij vergissing toch ook Nijmegen gebombardeerd!
De Duitsers zijn de school uitgerend en staan aangetreden op het speelplein. De Leutnant speurt met een kijker, de armen gesteund op het hoge hek langs de kwekerij van Houthuyzen, de hemel af. De lucht ''kookt"
van de machines. FLAK van allerlei kaliber kunnen we onderscheiden.
Het is een leven als een oordeel. Zelfs de Duitsers zoeken nu dekking
achter de schoolmuur als de toestellen te laag naar hun zin overkomen.
Sommigen zitten in dekkingsgaten die in de tuin van Houthuyzen zijn gegraven. Als de ''bui" over is, zie je de gehelmde koppen boven de rand
uitsteken.
Door het keukenraam kan ik alles nauwkeurig volgen. Mijn zus Tuuk staat
een beetje angstig mee te turen, maar holt snel weg als de FLAK opnieuw
begint te vuren.
Een troepje Duitsers staat lachend achter de schoolmuur. Blijkbaar v i nden ze een en ander nogal amusant. Ze roepen tegen ons, dat ze iet s
dergelijks al zo dikwijls hebben meegemaakt.
Erg onder de indruk schijnen ze in elk geval niet te zijn.

* Opm. Het ''Stenen Kruis" is een kleine wijk in het zuidoosten van Oos terbeek
Kwekerij ''Flora" van de familie Houthuyzen werd overg nom e n doo r
de Heer Buisman. De namen worden in dit relaas welen
door e lkaar gebruikt.

.)
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Dan ... plotseling rennen ze als hazen de school in en gooien zich plat
op de grond langs de binnenmuren. "Deckung, Angriff auf FLAKstellung'',
brult er een.
Meteen gebeurt het. Een vreselijke slag, een daverende explosie.
Gierend geweld van een snel optrekkende machine. Pal over de school
vliegt een Jabo ( jachtbommenwerper ) omhoog. Zeldzaam laag. Schietend
uit alle lopen. De batterij bij "Hartenstein" zwijgt. Getroffen door
een welgemikte bom.
We zijn vreselijk geschrokken. Vliegen naar de kelder. We zitten op de
keldertrap en luisteren gespannen naar het angstaanjagende lawaai om
ons heen. Het is precies weer 10 mei 1940.
Naar de bedoeling van dit alles kunnen we slechts raden. Ieder wil er
het zijne van weten,maar niemand komt er achter wat er nu precies aan
de hand is.
Het lawaai is inmiddels wat geluwd. Ik sta alweer in de achterdeur.
De Duitsers steken nog altijd hun gehelmde koppen boven de dekkingsgaten uit en schreeuwen elkaar grappen toe.
Een bevel. Acht man holt naar de school. De helmen wiegelen op de hoofden. Kletterend tiktakken de bespijkerde laarzen op de stenen trap en
in de gang. Zelfs de Leutnant is nu een en al actie.
Schreeuwend en hollend keert de hele troep terug, zware machinegeweren
op de schouders. Holderdebolder gaat het de speelplaats over, de tuin
van Houthuyzen in. Snel worden de wapens in stelling gebracht.
Overal steken de stompe snoeten van de mitrailleurs boven de kuilen
uit.
Dat wordt kwaad. Als de Engelsen of Amerikanen daar boven in de lucht
in de gaten krijgen vanwaar op hen geschoten wordt is het goed mis.
Snel vertel ik de anderen wat ik heb gezien. Tuuk vraagt met een gezicht waarop de angst en de spanning duidelijk af te lezen staan, wat
er nu wel zal gaan :gèbe~r.en.Ik ben ook geen deskundige en doe er daarom maar een "gooi" naar, al ben ik er zelf allerminst gerust op.
In de kamer kookt Moeder het eten. Op de kachel. Het gas is zo miserabel slecht, dat het bijna niet te gebruiken is.
Nog steeds is het stil in de achtertuinen. Geen geratel van machinegeweren. De lucht gonst nog van de vliegtuigen.
De machines blijven voortdurend in de buurt cirkelen boven en o m het
dorp. Er moet toch echt iets aan de hand zijn.
We gaan aan tafel, weinig vermoedend, dat dit de laatste zondagse maaltijd in eigen huis zal zijn. Altijd nog blaft de Flak en gieren snelle jagers over het dorp. Als het ons te bar wordt onderbreken we de
maaltijd even en zoeken bescherming in de gang.
Uit de achtertuinen klinkt het geluid van het dichtslaan van patroontrommels. Geschoten wordt er daar echter nog steeds niet.
En dan, als bij toverslag, verstomt het rumoer.
Verder en verder klinkt het motorgeronk. De FLAK zwijgt.
Af en toe ratelt nog ergens een luchtdoelmitrailleur.
Dan wordt het stil. Angstig stil.
Ik waag een kijkje in de keuken. Knipper van verrassing met m1Jn ogen.
De Moffen zijn weg. Noch in de tuinen, noch op de speelplaats is iets
of iemand meet te zien . Waar zijn die kerels gebleven?
Vanuit Vaders studeerkamer kan ik precies in de schoolgang kijken.
Netjes aangetreden staat daar de hele afdeling.
De vier onderofficieren verschijnen in volle oorlogsuitrusting, een
machinepistool onder de arm.

De mannen beginnen te schreeu wen en te rennen. De Leutnant wordt
in zijn gevechtspak geholpen. Een oppasser rijgt snel zijn schoenen dicht. Het wordt een drukte van belang. Een bijenkorf wa artegen ie mand heeft gestoten. Nog beseffen we niet, wat dit alles te
betekenen heeft.
Zware vrachtwagens rijden voor. In de lucht daveren nieuwe vliegt u igen. Dan gaat ons plotseling een licht op: ZE GAAN ER VANDO OR.
En jawel. Alles wordt op de auto's geladen: munitie, uitrustingsstukken, pantservuisten,Etensw.aren. Koortsachtig wordt gewerkt om
alles uit school te ktijgeo.Slechts een klein deel van de duizenden stafkaarten gaat mee. De rest moet achter blijven. Drie radiotoestellen worden meegesjouwd. Vanuit onze huiskamer kunnen we alles nauwkeurig observeren. Het is een gehol en gedraaf van belang.
Minstens vier auto's worden volgeladen. Laag razen v liegtuigen over
de straat. De wagens staan zo goed mogelijk gecamoufleerd. Een grote gepantserde manschappenwagen probeert op het pleintje voor de
garage van dokter Van Maanen te keren en drukt "en passant'' bij Van
de Kraats een tuinhek omver. Het ronkt en gonst nu ontzettend in de
lucht. We horen Kees schreeuwen. Ik hol naar buiten, in mijn verbouwereerdheid vergetend, dat ik toch nog altijd onderdui kàr ·ben ..
Kees gebaart naar de lucht. Dan zie ik het ook.
Langzaam - vanuit het zuidwesten - komen honderden vliegtuigen aanglijden. Vliegensvlug haal ik onze prismakijker uit de kast. Ik
zie kabels en daarachter .... zweefvliegtuigen. "Jongens", roep ik
"De ?ommies". Het ogenblik waarop we zo lang hebben gewacht is aangebroken.
De mach ines draaien naar het noorden en noordwesten af. In een steile helling dalen de ontkoppelde zweefvliegtuigen die de Engelsen
gliders noemen. L u c h t 1 a n d i n g s t r o e p e n .
Een gewe"J.dig gevoel maakt zich van ons meester, een brok schiet in
onze keel. Wie had dit ooit kunnen denken? Gek van vreugde schreeuwen we elkaar onze emoties toe.
De Feldwebel komt juist met zijn bezittingen de school uitstappen.
Rustig en beheerst. "Auf Wiedersehen'', zegt hij nog. "Liever niet",
denk ik bij mezelf. De vracht is opgeladen. Bedrijvig binden de
mannen het laatste dekkleed dicht. Een hondesnoet kijkt er onde r
uit. Een kort bevel. Dan rijden de wagens weg. Temidden van een
haag nieuwsg ierige Oosterbekers. In alle stilte laten we de Duit sers vertrekken. Vliegtuigen, steeds meer vliegtuigen. Gliders.
Het is een fantastisch gezicht. Om de hoek bij De Geest glijdt de
laatste wagen weg. Achterblijvende mensen van de Verbindingsdienst
breken snel de telefo onkabels op. Haast-je, rep-je gaat het.
De mannen hebben haast. Ze willen ook weg. Een enkele ordonnan s
peest op zijn fiets voorbij.
Het motorgeronk neemt in sterkte af. De spanning wijkt. We weten
nu wat er aan de hand is.
Op straat is iedereen enthousiast. Grote groepen mensen staan met
elkaar te praten. De een schijnt nog meer te weten dan de ander.
We lopen van ons huis naar de buren en terug. Niemand kan nu rustig
blijven zitt en. Vanuit het huis van de Gerritsens zien we no g wegtrekkende Duitsers.
Kleine jongens zijn al aan het ''organiseren" geslagen. Kabels,
schrijfmachines die in de haast vergeten zijn. Iemand pikt snel ee n
militaire overjas in. De laatste Duitser staat nog wat te praten
met een paar mensen. Een aardige jongen, zo te zien. In zijn armen
houdt hij een hond.
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Een onderofficier gaat de school binnen om de achtergelaten voorwerpen te inspecteren. Achter hem glippen een paar kleine jongens
naar binnen en rennen even later trots met een paar gegapte stafkaarten weer de straat op.
Vader drentelt voor de schooldeur heen en weer. Hij wil graag wet~n
hoe zijn dierbare school er wel zal uitzien.Dan roept de onderofficier hem. "Wollen Sie Butter haben?", vraagt hij. Vader kijkt hem
verwonderd aan. Houdt de Duitser hem voor de gek? Maar nee, de onderofficier wijst onder een tafeltje in klas 6. Daar staat een_grote aluminium bus gevuld met echte boter. Samen slepen ~e_het din~.
tevoorschijn. "Vielen Dank" en dan springt de onderofficier op ziJn
fiets en verdwijnt uit het zicht. Ineens zijn er helpers genoeg.
Thuis wordt de zware bus snel opengemaakt. In geen jaren hebben_we
zo veel boter bij elkaar gezien. Ik schat de inhoud op wel dertig
pond. De buurtgenoten worden op de hoogte gesteld. __ Spo~dig v~r _
schijnt ieder met een schaaltje of een bord om een
flinke l~k pu
re boter in ontvangst te nemen. De bus is al gauw leeg. Het is een
heel genot in deze karige tijd eens dik boter op je br~od te kun~-nen smeren. Dankbaar verdwijnen de mensen, hun schaaltJes kosteliJ
ke boter in de handen geklemó.
Vanuit het westen knallen nu afe~• ta::e geweerschoten, roffelen even mitrailleurs. De Engelsen zijn geland. De eerste gevechten zijn
begonnen.
Er is geen Duitser meer te zien. De Feld~ebel heb~:n we met een
aantal soldaten in westelijke richting zien verdwiJnen. De anderen
zijn in de richting van Arnhem weggetrokken.
Het is bepaald stil na alle commotie van vanmorgen. I~dereen.~taat
op straat te praten. Ik bezit mijn ziel in lijdzaamh~~d en b~Jt
op mijn lippen. Nog een paar uur, dan zal ook voor miJ ~et ongemak dat onderduiken heet geleden zijn. Met geweld moet ik me er van
weerhouden niet de straat op te vliegen en te roepen: "Mensen,
hier ben ik weer. Feliciteer me nou maar gauw". Zo gaan de laatste
onderduikersuren voorbij.
We hebben nooit kunnen denken, dat zo spoedig en zo overrompelend
de bevrijding zou komen. We kunnen het dan ook bijna niet geloven.
Toch is het waar.
Vader Moeder en Tuuk zijn steeds op straat of bij de Gerri~sens.
Als ik het in mijn eenzaamheid niet meer kan uithouden hol ik tus.
sen de bessenstruiken
doo r even " over " .
Iemand uit de buurt heeft een g r oot stuk Duitse veldtelefoonkabel
''georganiseerd". Een stuk goede ka b el is nooit weg. Wie weet komt
zoiets ooit nog eens van pas.
.
.
Al sinds vanmorgen is het lichtnet gestoord. Radioberichten kunnen
we dus ook niet horen. We zien echter met ei~en o~en wat~~ gebeurt.En dat is nog veel mooier dan alle radioberichte~ biJ elkaar.
Langzamerhand worden de groepjes praters op straat kleiner. Met
Vader wil ik graag een kijkje in de school nemen. Vader verkent
eerst even de weg. Met een flinke spurt kom ik ongezien aan de achterkant van de school. Door een halfopen raam klauter ik snel_naar
binnen. In de schoollokalen heerst een enorme chaos. Overal _liggen
strozakken , schots en scheef door el~aar gesmeten. Lege blikken,
lege flessen, sigare-en sigarettepeukJes, etensresten•

* Opm. "Organiseren": in bezettingstijd een veelgebruikte uitdrukking
voor "achteroverd rukken".

*

*

Kisten met geweerpatronen en steelhandgranaten. Kranten e n romans.
Losse scheermesjes. Spiegeltjes. Snel loop ik even de di verse lokalen door. Overal vertoont zich het zelfde beeld. Er zal dan ig
"schoonschip" gemaakt moeten worden.
I n de lok alen aan de andere kant van de lange gang heerst orde en
netheid. Keurige kerels waren onze ingekwartierde Duitse gasten.
Dat kan je zo zien.Soldaten die "in den vreemde'' andermans spullen
ontzien kom je niet zo vaak tegen.
Een paar schrijftafels zijn tegen elkaar geschoven. In een bus liggen talrijke peukjes. Bernhard rookte zo zwaar. In een van de laden
liggen nog een paar bloc-notes. Die neem ik maar mee. Schrijfpapier
van goede kwaliteit is zeldzaam geworden in Nederland.
Diktte bundels telefoonkabel hangen langs de muren van de gangen.
Uit de klasdeuren zijn hoeken gezaagd om de kabels naar de lokalen
doo r te laten. De twee
laatste lokalen zijn volge s touwd met pakken
stafk aarten. Honderden, duizenden kilo's kartografisch materiaal.
CAEN und GEGEND lees ik ergens. Spoedig ben ik uitgekeken. Althans
voo r het ogenblik. Morgen of overmorgen zal ik alle pakken eens wat
nauwkeuriger onder de loupe nemen. Het zijn prachtige, zeer gedetaille e rde kaarten.
In klas 4 vind ik tenslotte nog halve kuchen en tube s smeerkaas.
Het b rood zal goed zijn voor de konijnen. Door het raam verdwijn ik
wee r naar buiten. In het westen ratelen nu mitrailleurs. De gelui -_
den klinken dichter bij dan een uur geleden.
In h uis is niemand te vinden als ik terugkeer. De anderen zitten bij
de Gerritsens. Ze hebben daar geweldig nieuws: "De Engelsen rukken
met sterke strijdkrachten op in de richting van Oosterbeek. Duitse tegenstand heeft niet veel te betekenen".
We drinken samen thee. Een huis vol mensen. Een dag vol emoties.
Kees staat onafgebroken voor het raam om vooral de eerste te zijn
die onze bevrijders ziet.
Vie r uur, half vijf, vijf uur. Het is vrij stil op straat. Een enkele burger haast zich voorbij. Iedereen wil nu zo gauw mogelijk
thuis zijn bij het eigen gezin of bij de eigen familie.
Dokte r Van Maanen is uitgereden. Een groot rood kruis prijkt op zi jn
mo torfiets. Bij voorbaat heb ik alvast mijn prismakijker van thuis
meeg ebracht. Het ding bungelt om mijn hals. We praten over alles
en nog wat. Steeds echter over onze aanstaande bevrijding. Hoe kan
he t ook anders.Allen hebben we rust noch duur, zijn nerveus, lopen
steeds heen en weer.
Het geweervuur komt gestadig dichterbij. Het lijkt uit de buurt van
"Har tenstein" te komen. Die kerels schijnen snelle vo rderingen te
maken. Op een enkeling na gaat iedereen nu naar zijn eigen huis.
Je kan immers nooit weten! De straat ligt er ve rlaten b ij.
Snorrend geluid van een motor d o et ons opveren. De dokter is terug.
Hij sc hree uwt ons het laatste nieuws toe: "Ze zitten al bij Sander s
in de tuin". We heffen een luid gejuich aan en wrijven in onze han den. Wat verloo pt de bevrijding voor ons voorspo ed ig.
Even luwt ons enthousiasme als we aan Wolfheze denken. Verschrikkelijk moet het daar geweest zijn. We weten inmiddels zeker, dat daar
vee l doden en gewonden gevallen zijn. Toch houdt onze vreugd
d
overhand .
Opm. Bedo eld is de villa "De Brem" van de familie Sanders an de
Hoofdlaan, iets ten westen van hotel "Hartenstein".
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Als een schildwacht staat Kees nog steeds op de uitkijk. Af en toe
houd ik hem gezelschap. We turen naar het bosje tegenover De Geest.
Nog altijd is er niets te zien. Nu en dan horen we slechts ratelende
vuurstoten van mitrailleurs. Door de bomen langs de Utrechtse weg menen we telkens iets te zien. Auto's razen er in de richting van Arnhem.
We horen de banden gieren over het asfalt. Het zijn waarschijnlijk terugtreKkende Duitsers. Plotseling vertoont zich een gedaante achter de
bomen en struiken in het bosje tegenover de winkel van De Geest. Op
ons geroep hollen de anderen naar ons toe. We verdringen elkaar om
toch vooral maar niets te missen. Langzaam maakt de gestalte zich los
van de groene achtergrond die hem voor ons onzichtbaar maakte. Met behoedzame stappen gaat de gestalte voorwaarts. We halen snel onze kijker voor de dag. Teleurgesteld laten we het ding zakken. Daar staat
een Duitser en niet de Engelsman die we eigenlijk hadden verwacht.
Hij is nu goed zichtbaar. De mouwen van zijn uniformjasje zijn opgestroopt. In zijn handen houdt hij zijn schietklaar geweer.
Met een paar voorzichtige stappen staat hij op de Pietersbergseweg.
We zien hem gebaren. Uit het bosje komen nog meer soldaten te voorschijn. In totaal dertien man. Ze lopen langzaam of ze doodmoe zijn.
Ook vrezen ze kennelijk dreigend gevaar. Zelfs op deze afstand kun n en
we hun zwarte, bestofte gezichten zien.
Ze spieden naar alle kanten.
Jan Vellinga staat zonder zich van de aanwezigheid van de soldaten ook
maar iets aan te trekken op de stoep voor de bloemenzaak van zijn vader. Hij wordt terug zijn huis ingejaagd. Iedereen moet binnenblijven.
''Sonst wird geschossen", zullen ze wel dreigend hebben geroepen1
Blijkbaar houden de Duitsers krijgsraad. Dan gaat het voetje voor voetje weer voorwaarts, verder de Pietersbergseweg op. Nu en dan duiken de
grijsgroene helmen boven de heg van dokter Van Maanens tuin op.
Ik ben niet meer van het raam weg te slaan. Om ook de anderen gelegenheid te geven iets te zien gaan we naar de etalage van meneer Gerritsens meubelzaak. We turen door de grote spiegelruit. Er is niets meer
te zien. Plotseling beginnen geweren te knallen en machinegeweren te
ratelen. Het lijkt vlakbij. Zo dichtbij hebben we het nog niet eerder
gehoord. Sommigen van ons trekken instinctief hun hoofden weg van de
spiegelruit. Het blijkt niet nodig te zijn, want tussen ons en de schietende soldaten bevindt z i ch nog de rij huizen van de Pietersbergseweg.
Het schieten komt van de kant van "Hartenstein" of van het bouwland ervoor. We realiseren ons, dat h e t d e Duitsers van zo~ven zullen zijn
die nu op de Engelsen vuren. Als da t waar is dan zijn de bevrijders
wel heel dichtbij.Het is stil geworden. Enkele vliegtuigen jagen door
de lucht. Wolkenflarden drijven langs de hemel. Het wordt donkerder.
Het loopt al tegen zessen. Een enkele Duitser steekt nog over naar de
Pietersbergseweg. Verder zien we niets meer.
Alleen daveren af en toe zware auto's over de Utrechtseweg.
Onze melkboer komt terug van het melken in de uiterwaarden langs de
Rijn. De volle melkbussen rammelen op de bagagedrager van zijn fiets.
We waarschuwen hem voor de Duitse verkenningspatrouille die we voorbij
hebben zien trekken. Voorzichtig gaat hij verder. Maar al op de hoek
bij De Geest wordt hij staande gehouden door de Duitse soldaten die
langs de Pietersbergseweg zijn teruggekeerd naar hun uitgangspunt.
Het blijkt
dat ze geen boze plannen hebben,Ze willen alleen maar wat
drinken. D! melkboer giet telkens melk in de afsluitdop van een van
zijn bussen. De nog warme melk verdwijnt in de d o rstige kelen van de
ver moeide en verhitte soldaten.

*

We zien, dat ze de melkboe r bedanken en h e m ongehinderd verder laten gaan.
De tijd lijkt om te kruipen. Moeder stelt voor, thuis een boterha m
te gaan eten en dan vanavond weer gezelli g bij elkaar t e komen. In
zulke spannende uren heeft iedereen behoefte aan gezelschap. Door
de avondschemering g aa n we na ar on s eigen huis. Vlug proberen we of
er weer_ stroom is. Warempel, de storing is opgeheven. Vanavond zul1 en we "L on d en.,,; k unnen h oren.Veel
eten kunnen we niet. De zenuwen spe len ons allemaal parten.
Een geluid op straat doet ons opschrikken. Laarzen klossen over de
straatstenen. Ik vlieg naar het raam. Het is de zelfde Duitse patrouille als vanmiddag. De mannen lopen in de ganzenpas, links en
rechts van de weg. De geweren in de aanslag. Een onbehaaglijk gevoel bekruipt me als ik die rondloerende soldaten voorbij zie gaan.
Een vliegtuig raast laag over. De mannen op straat vliegen uit elkaar. Een van hen rent ons hekje b i nnen en zoekt dekking in ons portiek. Als hij me achter het rooster van de deur ontwaart roept hij
met grote angst in zijn stem:"Der Tommy". In mijn hart voel ik eigenlijk medelijden met deze al wat oudere Duitser. Langzaam trekt
de patrouille verder de straat af. De soldaten zijn vermoedelijk
omgelopen via de uitgestrekte tuin van huize ''Overzicht". Nu verdwijnen ze om de hoek bij De Geest.
Regelmatig wordt er nu in de naaste omgeving geschoten. Tuuk wil
liever naar de veilige kelder. We gaan op de trap zitten. Buiten is
het bijna helemaal don k er geworden. Bij daglicht zullen we geen
Engelsen meer zien vandaag.
Vader sluit de r amen en de deuren zorgvuldig voor we naar de Gerritsens gaan. Snel lopen we de tuin door. Het knalt en ratelt nu op
veel plaatsen. We zijn er nog niet aan gewend. Het is jammer, dat
we niets meer te roken hebben. We smachten naar een sigaret. Ik
krijg een ingeving. In school is misschien nog wel iets te vinden,
Met Kees ga ik nogmaals op onderzoek uit. Licht durven we niet te
maken, maar ik meen vanmiddag in een kist iets gezien te hebben.
Na elkaar klimmen we door een raam aan de achterkant van de school.
Inderdaad. Mijn ogen hebben me niet bedrogen. Triomfantelijk haal
ik een pakje sigaren uit de kist tevoorschijn. Er zitten nog ze ven stuks in. Met de buit gaan we snel terug. Laten het pakje rondgaan. Genieten.
Radiotijd. Geladen van spanning hurken we om het verboden toestel.
Finy Drost komt ook even meeluisteren. Eindelijk is het zover. De
Italiaanse uitzending van de Londense Radio is ten einde. Dan klinkt
van ver over zee het V - teken uit de luidspreker. Van alle kanten
wo rdt nu op stilte aangedrongen. We spitsen onze oren. "Goeden av ond, hier is Londen. Luchtlandingen bij Eindhoven, Nijmegen en,volgens Duitse berichten , ten noorden van de Rijn. Dan volgen oproep en, proclamaties en instructies vo o r het Verzet . Aankondiging van
een algemene spoorwegstaking. Het o v erige nieuws kan ons niet erg
meer boeien. We willen meer bizonderheden over "onze'' luchtlanding.
Met geen woord wordt er o v er gerept. We kijken teleurgesteld.
We zitten allen met elkaar te praten. Ik doe mijn onderduikrelaas.
Beleefdheidshalve luisteren de anderen, maar veel interesse heb b en ze momenteel voor zulke zaken niet. Ik kan het hen ook ni t
kwalijk nemen.

* Op m. Huize "Overzicht" was destijds een groot herenhu ·s m
grote tuin. Het was al jaren onbewo o nd.Het perc ee l w
tussen Jagerskamp, Van Eeghenweg en Pietersberg s w g .
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Nu en dan schrikken we op van zware ontploffingen. E ve n later ratelen
machinegeweren. Overigens blijft het vrij rustig.
Binnen is het snikheet. Kees en ik gaan in de donkere tuin een lu~htje
scheppen. Op het grasveldje achter het huis zitten we samen te roken.
Praten over de voorbije dag. Af en toe verlichten lichtflitsen de lucht.
Vlak daarna horen we hevige dreunen. Het zijn waarschijnlijk explosies
van handgranaten. We kruipen toch maar in de dekkingskuil die Kees vorige week uit voorzorg heeft gegraven. Het lijkt volmaakt overbodig,
maar toch nemen we liever geen risico. Als we lichtflitsen zien en harde klappen horen duiken we dieper weg in de veilige kuil.
Heerlijk is het in de frisse buitenlucht. We genieten er met volle teugen van. Ep, de jongere broer van Kees, komt ook af en toe eens kijken.
We roken, nu de Duitse siga r en zijn opgerookt, weer eigenbouw. Morgen
zullen we Engelse sigaretten kunnen roken. We likkebaarden bij voorbaat.
In de verte klinkt luid geschreeuw. Het moet in de buurt van hotel
"Schoonoord" zijn. Er is geronk van zware automotoren. Luide bevelen
snerpen door de donkere avond. Uit de aard van het geschreeuw kunnen
we heel goed opmaken, dat zich Duitse troepen op de Utrechtseweg bevinden. Na een paar minuten s t erft het geluid weg in de richting van Ar nhem.
He t begint koud te worden. Huiverend zoeken we binnen een plaatsje bij
de haard. Praten honderd uit. Iedereen is behoorlijk opgewonden. Om
kwart voor twaalf willen we nog de laatste berichten uit Londen horen.
De klok lijkt stil te staan.
Mevrouw Van Maanen, Anje en juffrouw During, de apothekeres van de dokter komen even overwippen. Ze branden van nieuwsgierigheid. Mevrouw
heeft een fles jenever meegebracht.
De radio brengt slechts herhalingen. We worden dan ook niet veel wijzer. Iedereen krijgt van mevrouw een stevige borrel. Op de bevrijding!
In het Benedendorp zijn al Engelsen gezien, vertelt Anje. Ze rijden er
in kleine handige autootjes. Met een handdruk nemen we afscheid van onze brave buren. We gaan door de tuinen op huis aan. Regelmatig klinken
er geweerschoten.
In bed kan ik de slaap niet vatten. Alles is zo wonderlijk vandaag.
's Morgens nog Duits, 's avonds Engels. Wat verrassend is zo'n luchtlanding. Ik denk ook nog even aan die zaterdag toen SS- officieren bij
ons aanbelden om de school te vord e ren. Ze gingen toen onverrichterzake
weer weg omdat er niemand open dee d en ik me stil moest h o uden. Ze rammelden nog even aan de schooldeur e n lieten hun speurende blikken langs
de ramen van ons huis glijden.
Een paar dagen later kwamen andere officieren en vorderden de school
tot groot verdriet van mijn vader.
Ik woel en draai in mijn bed, maar de slaap wil niet komen. Een sigaret
helpt ook niet meer. Ten einde raad verdwijn ik in de geheime kast die
de vader van Kees voor me heeft getimmerd om bij eventuele huiszoekingen naar onderduikers weg te kruipen. In die.kast staat ook onze niet
ingeleverde radio. Het schaalverlichtingslampje gloeit op als ik de
stroom inschakel. Londen geeft dansmuziek. Daar staat mijn hoofd nu niet
naar. Meteen draai ik de afstemknop verder . De Deutschlandsender beeindigt net de berichtgeving en kondigt een nachtconcert aan. Voorspel tot
''Die Meistersinger von NUrnberg" van Richard Wagner. Dat bevalt me beter. Mooi is dat voorspel. Daarna gedeelten uit Webers "FreischUtz~.
Ik zit stil te genieten, maar huiver intussen van de kou. Ja, de Duitse
zenders geven goede muziek.

* Opm. Benedendorp: gedeelte van Oosterbeek in het zuiden, dicht bij de
Rijn.
Dat moet zaterdag 2 september geweest zijn. Mogelijk o~ficieren
van SS-Sturmbannfllhr e r Sepp Krafft.
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Dat moeten we - ondanks alle
bedenkingen die we tegen de Duitsers
he bben - toegeven.
Die geheime kast is een klein, maar aardig hokje. Schuin boven mijn
hoofd hangt een kaart van West - Europa. Om beter te kunnen zien hoe
het front zich in oostelijke richting verplaatst.
Het elektrische licht dat ik kortgeleden heb aangelegd is een grote
verbetering.
Dan wordt het me toch te koud. Het is wel jammer van het mooie concert, maar ik draai nu toch snel de knop om.
Het duurt nog lang voor ik inslaap.
Bui te n ratelen mitrailleurs. Naarmate de slaap me overmant worden
de geluiden die van buiten doordringen zwakker.
Eindelijk val ik in slaap na een spannende en emotievolle dag.

---------------------------===============-----================
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Het loopt tegen zessen. Vaak ben ik wakker geschro~ken_~annacht.
Slaperig kijk ik op mijn horloge, draai me om en wil f1Jn verder
pitten. Dan - met een schok - staat alles me weer helder voor de
geest. Weg is de slaap.
Door de ramen zie ik de grauwe ochtendschemering. Buiten is het .
koud. In korte roffels ratelen machinepistolen. Eerst vlug e~n sigaret. Dan wassen en aankleden. Ik trek een dikke wollen tr~1 aan.
Dat is lekker warm. Beneden stommelt Vader al. Die kan het in bed
ook niet meer uithouden. Hij zet thee. Beneden snort de kachel. Het
word't ä.'l behaaglijk in de kamer. Snel een paar boterhammen. Vooral
sterk zijn in deze spannende dagen.
De Feldwebel heeft in Vaders studeerkamer nog wat brood en boter
achter gelaten. Onze konijntjes kunnen smullen. Vader brengt ze ~en
paar flinke hompen. Kees Gerritsen komt met hem mee terug n~~r b1Qnen. Die kon het in bed ook al niet langer uithouden. Ook h1J heeft
een dikke trui aangetrokken en drinkt met ons een kop thee mee.
Nieuws is er niet.
Zo nu en . dan kijken we door het raam om te zien of we al ~ngelsen
kunnen ontdekken, maar er niets bizonders te zien. We beginnen behoorlijk ongeduldig te worden. Waar blijven die k~rels toch?
Een enkele nieuwsgierige buur steekt zijn hoofd uit het raam.Iedereen schijnt ongeduldig te zijn.
.
Met de kijker staan we in de erker van de voorkamer. Vergissen we
ons, of beweegt zich daar iets in het bo~je tegenover de winkel van
De Geest? We turen ingespannen. Waarachtig, daar beweegt iets.
Het lijkt plotseling of het bosje leeft. ~e ~ijk:n no~_eens,"rnaar
dan wat nauwkeuriger. Dan zegt Kees autoritair:
Ze ziJn het
Nog twijfel ik. "Ja, hoor, het kan niet anders", herhaalt Kees.
"Ze zijn het beslist". Dan ben ook ik overtuigd.
"Ze ziJ·n d'r"
roepen we. We schreeuwen het uit. Tuuk, Moeder en
'
Vader komen aanhollen,
dringen ons opzij. " Waar d an.?" . "D aar.1 " •
"Zien jullie ze dan niet?".
Kees en ik rennen naar de deur. We moeten er heen zo vlug als het
kan. Moeder en Tuuk willen ons tegenhouden. Het lukt niet. De deu~
dreunt achter ons dicht. We rennen. Gebaren wild tegen de buren die
bij het horen van het geluid van onze hollende voeten ~un neuzen
door de gordijnen steken. We schreeuwen onze vreugde uit . . .
Aan het eind van de straat remmen we onze vaart en staan h1Jgend
stil. Met de ruggen tegen de stammetjes van de bomen liggen v~:emde wezens. Ze lijken op grote kikkers. Het zijn Engelsen. We k1Jken
naar hen als naar verschijningen uit een andere wereld. We kunnen
geen woord uitbrengen. De Engelsen lachen en grijnzen met veel vertoon van snorretjes en hagelwitte tanden. Nog kunnen we o~ze ogen
niet geloven. We wrijven er eens in met onze handen. Het is geen
gezichtsbedrog geweest.
De Engelsen wenken ons naderbij. We aarzelen even. Dan stappen we
resoluut op de groep mannen af.
Opm. Deze soldaten behoorden waarschijnlijk tot het derde bataljon
van luitenant-kolonel Fitch een van de bataljons van de eerste
parabrigade van brigadegeneraal Lathbury.

Gisteravond heb ik bij mezelf al mooie Engelse zinn
denken om vooral geen gek figuur te slaan tegenover d,,
Maar nu staan we allebei met de mond vol tanden. Weg ',
komstgroeten die ik hen zou toeroepen in mijn beste 1':11
"Het is nu welletjes", schijnen de Engelsen te denken.
landers!. Zeggen geen stom woord".
Ze staan op en komen op ons af. "Morning". Dan wijkt in,, 11
tovering. We lachen terug. Stamelen ook iets van "morniuH" ,
heeft lang geduurd, maar het ijs is nu gebroken. We kom n t,,
garette?". Een bus wordt onder onze neus geduwd. Met bev nrl,
pakken we allebei een echte Engelse Virginia. Het aanstek II J"
twee lucifers. Dan brandt de sigaret nog niet. Resoluut duwt ,
Tommy zijn stompje sigaret tegen de mijne. "Please"
griJ·n t
"Th
k Il D
b
.
'
an s •
an
eginnen we te converseren. De Engelsen hebb n
echt op ons gemak gesteld met die sigaret. Ze zitten ons ma
aan te kijken. "Dat zijn nu Hollanders", denken ze waarschijnl
Haperend en hortend praten we zo'n beetje. Komen langzaam aan w 11
op dreef. Ik vraag, eigenlijk totaal overbodig, waar ze vanda n ko
men. "From the air, from England, yes".
Wat een nuchtere rustige kerels zijn dit . Ze kijken maar rond. AIM
je er een aankijkt glimlacht hij vriendelijk terug.
Wat een verschil met de zo vaak schreeuwende en brallende Duits r ..
De sigaret smaakt ons heerlijk.
De Engelsen dragen bruingroene helmen met camouflagenetten. Khak '
uniformen met daarover heen camouflagejakken. Bruinachtige broek n
met veel zakken en hoge schoenen.
Velen zien er wanstaltig dik uit vanwege de zware uitrusting die z
met zich meedragen. De gezichten zien er verbrand en vuil uit. Je
kan zo zien, dat deze soldaten een vermoeiende nacht achter de rug
hebben. We kijken van de een naar de ander. Vlot is de conversatie
nog steeds niet, maar het gaat nu toch beter. De groep telt ongeveer vijfendertig man. Overal in het bosje zitten ze uit te rusten
en te roken. Vanuit het noorden, uit de richting van het station
horen we het geratel van zware machinegeweren.
Schuw kijken we even in die richting. We zijn nog niet veel gewend.
Er beginnen nu meer mensen naar het bosje te komen. Mensen uit onze
straat die de vreemde soldaten blij, maar toch ook met een zekere
gereserveerdheid staan aan te staren.
Jan Vellinga komt ook aanlopen, Het is verbazingwekkend, hoe goed
die al Engels spreekt. Ik schaam me een beetje, dat ik, met mijn
toch behoorlijke opleiding, er nog zo weinig van gebrouwen heb.
Toch besef ik, dat mijn aarzelend Engels te wijten is aan het overrompelende van de hele toestand.
Een slanke gestalte komt op ons af. Ik kijk in een gezond, blozend
gezicht. Een kaart wordt onder onze neus geduwd.
"S tat1on.
Leeg Il , zegt d e man. Met een groezelige vinger wijst hij een
bepaald punt op de kaart aan. We moeten ons even ori~nteren. "Hij
moet naar "Station-Laag" zegt een van de omstanders die meegekeken
heeft. "Yes, Station-Laag", verbetert de officier zijn eigen veren gelste uitspraak van het Hollandse woordje Laag.
Zijn gezicht klaart op als hij bemerkt, dat we hem nu precies b grijpen. "Station-Low", zeg ik met een handgebaar vlak boven d
grond. Dan lacht hij begrijpend en klopt me kameraadschappelijk op
de schouder.
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"Y s , I understand", zegt hij. "Is there someone, who can show us the
wa y?", Jan Vellinga reageert onmiddellijk. "Yes, O.K". "Splendid",
zegt de officier tevreden. Wat vertrouwen ze ons, dat ze een volslagen onbekende Nederlander zo maar als gids nemen. Een kort bevel. De
mannen komen langzaam overeind. Pakken hun wapens en trekken hun uniformen even recht. Jan Vellinga holt naar huis en komt even later terug met een helm van het Nederlandse leger. Jan is soldaat geweest.
Hij is nu ook - naar ik vermoed - lid van het Verzet. Dat verbaast me
niets. Jan is een stille, maar innerlijk geladen knaap.
Achter elkaar gaat het nu voorwaarts.De Paasberg op. Het is een hele
stoet. Jan neemt de leiding en gaat voorop. Kees, een paar buurtbewoners en ik lopen met de colonne mee. We lopen links van de weg. In
de tuinen en in de deuropeningen staan mensen naar ons te kijken.
Zwaaiende armen overal. Uitroepen van vreugde. De mensen zien ook de
goudsbloemen die veel Engelsen in de netten van hun helmen hebben gestoken. Duimen worden opgestoken. Veel Engelsen maken het V - teken
tegen al die blije Hollanders: V van victory. Ik hol even vooruit om
thuis te gaan zeggen, dat ik ook met de troep mee wil. Vader en Moeder zijn er niet gelukkig mee. Ze vinden het risico veel te groot.
Het is domper op mijn enthousiasme, maar in mijn hart weet ik heel
goed, dat ze gelijk hebben. Ook Ep Gerritsen gaat niet verder mee.
Kees wil toch mee, ook al vinden zijn ouders het ook veel te riskant.
Kees is evenwel niet van zijn plan af te brengen. In stilte bewonder
ik hem als ik hem met Jan Vellinga _en de Engelse colonne verder zie
gaan. We staan nu in het hekje vlak bij de straat. "Morning, good morning", klinkt het overal om ons heen. Lachend tikken veel Engelsen
aan hun helmen. Hun hoofden wiegelen voor- en achterwaarts. Het is opvallend hoe geruisloos en lenig deze soldaten zich voortbewegen. De
meesten zijn tamelijk klein van stuk. En zo gaan ze voort langs een
haag van zwaaiende roepende blije mensen die nu hun bevrijders kunnen
begroeten. De officier, de langste van de groep, spreekt me nog even
aan en vraagt, of ik de volgende groep de zelfde richting wil opsturen. Dat beloof ik hem. "Thanks, and cheerio''. Dan beent hij op zijn
lange benen zijn mannen achterna.
Het valt ons op, dat deze Engelsen heel andere helmen dragen dan de
helmen die we van krantenfoto's kennen. Het zijn diepe helmen met brede leren kinbanden. Ze zijn speciaal gemaakt voor luchtlandingstroepen. Net als bij de Duitse FallschirmjMger.
Om de hoek bij De Geest nadert een rupsvoertuig, geelbruin geschilderd. Er is een mitrailleur op gemonteerd. We verbazen ons er over,
dat zo'n zwaar ding kennelijk ook door de lucht is aangevoerd.
Achter de carrier, zo blijkt zo'n
ding te heten komt een auto de
hoek om. Het is een kleine vrachtwagen die door de Engelsen is buitgemaakt."Deutsche Reichspost", staat op de zijkant. Het is een grappig gezicht een grijnzende Brit achter het stuur van een Duitse vrachtauto te zien zitten. De wagen zit vol wapens en munitie. Langzaam rijden carrier en vrachtwagen voorbij.
Een buurvrouw begint een scheldkanonnade op de Duitsers af te vuren.
Tegelijk zwaait ze met beide handen in de richting van de Engelsen.
Ja, we zijn eigenlijk allemaal een beetje van slag.

verwijs ik in dit verband naar het verslag van Ir. F.de
* Opm. Graag
Soet in het boek "Niet tevergeefs''. Bladz i jde 29 (maandag 18
september). Uitgave: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij
in Arnhem (1946).
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I neens bedenk ik, dat ik zo maar het huis ben uitgehold."Is dat nou
wel verstandig geweest, ouwe jongen?'', zeg ik tegen mezelf. "Je bent
teslotte nog altijd onderduiker". Onderduiker? Dat is nu verleden
tijd.
Ook schijnt het de mensen in de buurt nu pas op te vallen
dat ik er
'
oo k weer b en. "H oe gaat het ermee?". "Man wat hebben we jou
lang
niet gezien". "Zeker al die tijd thuis geweest", smaalt er een.
"Dat duikhol van jou was ook dichtbij", zegt een ander.
Mevrouw Van Maanen houdt me staande. "Jongen", roept ze met bezorgdheid in haar stem."Hoe durf je, nu al. Het is nog veel te vroeg om
te voorschijn te komen". Lachend wijs ik naar de om de hoek verdwijnende carrier."Ze zijn er, mevrouw!".
Voorlopig is er nu niets meer te zien. In het dorp, maar vooral uit
de richting Arnhem, knallen schoten. Niemand stoort er zich aan.
Iedereen is op straat. Echt hard gevochten wordt er nergens horen
we. Een handvol achtergebleven Duitsers schijnt vertraging en verwarring te veroorzaken. Ze steken, volgens sommige "deskundigen",
veel vuurwerk af om de indruk te wekken, dat ze mensen genoeg hebben. Ze zitten in de bossen of in de bomen langs de weg of verborgen in tuinen. We denken, dat het met hun verzet wel gauw gedaan zal
zijn.
Moeder kookt een bord pap. Dat"houdt''in de maag. Zoals ik me heb
voorgenomen, ga ik nu voor. de tweede maal op inspectie in school.
Deze keer frank en vrij door de deur. Iedereen mag me nu zien. Een
heerlijk gevoel van bevrijding na zoveel lange maanden van geheimzinnigdoenerij.
Met een tan-g knip ik om te beginnen een flink stuk van de achter gela ten telefoonkabel af. Het is taai en weerbarstig spul, m~ar het
is zeer de moeite waard er een stuk van in bezit te hebben. Ik knip
royaal. Naar schatting een stuk van zo'n vijftig meter.
In de lokalen waar de stafkaarten liggen opgeslagen neus ik nauwkeurig rond. Heel Nederland, Belgig en Frankrijk liggen hier in
kaart gebracht. Er zijn zelfs kaarten bij van Oosterbeek en omgeving.
Mooi uitgevoerd en vaak heel gedetailleerd. Ik rol er een paar op
om mee naar huis te nemen. Stapels fijne Michelinkaarten liggen er
ook en groene door de Generale Staf van de Duitse Wehrmacht uitgegeven boekjes met uitvoerige gegevens over Nederland.In de boekjes foto's, kaarten en plattegronden. Er staat ook een foto van de Oosterbeekse spoorbrug over de Rijn in. Op het kaft staat als jaar van
uitgave aangegeven: 1939. En dan zijn er nog mensen die beweren,
dat er geen verraad is geweest in 1940.
In een ander lokaal hebben de Duitsers fraaie Ardense en Luikse bierglazen achtergelaten. "Thermale Chaudfontaine" staat er op.
Die hebben ze kennelijk bij hun terugtocht door Belgig meegepikt.
Nu hebben ze hun buit in Oosterbeek weer moeten achterlaten.
Er is ook een kist met een aantal eihandgranaten. Ook een kleinere
kist met onbekende voorwerpen. Ik waag me er niet aan.
In een half uur ben ik wel uitgekeken. Dan komt Vader me roepen.
Het zonnetje is inmiddels doorgebroken. Nu ziet alles er ineens veel
fleuriger uit.
Thuis zijn ze aan het watertappen. Misschien geen overbodige maat regel. We laten onze badkuip flink vollopen.
De apothekeres van dokter Van Maanen zit in de voorkamer. Ze kom
ampulles halen. Een paar jaar geleden al hebben we voor de dokter
grote dozen verband - en geneesmiddelen in bewaring genom n.
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"J e wee t maar no o i t '-' , moe t de dok te r gedacht h eb ben .
De pakken staan in de diepe kast naast h et g e he i me ra diohok , a n nex
schuilhoe k . We sjouwen de grote pakken snel na~r b e n ede n. Ont z e tten d v eel zit er in die dozen. Zelfs nagelschuiers . We ope ne n d e e ne doos na d e andere. Er zijn geen ampulles b ij.
Dokter zal ze wel op een ander adres hebben o nderge b rac h t. Hi. J. heeft
zo zijn relaties.
.
In het berghok is het nu een chaos van dozen. Ik rui m alles z o ne ~jes mogelijk op. De dozen blokkeren anders de toegan g ~ ot h et r ad i o h o k wa ard o or we niet naar het Engelse nieuws kunnen luist e rec.
Maar het blijkt weinig zin te hebben. We o ntdekken, dat er gee n
str oom is. Misschien vanavond. We nemen aan, da t Gerbr andy da n z al
spreken tot het deels bezette, deels bev:ijde Ned~rland.
Er is weinig te beleven. Uit pure verveling loop i k naar d e b uren.
Kees is zojuist thuisgekomen. Hij zit achter een ~ o terha m. In de
hoek van de keuken staat een Duits Mauserge~eer.
Van d~ E~ gelsen
gekregen"
grijnst Kees met een trots air.
Voor de moeite •
Ik sta pe;plex. Wat een vertrouwen moeten die Engelsen in ?n s, Ho l lander s , hebben, dat ze aan de eerste de beste, voor hen wild v ree mde Hollander, zo maar een geweer weggeven.
.
Maar ook realiseer ik me hoe riskant het is voor een burger om in
oorlogsomstandigheden zo maar met een geweer over s~~aat te l op en.
Passende munitie heeft Kees er niet bij gekregen. HiJ zal er du s
niet mee kunnen schieten. Toch vind ik, diep in mi j n ha~~ • d at de
Engelsen wat ,!rg lichtveardig wapens aan het uitdele n z iJ n ge wee s t.
Mogelijk hebben ze gedacht, dat ook Kees tot het V~rze~ b ~h oo r d e . _
Dat zou de zaak iets begrijpelijker maken. Kees ?limt i n ie d e~ ge
val van tr o ts en dat is ook best te begrijpe n . Hij ~a ~ , den k ik,
ook wel weten, dat er in school passende Duit s e muniti e_voo r het_
grijpen ligt. Toch weet ik zeker, dat Kees het g eweer niet z al ge
bruiken. Het is vooral de hem aangedane eer die h e m z o do et s t r alen
van trots.
.
Het is inmiddels al bijna negen uur gew o rden. Een l e kker z ?nn etJe
verwarmt ons. Met Kees en E.J ( zo noemen we Ep alti j d ) g a ik ~ e e r
de straat o p. Het is overal een drukte v an belan g . ~v er t V~ll in ga
begr o et me met vreugde. We hebben elkaar oo k la n g niet g e zien.
Gul presenteert hij Duitse sigaretten.
. .
De Utre c h ts eweg staat vol mensen. Kleine aut oo t j e s r azen voo r ~ iJ
in de ric h ting van Arnhem. Jeeps noe me n d e En g elsen d e ze hand i g e
wagentjes. We zien Engelsen op opvouwbare fiet s e n en_ a utop e d -a ch - _
tige motortjes v o orbijrijden. Ze rijden - vre emd gez i c ht v o or ons
aan de linkerkant v an de weg. Op de tr o tt o irs sta an Engelsen en
Nederlan d ers druk met elkaar te praten . We v oeg en o n s b i j een g r oepje. Telkens als weer andere jeep s vo o r bij raz ~n , gaat e r e e ~ ho eraatje o p De Engelsen zwaaien teru g , maar niet z o ent housiast a l s
enkele ur~n geleden bij ons in de stra a t. Veel mense n dr a g en ?~a nje op hun kleren. Ik zie zelfs een gr o te o ran ~e vl a?. Toch ~l : Jk en
d e Engelsen niet bijster ingenomen met dez e u it bun di ge be tu i g i ng en
v an sy mpathie,
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Op m. Pr o f. Gerbrandy was minister-pre s ide n t van h e t Kab i net in
lings c hap.
.
d•
I
F
de
Dit kl o pt merkwaardig goed met d e wa arnemi n~ - ie
r: •
die mo rgen o ok deed. Zie zijn ui ts teken d e b i Jdrage in het
"N ie t te v er g eefs", bladzij de 29 ond era an .
. . .
~
Uitgave: Van Loghum Slaterus' Uit g e v er sm aats c h a p p i J in Ar
(19 4 6).

*

bal So et
bo e k
_
n he m.

*

Het bek e nde spreekwoord v a n d e huid e n de beer is hen wa a rschijnl i jk
o ok ni e t onbekend. En eigenlijk hebben ze g root gelijk. De strijd
s chijnt nog niet beslecht t e z i jn. En dat b l i jkt ons ook al g a uw.
Pl o ts el i ng zakt een g roep Eng el s e n op e en knie. De gew er en gaa n in
de aanslag. Ergens i n een bosj e moet e n nog Duitsers verborgen z i tten. Een p aar b u r g ers wij zen n er ve us in een bep aal d e r ichting. Ac h ter e n tu sse n bom e n liggen n u Engelse s o l d ate n i n e en r ij achter e l k aar . We begrijpe n l angzame rha nd, d at a ll es no g ech t ni et achte r d e
r ug is . Het grimmig e fronttaferee l d at we zie n b reng t ons to t de we rkeli jkheid teru g . Va n ons optimisme i s een stukj e afge b r ok e n.
Onomwonden zegg e n d e Enge l se n ons nu, dat ze ons lie v er n i et l a n g s
de opmarswegen hebben. Ze vinden het kennelijk vervel e nd zo ie ts te
moe t en zeggen, wa nt z e hebben heel goed ons enthousiasm e en onze
blijdschap gezien. Ook zien ze nu onze spijtige gezichten. Om d e
bittere pil wat te verzachten glimlachen ze extra vriendel i jk en delen extra royaa l sigarett e n rond.
Ergens in het oosten van het dorp, aan de Arnhemse kant, r a t e len onophoudelijk mitrailleurs. Er wordt daar vast en zeker hard gevocht e n.
Daarom begrijpen we de bezorgheid van de Engelsen nu heel goed.
"Vooruit, mensen . Van de straat. Laten we onze vrienden laten zie n,
dat we de duidelijke wenk goed begrepen hebben". Langzaam loopt de
straat -leeg. Onafgebroken razen jeeps en motoren voorbij. Naar Ar nhem. Naar het front.
We lopen broederlijk terug en komen onderweg dokter Van Maanen tegen. "Zeg jongelui, kunnen jullie me komen helpen?", vraagt hij.
"Ik heb een stel flinke kerels nodig die mee kunnen helpen bij h e t
inrichten van hotel "Tafelberg". Daar gaan we namelijk een hospitaal
van maken". Natuurlijk willen we de dokter graag van dienst zijn.
We moeten ook iets om handen hebben alleen al, omdat we gewoon niet
rustig thuis kunnen blijven zitten in deze spannende uren . Flink aanpakken voor een goed doel zal uitstekend voor ons zijn.
We lopen snel de Pietersbergseweg op. Voor ons ligt hotel "Ta f elberg" . Door de hoofdingang stappen we naar binnen. Er zijn nog ma ar
een paar helpers. In het hotel treffen we de zelfde chaos aan die
die we ook in de Paasbergschool hebben gezien. De Duitse officie r en
die zich gisteren nog te goed zaten te doen aan luxe maaltijden h e bben overhaast de benen genome n , t oen ze door begonnen te krijgen,
dat er op een paar ki l ometer afstand van hen verwijderd een luchtlanding had p l aatsgevonden. Een grote zwijnestal hebben ze voor ons
a chterg e l a ten.
Eerst moet de grote a chterzaal worden schoongemaakt. We trekken onze
jassen uit. Aan de muren hangengrote portretten van Hitler en Himmler. We hangen onze kleren opzettelijk over de portretten heen. We
hebben nu t otaal geen behoefte aan die koppen.
Er worden bezems gerequireerd. Ieder van ons veegt en schrobt . We
zijn me t zes man. Hitler en Himmler moeten van de muren die we ook
even een goede beurt willen geven. Waar moeten we met die ingelijs te foto's heen? "Mieter ze allebei maar in de tuin'', roept een s te m
van achter uit de zaal.
We schieten in de lach. Door een open raam smijten we Hitle r e n Hi mm ler naar buiten. Het glas breekt aan stukken als de lijsten d e grond
raken.
Opm . Ook veldmaarschalk Walter Model moest in de vroege midd ag v n
17 september overhaast het hotel verlaten.
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Op de bovenverdieping liggen matrassen genoeg. Die moeten naar beneden worden gebracht. Vier van ons sjouwen de zaal verder leeg.
"Luie" stoelen en tafels gaan door de openstaande tuindeuren het terras op. E.J en ik gaan matrassen halen. We moeten ons even ori~nteren. Drie hoog moeten we zijn. Er is een lange rij kamers. Op de
deuren zijn kaartjes geprikt met de namen van de bewoners van gisteren: Feldwebel Zus en Uffz. (Unteroffizier) Zo. In elke kamer is
het een heidense bende. Peuken van sigaretten, lege drankflessen,
dozen, haastig geleegde kasten, omgewoelde bedden. De "Herren" zijn
met de noorderzon vertrokken.
Samen slepen we de zware matrassen naar beneden. Telkens stoten we
onze hoofden tegen bundels telefoonkabel. Spoedig hebben we een hele stapel matrassen in de achterzaal opgeslagen. Het zijn prima
zachte kapokmatrassen. De gewonde Engelsen zullen er comfortabel op
kunnen liggen. Het beste is voor hen nog niet goed genoeg, vinden
we. Af en toe ~kijkt \ meneer Gerritsen of we wel opschieten. We zijn
door de omstandigheden een beetje treuzelaars geworden.Maar we hebben nu geen aansporing nodig. Voor de Engelsen zullen we werken en
hoe! Trap op, trap af, kamer in, kamer uit, gaat het.
Er schijnt ook een handkar nodig te zijn. E.J en ik zullen er een
gaan halen. De eerste zaal is bijna voor de helft netjes ingericht.
Als paarden in een stal staat bed naast bed. Alles is helder en zindelijk. We doen alles in de eerste plaats voor de Engelsen, maar we
begrijpen, dat er ook andere gewonden opgenomen zullen worden als
het nodig mocht zijn. Landgenoten en ook Duitsers. Het Rode Kruis
staat nu eenmaal boven de partijen. Dokter Van Maanen is tevreden.
"Prachtig, hier kunnen de Nederlanders komen en in de andere zaal
de Engelsen~ zegt hij. Dan is hij al weer verdwenen.
Halverwege de Pietersbergseweg komt ons een groepje mensen tegemoet.
In hun midden wordt een handkar voortgeduwd. We versnellen de pas.
Op de handkar zit of liever hangt een gedaante in een groene uniform. Het is een Duitser. Even flitst het door ons heen: "Gelukkig
geen Engelsman". Maar dan komt ook het bet~re Ik in ons boven. Gewond zijn is voor iedereen, van welke nationaliteit hij ook moge
zijn, precies het zelfde. Wat we zien doet ons erg schrikken. De hele bovenkaak van de man lijkt weggeschoten. Zijn gezicht is verwrongen van angst en pijn. Hij houdt zijn linkerhand tegen zijn
mond gedrukt, alsof hij daarmee het bloeden zou willen stelpen.
Zijn uniform is rooddoortrokken. We rillen bij het zien van deze
vreselijke verwonding. Even wordt onze blijdschap getemperd bij het
zien van deze eerste oorlogsverschrikking.
De wagen ratelt voorbij richting "Tafelberg". Het zijn Oosterbekers
die de Duitser nu naar het hospitaal brengen. Ze hebben hem - zo
horen we later - gevonden op het grasveld tegenover hotel "Hartenstein".
Binnen tien minuten zijn we met een handkar terug. Met Piet Ke~derman sr. haal ik op een kruiwagen een grote mand linnengoed. Het zijn
lakens en slopen. Kelderman bergt altijd veel spullen van "Tafelberg" op. Via de tuin van "Overzicht" keren we terug. Dan is het ,
weer slepen en sjouwen · om alles op tijd klaar te krijgen.
De Nederlandse dokters zijn al met de gewonde Duitser bezig. Ze zijn
bezorgd. Misschien is de man door kunstmatige voeding in leven te
houden. Misschien.
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Mannen en meisjes van de Geneeskundige Dienst zijn intussen ook aangek omen. Net als op 10 mei 1940.
Toen zaten we ook met het hele
stel in "Tafelberg". We waren toen heel wat neerslachtiger.
Dat is nu al bijna vier en een half jaar geleden. De tijd is omgevlogen.
Iemand tikt me op de schouder. Ik laat de matras die ik vasthoud
vallen. E.J bromt iets onvriendelijks. Dokter Van Maanen wil meeven spreken. "Dat je zo sjouwt, allemaal verdienstelijk werk maar
ik heb ook iemand nodig die een eenvoudige administratie kan.bijhouden. Zou jij dat soms kunnen doen?''. "Uitsteken1,dokter"
zeg ik.
E.J krijgt meteen een andere helper.
'
Alle gewonden zullen geboekt moeten worden. Dat is een voorschrift
bij het Rode Kruis. "Maak bij de ingang maar een soort kantoor. Papier en andere spullen moet je zelf maar bij elkaar zien te scharrelen. Doe je best". Meteen is de dokter weer verdwenen.
Ik kijk eens rond. Waar zal ik het "kantoor" inrichten? Tegen de
muur of vlak voor de grote ramen die uitzien op de tuin van het hotel en tevens op de weg? Het laatste lijkt me de beste oplossing.
Van achter de ramen kan je de hele Pietersbergseweg afkijken tot
aan de kruising Utrechtseweg - Stationsweg. Graag wil ik ook een
beetje op de hoogte blijven van het "buitengebeuren".
Geholpen door een van de ordonnansen van de L.B.D sleep ik een grote tafel voor het raam. Papier en potlood scharrel ik ergens in een
kamer op. Dan nog een stoel en het kantoor is operationeel. Het uitzicht op de straat is werkelijk uitstekend.
Links van me, in de hoek van het voormalige directiekamertje, hebben de Duitsers blijkbaar een gezellig zitje gemaakt.
Stevige stoelen en een zware leren bank staan om een salontafel getrokken. L.B.D- mensen zitten ontspannen met elkaar te praten en te
roken. Er heerst hier in de hall een prettige sfeer.
* Het is druk geworden. Mensen van de G.D en van de L.B.D lopen af en
aan. Een van de aanwezigen heeft in een muurkast sigaren gevonden.
Vooroorlogse nog. Dikke, duur uitziende sigaren zijn het. Die zullen wel ''Nur fllr Offiziere" geweest zijn. Royaal worden de luxe rokertjes links en rechts aan de liefhebbers uitgedeeld.
·D okter Coebergh, de dierenarts, is ook aanwezig. Hij wijst me op de
gevaarlijke positie van het "kantoor~ zo vlak achter de grote ruiten. "Kijk maar uit, we zijn er nog niet", zegt hij. "Ga met je
spullen achter de muur. Veel veiliger". Hij heeft me nog niet erg
kunnen overtuigen, maar dat "we zijn er nog niet" blijft lang doormalen in mijn hoofd.
Van buiten dringen steeds de geluiden van de strijd tot ons door.
Overal in het dorp wordt nog geschoten. Dokter Coebergh heeft gelijk: we moeten oppassen. We laten ons misschien te veel leiden
door ons optimisme. We willen er eenvoudig niet aan, dat onze mooie
dromen bedrog zouden kunnen zijn.
De Engelsen zijn er immers en daardoor maken we onsze lf wijs, dat
alle ellende spoedig voorbij zal zijn. Maar we weten diep in ons
hart heel goed, dat de bevrijders nog zwak in getal zijn en uiterst
moeilijk een uitgebreid en zwaar bebost gebied onde r controle kunnen krijgen.

* Opm. L.B.D.
G.D.

Luchtbeschermingsdienst,
Geneeskundige Dienst.
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In razende vaart zie ik tussen de bomen door de jeeps voort~akkeren.
Naar Arnhem, naar de grote Rijnbrug, het doel van de~operatie. Dat
hebben we ondertussen wel begrepen. Daarom moet de hier en daar opflakkerende Duitse tegenstand zo snel mogelijk worden ge~rok:n·
Ik zie nu ook goed de juistheid van dokter Coeberghs ad~ies in.
s h ·f tafel en stoel achter de beschermende muur. Het is nu wel veel
d~n~~rder. Geen nood. Met een bureaulamp is de zaak wel op te lossen.
Die lamp is snel gevonden. Helder licht straalt ~p het t~felb~ad.
Naast me wordt een pak op de grond gegooid. Het is de uniformJas van
Duitser Er moet een kaartje met de naam aan worden gehecht.
d
d e gewone
.
K 1 H"
h
t
zon
, kaart Uit de papieren blijkt, dat de Duitser
ar
inzert ee •
·eis gauw geschreven . Met een stuk touw wordt het aan de bloeddoor~rokken jas bevestigd. We horen, dat de dokters onafgebroken met hem
bezig zijn.
d Duit·
"
h
d n hebben, liggen vee 1 doe
Bij "Hartenstein , waar ze em gevon e
sers vertelt iemand die er langsgekomen is.
Stil is het rondom "Tafelbe r g". We zitten hier in een rustige omgeving
waar niet gevochten wordt.
In het oosten hameren infanteriewapens en dreunt het geschut. In ~~nhem - west schatten we. Daar zullen de mensen niet zo frank en vriJ
kunnen rondlopen als wij hier. Ook vanuit h~~ noo:den, van de kant van
de spoorbaan, dringt het krijgsrumoer tameliJk luid_tot ons door. praIn de hall van het hotel gonzen stemmen. Iedereen zit of staat te
te
Een heldere geest heeft voor een schrijfmachine gezorgd.
.
Ikn~aak alvast lijsten klaar . Bovenaan komt de naam van de eerstbinnengebrachte gewonde: de Duitser Hinzert. Hoeveel namen zullen er nog

*

bij komen?
E k
t
Van de straat komt het geluid van naderende voetstappen.
r
om een
groep lichtgewonden aan. Hangend op elkaar en gesteund door ~nkele
Oosterbekers komen ze binnen. Ik vraag hun namen. Meteen begi~t de
oudste een rijtje namen af te ratelen. Ik versta er geen woor
van.
Resoluut pakt de man het potlood uit mijn hand, :rekt een bloc-note
naar zich toe en begint te schrijven. Pte. Cascoigne, cpl. Broadhead,
2-nd.Bat.Par. Regt. B-coy lees ik. De andere namen ontgaan me.
Geholpen door een paar verpleegsters worden d~_mannen naar een van de_
ereedgemaakte zalen gebracht. Een autootje riJdt voor met nog een g~
!onde. Behoedzaam wordt hi j op een brancard binn~ngebracht. Het geleidebiljet wordt op tafel gelegd. "Field Ambulance' staat boven aa~ het
kaartje gedrukt. Het zijn vie r kante b r uine kaarten waarop d~ aar_ van
de verwonding
naam en legernummer van de gewonde, de godsdienstige _
ezindheid en' zo meer zijn vermeld. Ook staat er op, we~ke behandeling
welke medicamenten de gewonde inmiddels heeft toegediend g~kregend
Onk de hoeveelheid en het tijdstip van toediening staat g~registreer .
M~t de schrijfmachine tik ik alle noodzakelijke gegevens in het net

!

over.
k
D b
E
Om de tafel zit een aantal belangstellenden. We ro en u ec.
en
cavriendelijke handelaar, ik weet niet wie, heeft ons een grote doos
deau gedaan. Dan zie ik plotseling ?ok Albe~t Jan~en rondlopen.
"Dag Albert", roep ik. Hij draait zich om.
Hallo •

*

Opm.

In "klare taal" wilde dit zeggen: gewoon soldaat Cascoig~e, korporaal Broadhead van de B-compagnie van het tweede bata~Jon van
het Parachute Regiment. Commandant van het tweede batalJon was
luitenant-kolonel John Frost.
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M~e r ni et . Albert h ee fc b i ij " baar niet opgemerkt, d at ik na ruim a chtti e n maanden weer i n de maatschappij terug ben. Ik zeg nog eens met nadr uk:"Dag Albert". Dan gaan zijn ogen wijd ope-n. "Verrek", is zijn
z ijn enige re a ct i e . He t komt er zo komisch uit, dat we al l e maal in de
l ach schieten. Albe r ts gezicht is een en al verbazing.
Da n schudden we e lk a ar harte li j k de hand. Wat hebben we vroeger veel
met e l kaar g e voetb ald o p het ou de t en n is veld op het terrein van huize
"P ieters
·
b erg " en soms ook met elkaar geki· ft over het nemen van een
"p i e nantie" (penalty).
De c h auffeur van de jeep komt even binnen een k i jkje nemen. He t i s een
~ le ine man met een donkere snor. De helm hangt erg e ns in zijn hals.
I edereen dringt om hem heen en bestormt hem met v r agen. Lachend weert
hij ons af. We tronen hem mee naar een hoekje. Met een diepe zucht
valt hij neer in een clubfauteuil. Wist zich het zweet van het voorhoofd. "Cigarette?", vraagt hij en laat zijn goedgevulde bus rondgaan.
Een van ons wil hem een borrel aanbieden, maar hij weigert resoluut.
"No, thank you, only beer". Maar aan bier kunnen we hem helaas niet
helpen. En als we het gehad zouden hebben, zouden we het hem toch niet
hebben durven aanbieden. Zo slecht is ons bier tegenwoordig.
Hij vertelt ons interessante dingen over de luchtlandingstroepen. Hij
zegt ook onomwonde9,dat er dringend versterkingen nodig zijn. De Engelsen moeten hun krachten te veel versnipperen.
Bovenmenselijk veel wordt er van de mannen gevraagd. Hij vertelt ons,
dat vanmiddag verse troepen zullen landen en nieuwe voorraden zullen
worden afgeworpen. Supplies noemen de Engelsen dat.
We merken, dat ons Engels er al stukken op vooruit is gegaan.
S childer Adams en zijn zoon Martijn zijn met grote potten witte en
r ode verf op het dak van het hotel geklommen. Ze schilderen er grote
rode kruisen op. Je moet immers kunnen zien, dat hier een hospitaal
g evestigd is. Ook op de ramen aan de straatkant prijken weldra rode
kruisen. Het is of die tekens zeggen willen: "Kom hier.Hier is rust.
Hier is verpleging. Hier is veiligheid".
Met een opgewekte grijns verdwijnt de chauffeur. Even later jakkert
zijn jeep de weg af, richting Utrechtseweg. Af en toe wordt er een
lichtgewonJe gebracht.
Twee ~eisjes nemen het t ypewerk van me over. Typen kan ik niet, vinden
ze. Het is voor mij geen probleem. De schrijfmachine begint nu werke- lijk te ratelen. De woorden vliegen op het papier. Geen wonder: er zit
nu een echte kantoortypiste achter.
Boven zijn intussen de gewonden verbonden en gaan nu onder de manufacturen. Telkens als er in de buurt nog een schot valt, veren ze op en
mompelen iets van "glipers" of "snipers". Wat dat woord betekent weten we niet.
De uniformen neem ik meteen mee naar beneden. We hebben er een hokje
voor gereserveerd. We bergen ook een volledige uitrusting op.
Kees heeft in het gebouw aan paar flessen Bols, arak en rum gevonden.
We vertellen de anderen niets over deze vondst. Straks zullen we hen
ermee verrassen. In het kantoortje zit de wacht bij de telefoon. Kees
en Ep zijn daar regelmatig te vinden. Kees bedient het apparaat.
Ik klim op een stoel om op de kast te kijken. Misschien ligt daar nog
* iets bruikbaars. Je weet maar nooit. Er staat een prachtig kis~j e ,
' vol werkelijk schitterende sigaren. After -dinners worden ze wel g enoemd.

* Opm. Dat de Duitsers bij hun overhaaste vertrek hun dure sig a r e n v e r gaten, blijkt ook uit het boek van Cornelius Ryan "Een bru g t e
ver". Zie bladzijde 168.Uitgave: Unieboek B.V, Bussum (1974).
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fflcie rssigaren. Alleen de intieme relaties krijgen er een. De
OV< '
bi i j v nde stoppen we bij de Bols en de rum. Dok 1t_erVan Maanen gluntl< r
l s ik hem een sigaar breng. "Jonge, jonge, wat een heerlijkheid,
i k r
e rlijk van de Moffen gegapt, hè?", zegt hij. Met welbehagen
nu lft hij het aroma op. Het zijn ook werkelijk sublieme sigaren.
'f ouw e ns iedereen kijkt rond of de Duitsers nog iets van zijn gading
c h ter gelaten hebben. Met E.J ga ik alle kamers nog eens langs. We
v i nden tubes goede creme en dozen vaseline. We verdelen de buit onder
d e dames. Als we de trap weer afdalen zie ik, dat mijn bureau verlaten
i s. De hulpvaardige typistes hebben er blijkbaar de brui aan gegeven.
E e n lijst vol fouten is het resultaat. Een beetje ge~rgerd begin ik
meteen maar aan een nieuwe. Voor het werk heb ik een paar spelden nod i g, maar die zijn nergens te vinden. Dan maar even naar huis. Albert
n e emt zolang de zaak over. "Kom gauw terug", roept hij nog. "Ik moet
d i rect weg''. Daarom leen ik even de fiets van Buisman die de kwekerij
van Houthuyzen heeft overgenomen. Veel mensen zie je niet meer op
st r aat. Ze hebben blijkbaar goed begrepen, dat binnenblijven in de gegeven omstandigheden beter is. Als ik b i j garage Sukkel de hoek omvlieg denderen op de Utrechtseweg lichte kanonnen voorbij. In het oosten wordt hevig geschoten. Snelle jagers gieren over. De zon straalt~
het is een pracht i ge dag.
Thuis pak ik vlug een doos spelden en een klos touw. De klok wijst
kwart voor twaalf. Ik beloo f , dat ik thuis zal komen eten.
Nu pas realiseer ik me, dat we een paar uur geleden, toen we met bijna de hele ''straat" naar de Utrechtseweg gingen, de vrouw van Piet
Kelderman Jr. zijn tegengekomen. Ze was helemaal overstuur en riep
steeds weer: "Ze hebben Piet meegenomen. Ze hebben Piet meegenomen".
Wat er precies aan de hand was wisten we toen nog niet. Later horen
we, dat een Duitse patrouille enkele Nederlanders, onder anderen ook
Piet, op het kasteeltje "Sonnenberg" overrompeld hebben omdat ze zich
op (verboden) Wehrmachtsterrein bevonden. De mannen zijn door de Duitsers meegenomen. We hopen, dat ze spoedig vrijgelaten zullen worden,
maar vrezen toch het ergste. De oorlogswetten zijn streng.
Als ik op "Tafelberg'' terug kom zit Albert trouw op zijn post. We praten wat, want er is niets anders voor ons te doen. Op een wagen worden nog een paar Engelse gewonden gebracht. Onze G.D - mensen hebben
ze op de ''Bilderberg" gevonden. Al uren geleden zijn ze vertrokken.
Nu pas keren ze terug. Ondanks de vermoeidheid glunderen ze. De Engelsen hebben op tabletten choco l ade ge t rakteerd. Chocolade is voor ons
een luxe geworden. Annie Caspers bree k t e en stuk van haar reep voor
me af. Het is erg aardig van Annie haar kostbare bezit met iemand te
delen. Zuster Buisman loopt kwiek als altijd rond. Ze heeft het druk,
maar een gulle lach kan er bij haar nog wel af.
Nu en dan kijken we om het hoekje van de zaaldeur. De meeste Engelsen
slapen al. Ze waren ook oververmoeid. Er zijn nu nog een paar Oosterbeekse dokters: dokter Giesberts en dokter Onderwater. Ploegen G.D mensen komen terug of rukken uit. Hun ''baas", meneer Rijks, is een en
al actie. Langs de Utrechtseweg zien we voortdurend soldaten voorbijtrekken. Richting Arnhem.
Albert is thuis gaan eten. We hebben afgesproken, dat we om beurten
zullen werken. Zodra hij terug is zal ik gaan eten. Het is stil op
''Tafelberg". De meesten zijn even naar huis gegaan. Anderen doen hun
menslievend werk in het uitgestrekte bosgebied.
Opm.

"Sonnenberg": landgoed gelegen langs de Utrechtseweg ten noordwesten van "Hartenstein".
"Bilderberg": bosgebied i n het noordwesten, globaal gelegen tussen Utrechtseweg en spoorbaan.

*

*

*
*

Gewond e n ZlJn er niet meer bijgekomen. In ons zitje prate n we honderd uit. I k word afgelost. Het is inmiddels kwart voor ee n g eworden. Thuis v ertel ik wat we gedaan hebben. Water uit de kraan is
er n ie t meer. Defecte of afgesloten waterleiding? We ete n zo snel
mogelijk. La nger dan een half uur houd ik het thuis niet u it. Vader krijg t een van de goede sigaren. Dan ga ik terug na a r mijn
post, n ee m voor de aardigheid een paar stafkaarten mee. Het is een
p~achtige , z o nnige en heerlijk warme dag. Op mijn ge mak l oop ik de
P1etersber gseweg over. De Rode-Kruistekens zijn al van ver zichtbaar . Doo r de hoofdingang stap ik de hall binnen, die bi j na ge heel ve r l aten is. In de keuken wordt me een kop koffie ge g e v e n.
Het is er s mo orheet. De grote fornuizen stralen een en o r me hi tt e af.
Er word t s oep gekookt voor de gewonden. Boeren en handelare n hebben allerl ei ingredil!nten gebracht. De keuken kan "draaien " . We
timmeren nog een paar bedden in elkaar. Kees en E.J zijn er ook
weer. Ze zitten in het kantoortje bij de telefoon. Af en t oe wordt
er opgebel d. Veel nieuws is er niet.
Gezeten b i j het open raam bespreken met ons lekenversta nd d e s ituatie. Een ding is ons duidelijk: er moeten spo~dig v er st e rkingen
komen, a nd ers houden de Engelsen het niet.
In de l uch t gonzen vliegtuigen. Zouden de supplies al k omen? Nee ,
het zijn j a g ers. We kijken teleurgesteld.
Gewonden z ij n in aantocht. Voornamelijk landgenoten. Beken de en
onbeke n de. Van iedereen noteer ik naam en adres. Het zijn mensen
met se hamp s c hoten, maar ook met er_n_s.t .i g.e.r arm- en been v e rw ondingen .
Ze zijn v aak zo onverstandig geweest om gisteravond en vanmor g en in
de tuin e n t e gaan kijken wat er gaande was. Er is op he n g eschoten
of ze zij n door verdwaalde kogels geraakt. Het is voor ons allemaal ook mo eilijk de ernst van de situatie in te zien. Er wordt
verteld , d at SS-ers in de landerijen achter de Marign b erg weg op
een meisje hebben geschoten toen ze een gewonde Engel sman te hulp
wilde komen. We weten, dat de SS fanatiek is, maar z o i ets hebben
we toch n i e t voor mogelijk gehouden. Nu wordt het .meis j e langs ons
naar boven gedragen met een lelijke armverwonding. Va n h aa r horen
we, da t h et huis van Toewater aan de Schelmseweg is afgeb r and en
dat er bi j de KEMA hard gevochten wordt. De Engelsen schijnen daar
niet verde r te kunnen, zijn vastgelopen op taaie Du i tse tegenstand.
"Het word t hoog tijd, dat er versterkingen komen'', z e gt de broer
van het me i s je die meegekomen is. "Ik heb een zwaar hoofd in de hele ondernem ing".
In de ver te woedt de strijd. Het schieten wordt steed s heviger.
Het is bi ttere ernst. Onze illusie van een bevrij d i ng zonder slag
of stoo t begint in rook op te gaan. Stuk voor stuk zi jn we het er
nu over eens, dat we veel te optimistisch zijn gewee st en dat de
houding van d e Engelsen tegenover ons de juiste was.
We zijn f r o n t gebied geworden, niet meer en niet min der. En .•..•
aan die we rk e lijkheid zullen we ons moeten aanpa ss e n.
Onze klok wijs t drie uur.
In de v e rt e k linkt geronk van zware vliegtuigmot or e n . We spits e n
onze oren , l a ten alles in de steek. Het hele per sone e l sta at bu ite n .
Allemaal turen we naar het westen. Beginnen te sc h r eeuwen. La n gzaam, veel t e langzaam naar onze zin, komt een gr o te luch t vloo t
aanglijden . Als een gigantische moderne Armada. Voo r de r a me n verschijnen d e s tralende gezichten van de lichtgewon d e Eng e l se n.
Opm. Mari~nber gweg en Schelmseweg zijn straten in h et oost n
n
noo r doos ten van Oosterbeek
Arma da o f Onoverwinlijke Vloot, zie ook opmerking op b z.55.
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"Supplies, supplies", juichen ze. Nader, steeds nader komen de machines. Het gedonder van de machtige motoren dreunt ons als een zegezang
in de oren. "Supplies, supplies", brullen we de Engelsen na en dansen
van vreugde. Dokter Van Maanens gezicht is een en al blijdschap. De
toestellen zijn naar schatting nog een kilometer of drie van ons verwijderd. Kijkers gaan van hand tot hand. We zien honderden machines
met gliders op sleep.
* Langzaam draaien de vliegtuigen die de gliders slepen noordwaarts.
Statig zweven de gliders door de lucht.
Dan gebeurt het. De sleeptoestellen gaan lager vliegen. We zien de dikke verbinding~kabel tussen het trekkende toestel en de glider losvallen. Stéil duiken de neuzen van de zweefvliegtuigen. Lager en lager
in een steile glijvlucht. Vijf, tien, twintig achter elkaar. Je kan
het niet bijhouden. En uit het westen daveren nieuwe formaties aan.
Gliders. Ze prikken hun rompen omlaag tot de bomen ze aan onze blik
onttrekken. Het houdt maar niet op. Nieuwe formaties, nu zonder gliders. Enorme transportvliegtuigen. De motoren brullen. Ons wilde gejuich wordt erdoor overstemd. Parachutes, ontelbare parachutes vallen
uit de machines. Rode, groene, witte, blauwe, alle kleuren van de regenboog. De lucht is ermee bezaaid. Het lijkt wel een ballonnetjeswedstrijd. Het hele noordwesten lijkt een grote weide met veelkleurige bloemen. Het is een onvergetelijk gezicht.
Snel zweven de valschermen naar de aarde. Soms ontplooit er een zich
niet. Dan denken we even aan de arme kerel die te pletter valt.
Over de horizon wippen nieuwe machines. Alles davert en dreunt. Veel
lager en veel dichterbij komen ze nu. Het regent parachutes. We kunnen ze niet geteld krijgen. Wat een gezicht!
In drommen hangen we over de hekken. De straat staat vol mensen. Achter de bovenramen, ja zelfs op de daken zie je ze. Zwaaien met hun armen. Schreeuwen hun kelen hees.
De afweerkanonnen gaan als razend te keer. Uit alle richtingen wordt
op de vliegtuigen geschoten. Rondom de toestellen spatten de granaten
uiteen. Zwarte rookwolkjes bedekken de lucht. Scherven hagelen in het
rond. Niemand stoort er zich aan. Allen zijn we volslagen in de ban
van dit ongelooflijke schouwspel.
Op slechts enkele honderden meters hoogte daveren de machines boven onze hoofden. Machtige viermotorige bommenwerpers. De lucht barst van
van het geweld van de dreunende motoren en van de exploderende FLAKgranaten.Pärachutes overal, zover het oog reikt. In hoog tempo vallen ze uit de toestellen,gaan even later flapperend open en zweven
dan snel op de aarde af. Héel in de verte, bij Wolfheze, duiken nieuwe gliders. Dan draaien de machines af. Het is voorbij!
Maar dan komen weer nieuwe golven opzetten. De zon overgiet alles met
een feestelijke gouden glans. Als betoverd kijken we toe. Ontelbare
jagers gieren voor en achter, onder en boven de transporttoestellen.
Als nijdige wespen. Met ratelende boordwapens. Ze vallen de FLAK aan.
Schuin boven ons wordt·een bommenwerper door de luchtafweer in brand
geschoten. Vuur spuit uit de romp. We hollen weg. "Dekking'', brult
iemand. De machine waggelt. Oorverdovend brullen de motoren. Een scherpe linkse bocht. Als een monster uit de Onderwereld schiet hij over
ons heen. Elk ogenblik kan hij te pletter vallen. Plotseling doven de
vlammen. Het toestel trekt een rooksliert achter zich aan.
"Hij haalt het", schreeuwen we. "Hoera!".

* Opm. De gliders werden gevlogen door speciaal opgeleide piloten georganiseerd in het Glider Pilot Regiment.
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De hel is losgebroken. We schreeuwen elkaar van alles toe. Niemand
verstaat er iets van. Bulderende kanonnen. Donderende motoren.
Grote manden en bomvormige voorraadbussen dalen snel neer. Munitie,
mondvoorraad, geneesmiddelen.
Met ronkende motoren daveren de eskaders terug in westelijke richting.
H~t gezang van de machines sterft weg in de verte. Het is voorbij.
Niemand spreekt. We zijn als met stomheid geslagen. Het is haast niet
te geloven, dat dit allemaal werkelijkheid is. We zijn half verdoofd
van het lawaai. Uit de verte klinkt als een afscheidsgroet het geronk
van de machines. In al zijn grootheid hebben we vandaag de Royal Air
Force gezien.
We gaan terug naar onze post. Voor onze ogen hangt nog steeds het
schouwspel dat we zojuist hebben gezien. Stil kijken we voor ons uit
nog volkomen in de ban van het machtig gebeuren. Jagers gieren over
het dorp. Ze moeten de aftocht dekken. Door het open raam stroomt het
zonlicht. In pure opwinding probeer ik mijn vriend Guus te bellen.
Maar er komt geen verbinding tot stand. Dokter Van Maanen belt diverse collega's in andere plaatsen. Op zijn gezicht ligt trots en blijdschap als hij zegt:"We hebben de Engelsen hier''. Felicitaties van de
andere kant van de lijn. Tien minuten probeer ik tevergeefs Ede- waar
mijn "duikouders" wonen- aan de lijn te krijgen.
We zitten weer bij elkaar. Plotseling veert iemand op en wijst door
het raam. Langs de heg op de Sandersweg nadert een gedaante. We hebben hem niet eerder gezien omdat de kleur van zijn camouflagepak in
het geheel niet afsteekt tegen het groen van de beukenheg die de tuin
van huize "Pietersberg" omzoomt.
Dan maakt de gedaante zich los van de achtergrond en komt op het hotel
toegelopen. Aangezien hij helemaal alleen is, vermoeden we, dat hij
een verdwaalde paratrooper is. Sluipend, omzichtig om zich heen kijkend, geweer schietklaar in de hand komt hij naderbij.
Bij het hek houdt hij stil. We zien, dat zijn gezicht bruinverbrand
is en zwart van stof en kruitdamp. De hoge helm is met een grof net
overtrokken. Tussen de mazen steken takjes en lapjes groene stof.
Verder draagt hij een lang camouflagejak met gele en groene vlekken.
Donkere ogen kijken ons aan. In vrij behoorlijk Engels vraagt hij de
* weg naar zijn kameraden die hij is kwijtgeraakt. Het blijkt een Pool
te zijn. We maken hem duidelijk, hoe hij het snelst bij de Utrechtseweg kan komen, waar nog steeds Engels verkeer raast. Dicht in de buurt
knallen op dit moment schoten. De Pool is nu een en al waakzaamheid.
Nog altijd zitten er Duitse schutters in tuinen en bomen verborgen.
Ze blijven de Engelsen veel last en onrust bezorgen.
"D aar Il , roep t K ees ineens.
.
"E en gezic
. h t tussen d e strui"k en. B ij het
hek van ttOverzicht''. Onze ogen doen pijn van het turen. De Pool klemt
zijn geweer vaster in zijn handen. Maar er beweegt niets. Verbeelding
moet Kees parten hebben gespeeld. Toch is hij nog niet overtuigd.
Een snelle spurt. Dan is hij al bij het hek. Komt even later schokschouderend terug. De paratroeper drukt zijn helm vaster op het hoofd.
Dan sluipt hij weg. Steekt al kruipend een open plek over. Langs de
bomen van de Pietersbergseweg gaat hij behoedzaam verder.

* Opm. Vermoedel ijk een Engelsman van Poolse afkomst. De offici~le
Poolse Brigade kwam pas op 19 en 21 september aan de grond.
Zijn aanwezigheid is ons nooit helemaal duidelijk geworden.
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We zien zijn gestalte verdwijnen onder de bomen vlak voor de Utrechtseweg,Hij is bijna bij zijn eigen mensen terug. Vanaf onze post zien
we kleine groepjes Engelsen als schimmen tussen de bomen door het
kruispunt bij "Schoonoord" passeren.
Het moeten wel de aanvullingen zijn die eerder deze middag geland
zijn. Met tussenpozen schiet de FLAK op voorbijscherende jagers.
Mijn "diensttijd" zit erop. Vannacht wil ik onder geen voorwaarde
thuisblijven. Daarom heb ik voor de "nachtdienst" gekozen. Dan ben
ik nu een paar uur vrij.
Op de Paasberg staan kleine groepjes mensen. Schoen~aker Va~_Brakel
beweert
dat er in Buismans tuin nog een Mof moet zitten. HiJ heeft
hem zie~ weghollen, zegt hij. Thuis hebben we visite. De h~:r en
mevrouw Giebing hebben even bij ons onderdak gezocht. Ze. ziJn bang
voor rondvliegende scherven van FLAKgranaten. Inderdaad is ~et lang
niet ongevaarlijk op straat. Als het wat rustiger geworden is vertrekken ze langs het "paadje van Houthuyzen" naar de Annastraat.
Thuis klungel ik maar wat rond. Verveel me dood.
.
.
De slag begint nu te ontbranden. Dat merk j~ aan allerlei dingen.
De geluiden van de strijd dringen steeds luide: tot ons door. De
_
zwaarste gevechten schijnen zich af te spelen in het westen van Arn
hem en bij de Arnhemse Rijnbrug.
Bij ons in Oosterbeek worden alleen nog verspreide weerstandsnesten
opgeruimd.
Stroom is er nog steeds niet. We eten warm. Moeder_moet het op de
kachel zien gaar te krijgen omdat er ook geen gas is. Het lukt prima maar het wordt drukkend warm in de kamer.
.
Na.alle drukte op "Tafelberg'' kan ik het thuis niet lang uithouden.
Daarom besluit ik zo snel mogelijk naar mijn post terug te keren.
Morder geeft me een flinke stapel boterhammen mee. Dik besmeerd met
boter. "Dank je wel, Herr Unteroffizier!".
Voordé : gewonden geeft ze peren en een grote_weckfles zelfgemaakte
appelmoes mee. Dan trek ik mijn jas aan. Buiten donker~ het al.
Vanuit het oosten dringt het geraas van de slag nu heviger tot ons
door. Met een tas onder de arm loop ik de Paasberg op. Een enkel~burger vertoont zich nog. Overigens ligt de straat er verlate~ biJ •
In de buurt knallen telkens schoten. Ik loop snel door. Daar is het
hek van "Overzicht" al. Oppassen lijkt me hier de boodsch~p. ''O~erzicht" heeft een uitgestrekte en hier en daar dichtbegroeide tuin.•
Misschien hebben zich hier nog Duitsers verborgen. Beho~dz~am_stap
ik verder. De invallende duisternis maakt alles zo geheimzinnig.
Hoewel ik goed rondkijk blijkt er toch niets te zijn o~ onge:ust over te worden. Toch ben ik opgelucht als ik de schemerige tuin weer
verlaten kan. Struikelend over achtergelaten telefoonkabels beland
ik bij de schuilkelder van "Tafelberg". Dan knarsen mijn schoenzolen op het harde grint. Ik ben er.Voor me ligt het hotel. Het grote
gebouw is in duister gehuld. Nergens is licht ~e zien ..
Door de hoofdingang stap ik de verlaten hall binnen. Uit het kantoor
komt stemmengemompel.
Pratend en rokend zit daar een groepje L.B.D -mensen.
Voor de zekerheid heb ook ik mijn L.B.D-band uit 1940 omgedaan.
De heren zitten in het donker. Er is geen stroom. Het zal geen pretje zijn de hele avond en de hele nacht zonder behoorlijk licht te
moeten zitten.

*

*

Opm. Het zgn. "paadje van Houthuyzen" werd (met toestemming van de
Heer Houthuyzen uiteraard) door veel mensen gebruikt als snelle verbinding tussen Paasberg en Annastraat v.v.
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"Hadden we maar kaarsen", verzucht meneer Rijks. Plotseling herinner ik
me, dat we thuis nog een kist illuminatielichtjes moeten hebben staan.
Die ''vetpotjes" zijn overgebleven van de illuminatie van de voorgevel
van de Paasbergschool ter gelegenheid van een of ander feest van het
Koninklijk Huis. Die ''kaarsjes" zullen nu goed van pas komen.
"Goed idee", zegt meneer Rijks. Op een geleende fiets race ik naar huis.
In de kelder prop ik al mijn zakken vol met de zo welkome waxinelichtjes. Ik ga snel terug. E.J komt net de tuin van zijn huis uit. Mooi,
d~~ *aan we sam~n verder. We willen eers~ nog even naar het kruispunt
biJ
Schoonoord
om nog een moment te genieten van de vrij heid voor we
weer op onze post moeten zijn.
Geheimzinnig, die beginnende duisternis. Het maakt ons ook wat angstig.
Het is, of we ons in Niemandsland bevinden. Zodra we echter de Utrechtseweg hebben bereikt valt de spanning van ons af. Daar zijn mensen,
daar is leven. Daar rolt de ravitaillering. Naar het front bij Arnhem.
Er zijn haast geen burgers meer te zien. Wel veel Engelsen. Bij tientallen. Jeeps, motoren, antitankkanonnen, carriers zoals we vanmorgen
voor het eerst gezien hebben. Overal onder de bomen en op de trottoirs
staan soldaten en voertuigen in lange rijen. Het grasveld voor hotel
"Vreewijk" staat er vol mee. Een groep Engelsen staat tegen het hek
van het hotel geleund. We maken een praatje. Een van de mannen biedt
ons meteen een sigaret aan. We praten wat met elkaar. Vooral over de
oorlog. Een ander vertelt ons, dat hij uit Portsmouth komt. Hij kijkt
verrukt, als ik hem laat merken, dat ik weet, dat Portsmouth een havenstad is. Een grote kerel met een snor staat maar te grijnzen:"Boy, boy,
what a nice pace here. A girl and some moonlight, hm!". Telkens worden
ons nieuwe sigaretten in de hand gestopt, hoewel we onze nog brandende
peuken laten zien. Maar we mogen niet weigeren. Voorzichtig steken we
de Players in onze borstzakken. De Engelsen vertellen ons, dat de komende nacht hard en zwaar zal zijn. Met een veelzeggend gebaar wijzen
ze naar het oosten. "Moeten jullie daarheen?",vragen we.
"Yes, to the front,to Arnhem. Will shoot the Germans out of your country. This night Arnhem has to be taken, boys!".
We merken, dat het Engels ons steeds beter af gaat. Af en toe spreek ik
- eigenlijk een beetje voor de grap - "slang" (slang is de Amerikaanse
uitspraak van de Engelse taal). Dat vinden de mannen prachtig. De verstandhouding is opperbest.
Op Dreyen en langs de taluds bij de spoorbaan, maar vooral in het · @o~ten dreunt het geweld van de strijd. We zien, dat de Engelsen telkens
de Stationsweg afkijken, maar er is door de nu snel invallende duisternis niets te zien. Her valt ons op, dat deze soldaten, ondanks hun vertoon van vrolijkheid, innerlijk erg gespannen en op hun hoede zijn.
Geen moment laten ze hun geweren, waarop korte rolronde bajonetten steken, los.
Het is bijna helemaal donker geworden. De lange colonne blijft tegen
de tuinhekken van de huizen langs de Utrechtseweg gedrukt. Een eind
verd~r, zie .ik plotseling een man met een Nederlandse legerhelm tussen
de Engelsen.In het schaarse licht herken ik de man niet. Wel komt hij
me bekend voor.
Van de kant van "Hartensteiri"nadert een autocolonne. De wagens rijden
heel langzaam. We zien slechts vage omtrekken in de steeds dieper wordende duisternis. Voor hotel ''Schoonoord" houdt de colonne halt.
Opm. Deze soldaten hebben waarschijnlijk behoord tot het elfde p r ba taljon van luitenant-kolonel George Lea, behorend tot de Vi rde
Parabrigade vnn brigadegeneraal Hackett.
"Vreewijk"wërël later eveneens hospitaal. Dit was ons ni
b knd.
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Onze gesprekken verstommen. Gespannen kijkt iedereen nu naar de wagens die op de kruising zijn blijven staan. Gekreun en gekerm dringt
uit de voertuigen tot ons door. Gewonden.
Als een man draaien de Engelsen zich om, gaan zogenaamd aan het _werk.
Prutsen aan geweren en auto's, schoppen tegen de band~~ van de Jeeps,
voelen of de bagage wel goed is vastgebonden. We_beg~iJpen ~et ~erstond. ze willen hun ontroering verbergen. Daar in d~e auto s liggen
hun kameraden
misschien met de vreselijkste verwondingen. Dat kunnen
ze niet aanzi~n. We voelen ons, als Nederlanders, ineens alleen ~taan.
Gewonde na gewonde wordt uit de auto's gedragen. Uit de duisternis ..
doemt ook een grote bus van de Nederlandse Buurtspoorweg Maatsc~appiJ
op, die ook vol gewonden ligt. Snel en stil word~n ze d?or ~ospitaalsoldaten hotel "Schoonoord" binnengedragen. Het is een intriest gezicht. Eindelijk zijn de wagens leeg. Flauwe lichtkringen vallen d?~r
de ramen van het hotel in de tuin. De gordijnen zijn zo goed mogeliJk
gesloten. We weten het heel goed: daarbinnen heersen dood en pijn.
Het is de eerste oogst van het slagveld.
We zijn heel erg aangeslagen en schuifelen behoedzaam terug. De wagens
draaien en rijden weg om nieuwe slachtoffers te halen.
We pakken onze fietsen die we slordig tegen een hek gesmeten hebben.
Dokter Giesberts fietst ons gehaast voorbij~ Het is_nu helemaa~ donker. "We hebben onze tijd staan verbeuzelen , denk_ik met schrik.
''Op "Tafelberg" zitten ze te springen om licht en ik heb maar staan
kijken en kletsen". Met de fiets aan de hand gaan we op_weg . .
Halverwege de splitsing met de Paasberg doemt uit de duisternis de gestalte van een Engels~soldaat op. Hij houdt ons st~ande en vraagt ons
of er ergens in de buurt nog aan benzine te komen is. _We moeten hem_.
helaas teleurstellen. In Nederland is bijna geen b~nz~ne meer te 11 kriJgen
De man geeft ons een sigaret en vertelt, dat in Schoonoord
d:
heei zwaar gewonden liggen. "We hebben er veel'', zegt hij met verdriet
in zijn stem.
lh ·d 1· k
Achter ons razen jeeps de weg af. Onverlicht. Met hoge sne ei .
ins
van de weg. Volgeladen met soldaten.
. .
We naderen "Tafelberg". Straten en tuinen liggen er verlaten b1J. Het
hotel ligt in het duister. In de hall is het stikdonker. In he~ kantoortje probeert een klein kaarsvlammetje wat licht ~e verspreid:n.
De gordijnen zijn zorgvuldig gesloten. Er mag geen licht naar buiten
str~en nu. Dan halen we de waxines voor de dag. In de hall, op de_
t;appen en op andere nuttige plaatsen zett~n we ze neer. Weldra pinkelen van alle kanten vriendelijke vlammetJes. De grot~ hall wordt er
flauw door verlicht. Onder normale omstandigheden zou Je van een_romantisch sfeertje kunnen spreken. Het bureau staat er nog zoals ik het
heb achtergelaten. Bedekt met papieren en potloden. Zo ~oed en z?
kwaad als het gaat orden ik alles en steek alvast een nieu~ ve~ in de
schrijfmachine. Een enkel waxientje verspreidt een schemer:g licht.
Kees en E.J houden weer de wacht bij de telefoon. Regelmatig komen
L.B.D- mensen binnen. Het kantoortje zit spoedig vol. Ik schat ons
aantal op ongeveer vijftien man, afgezien van de dokters en de verpleegsters. We praten, we roken, lo?:n soms ~:en en weer. We kunnen
momenteel ook weinig doen. Zo vergliJdt de tiJd.
Dan klinkt van buiten bandengeruis op het grint. Een rem kna:st. De
deur wordt opengegooid. Tegen de donkere avondlucht_tekent zich een_
gestalte af. De deur valt met een klap dicht. Het licht van een zak
lantaarn flitst door de hall, maar wordt vrijwel meteen weer gedoofd.
Voor ons staat een Engelsesoldaat.
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Ied~reen komt naar voren. Met grote passen komt de soldaat nader.
Hij heeft zijn helm schuin op het hoofd en draagt een schietklaar machinepistool aan een riem om de hals. Hij vraagt naar de hoofddokter.
We helpen hem op weg. Met grote stappen volgt hij ons. In enkele ogenblikken is hij terug. Dan weten we ook wat hij komt doen: hospitaalruimte bespreken voor een aantal zwaargewonden.Even later jaagt hij
met zijn jeep weg de donkere avond in. Binnen een minuut of vijf is
hij terug. Plaatst zich als een schildwacht achter de hoofddeur. Het
is een kleine man met een fanatiek gezicht. Hij draagt geen snor.Een
uitzondering. Zijn helm is zwaar gecamoufleerd en zijn gevechtsjak
puilt uit van de bepakking. Uit zijn broekzakken steken patroonhouders
voor zijn machinepistool. We beginnen een gesprek met hem. Hij zegt
niet veel, luistert naar ons, grijnst af en toe en zegt alleen maar
"Yes". Dan gaat zijn hand tussen zijn tuniek. Hij haalt de bekende bus
Players voor de dag en begint sigaretten rond te delen.
Nu en dan knalt van dichtbij een geweerschot. "Snipers'' sist de soldaat tussen zijn tanden. Weer dat woord ''snipers". Ik vraag hem wat
het betekent. Hij vertelt, dat snipers Duitse scherpschutters zijn die
- prachtig gecamoufleerd en verborgen - telkens zijn kameraden onder
vuur nemen en vaak doden of ernstig verwonden. Ze zijn erg moeilijk
te localiseren en onschadelijk te maken. De Engelsen blijken een "heilig" ontzag voor deze scherpschutters te hebben."German SS", mompelt
hij tussen zijn tanden. We hebben nu goed begrepen wat snipers zijn.
Van heel dichtbij klinkt een geweerschot. De Engelsman rukt de deur
open, speurt de donkere tuin af en houdt zijn machinepistool schietklaar tegen zijn heup gedrukt. Lang blijft hij onbeweeglijk staan turen in de zwarte nacht. Er valt geen schot. De deur bonkt weer dicht.
Dan komt de bekende bus te voorschijn, maar geen ogenblik verslapt de
waakzaamheid van onze Engelse vriend.
Keer op keer opent hij de deur op een kier en tuurt de donkere tuinen
in. Het blijft stil.
Buiten nadert nog een auto. De schildwacht haast zich naar buiten. We
h oren een op fluisterende toon gevoerd gesprek, maar kunnen niets verstaan. Even later verdwijnen jeeps in de duisternis. Zonder licht.
Toevallig draai ik de schakelaar van het licht om. De hall is plotseling hel verlicht. "Mensen, er is weer licht", hoor ik mezelf roepen.
Overal tikken schakelaars. Nuchter en zakelijk valt het licht van de
elektrische lampen op ons neer. Het is maar goed, dat we verduisterd
hebben. Trouwens, we draaien uit voorzorg alle grote lampen uit.
Flauw verlicht ligt daar de grote hall. Alleen op het bureau brandt
een sterke bureaulamp. Zo is er toch meer dan voldoende licht. Bij
de hoofdingang hebben we ook een soort lichtsluis aangebracht. Dat
werkt perfect.
In het kantoor bra~dt een schemerlamp~ . Kees eQ E.J zitten nog altijd
op wacht. Af en toe nemen ze een bericht op. Regelmatig vertrekken
ook weer de mannen van de G.D. Op zoek naar gewonden. Dat is een zware en niet on gevaarlijke opgave. Ze gaan zonder licht de donker e avond in. Het wordt rustig in ons kringetje.
We zijn met ons zessen. Kees kijkt me veelbetekenend aan. Ja, we zullen maar eens over de brug komen. Een sleutel komt voor de dag. Nieuwsgierig kijken de anderen toe. De kastdeur zwaait open. Flessen stoten tegen elkaar. Zes paar ogen beginnen te glimmen.
Opm. De beste vertaling van het Engelse woord sniper is sluipschutt r.
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Een van ons haalt glazen in de keuken. We doen de deur achter ons
dicht. We beginnen met de Bols. Het is geen jenever maar Apricot Brandy. Hans Luimers heeft zijn glas vlug leeg. Met kleine teugjes slurpen we het oranje vocht naar binnen.
We hebben niet vergeten op de goede afloop van de Engelse operatie te
klinken. Hans krijgt nog gauw een glas arak. We steken ook allemaal
een dikke sigaar op. Hans heeft niet veel tijd, Over enkele minuten
moet hij er weer op uit. Op zoek naar gewonden. Een zwaar karwei in de
duisternis onder gevaarlijke omstandigheden. Daarom vinden we, dat hij
best een stevige hartversterking mag hebben. Kees schenkt de glazen
voor de anderen ook nog eens vol. Die brandy is sterk spul. Je moet er
erg mee uitkijken. Kees drinkt zijn glas schielijk leeg. Ik ben bang,
dat het hem zal opbreken. Willy Aarts vindt deze Bols heerlijk en hij
is niet de enige. Kees moet nog een keer met de fles rondgaan. Maar
dan vinden we het ook welletj~s, . We willen het netjes houden. De omstandigheden zijn nu te ernstig. Kees laat zich dan ook niet meer verleiden en slaat resoluut de kurk op de fles. De drank gaat in de kast
achter slot en grendel.
Hans is weer vertrokken. Samen met een collega. We blijven met vier
mensen over. We voelen, da t de alcohol ons slaperig en suffig heeft gemaakt. Willy moet al hard vechten tegen de opkomende slaap. Dat kunnen we in de gegeven omstandigheden niet gebruiken. We moeten in beweging blijven. Toch hebben die paar borrels ons goed gedaan. We voelen, dat we zo beter opgewassen zullen zijn tegen de ellende waarmee
we straks ongetwijfeld geconfronteerd zullen worden. Wie weet, of ik
niet onderuit zal gaan bij het zien van de vreselijkste oorlogsverwondingen. We hebben echt wel een stimulans nodig. E.J bekent, dat hij
liever bij de telefoon blijft. Hij wil de ellende die we straks zullen aanschouwen niet meemaken. "Ik kan het niet en ik wil het niet",
zegt hij eerlijk. We begrijpen heel goed, dat het dan ook beter is als
hij in het kantoortje blijft. Daar kan hij ook uitstekend werk doen.
Buiten knallen schoten."Snipers " . We brommen het de Engelsen al na.
Op het grint horen we weer het geluid van autobanden. Gestommel en gebonk dringt tot ons door. Het ogenblik waarop we met bange voorgevoelens hebben gewacht is aangebroken.
Voorzichtig, om geen licht te laten uitstralen, gaan we naar de stoep.
In de donkere tuin staat e e n jeep. De chauffeur bromt een groet. Het
is de man die we al eerder hebben gezien. Zonder licht te maken helpen we mee manden en kisten na ar binnen te dragen. Spoedig is het wagentje leeg. Dan start de chauffeur d e auto en rijdt snel weg om nieuwe voorraden te halen.
We sjouwen alles in een zijgang. Wat er in de groengeverfde manden
zit kunnen we niet zien. Het zullen wel hospitaalbenodigdheden zijn.
Nog een pa ar keer rijdt de auto voor. Dan komt de jeep·bestuurder ook
binnen. Zijn werk zit er: op 4 .
De tijd verglijdt. Soms ~nalt er dicht in de buurt een schot. Dan ~ is
onze Engelsman in een paar stappen bij de deur en spiedt de donkere
avond in. Vanaf de Pietersbergseweg dringt het motorgeronk van jeeps
tot ons door. Ze stoppen voor de ingang. We gaan naar buiten. Donkere
gestalten springen van de wagens. In de duisternis kunnen we niet veel
onderscheiden. We horen riemen schuren en rieten manden kraken. We
moeten aanpakken. Auto na auto wordt leeggemaakt. In de zijgang komt
een hele rij manden en kisten te staan.
0

De jeeps_~ijden weg. De hospitaalsoldaten blijven. Twee kamers aan
de westziJde v~n het ~ebouw worden snel ontruimd. De Engelse verplegers trekken lichte linnen schoenen aan en gooien hun bepakking en
helmen op een hoop. Dan maken ze de manden open. Verband en nog eens
verband, spalken, tangen, scharen, ketels, comforen· ondersteken
flessen en allerlei instrumenten. Aan alles is geda~ht. "Field A~-11
bula~~e staat met grote witte letters op de groene manden.
We kiJken onze ogen uit.
Het is plotseling ~ruk geworden om ons heen. Overal zie je L.B.Dmen~:n. We weten niet waar ze zo ineens vandaan komem. Ze hebben kennel:Jk verspreid gezeten in het grote gebouw. Ook heeft de keuken
op_:edereen een grote aan~rekkingskracht, want daar is goede soep te
kriJgen. Ook de Engelse sigaretten vinden bij de meesten van ons goede ~ftrek. Ze worden door de Engelsen ook met gulle hand uitgedeeld.
De ~~houd van manden en kisten is inmiddels helemaal uitgepakt, Twee
hospitaalsoldaten_zet~en een operatietafel in elkaar. We kijken er
met ee~ ze~ere hu:vering naar. De noodverlichting die ook is meegekomen :s niet no~:g. Er is elektrisch licht. Die noodlampen zijn
prachtig: Ze schiJnen een helder licht af te stralen waarbij de chirurgen uitstekend kunnen werken.
De Engelsen zijn erg trots op hun werkelijk schitterende uitrusting
In de hall klinken voetstappen. Achter elkaar naderen vier gehelmde.
gestalten: We horen een opgewekte groet. De verplegers brengen in devo~e houding, handen op de rug, verslag uit. De pas aangekomenen zijn
chirurgen. Ze dragen sterren op hun schouderstukken. Verschillende
zaken_m~eten nog wat veranderd worden. In een van de kamers branden
al spiritus - of benzinecomforen. Weldra spuit de stoom uit de ketels.
Instrumenten
moeten worden gesteriliseerd. Nauwgezet wordt alles
door de ~ngelse dokters gecontroleerd. Ze bespreken een en ander met
dokter Giesberts en dokter Onderwater. Met grote bewondering kijken
onze Neder~~ndse artsen rond. Bieden onmiddellijk hulp aan. Maar de
Engelsen liJken dit aanbod niet zonder meer aan te nemen. Ze willen
zelf voor hun eigen mensen zorgen. Lange kerels zijn die chirurgen.
Twee v~n hen dragen forse snorren. Ze hebben van die typisch Engelse gezichten.Gul delen ze sigaretten rond.
~lles_is intussen_gereedgekomen. De eerst lege kamers zijn nu perfect
ingerichte operatiekamers geworden. De hospitaalmensen gaan meteen
a~n de slag.Hun voeten maken niet het minste geluid. We kunnen haast
niet geloven, dat alles, mensen en materiaal uit de lucht is komen
vallen. We zijn vervuld van diepe bewondering.
In een van de kamers ontvangen de verplegers hun laatste instructies.
Dan haalt een van de Engelse dokters een fles uit een van zijn zakk~n. Het is Britse arak. Iedereen moet met
de Engelsen meedrinken.
Ni~t allee~_de_Neder~andse dokters. "The boys too", zegt de lange
chirurg, fiJntJes glimlachend. We vinden dat een fijne opmerking die
ons de u gd doet.
We staan in een grote kring: de chirurgen, onze eigen dokters, een
van de verpleegsters, de hospitaalmensen en wiJ.
"Th ~re you go " , ze~g:n de Engelsen en heffen het. glas. Wij ''Prosit"
of __ Op Uw gezondheid . Dat laatste vindt een van de Engelse dokters
bliJkbaar een prachtige uitdrukking. Hij grijnst, verslikt zich ev n
en zegt dan tot grote hilariteit van onze kant: "Op J·ouw kesondheid
yes" •. Al s de borrel opgedronken is
.
.
informeer
ik nog even bij
en van'
de chirurgen of de gewonden die straks. gebracht zullen worden ook door
ons geboekt moeten worden. Hij schudt zijn hoofd.

33

32

*

*

Nee, dat is niet nodig. Ze houden de gewonde n a dm ini s tratie z e lf b i j .
Met een vriendelijke lach en een sigaret ne em t hij af s che id. He t i s
een prettige man met de rang v an captain.
Een jonge ho s pitaalsoldaat r o ept me n o g even teru g e n d ru k t me tw ee
d o zen Duitse sigaretten in de hand. Voor ons "plo e gje " . "En eerlij k
verdelen, h oo r", vo egt hij er nog aan t o e.
We gaan terug naar het kantoortje. Anderen ver d wijnen in de ke uk e n
o f gaan naar boven. Willy is eventjes inged omm eld. E.J zit in e e n
"luie" st o el bij de telefoon. We bellen e v en met het p o litieb u r e a u .
We horen, dat de Utrechtseweg onder v uur li gt e n dat er in d e tu i n en
langs de weg regelmatig geschoten wordt. Kee s weet te v ettëll ep , d at
bij muziekleraar Heuterman op het terrein van ''S o nnenberg " gister·n acht hard is gevochten. Er zouden een aantal Engel s e n en Dui ts ers
gedood zijn. In de verte horen we het gehamer van mitrailleur s en
het doffe dreunen van kanonnen. Het is bijna geen mo ment stil.
Ook in het noorden, bij het station, of in de b o ssen ten n oo r d en va n
de spoorbaan davert het maar.
Als het e v en stil is horen we de stap van de schildwacht buite n . Nu
en dan komt hij binnen. Over enkele ogenblikken zal hij met zijn
jeep een aantal zwaargewonden dat geopereerd mo et worden uit h o tel
"Schoonoord'' gaan halen. Voortdurend blijft hij o p zijn hoede en
houdt zijn machinepistool bij de hand. In de h o ek bij de deur r oo kt
hij ontelbare sigaretten.
Het ogenblik is aangebroken. De motor van d e j e ep wo r dt ge s t a rt.
Het wagentje draait de weg op. In koortsachtige haa s t s lepen we ma trassen van de bovenverdieping naar de gr o te eetzaal op de bega n e
grond. We schuiven stoelen en tafels opzij. Matra s na ma tra s wo rd t
op de grond gelegd. Tussen twee matra s sen ho u den we een "p ad" op e n.
Ploegen L.B.D - mensen komen terug of vertrekk e n weer. Han s Lui mers
is terug.
De zaal is g•ereed. Zwak glanzen de wand la mp en. De go r d i j ne n h e b b en
we zorgvuldig gesloten. Met een paar Engel se. h o spitaal so ldat en zitten we te praten terwijl we wachten o p de dingen die gaan k om en. We
hebben intussen al zo veel Engelse sigaretten g er oo kt, d at on ze vin ger s bruin zijn en stinken van de ni co tin e en d e teer .
We praten o ver ons leven in bezettingstijd. Ov er het o nder duiken ,he t
ondergr o n d s ver z et, over de ver v al s ingen van i d entite itsp a pi er en
en over de Duitse politie. De Engelsen k n i kk e n maa r en ze g gen s te ed s
"Ye s , I know '', maar we merken echter duid el i jk, d at ze zi ch geen
voo rstelli n g k u nnen maken van de toestanden in e e n doo r d e Duitsers
bezet gebied . Wel weten ze wat GESTAPO is. Hun ogen beg inne n te f on kelen als ik v ertel, welke meth o des door deze lieden wo rde n t oe ge past om ie mand aan het praten te krijgen.Mi j n val s e persoon sb ewij s
gaat v an hand t o t hand en wordt met grote intere s se b e kek en. T oc h
s chijnen z e het ma ar vree md te v inden, d at i k o nd e r ee n a nde re na am
d oo r het leven ga. Onder de indruk zijn z e wel. Ev en later z ij n ze
weer opgewekt. "That ' s all o ver n o w".
De deur wo rdt b ehoed z aa m ge o pend. Twee mann e n dr agen ee n b ra n c a r d
tu ss e n zich in. Bov en de bruini g e dek e n zie n we e en wi t g ezicht . De
g ew o nde wo rdt voor z ichtig o p een van de ma tr as s e n ge l egd . Hij k reu nt ,
is half bewust e l oos van bloedverlies en pijn . We b ui ge n o ns ov er he m
heen. Het is ee n jong e kerel. Hoo g s ten s v i j f entwin ti g . Hi j he eft een
do nkere krullek o p . Af en to e vertrekt z ijn mond van pij n. Ons oog
v alt o p zi j n r ech terbe e n. We rillen. Een gr oo t stuk v an het sch ee n been i s weggeslagen. Tu ss en enkel e n kn i e z i en we een g a p en de wond .
Bloed, ov eral bloed. De schoen, de o pengeret en b r o e ksp ijp, h et v o o rlopige v erband, alles is doorweekt v an het bl o e d .
Opm. Eigenlijk Sicherheitspolizei en Sicherh e i tsd ie nst (S D) .

Ar me jon g en. Het z i et er n a ar u it, d at h et b e en geampute e rd zal moe te n word e n. De rest van z i jn leven za l hi j wa arschijnlijk met een kun s t bee n mo e ten lopen. Een v an d e Bri ts e dokt~r s t ~ l t even de deken op.
Sc hudt zi jn hoofd. We dekken de g e wond e war m ond er . Hij he ef t ve e l
b l oed v e rloren en rilt van de kou. "C i ga rette " , sm ee k t hij en g ebaart
naa r zijn uni f orm. In e en v a n de za kk e n v i nd e n we ee n bus sigaretten.
Kee s st e ekt e r e e n v oor hem aan . Met l a n ge h ale n zuigt de g e wond e d e
r ook diep in zijn l o ngen.
Nie uwe gewonden worden gebracht. Hun aan tal gr o eit al s po e d ig to t z e s.
Sc hoten in de heup, granaatscherven in de ru g. Ze ligge n hu l p e loos
naa st elkaar. Slechts af en toe komt een van d e o rderlies - z o no e me n
d e dokters de hospitaalsoldaten - even kijk e n . Ze z u lle n van n ac h t n og
veel werk te verzetten hebben. Daarom doen ze h e t nu nog k al mpj es aa n .
Ze kunnen op dit moment ook nog niet veel doen . Bov e nd ien h e bb e n ze
al een zware dag achter de rug. Sommigen zijn al twe e d a g e n i n touw .
Wi j zullen de gewonden verzorgen zo goed als het k a n.
De eerste jongen schijnt veel pijn te hebben. We ho r en h e m v aa k k re u n e n. De anderen liggen stil, de meesten met gesloten ogen . Ze b i j te n
z ich op de lip. Willen niet laten merken, hoezeer ze lijden . Ze l eggen een e norme zelfdiscipline aan de dag . Je hoort hen niet kl age n .
Ze zijn zonen van een trots en beheerst volk. Onze aanvank e l i jke bl i jd schap is verdwenen. We zijn ernst i g en stil. We zien nu de af sch u welijke werkelijkheid van de oorlog vlak voor onze verb i jste r de og e n .
Op de tweede matras ligt e:en gewonde met een schot door zijn heup e n
een door zijn bil. Hij ligt op zijn buik. Zijn blonde hoofd hangt over
de r and van de matras. Onder de opengesneden broek zien we beblo e de
r epen verband. Hij i s on r ustig, woelt en gooit zijn hoofd heen en weer .
We lopen langs de matrassen. Overal zware en zeer zware verwondingen.
E . J zit bij de telefoon. We zijn met vier man in de zaal. De anderen
zijn een poosj~ gaan slapen. Ze zullen ons straks ko men aflossen .
Het is heel stil in het gebouw. Buiten knallen schoten. Dan schrikken
de gewonden op . Hun ogen gaan open en ze kijken schichtig om zich heen.
Het is, of ze zo in dekk i ng zouden willen vliegen. Sommigen komen overe ind, maar laten zich dan weer kreunend terugvallen.
We kunnen maar weinig doen om hun lijden te verzachten en hun angst
weg te nemen. Ons hele wezen komt in opstand tegen de vloek die oorlog
heet.
Er is ook eem gewonde die goed te pas is. Hij heeft "slechts" een gecompliceerde enkelbreuk, opgelopen b i j de landing met zijn parachute.
Zijn ogen st a an helder. Hij heeft zwart haar en een zwarte snor.
Opgewek t ligt hij met ons te ]>raten. Zijn matras is een eiland van gelukzaligheid tussen al die andere. Gisteren is hij met zijn parachute
afgesprongen, vertelt hij. Hij lacht en wijst op zijn voet die al gespalkt i s . Aan het h o ofdeinde van zijn matras ljggen zijn persoonlij kE· bezittingen .
Hij kan u itstekend vertellen. Geen parachutist kan onder normale om standigheden te pletter vallen, zegt hij. Na de sprong uit het vl iegtuig blijft de parachutist nog even met een ko o rd met de machin e v erbonden. Het koord trekt de parachute uit een tas en treekt dan af.
Dan doet de wervelende wind de rest en de parachute ontv o uwt zic h .
Op deze manier is het risico, dat de springer vergeet aan h et k oord
trekken tot nul gereduceerd. Hij heeft in Tuni3 en Itali~ g e vo c h
n.
" And never wounded", v oegt hi j er spijtig aan t o e . Hij v i nd t h t v rschr ikkelij k, dat hi j nu doo~ een enkelbles s ure is u jtg esc h ak ld.
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Voor de Duitse valschermjagers kan hij best respect opbrengen. Het ziJn
goede soldaten, zegt hij. Over de SS is hij beduidend minder te spreken. Het zijn goede soldaten, maar voor hun mentaliteit kan hij geen
begrip opbrengen. We zitten in een kring o m zijn matras. We hebben een
kussen onder zijn hoofd gelegd, zodat hij ons beter kan zien.
Hij heeft mooie donkere ogen.
Ik vraag me af hoe oud hij zou kunnen zijn. Blijkbaar heeft hij gemerkt, dat ik zijn leeftijd schat. "Now, how old?", vraagt hij.
"Thirty", opper ik. "No", zegt hij met trots: "Twenty five".
Af en toe kreunt de jongen die naast hem ligt. Hij moet steeds op zijn
buik blijven liggen. Misschien wel wekenlang.
De man met de enkelbreuk spreekt hem moed in. "Keep smiling, Dick".
De jongen fluistert iets terug met zijn hoofd vlak boven de grond.
Dan valt hij weer in een staat van verdoving. We praten, roken en luisteren aandachtig wanneer onze opgewekte patignt over de luchtlandingstroepen vertelt. Als zijn buurman kreunt, worden zijn ogen zacht van
medelijden. "Foor boy!", horen we hem dan mompelen. Maar ook, met woede in zijn donkere ogen - "Damned SS".
Tenslotte raakt ook deze aardige Engelse jongen vermoeid. Telkens vallen zijn ogen even dicht. We begrijpen, dat hij nu wat moet gaan slapen, ook al zouden we graag nog veel meer hebben willen horen.
We staan op en gaan weg.
De jongen met het verbrijzelde been wordt weggehaald. Op een brancard
(stretcher noemen de Engelsen zo'n linnen draagbaar) dragen twee orderlies hem naar de operatiekamer.
We zien de donkere krullekop om de hoek van de gang verdwijnen.
De borrel van straks heeft ons goed gedaan. Ondanks alle ellende die
we om ons heen zien voelen we ons fit en opgewekt.
Een nieuwe ploeg G.D mensen rukt uit. Ook Hans vertrekt weer. Met zijn
jeep haalt onze kleine chauffeur nieuwe gewonden. Demonstratief drukt
hij een volle patroonhouder in zijn machinepistool. Uit zijn broekzak
steken nog meer van die houders.
Met ons driegn lopen we over de zaal. Leggen hier een been, daar een
arm wat comfortabeler. We hebben het echt druk. Nu eens is er een urinaal nodig, dan weer moet een deken of een kussen rechtgetrokken worden. We lopen letterlijk van het kastje naar de muur. Steken sigaretten aan, halen water, sjouwen van de een naar de ander. Zo gaan de uren voorbij. Met drie man moeten we de zaal zien te "runnen'' en dat
is voor ons, die geen verplegersopleiding hebben gehad, een heel zware opgave. Maar we weten ook, dat we met ons eenvoudige werk de Engelse orderlies veel werk en zorg uit handen nemen. We weten, dat ze doodmoe zijn. Een paar van hen zijn even een dutje gaan doen.
Ze liggen zo maar op de harde vloer en slapen als rozen.
E.J doezelt in een hoekje van de hall. Er wordt niet veel opgebeld.
Willy slaapt. Hij zag geen kans wakker te blijven. We vinden het niet
erg.
Vanuit de operatiekamer klinkt nu en dan het gekletter van instrumenten. Geluid van metaal op metaal. Schoten verbreken de anders zo
vredige nachtelijke stilte van ons dorp.
We weten niet veel van wat zich buiten afspeelt, maar we beseffen heel
goed, dat er veel ellende, dood en verwoesting om ons heen is.
Dat er een strijd op leven en dood aan de gang is waar we midd e n tussen zitten.
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~e sch udd e n kussens op. Zwaar rusten dan de hoofden van de gewonden
in on ze arme n. We verkoelen hun gloeiende voorhoofden. We raken uitgep~t. ~e nemen nog een slok alkohol. Dat helpt ons over onz e v e rmoeidheid heen.
Op de vierd e matras ligt_een Schot. Het is een korporaal. Al zijn
gegevens_~taat op de medische kaart die aan zijn kleren is vastgehecht. HiJ heeft een schot in zijn voet. Lange tijd is hij "v
d
kaart" geweest.Miss~hien is de morfine die hij heeft gehad bi;~a ~itg~werkt. Nu woelt hij en slaat de ogen op. Verwilderd kijkt hij om
zic h_h ee n. e~_ne~~t de o~geving op. Dan vallen zijn ogen weer dicht.
Het is, of hiJ biJ he t zien van de vredige rust om hem heen zich wat
geru~tgesteld voelt. De eetzaal waarin we b ezig zijn is slechts zwak
verlicht. We hebb en de grote bovenlichten uitgedraaid. Een enkele
ord~rly komt nu en dan even kijken, knikt goedkeurend als hij ons
bezig ziet. Hij is dankbaar voor de hulp. Eigenlijk kunnen ze niemand va~ hun mensen missen. Er zijn v eel operaties vannacht. De korp~~aal is ontwaakt uit zijn verdoving. Hij wenkt:"Please
cigarette"
HiJ ge?~art naar zijn uniform. We halen een doos sigaret~en voor de ·
dag. HiJ ~~ekt driftig aan zijn sigaret, zuigt de rook diep in zijn
longen. HiJ wordt er rustiger v an.
De sigare~ _glipt uit zijn vingers. Hij kreunt, maakt wilde bewegingen met ziJn armen. Ik schrik en hol er heen. De man schreeuwt me
iets toe. Ik begrijp niet wat hij bedoelt. Dan komt het: een brede
golf komt uit zijn mond. Rennend bereik ik de keuken en grijp de
eerste de bes~e schaal. Duw die onder de kin van de gewonde. In lange golven ledigt_hij zijn maag. Ik voel me onpasselijk worden. Met
alle macht ~~et ~k me er tegen verzett e n. Zwaar hangt de rug van de
man te~en miJn ~inkerarm. Lang zal ik het zo niet uithouden. Mijn
hoofd is klam, ik m~et mijn tanden op elkaar klemmen. Er schijnt aan
~e vloedgo~f g~en eind te komen. Eindelijk valt zijn hoofd terug.
Thank_~ou , lispelt hij. De vloer naast de matras is besmeurd. Een
w~~geli~ke lu~~t ~angt_om ons heen. Ik hurk naast de matras neer.
Vi~f, tie~'. viJftien min~ten ve~lopen. Voorzichtig sta ik op. Dan
v~~egen ziJn ogen op~~Please , smeekt zijn stem. Zijn hand grijpt
m~~n arm: Ik moet bliJven. Houd zijn hand tussen de mijne. Dan wordt
hiJ rustiger.
In het schemerdonker van de zaal zwoegen de anderen. Helpen, trooste~ zo g oed a~s het kan. Veel kunnen we niet doen. Diepe dankbaarheid stro~mt in ons. Dankbaarheid, dat we kunnen en mogen helpen.
De nacht is lang en onze taak zwaar. Er liggen nu bijna twintig
gewonden om ons heen. Verminkte, bebloede, met morfine verdoofde mannen. Naast de korporaal zittend kijk ik rond in deze kleine wereld
van v~rsc~~ikking. Hij moet opnieuw overgeven. Nieuwe golven stromen ui~_ziJn mond. De schaal is al bijna vol. Zijn maag moet allang
~ee~ ziJn. Te~kens haal ik de bak weg. Maar dan roept hij meteen:
Spit out, spit out".
Meer dan een u~r zit ik zo naast hem. Help hem zo goed als ik kan.
Raak do~dop. Eindelijk komt er een Engelse dokter. In slordig Engels
vertel ik hem wat er aan de hand is. De dokter kijkt op de medische
~aart. Daarop staat vermeld, dat de korporaal zondagmiddag gewond
is geraakt.
"Heb je sinds gisteren al iets gegeten?", vraagt hij zijn landg noot.
Eerst komt er geen antwoord. Dan zegt hij aarzelend: "No, sir".
"Geef h em iets te eten " , zegt de dokter. Hij doet even de rond
langs de matrassen en verdwijnt dan weer.
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Ik haal soep in de ke ,1ke n. Echte stevige Engelse verm icellisoep.
Het valt ni et me e de wa r me soep bij de gewonde naar b in nen te gieten. De ma n is erg nerveus en daardoor wisp e lturig. Nu eens wil
hij water, dan weer vraagt hij om thee. De ma n me t de gebroken enkel geeft ons een blikje thee waarin al suik er en melk in poedervo r m gemengd zijn. Je hoeft er all een maar h eet wat er op te gieten. Heet water is steeds in de keuken krijg en. Op de fornuizen
staan grote ketels en hoge alum ini um pannen .
Met een volle kop hete thee keer ik terug. Na twee, drie slokken
duwt de korporaal de kop weg. Hij wil nu "lemon ade". De man is helemaal in de war. Ik weet niet wat ik met hem mo et b eginnen.
Mijn benen trillen en mijn hoofd bonst.
Dan knalt er he el dicht bij een schot. Zijn ogen rollen. "Snipers"
sist hij . Ik stel hem gerust. Limonade is nerg ens te vinden.
Ik ga op onderzoek uit in de kelder van he t hot el. Daar staan flessen Victoriawater. Een houten hek verspert de weg. Ik kan het n iet
zo vlug open krijgen. Dan geef ik er maar een flinke trap tegen.
Het hek springt open. Met tien flessen kost elijk bronwater keer ik
terug. We vullen glazen. Ke es brengt ze rond. De Engelsen genieten
v a n het verfrissende vocht .
De zuster van boven is even wezen kijken. Ze is tevreden. Helpt
hier en daar met haar ervaren handen. Ze word t door de man met de
gebroken enkel getrakteerd op een groot tablet Cadbury- chocolade.
Hij is de enige die steeds helder en opgewekt is. Zijn verwonding
is ook de minst ernstige.
De andere gewonden woelen op hun matrassen en k reunen af en toe.
Om de b eurt worden ze weggehaald om behandeld te worden.
De voorschoten van de Britse chirurgen zijn nu met bloed bespat.
De ma nnen zien er uit als slagers. Ze hebb en de aangeboden hulp
van onze Oosterbeekse dokters al lang aanvaard.
De nacht duurt ei ndeloos lang. Het is pas twe e uur. De aflossing
slaapt nog. We laten hen maar met rust.
Het gebouw ligt eenzaam in de donkere woelige n ac ht. In de k e uk e n
klettert serviesgoed en bestek.
We brengen wat er rond, legen urinalen of leggen ze aan, trekken
dekens recht, schudden kussens op. Telkens we er.
Tenslotte doezelen de meeste gewonden in. Verg eten even ellende
en pijn.
We herademen. Het ergste gedraaf is nu ac hter de rug.
In de keuken krijgen we Engelse thee en heerlijk warme dikke soep.
Annie Caspers stookt het fornuis, meneer Rijks loopt af en aan om
het vertrek te regelen van de L.B.D mensen d ie nog in de hall of
boven liggen te slapen.
De kolen voo r de fornuizen raken op. Ik ga prob ere n wat nieuw e
voorraad op te scharrelen. Willy is wakker geworden. Hij kan nu ook
met ee n gaan meehelpen.
In de gang bij de operatiekam er is h et druk geworden. De eerste operaties en amputaties zijn achter de rug. Twee chiru~gen zu~le~
wat gaan rusten. Een groepje orderli es zoekt ee n rustig plekJe in
een hoekje van onze zaal. Willy en ik verdwijn e n met een paar lege
kolenkitt e n naar buiten. Van een van de ord erlies krijg ik een lange Engelse staafzaklamp me e. Door de lichtsluis stappen we naar buiten.
In h et noorden laait ee n rossige gloed. De lucht e n de bomen zij n
fel verlicht . We staren zonder een woord te zegge n naar de horizon.
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Het brandt daar in d e richting van stat ion Oo sterbeek - Hoog. "Johannahoeve", huize "Waldfriede" misschie n. We kunnen er alleen maar
naar gissen. Rookzuilen schieten omhoog naar d e nachtelijke h e mel.
Het is een l aaie nde vuurz ee waarin we staren.
We gaan r ec htsom de
tuin in. Passen er wel voor op licht te ma ken. We zijn al heel wat
voorzichtiger geword e n. Onze kitten ra mm elen. In de schuur waar d e
kolen mo eten liggen kunnen we n erge ns ee n schop v i nden. Dan ma ar
vullen met de handen. Willy is nog steeds niet h lemaal"bij de tijd~
De grote kitten zijn snel gevuld met de brokken steenkool.
In het dorp klinkt geweervuur en hr~t geratel van mitrailleurs.
In een halve cirkel - van het noorden tot het zu·doosten - raast
de strijd. Daar vermoordt de ene mens de andere . Daar b e loert men
elkaar bij het spookachtige licht van de branden. Daar slingeren Engelsen en Duitsers handgranaten naar elkaar of verwo esten elkaars
licha men en levens met een vuurstoot uit een machineg e wee r of met
een moordende stoot van de b a jon et. Daar liggen de gewonden voor wie
nog geen hulp is komen opdagen.
Als een bespotting klinkt me nu het slotk oor uit Beethovens negende
symphonie met het idealistische "Alle Menschen werden BrUder" in
de oren.
Behoedzaa m keren we terug.De deur bonkt dicht. Een kwartiertje rust.
Heerlijke rust. In de keuken staan we te praten, te roken en thee
te drinken.
Hans Luimers is ook weer terug. Hij kon niet v erder dan de Beukenlaan komen. De weg ligt onder vuur. Op de Wass e naarsheuv el liggen
gew ond en. SS - ers. Niemand durft hen te hal en. Di e kerels schijnen
al op Rode -K ruismensen te hebben geschoten. Er worden vrijwilligers
gevraagd om bij dokter Brevee aan de Weverstraat een bepaald instrument te gaan halen. Voordat we beslist hebben wie er zal gaan wordt
ons gezegd, dat het niet meer nodig is. We zijn blij , dat we nu wat
extra h u lp hebben gekregen. Hans helpt ons waar hij maar kan. Ond er
aan de trap ligt de langste van de Engelse dokters te slapen.
Zo maar op de harde vloer, een dun kussen onder zijn hoofd. Hij
moet doodmoe zijn en snurkt luid tijdens zijn slaap. Op onze tenen
lopen we langs hem heen. In de operatiekamers rinkelen d e i n strumenten. Door een kier in de deur kijk i k e v e n naar binnen . Trek hu iv ere nd mijn hoofd terug. Als het moet kan ik het wel aan zien, maar
het moet nu echt niet. E.J eet wat en ro okt een sigaret. Willy
vecht nog steeds met de slaap. In de zaal hebben de o rderlies nu ons
werk overgenomen. Voor ons is er momenteel niet veel te doen. We praten over koetjes en kalfjes met deze vriendelijke Engelse jongens.
Met een van hen zit ik op een matras. We praten over de oo rlog. Hij
is erg optimistisch. De oorlog zal niet lang me er duren. De voedselsituatie in Engeland is prima, vertelt hij. "Ham plenty, eggs plenty, bacon plenty, sugar plenty". Als ik hem vert el hoe onze rantsoenen er uit zien, schudt hij meewarig het hoofd. "Will soon b e O.K'.'
Telkens v alt het ons op, dat deze jonge sol daten zo zelfverzekerd
zijn. We vermoeden, dat ze een en ander ook wel een tikkeltje over drijven. Hartelijk en joviaal, dat zijn ze. Beheerst, soms een be etje gereserveerd, met weinig tevreden e n vol humor. Maar waag het niet
iets negatiefs over "Good o ld England" te zeggen. Ze zijn en bl ijven zonen van een trots en superieur ras. "Britannia, rule the waves".
Opm.

Later is gebleken, dat het waarschijnlijk h et hui s "D
Haar st de", vlak bij het station is geweest dat in b rand stond.
Beukenlaan en Wassenaarshe uv el: gelegen in h et oo
nv n h t
dorp.
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Hij complimenteert me: "Your English very well". Zelf vind ik het
nog niet zo geweldig. "Can you say: anything?''. Het gaat natuurlijk
om die th. Ik doe het voor. "Splendid", prijst hij.
Zondagmorgen is hij vertrokken, vertelt hij. Uit Oxford. "Yesterday
breakfast in England, today here in Holland"
Hollanders vindt hij prima mensen, Russen ook. Maar :"A German can
never be a friend".
Dan gaat ook hij slapen, maar drukt me nog even een paar sigaretten
in de hand. In de hoek van de zaal ronken de andere orderlies al.
Vlug haal ik boven nog een paar kussens en schuif die onder ruggen
. .
en hoofden. Even gaan de ogen nog open. Dan z1Jn
ze Il ver t ro kk en Il .
Op een matras voor de keukendeur wil een van de orderlies d~_vermoeienissen van de afgelopen uren te boven zien te komen. HiJ wurmt
zich uit zijn uniform. Zijn pijp dampt als een schoorsteen. T~lkens
moeten we over zijn matras heenstappen. Dat wordt ons te lastig.
Resoluut slepen we hem met matras en al over de gladde vloer. ~~ de
matras schudt onze vr~end van het lachen. Het is even een vroliJk
tafereeltje in een wereld van dood en ellende. Ook twee chirurgen
slapen bij ons in de zaal. In interlock en onderbroek. _O nze dokte:~
zijn voortdurend in de operatiekamer. Er zijn genoeg d1ngen_waarb1J
ze de Engelsen kunnen assisteren. We draaien nog een lamp uit.
Onze nachtwake begint weer. We kunnen haast niet meer. We moeten alle restjes energie bij elkaar schrapen. Water hier, thee da~~- Been
zus, arm zo. We merken, dat de gewonden onze hulp erg op pr1Js stellen.
Een man met een rugschot ligt heel stil. We vragen ons af, of het
met hem ooit weer goed zal komen. Naast hem ligt een jongen met een
uitgeschoten oog. Zijn gezicht is een groot plakkaat geronnen bloed.
Het is een afschuwelijk gezicht. Zijn haar is roodgekleurd van het
bloed. Het vormt een harde korst. Onder het wat verschoven verband
door kijk ik in een diep bloederig gat. Hij woelt, kreunt en tast
langs zijn hoofd. Het kussen is rood, zijn hals, zijn groezelige
handen. Toch is hij niet de zwaarstgewonde al ziet zijn wond er wel
heel vreselijk uit. Af en toe roept hij om zijn moeder:"Mother,dear
mother".
We gaan van matras naar matras. Doen wat we in de gegeven omstandigheden kunnen doen voor deze jonge Engelsen. Veel is het niet, maar
toch meer dan we zelf gedacht hadden. Operatie volgt op operatie.
Binnenkort - horen we - gaan de gewonden per vliegtuig naar Engeland terug.
Buiten op het grint voor de ingang horen we een auto stoppen.De
deur zwaait open. Een lange .man met een Nederlandse legerhelm op het
hoofd en e~n oranje band om de arm komt met grote passen de hall
binnen. Onder zijn arm draagt hij een machinepistool. Hij kijkt snel
rond in het halfduister van de benedenverdieping. Met hem komen nog
een paar mannen in uniform binnen. Een van hen vraagt i:~s te_drinken. Het mo et een Amerikaan zijn, want op de mouw van ZlJn unif~rmjas zie ik de "stars and stripes". De mannen schijn~~ iets te willen weten. We zien, dat ze iemand aanspreken. Ze bl 1Jven maar kort
en verdwijnen dan weer in het duister van de nacht. De jeep raast
weg.

* Opm. Dit voorval klopt precies met de beschrijving van captain Leo
Heaps in zi jn boek "Escape from Arnhem" (A Canadian among t he
lost paratroops). Zie de bladzijden 59 en 60.
Uitgave: The Macmillan Company of Canada Limited in Toronto.
(1945).
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Langzaam gaat de nacht voorbij. De fles appelmoes die Moeder me
heeft meegegeven komt goed van pas. De peren verdeel ik onder de
gewonden. Toevallig kijk ik in de spiegel. Ik zie een gezicht,
bleek, met grote kringen onder de ogen.
Kees heeft geen schadelijke gevolgen opgelopen van zijn te haastig
opgedronken glas brandy. Als je maar in beweging kan blijven heb je
er blijkbaar minder last van. Die paar borrels hebben ons werkelijk goed op de been gehouden.
Het wordt lichter buiten. Het einde van de nacht komt in zicht.
Het is een nacht geworden die we nooit zullen v ergeten.
We begroeten de nieuwe dag met vreugde. Hij betekent voor ons: rust
en slaap.
Verscheidene keren nog help ik de onrustige korporaal. Dan loopt
onze "diensttijd" af. Boven slaapt de aflossing die we vannacht
maar niet wakker hebben gemaakt. We bonzen op de deur. Slaperige
stemmen antwoorden. Even later klinkt geplas van water. Ze zijn
opgestaan. De lampen worden gedoofd. Grauw licht valt langs de nu
opgetrokken gordijnen. Het ziet er buiten troosteloos uit.
Een nieuwe dag.
Zorgvuldig zoek ik nog een paar gesc hikte mensen op en druk hen op
het hart vooral goed voor de korporaal te z orgen. Ze beloven het.
Met onze spullen onder de arm zoeken we in de grauwe schemering
onze weg naar huis. We zijn op onze hoede. Angst voor snipers.
We zijn wel burgers, maar we weten, dat een vergissing gauw is gemaakt.
We komen zonder moeite op de splitsing Pietersbergseweg De straten liggen er verlaten bij.
Een enkele G.D-man fietst snel voorbij.
In het oosten gaat de zon op. Daar raast de strijd.
Met een vluchtige groet gaat ieder zijns weegs.
Een helse nacht ligt achter ons.

Paasberg.

-------------------------- -------------=-=========================
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Door het hek stap ik de tuin in. Mijn voeten knarsen op het grint. De
achterdeur bonkt achter me dicht. Ik ben thuis. Doodop van een lange
dag en een lange nacht vol werk, spanning en emoties. Vader en Moe de r
hebben me al gehoord. Tuuk komt vlug de trap af. Ze bestormen me me t
vragen. "Hoe is het op "Tafelberg?''. Zijn er veel gewonden? Wat brand de het vannacht langs de spoorlijn!". Veel vertel ik er niet ov e r.
Over de gruwelijkheden die we gezien hebben spreek ik maar liever he lemaal niet. Ze hoeven het niet te weten. Het is toch al erg g e n oe g.
Aan mijn gezicht zien ze wel, hoe afmattend de "dienst" geweest i s .
Ik voel me slap en lusteloos. Uit mijn jaszak duik ik een sigaret op.
Trots vertel ik over de Engelsen, over hun landing, hun prachtige ho spitaalspullen, hun vermicellisoep en hun sigaretten. Ook over hun s ym pathieke manier van optreden. De klok slaat half acht. De Engelse sta a f lantaarn die nog in mijn jaszak zit wordt bewonderend bekeken.
Vader vertelt, dat de afgelopen nacht een hele troep Engelsen over de
Paasberg is getrokken. "Je hoorde ze bijna niet. Het leek wel, of ze
op sokken liepen~ Ik kan me levendig voorstellen hoe spookachtig die
soldaten voorbij zijn getrokken in het duister van de nacht.
Ik geeuw en rook. Ik kan mijn ogen haast niet openhouden. Even een kop
thee. Het is natuurlijk maar surrogaat. Vannacht zijn we ve r wend geweest met echte thee.
Het licht is roodachtig. De centrale geeft blijkbaar niet genoeg sp a n flifl~ af. Vader kijkt teleurgesteld als de radio geen geluid geeft.We
zouden graag het B.B.C-nieuws willen horen. Met langzame passen ver dwijn ik naar boven.De trap kraakt. De deur valt achter me dicht.
Vanuit de verte komt het geratel van mitrailleurs.In de tuinen bi j d e
Annastraat knallen af en toe schoten. Zijn het snipers?
Heerlijke rust. Nu pas begin ik te merken, dat ik ook e c ht geen stap
meer zou kunnen verzetten. Nog even flitsen in mijn gedachten de ge beurtenissen van de afgelopen uren voorbij. Duidelijk zie i k weer d e
lugubere rossige gloed boven de bosrand. Dan slaap ik in. De wereld
om me heen bestaat eenvoudig niet meer. Ik slaap en tracht de vermoe ienissen te boven te komen om straks weer naar "Tafelberg'' terug te ku nnen gaan.
Met een schok word ik wakker. Mijn horloge wijst half t i en. De sl aa p
heeft me goed gedaan. Ik klim uit bed . Het zou jammer zijn als ik d e
dag, waarin misschien veel bela n grij k s saat gebeuren, zou verslap e n.
Doodmoe ben ik nog. Dat merk ik terston d .
Op de speelplaats klinken voetstappen. Uit het raam kijkend z ie ik ee n
Engelse patrouille. Een forse kerel gaat voorop. Voeten stommele n op
de stenen treden van de school. De deur is door Vader na het overhaas te vertrek van de Duitsers zorgvuldig op slot gedaan. Een forse ruk.
Krakend slaat de deur open. Versplinterd hout wordt zichtbaar. Een
voor een verdwijnen de mannen in school, behoedzaam, de wapens tot
schieten gereed. Het is wel duidelijk, waarom ze zo grof te werk gaan.
Ze zijn op zoek naar Duitse sluipschutters. Zorgvuldig word t het g ebouw onderzocht. Schouderophalend komt de patrouille terug. Kruipend
langs de schoolmuur gaat het weer voorwaarts. in de richting van d e
kwekerij van Buisman. Op een teken van de aanvoerder hurkt het groep je mannen neer. Tien paar ogen nemen het uitgestrekte terrein acht e r
ons huis en de school op. Langzaam draaien hoofden en helmen naar
links en naar rechts.
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Handen omklemmen ge were n en ma c hinepi st olen. Er valt geen schot. Dan
gaat de pa trouil le v er der, h et hekje van Bui sman door. De schuur en
het varkenshok bij de boerderij van Gerritsen worden zorg vuldig onder zoc ht. Er word t niets v erdachts gevonden.
Dan verdwijnen de mannen in de uitgestrekte tuin en tussen Paasberg en
Anna s traat. Ze verdwijnen achter stru ik en en hegg en op zoe k naar d e
ve rborgen schutter die ze kenn eli jk i n h et hi er en daar d ichtbeg r oe i d e terrein vermo ede n. Door de uitsteken d e ca mouflag e vallen de mannen
bijn a niet op en zijn binnen een paar minuten niet meer te ontdekken.
Do e lloos loop ik ee n poosje in huis rond . Kan mijn dr aai niet vinden.
Na ongeveer een kwartier komt de patrouille wee r uit de tu in en tevoorschijn. De soldaten k eren onv e rrichterzake t erug en gaan v ia de s peel plaats de Paasberg op. Langzaa m en vo o rzichtig. Steeds op hun hoede.
Het i s en blijft een raadsel. Telken s klink en schoten in de tuinen achter ons. Er zulle n al wel meer patrouilles op ond erzoek zi j n uitg ewee st . Maar dan verbre ekt geen sc hot de stilte. Misschien heeft Van
Brakel dan toch gelijk gehad.
Vanuit het Benede ndo rp horen we h et g e dreun van he t Engelse geschut
dat in de buurt van de kerk staat opg este ld. De granaten worden afge vuurd ter ondersteuning van de troepen in Arnh em .
Ik kan het niet meer uithouden. Mijn ogen vall en telkens dicht. Ro ken helpt ook al nie t meer. Moeder heeft h e t wel gezien en legt een
matras in Vaders studeerkamer op de grond. Met kleren e n al laat ik
me op de matra s neervallen. Een ged ac hte b ezielt me nog: slapen .
Als mijn hoofd het ku ssen raakt ben ik al "v ertrokken ". Laat het leven
maar doorgaan , laten tien of voor mijn part twintig patrouilles maar
naar snipers zoeken, het laat me nu steenkoud.
Flauw hoor i k nog h et gedreun van het Eng e l se geschut . Om de Rijnbr ug
woedt de str ijd. Ten k oste van alles mo et die in Engelse handen blij v en. Vi a Nijm egen e n de Betuwe zal de hoofdm acht komen.
Bij Arnhem zul l en het Tweede Leger van Mon tgomery en de luchtlandingstroepen zich v erenigen . Dat hebben de Engelsen ons ve rteld. Ook , dat
h et een kwe stie van een paar dagen zal zijn.
Maar tot die tijd zal de str ijd nog zwaar zijn . We hebben wel gemerkt,
dat de operatie minder goed v erloopt dan de Eng elsen hadden v er wa c ht.
Ook hier in Oosterbeek sc hijnt de Duitse tegenstand z waar der te zijn
d an werd aangenomen .
Toch zijn onze mooie drom en nog ni et vervlog en . In onze gedachten
zien we de gemotoriseerde co lonn es v an on ze b e vrijde rs in onafzien bare ri jen over de Rijn kom en . Dan z ullen de vlaggen fier wapperen in
d e wind. Dan zullen d e bewoner s van Arnhem en van alle dorpen aan de
Veluwezoom be vrij d zijn van de last van b ezetti ng en o nd er d ruk k in g.
Dan zullen Wehrm acht , Luftwaffe, SS en SD voorgoed uit het straa tbeeld
verdwenen zijn .
Ik slaap ,wo el en droom. Gebeurtenis sen van de afgelopen jaren flitsen voorbij. Gebeurtenis s en die ve el in mijn leven veranderd hebben.
Daaraan zal nu s poedig een ein d k omen .
De toekomst ziet er rooskleurig uit.
Opm. We zijn er nooit achter gekomen of zich werkelijk een bizonder
ervaren en handige sl u ipschutter in het terrein heeft opgeho u den . Er is we 1 eens bewe erd , dat de Duitsers k 1 ei n e ze 1 fo nts t e-·
k e nde "plaatje s " z ouden hebben achtergelaten om de Engelsen in
voortdurende onru st te laten. Een bevestiging van deze " theorie"
heb ik nooit ge kr egen .
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Ik schrik wakker. Met slaperige ogen kijk ik om me h een. Aan de mooie
droombeelden is abrupt een eind gekomen.
De geluiden van de strijd dringen duidelijk tot de kamer door. Loom
kom ik overeind. Het zonlicht straalt door de glas-in-loodramen aan de
kant van het schoolplein. Buiten klinken luide stemmen. Auto' s met ronkende motoren rijden over de tegels en het grint. Door de kleine ruit jes kijk ik naar buiten. Overal Engelsen. Ze lopen de school in en u it.
Er staat een jeep voor de deur. Het is daar een drukte van belang.
Ik zie bekende gezichten. Daar lopen Riet Heuterman en Crit Poppenk.
Nog meer Oosterbekers. De school schijnt ook hospitaal geworden te
zijn. Meteen is mijn slaap verdwenen, maar de loomheid blijft. Ik voel
me slap en akelig. Moeder kookt een stevig bord pap voor me. Vader v ertelt, dat de Engelsen een half uur gel e den gekomen zijn. "We hebben je
maar niet wakker gemaakt, want je sliep zo he e rlijk", zegt hij. Hoe
laat is het? De wijzers van mijn horlog e staan op elf uur. Vlug even
opfrissen en een kam door het haar. Dan klepp e ren mijn schoenen al op
de tegels van het schoolplein. In school is het een en al levendigheid
en actie. Vloeren worden geschrobd. Emmers rinkelen. Engelsen lopen
af en aan, steken zelf ook flink de handen uit de mouwen. Riet staat
te schrobben. Ze heeft een witte schort voor. Eindelijk zien we elkaar
weer eens terug. Op mijn manier begin ik mee te helpen. Het wil niet
goed lukken.
De matrassen die de Duitsers hebben achtergelaten komen nu go ed van
pas. Eerst moet er schoonschip gemaakt worden. Snel vord ert het werk.
Lokaal na lokaal komt gereed. Dan liggen de strozakken n et jes op een
rij. Er wordt op ruim honderd lichtgewonden gerekend. Jeeps rijden af
en aan. Brengen kookgerei en verbandmiddelen. Twee koks verdwijnen in
de stookkelder. Bovenaan de stoep bij de deur komt een schildwacht te
staan. Hij draagt geen helm, maar een wijnrode baret. Telkens kijkt hij
langs de uitbouw van het hoofdenkamertje de ac htertuinen in. Het is
een kleine man met een gezond rood gezicht. Hij draagt geen snor. We ko men er spoedig achter, dat hij een Schot is. We praten wat met hem.
Er komt ook een mevrouw haar hulp aanbieden. We zijn daar niet zo erg
op gesteld. We weten niet goed wat we aan haar hebben. Ze behoort niet
tot de N.S.B voor zover we weten, maar aan welke kant ze pre cies staat
weten we ook niet. We kennen haar eigenlijk ook ni e t goed.
Nu komt ze triomfantelijk aanstappen alsof ze de Engelsen zo om de
hals zo u willen vallen. Onze gezichten geven blijkbaar o nze gevoelens
weer. De Schot ziet het, vangt misschien ook iets op van wat we teg en
elkaar zeggen. Hij bespeurt iets van ons ong enoegen . Met ee n reageert
hij heftig: "A Nazi, she?". We weten niet wat we moete n zeggen. Bewij zen, dat de vrouw ''fout" zou zijn hebben we niet. Daarom sc hudden we
het hoofd. De Schot dringt aan. Wil er meer van wete n. Zijn ogen fon kelen van woede. Maar we blijven bij onze ontkenning. Woedend kijkt de
Schot de vrouw na als ze in school verdwijnt en bromt binnen s monds
zeer onvriendelijke woorden. Om zijn ergernis en woede af te reageren
schopt hij in de richting van haar hondje dat meeg e lopen is. "Damned
Nazi", scheldt hij tegen het verschrikte dier. Langzaam za kt zijn woe de weg. Een fel ventje, die Schot, denken we.
Inwendig nog steeds kwaad neemt hij zijn plaats bij de deur weer in.
Kees komt even overwippen. Ook hij ziet grijs van vermoeidhe id . Samen
besluiten we maar in school te blijven, omdat hier werk te over is.
en handen tekort zijn. Op ''Tafelberg" zijn meer dan geno eg mensen.
Een deel van hen heeft vaak toch rriets om handen. Vader, Mo eder en Tuuk
komen ook even kijken. In het lokaal van kla s 5 staan we een poosje te
praten met een leuke jonge kerel.
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Hij deelt sigare tten rond en lacht vri endelijk tegen ons. Voor Moe der
en Tuuk tovert hij uit een v an de vele zakken van zijn uniform chocolade en ijsbonbons tevoorschijn . "Your daughter?~ vraagt hij aan Moeder. Ze knikt. "And I your so n?", vleit hij. Maar dan ziet hij de ring
aan Tuu ks hand en kijkt spi jtig. "M arried or engaged?" , vraagt hij n og.
Dan gooit hij het maar over een ander e boeg. " Chocolate for Mama and
cigarettes for Papa". Hij v e rdwijnt weer en zijn plaats word t ingenomen door een ste vig e Schot met een rood h oofd. Hij vertelt, dat hij
William Duke heet en uit Edinburgh k omt . Hij spree kt een beetje Duits
want hij heeft een tijd in een Duits gevangenenkamp gezeten. "Das Es sen in Germany very bad", ko eter waalst hij. Uit zijn za k kom t de bek ende doos Pla yers. "Cigar ettes pl enty and supplies today", lacht htj
als ik wei ger. Er is chocolade voor de dames.
We mer k en al gauw, dat er tussen Engelsen en Schotten grote verschillen bestaan. Overal staa n Engelsen e n Nederlanders met elkaar te praten. De meisjes zijn verzot op de chocolade, de kerels op de sigaretten. We drentelen maar wat rond. Veel te doen is er niet . Dan komen de
eerste gewonden. Hink e nd en steunend op elkaars schouders. Soms komt
een burger als begeleider mee. Het zijn lichtgewonden uit " Schoonoord ".
Meestal met - niet er nstige - vle eswonden in armen of benen. Wel pijn lijk en lastig, ma ar niet echt gevaarlijk. Een h eel verschil met de
z waargewonden die we vannacht in "T afelberg" hadden. De stemming is
vrolijk, zelfs uitg elate n. Er wordt gefloten en gezongen . Vooral het
bekende "Y ankee doodle dandy" hoor je vaak. Een apart volkje, die Britten. Ze grijnzen, lachen, roken en praten en schijnen zich heel goed
op hun gemak te voelen. In kl as 4 ligt al een aantal gewonden . Riet ,
Crit en zijn verloofde zijn daar steeds te v inden. Klas 7 is hoofdverbandplaats. Ook h et hoofdenkamertje doet als zodanig dienst. Auto's
jagen over de speelplaats . Ze trekken een lange streep in het grint
als ze afremmen . en staan vlak v oor het hek bij Buisman stil. Dan gaat
het "r oetsj " ac ht er u it e n dan v olgas het plein weer af. Handige wagentjes zijn di e je e ps. Ruiten zitten er niet in. Ook geen portieren. Een
ijzeren stellage k a n worden uitg e kl apt. Hierop kunnen naast elkaar twee
stretchers worden geplaatst a l s h et nodig mocht zijn. Op de stoep staan
we te praten. Er is vrijwel niets meer voor ons te doen. Alles is nu
zo georganiseerd, dat Nederl andse hulp niet meer zo dringend nodig is.
Toch merken we , dat de Eng else n onze hulp erg op prijs stellen, hoe
een voudig d ie hulp ook mog e zijn. "Wat een verschil met afgelopen nacht"
denk ik bij mezelf. Toen kw ame n we eigenlijk handen te kort .
In de lu c ht ronken vli egt uig en . " Supplies?", vragen we. "No, supp li es
in the afternoon ". Uit het oosten nadert een aantal jagers in volle
v aart . De motor e n mak e n een vreselijke herrie. De Engelsen gaan binnen
d e deur staan e n duw e n ons een ei.·ndj-e terug. Boven onze hoof den gieren
d e snelle machines over. He t zijn er een heleboel. Duidelijk kunnen we
de z warte kruisen e n de rode staarten met het hakenkruis onderscheiden.
Vanuit de gang k omen nog meer Engelsen aangehold. We puilen haast de
deur uit. We leunen op elkaars schouders en turen naar dé lucht.
"Messerschmidts" roepen Kees en ik tegelijk. "No, no Messerschmidts",
roepen d·e Engelsen. "Hurri canes !". maar ze kijken zelf niet erg o v ertuigd. En als het inderdaad Hurricanes zouden zijn, waar komen dan die
hakenkruisen v andaan en waarom wordt er dan dekking gezocht binnen de
veilige schoolga ng? We begrijpen het wel. Ze willen ons geruststellen
of ze willen niet toegeven, dat een zo groot aantal Duitse jagers boven het gevechtsterrein in actie komt. Even later horen we hun boordwapens heftig te keer gaan. We zijn van hun plotseling verschijnen toch
even flink geschrokken. De Engelsen ook. Ze zijn een paar minuten opv allend sti l.
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Met veel moeite heeft Moeder het eten klaar gekregen. Kees is verdwe nen. De slaap heeft hem weer te pakken. Ik heb last van het zelfde
probleem. E.J slaapt nog steeds. We eten in de snikhete kamer. Over de
straat razen jeeps met gewonden. Kleine plukjes lichtgewonden stappen
door het grote schoolhek de speelplaats op.
Er beginnen ook allerlei geruchten de ronde te doen. Op "Dennenkamp"
hebben ze een sniper, een SS-man uit een boom geschoten, zegt men.
Een kleine jongen zou hem tussen de takken door hebben zien loeren en
toen snel de Engelsen hebben gewaarschuwd. Die zouden toen op de Duit ser hebben geschoten. Maar de SS-er zou zich snel uit de boom hebben
laten zakken, snel zijn weggerend en geroepen hebben: "Siegen oder
sterben". Ze zouden hem toen in de rug hebben geschoten, maar hij zou
zich zo verwoed geweerd hebben, dat niemand hem had durven naderen.
In mijn hart moet ik eigenlijk lachen om dit verhaal. Er zal wel iets
van waar zijn, maar de sensatie ligt er toch te dik bovenop.
Er wordt ook beweerd, dat ze drie sluipschutters uit de bomen voor het
huis van de burgemeester aan de Utrechtseweg hebben geschoten. Ook
gaan er verhalen over Nederlanders die op de Engelsen zouden hebben ge~
schoten. Het zou waar kunnen zijn, maar zekerheid er over krijgen we
niet. Er wordt veel gefantaseerd of sterk overdreven.
Thuis kijk ik eens rond in mijn kleine platenverzameling. Ik ben er erg
op gesteld. Misschien is het beter de zeer breekbare schijven naar een
veiliger plaats over te brengen. De mooiste platen gaan in kleine sta peltjes naar de kelder. Het zou actueel zijn nu Haydns "Londense" sym phonie te draaien, maar er is geen stroom.
Ik blijf me intussen beroerd voelen. Kees heeft zich ook niet meer laten zien. Op de matras slaap ik nog een paar uur. "Kon ik maar een hele dag aan een stuk slapen" , denk ik bij mezelf. Maar tegelijkertijd
weet ik, dat ik dan mogelijk veel van de gebeurtenissen zou moeten missen . En dat wil ik onder geen beding. Na een paar uur slaap ben ik een
stuk opgeknapt. Het suffige is nagenoeg verdwenen. Dan maar weer naar
school. Daar is vertier. Daar is leven. Ik tref er de zelfde Oosterbekers aan. De Schot staat trouw op zijn post. Regelmatig speurt hij
in de richting van de dichtbegroeide tuinen. Het valt me op, dat hij
zijn rechterhand in zijn uniformjasje gestoken houdt. Hij verbergt daar
kennelijk een pistool. Ik zie tenminste een stevig bruin koord. Uit de
tuinen of uit de daarachte r liggende Annastraat komen zo nu en dan ge weerschoten. Meteen komt de Schot in actie en heeft een groot schiet - .
klaar pistool in de hand.
Er is inmiddels ook weer wat nieuws: de N.S.B ers ziJn opgehaald. We
vinden dat goed nieuws. Ze zijn uit hun h uizen gehaald door Engelsen
begeleid door mensen van het Verzet en meegenomen naar het terrein van
"Hartenstein". Dat schijnt nu Brits hoofdkwartier te zijn. Ook bij ons
in de buurt hebben ze iemand opgehaald, hoewel hij, in mijn ogen al thans, beslist geen onaar d ige of gevaarlijke man is. Ik begrijp ook
wel, dat de Engelsen en het Verzet in deze onzekere uren geen enkel
risico willen nemen. Natuurlijk bestaat er vrees voor verraad.
Het wordt twee uur. We drentelen van het kastje naar de muur. Soms zitten we op een pak stafkaarten te praten. William Duke loopt met zwierige danspassen door de gang en fluit het hoogste lied.
Leuke types zie je om je heen. Zo zijn er twee enorm lange orderlies
met g-~we1dïg grote snorren. Ze dragen hun wijnrode baretten nonchalant
schuin op het hoofd. Jeeps rijden af en aan. In de lokalen gonzen de
stemmen van de gewonden. Uit de stookkelder komt de lekkere geur van
vermicellisoep en rijstebrij .

-
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I n de mand e n in de voorraadkamer zitten echte wittebroden. Zulk mooi
brood zien we in Nederland niet zo vaak meer. Op de stoep staat onvermoeibaar de Schot op wacht. Hij rookt v ee l. Ontelbare s igarettepeuk jes liggen om hem heen. We lopen van het ene lokaal naar het andere.
Ma k e n overal een praatje met de gewonde soldaten. Ze zijn v an a llerl e i onderdelen.
Uit de vert e komt motorgeronk. Het geluid z welt aan en wordt óor ver dovend. Ieder die lopen kan holt naar buit en . Op de stoep , op de speelp laats , overal staan turende en wij ze nde Engelsen en Holla nd ers .
"Supplies", schreeuwen ze. Daar komen de gr ote transportvliegtuigen.
De lucht ''kookt" van de machines. Jagers rond om. Al s in ee n kok e r vliegen to es t elle n. De afweer raast. De ma c hine s komen dichter bij dan
gistere n. Dan flappen de para c hutes naar bu iten. We schreeu wen onz~
kelen schor : "Kijk eens daar. Man,wat ee n gezicht". Parac hu tes in allerlei kleuren kom e n naar beneden. We kunn en ze niet tellen , zo veel
vallen er vandaag. Boven ons daveren de eskaders. De FLAK gaa t vreselijk tekeer. Scherven hagelen in het rond. An gstig trek ken we onze
hoofden t e rug. Het gedaver in de lu c ht overstemt alle andere gel uiden.
Het lawaai op de grond wordt als het ware toegedekt door de e xplo sies
van de FLAKgranaten en het gebrul van de vl iegt ui gmotoren. We zien grote ste rr e n op de rompen van de enorme machin es . Op Dreyen, langs de
táluds bij de spoorbaan, op de "Hem e l se Berg", midden in het dorp dalende ni e uwe voorraden. Tientall e n vallen er boven " Dennen k amp ".
We kunnen de k oor d en waaraan de manden hangen duidelijk zien. In linkse bo c ht e n draaien de toestellen af naar h et noorden . Flap, flap ,d a n
v al len opnieuw de p a rachut es omlaag. Ze waggelen even op de wind en
zeil e n dan statig naar de aarde. Links en rechts gieren jagers door
d e lucht.
De Engelsen juichen hun makkers van de R.A.F hartstochtelijk toe.
Ni eu we zw er me n vliegtuigen. Nieuw e parachutes. Het is een onve rg etelijk gezicht. De Engelsen vertell e n o n s , dat d e kleuren v an de parachutes aangeven wat er in de meeg e vo er d e manden zit. De zon straalt
op de romp e n en vleugels van de vli egtuigen en op de helgekleurde val sc h e rmen. He t noorden is een grot e kleurenkaart. In de bomen , in tuinen, op daken, in grasveld e n overal regenen de versterkingen neer.
Bomen hebben vreemde kruin e n omdat r ode , bl auwe of groene parachutes
precies boven op de toppen er van neerdalen. Al gaat de FLAK als razend tekeer, de vliegtuig e n blijven onverstoorbaar de opgedragen koers
vliegen. De lucht barst van het law aai . De aanblik van dit alles is
nog groot ser dan gisteren. Es kader na eskader doemt uit het zuidwesten op. Munitie e n voorrad e n voor onze vrienden hagelen omlaag .
Wi e had dit alles ooit kunnen denk e n: Duitsland verslagen met dezelfde wapens waarmee h e t vier en een h alf jaar geleden ons land on ver ho eds overviel: de luchtlandingstro epen .
Dan ronken de eskaders weg. Terug naar hun bases in Engeland . Honderd en kilom ete rs over water en land zij n de nieuwe voorraden aange voerd.
Wat we noo it voor be s taanba ar hebb en gehouden is geschied . Onze be vrijding is lett erli jk uit de lucht komen vallen. De ogen van de En gelsen strale n. Dit alles betekent zo veel voor hen. Munitie, v oedsel ,
medicamente n. Uit e indelijk de overwinning en een sneller einde van de
oorlog. Wij Nederlanders zijn overdonderd door dit machtige gebeuren ,
ma ar stralen van vreugde en trot s, dat we dit hebbe~ mogen beleven.

*
*
*

*

Opm. Dreyen: woonwijk in het noordw esten.
"H e me lse Berg": parkachtig bos in het zuidwesten .
"Dennenkamp": landgoed ten oosten van de Stationsweg.
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Het geronk is weggestorven. De eskaders daveren boven h e t westen van
ons land. Ze bezorgen onze landgenoten daar beneden een paar minut e n
van verwachting en hoop als ze met brullende motoren overvliegen.
Heel Nederland weet het immers: ze zijn bij Oosterbeek geland.
Overal in het rond liggen scherven van FLAKgranaten. Op de stoep bij
de studeerkamer alleen al drie. Grote vlijmscherpe brokken metaal.
Ze zijn in staat de vreselijkste verwondingen te maken.
Het is stil geworden na al het gedaver en g e dreun van straks. De voorraden worden nu verzameld. Veel parachutes zijn ver naar het noorden
en oosten gevallen. Het is heel goed mogelijk, dat een deel in Duitse handen is gevallen. De laatste resten waarover we zo smadelijk heb ben gesproken blijken toch groter te zijn dan we hebben gedacht.
De Engelsen zwijgen erover. Ze weten natuurlijk v e el me er dan wij.
Met hun handige zend- en ontvangapparaten
hebben ze zonder twijfel
veel meer informatiebronnen dan wij.
In school wordt gezongen en gefloten. De Engelsen z1Jn in een zonnig
humeur. Geen wonder: hun supplies zijn gekomen. Ze kunnen verder.
Het begint te schemeren.Enkele minuten geleden is het geraas van de
slag weer opgelaaid. Machinegeweren ratelen in lange roffel s .
Waar zitten de Engelsen nu precies? Nog altijd op of bij de Rijnbrug
in Arnhem? Waar zijn de Duitsers? Deze vragen spoken regelmatig door
ons hoofd. Het idee, dat de bezetter zonder slag of stoot is wegg e vlucht hebben we, door de feiten gedwongen, moeten opgeven.
We weten, dat er hard gevochten wordt. Maar desondanks blijven we ons
vastklampen aan de verwachting, dat de Engelsen deze slag zullen winnen.
In de verte, op Dreyen, of verder naar het noorden klinkt onafgebro ken het geratel van automatische wapens. In het zuiden, dicht bij de
Rijn, dreunt het Britse geschut. Van de hoofdmacht die uit het zui den moet komen om zich met de luchtlandingstroepen te verenigen we ten we niets. We raden, speculeren en lanceren allerlei optimistische
theoriegn. Het komt er steeds op neer: een paar dagen nog de tanden
op elkaar en dan zal alles naar onze wensen opgelost zijn.
We zijn een met onze Engelse vrienden. We helpen hen wat we kunnen.
Al kan niet iedereen meestrijden met het geweer in de vuist of als
verbindingsman of als gids, ieder die dat echt wil kan ook op andere
manieren behulpzaam z1Jn.
Het meest misschien nog daar als een hechte gemeenschap achter onz e
strijdende vrienden te staan. Door h en onze dankbaarheid te tonen
voor de grote offers die ze mede voor onze bevrijding hebben gebra c ht
en nu elk uur van de dag nog brengen.
Ons enthousiasme, ons vertrouwen, ons optimisme, onze goede wil,
kortom onze hele houding moet onze bondgenoten een hart onder de riem
steken. We zijn in deze spannende dagen met deze mannen verbonden.
Een in onze vreugde, een ook in ons verdriet over de vreselijke din gen die we voor onze ogen zien gebeuren.
Hoeveel ellende zal nog over Engelsen en Oosterbekers moeten komen
voor alles definitief voorbij is?
Op alle gebeurlijkheden zullen we verdacht moeten zijn.
"Het zou misschien niet dwaas zijn om toch maar vast een tas met een
en ander klaar te maken", denk ik bij mezelf.
De tijden zijn zo onzeker.
Opm. Een deel van de Engelse artillerie stond opgesteld in h e t
dendorp in de omgeving van het oude Hervormde kerkje.
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Ik begin er meteen aan. Een stel ondergoed, scheerge re i , een d oz ijn
waxi e ntjes, een tang, een kleine bijl en een schroe v e ndr aaier . De tas
i s dik als ten s lotte d e sloten dichtkl ikken .
Het is inmiddels etenstijd geword e n. We eten in de huiskamer. Het maal
smaakt ons goed. We zijn in korte tijd klaar. In d e keuk en rammelen
de borden alweer. Het afwassen gaat vandaag met de Franse s l ag .
Het word t buiten s te e d s donkerder. Slechts een enkele burger gaat vo o r bij. Een sc him in de toenemende dui ste rnis.
Het h e k gaat knarsend open. Snelle voet stappen op het g rint. Ijzeren
schoenbesl ag bonkt op de hardstenen stoep. De bel gaat luid o v er . Wie
kan d aa r zi jn? Ik ren voor de anderen uit n aar de voordeur en loer
door h et raam. Dan h e rken ik de p ersoon die ongeduldig v oor de deur
s taat. Het is Wouter v an d e Kraat s . Ik geef een ruk aan de deur die
wonder bov e n wond e r d eze k eer ni e t klemt. Dan staat Wouter al in de
gang. Hij heeft nieuws. "D e gevan ge ngen omen N. S.B - ers zitten vast o p
het terrein van "Hartenst ein ''. Ze moet e n daar schuilloopgra ven maken.
Wij moeten hen bewaken", zegt Wout er glunderend . "Ja, ik ben er ook
bij (hij bedoelt bij h et Verzet ) en He nk oo k". De rollen zijn nu omgedraaid. Wat zullen die N.S.B-er s d e p ••• in hebben. Dus Wouter en
Henk horen er allebei ''bij". Ik heb het oo k altijd al gedacht . Wouter
straalt v an trots. Ik voel me een beetje beschaamd worden . Waarom h ij
wel en ik niet? Maar dan bedenk ik, dat Wouter al een tijdje soldaat
gew eest is in 1939 en 1940. Hij heeft met wapens leren omgaan . De Engelsen zullen aa n men sen als Wout er en Henk meer hebben dan aan goedwill ende , maar volstrekt ongeoefende vrijwilligers. Van Wouter hoor
ik, dat Henk - die ni et in dienst geweest is - goed met een Engels machinepistool k an omgaan. Hi j h eeft v aak geoefend in de tuin achter de
fi etsen werkplaats . Ni e mand h eeft ooit d e knallen kunnen horen, omdat
Henk tijdens het schieten ee n zware motorfiets " aan " had staan . Het
vr ese lijk e lawaai d at de motor maakte maskeerde volkomen het ge knal
van de Stengun. Door Wou ter weet ik nu meteen hoe de Engelsen die er
simpel uitziend e machinepi sto len noemen. Ik geloof , dat ik mezelf ook
ni ets behoef te v e rwijten. Ik do e wer k, dat minder spectaculai r, maar
ook v ee l min d e r gevaarlijk is. En i n mijn ogen is de verzorging van
gewond e n even noodzakelijk a ls h et bewaken van " foute' ' dorpsgenoten.
Wout er he eft ook nog ander nieuw s en dat is minder prettig. Hij kijkt
heel ernstig als hij zegt : "De Moffen schijnen iets van plan te zijn.
We h eb ben bericht ontvang e n, dat er een grote tegenactie wordt voorbe reid. Op de "Kaalkop" boven aan de Dreyenseweg zit een grote troep SSers. Ook in Arnh e m wordt geschut opgesteld. Ze zullen trachten het ver loren terrein terug te winn e n. We zouden weleens zware dagen kunnen
kr ijge n. Ga zolang in de kelder. Ve el v eiliger. We kun nen op straat nu
geen burgers gebruiken. Maar - Wo ut er glundert alweer - moed en vertrouwen, hoor! Alles komt wel vo or elkaar. Binnenkort komt de hoofdmacht~.We zi jn niet in het min s t uit h et veld geslagen door Wouters
wo orde n. We zull e n ons alleen wat moeten beperken in verschillende opzichten. En daarmee kunnen we best vrede hebben.
Een ste vig e handdruk. "H et beste en kop op".
Door het raam zie ik Wou ters gestalte wegspurten op zijn fiets. De donker e a vond in. Het avontuur en h et gevaar tegemoet.
Same n met Henk die buit en he eft staan wachten.

* Opm. De "K aa lkop": een grote vill a op het hoogste punt van de Dreyense weg .
Hotel "H arte nst ein " wer d op maandag 18 september Hoofdkwartier
van de Britse Eerste Air born edivisie .

48

We houden familieraad. Unaniem besluiten we de na c ht - als het kan bij de Gerritsens door te brengen. In gezelschap blijven de ged ac h ten niet steeds op de oorlog geconcentreerd. Je hebt afleid i ng en
steun aan elkaar.
De anderen pakken wat kleren. Dan vertrekken we. Vader sluit d e
deur. Met onze spulletjes gaan we de tuin door. We roffelen het Vteken op de achterdeur van onze buren. Mevrouw Gerritsen ontvangt
ons als op een verjaarsvisite. Een voor een dalen we de keldertrap
af.Betreden de ondergrondse salon. De hele familie zit in e e n wij de kring langs de met weckflessen beladen kelderplanken. Een ka a rs vlammetje flakkert op een schap. Het licht weerkaatst tienvoudig in
de glanzende flessen. We maken de kring wat groter. De kelder is
er ruim genoeg voor. Er staan zelfs een paar "luie'' s toelen in.
Ieder zoekt zich een plaatsje,. We zijn met ons elven. Vijf Gerrit sens twee Vàn den Brinken en wij. Met Kees en E.J praat i k over d e
harde nacht die achter ons ligt. Ook over de toestand in het alge meen. In het noorden en oosten, misschien ook in het zuiden begin nen kanonnen te dreunen. Stil denk ik aan Wouters woorden. ' t Zal
Duits geschut zijn.Het ''bonkt" hevig buiten. We luisteren g es pannen.
Het geluid van kanonnen in avond en nacht is voor on s nog iets on gewoons.
Gul presenteert meneer Gerritsen een vooroorlogse sigaar. Hij heeft
er een paar van Kees gekregen. Kees, E.J en ik hebben nog een p a ar
Engelse sigaretten bewaard. Mevrouw Gerritsen maakt ee n fles k e rsen
open. Zelfs de mannen waarderen nu de voordelen van de weck. We
smullen. Ik kijk eens naar Kees. Hij knikkebolt. E.J knikkebolt ook
al. Met mezelf is het niet beter gesteld. Rondom op de stoelen zit ten de anderen. Kijken slaperig rond. Veel ge s proken wordt er niet.
Steeds meer overmant ons de slaap. We trachten ons goed te houden.
Telkens weer vallen onze hoofden naar voren. Dan zijn we even ''weg".
Schrikken plotseling wakker als de anderen weer gaan praten.
Brokstukken van gesprekken dringen flauw tot ons door. Zo gaat het
niet langer. Resoluut legt Kees een matras op de vloer. We vallen
neer. In ''lepeltjesformatie". Dat neemt de minste ruimte. Vrijwel
onmiddellijk vallen we in slaap. Vergeten zijn we, dat we op een
koude stenen keldervloer liggen. Vergeten, dat buiten d e oorlog om
ons heen raast. Vergeten, dat de Duitsers weer komen opzett e n. Som s
schrik ik even wakker. Dan bromt E.J iets onvriendelijks. Om ons
heen zie ik de anderen op hun stoelen zitten dommelen.
We slapen, maar het is een onrustige slaap.
Het kaarsvlammetje werpt grillige scha duw en op de witte wanden van
de kelder. Naast me op een van de planken geuren appels. Het aroma
van fijne sigaren hangt ijl in de ruimte van onze s c huilplaats.
We slapen, rusten althans . Nu en dan gaan onze ogen open. Maar daarna zinken we weer weg in een onpeilbare diepte.
We schrikken op . Vliegen overeind. Schudden de slaap van ons af.
Buiten dreunt het. Uit het oosten komt een dreigend gefluit. Het
geluid zwelt aan, schiet over ons heen en verdwijnt dan als in een
bodemloze put. Dan volgt een zware dreun. Het projectiel is inge slagen. Wild rammelen de ramen. We kijken elkaar aan.We weten wat
dit betekent: Oosterbeek ligt onder het vuur van artill e rie. Zou
dit het Duitse vuur zijn waar Wouter vanavond van sprak? Huilend
gieren de granaten over onze hoofden. Hoog in de lucht. Soms lijkt
het of we in de verte de dreunen van het afvuren kunnen horen.
Even later vallen de harde klappen van de inslagen.
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Is het Duitse artillerie uit de richting Arnhem of is het Brits geschut dat van uit de Betuwe de Duitsers bestookt? We weten het niet.
Niemand spreekt. Angst ligt op het gezicht van Van den Brink.
Dat hij dit op zijn oude dag nog moet meemaken.
Telkens horen we de granaten komen aanfluiten door de donkere nacht .
Bij elke zware explosie vallen kalkdeeltj es van de muren van de
kelder. Fijne witte spikkeltjes dalen neer op onze haren en op on7
ze kleren. We luisteren gespannen naar de onheilspellende geluiden
We weten al gauw precies wanneer een inslag komt. Het is niet erg
ver van ons vandaan.
Onze slaap is geheel verdwenen. De spanning heeft er een voortijdig
einde aan gemaakt . Het schieten gaat een h ele tijd door.
We hebben er geen vermoeden van waar het vuren nu eigenlijk vandaan komt en waarop het gericht is. De duisternis van de nacht
maakt alles dreigend en geheimzinnig.
De uren gaan voorbij in lawaai en angstige onzekerheid.
We houden ons wakker met het roken van een sigaret of het eten van
een appel. Om ons heen is het gefluister van de ouderen. Zij kunnen ook niet slapen. Ze hebben dekens om hun kn iegn geslagen.
Het wordt koud in de kelder. Vroeg in de morgen gaan in stilte en
duisternis soldaten voorbij. De geluiden van veel marcherende voeten dringen door het keldergat naar binnen.
Soms dommelen we weer even in. Dan valt het eerste morgenlicht door
de kieren van het afgedekte keldervenster.
De lucht is vol explosiegeluiden en gehamer van machinegeweren.
We maken ons klaar om naar ons eigen huis terug te gaan.
De dag zal de narigheid van de nacht wel verdrijven. De dag neemt
veel van het lugubere weg .
In de grauwe schemering van de nieuwe dag keren we door de bedauwde tuinen naar huis terug.
We weten nu, dat ook wij maatregelen zullen moeten gaan nemen . en
de kelder in gereedheid moeten gaan brengen.
Het wordt tijd. Hoog tijd.

------=============================================================
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We zijn thuis. Terwijl de anderen op z1Jn van de lang e na c h t wa k e in
de kelder, voel ik met tamelijk uitgerust. De kelder zal on s toe vluchtsoord worden voor de komende dagen en uren.Hij zal on s moeten
beschermen en ons in zijn veilige hoede moeten nem e n.
We zullen er moeten zitten, eten en slapen. Kortom hij zal vo o r on s
een woning zijn. Het zal veilig zijn in de kelder,.Zw a re s tal e n bal ken schragen de zoldering. Dikke muren drag e n het plafond. Sc h e rven
zullen ons hier niet kunnen deren.
We gaan schoonschip maken. Kistjes, dozen e n ander e niet no o d z ak e lij ke dingen gaan in een hoek.
Veel ruimte is er niet. De grote aardappelki s t n e em t v ee l pl aa t s in.
Langs een van de lange wanden bevindt zich een bred e plank b e laden
met fles se n weck.
Het zal echt passen en meten worden. We sjouwen sto e l e n d o or de gang .
De trap af, de kelder tn.Kleine,handige ni e t te zw a r e stoel e n moeten we hebben. In Moeders handen rammelen theekopje s .
Alles wat we nodig kunnen hebben gaat naar beneden: e en pet ro l e umtoestel met echte olie (hoe bestaat het), waxinelichtj es , e e n hamer,
een bijl, tangen en een paar planken.
Broodtrommel, borden, messen en vorken. De kelder krijgt e en and e r
aanzien. Stijfjes op een rij staan de stoel e n. Op d e o ntruimd e zij plank prijken kopjes en borden.
Door het keldergat valt een schemerig licht naar binn e n. No g i s de
deur boven aan de trap open. Straks misschi e n zal hij a chter on s
dichtvallen en zullen we het met een nietig vlamm e tj e mo e t e n ste ll e n.
Dan zullen we alleen zijn in het halfduist e r van on ze kluiz e n a ar s woning. We vorderen snel met ons werk. Een g root k a rwei is he t o ok
niet.
HP.t is tamelijk rustig buiten. Af en toe dreunt de grond. Des te du i delijker horen we het gehamer en geratel van allerl e i klein e wapens. Het komt ons voor, dat de geluiden dichterbij klinken dan gi steren. "Zouden de Duitsers •.......• ?". Met ee n s c huiv e n we d i e g edachte ver van ons af. Het mag niet en daarom kan h e t o o k n ie t.
De kelder is gereed. Hij ziet er - in de g e g e ven om s t a ndigh e d e nniet onvriendelijk uit. We zijn nu tenminst e voorb e r ei d op ee n aan tal zaken die ons mogelijkerwijs boven het hoofd kunnen hang e n.
Ik loop nog eens naar school. Het is koud buiten. Mi s t hangt over
het terr e in van de kwekerij en over de tuinen. Daar ligt de sc ho o l.
Rode - Kruistekens op muren en ramen. De Paasbergschool: Eng e l s ho spitaal. Binnen gaat het leven zijn gewone gang.
Drukte, af- en aanlopen van Engelse orderl ie s en Holl a nds e h e lpers.
Crit Poppenk loopt ook al weer rond, maar h ee ft ni e t v e el te doen.
Ze vergaat het de meesten van ons nu de Engel s en zich voll e dig geinstalleerd hebben. Onze Schot staat nog altijd op wa cht. He t lijkt
wel of die man onvermoeibaar is. Hij houdt - n e t al s gist e r e n -zijn
rechterhand in zijn uniformjasje gestoken. Om de pa a r minut e n speurt
hij de achtertuinen in. Er is niets verdachts te zi e n o f t e ho r en.
In de verte beginnen de kanonnen weer te dr e unen. Wa ar h e t vuur li gt
kunnen we niet beoordelen.
Ik loop terug naar huis. De honger begint te knagen. We hebb e n van morgen nog niet gegeten. Moeder snijdt brood. Veel krijgen we niet.
De voorraad ia danig geslonken. "Zou de bakker vand aa g b a kk e n?",
vraagt Moeder. Dat is voor mij wel z~ker,want brood i s e e n e e r s t e l evensbehoefte en de meeste bakkers bakken door zo l a ng het kan.
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Met een flinke voorraad broodbonnen stap ik weg. Op de speelplaats
loopt Wim Weetink, de knecht van bakker Frederiks. Hij heeft - voor
de aardigheid - een Engelse helm op het hoofd. ''Is er brood vandaag?~,
vraag ik "Ja, genoeg hoor", antwoordt hij. ''Geef de bonnen maar hier,
dan breng ik straks wel wat mee". Zorgvuldig bergt hij de kleine papiertjes in zijn portemonnee. Daar ben ik met een koopje van af gekomen. Dan maar weer naar school. We praten wat met elkaar. Kunnen verder momenteel niet veel doen. Overvloed is er in het hospitaal.
De Engelsen hebben van alles en nog wat bij zich. Alleen water is een
probleem. Daarom zullen een paar Engelsen met een jeep een paar melkbussen vol gaan pompen ergens onder aan de Weverstraat. Crit weet een
pomp die goed water geeft. Hij zal meegaan om de weg te wijzen.
De jeep rijdt voor. Crit met een witte jas aan en een helm op het
hoofd troont naast de bestuurder. De wagen jaagt weg linksom de Paasberg op. De melkbussen bonken tegen elkaar. De achterblijvers drentelen maar wat op en neer.
Twee orderlies maken Rode-Kruisvlaggen door lappen rode parachutezijde op een witte ondergrond te spelden. Mooi is het niet, maar wel
doeltreffend. Op de radiateurs van de jeeps prijken al zulke primitieve vlaggen. Af en aan rijden de kleine dappere Fordwagentjes.
Ontzettend veel wordt er van de bestuurders gevraagd. In elke jeep
ligt naast de chauffeur een geladen Stengun. En dat is niet voor
n i e t s . No g a 1 t ij d s è h î ·etë n s n i p e r s u i t bomen en h i n d er 1 age n . He t b 1 ij f t
oppassen .
De artillerie gaat flink te keer, maar we horen de granaten niet huilen en fluiten zoals afgelopen nacht.
Over de Paasberg raast een auto. Remmen knarsen. Een scherpe bocht.
In vliegende vaart jaagt de jeep de speelplaats op. Staat met een ruk
stil voor de schoolstoep. De waterhal ers zijn terug. Crits helm hangt
ergens op zijn kin. Het ding is tijdens de woeste rit naar voren gegleden. Crit trekt zijn opengewaaide witte jas di c ht. Ze hebben water.
Volle melkbussen. We sjouwen de zware bussen naar binnen. De kok glundert. Nu kan ook hij weer verder.
Crit is nog zichtbaar onder de indruk van de duivelsrit. "Ik zat gewoon te dansen. In volle vaart zijn we de Jagerskamp afgejakkerd.Door
kuilen en over takken. Die beroerde helm zat ste e ds in mijn nek of op
mijn kin", zegt hij. Ze moeten als gekken hebben gereden.
Het loopt al tegen half elf. De bakker heeft juist brood gebracht als
ik thuiskom. Moeder draagt de voorraad net naar de kelder. "We hebben
ook bezoek", zegt ze. "Wi e zou dat kunnen zijn?", vraag ik me af.
Als ik boven aan de keldertrap sta zie ik h~t ~l : mevrouw Drost en
'
haar dochter Finy. Ze hebb en gevraagd
of ze bij ons mogen komen.
Natuurlijk , waarom niet? Het zal voor beide "partijen" gezelliger
zijn. We drinken koffie. De melk komt uit een blikje. Het smaakt ons
prima. We verzetten nog het een en ander. Twee me nsen erbij. Dat
vraagt nieuwe maatregelen.
Met een beetje passen en meten kunnen we allemaal heel behoorlijk zitten. Toch zal de kelder me niet lang kunnen vasthouden.
Naar buiten, zo lang het nog kan. Straks wordt h e t misschien onmogelijk. Finy wil graag mee. Samen lopen we over het grint.
Op de speelplaats keren jeeps. Forse gestalten torenen boven de motorkappen uit. We maken het zoveelste praatje met d e Engelsen.
Ze zijn vol goede moed en toch nog heel optimistisch.
Zijn het de houding en het gedrag van de Engels e n die ons inspireren?
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We maken wat grappen met hen. Ze hebben ee n groot gevoel voor hum or .
Her is ons geen van allen duidelijk wat we nu precies uitvoeren.
Veel zal het wel niet zijn. Hier en daar even h elpen a l s een mand of
kist verplaatst moet worden. De tijd vliegt om. Het is etenstijd
voor we er erg in hebben. Thui s brandt alweer de k achel om het eten
gaar te krijgen. Het is wel lastig voor Mo eder. Maar e r is geen gas.
We moeten
wel. Wat0r is er ook niet meer. Gelukkig staat h et bad
nog vol. In de kelder hebben we een paar gevulde emmers.
Het eten smaakt ons opperbest. Ieder zit met een bord op de kni e.
Het is eigenlijk een vreemde gewaarwording in de k elder te zitten
eten. We kunnen best boven huizen, vind ik. Maar Tuuk wil er niet
van horen. Die is zondag erg geschrokken. Granaten komen niet in
onze richting. Om beurten lopen we eens even in de kam ers rond om te
zien of alles in orde is. Nee, het is nog h e lemaal niet nodig vo ortdurend onder de grond te bivakkeren. Finy sc hijnt er ook zo over te
denken. Die kan het in de kelder ook al niet uith o ud e n.
Alleen Tuuk blijft tussen de veilige witgek a lkt e muren.
Vader loopt constant boven. Moeder en mevrouw Drost zitten druk te
praten. Ook in de kelder: onze salon, onze hui s kamer, on ze slaap ka mer. Alles in een. Wat zijn wij, moderne me n se n, toch verwend met
onze grote woningen. Nu zie je hoe eenvoudig het kan.
In de keuken rammelen de borden al i n het afwasbakje. De kachel wordt
niet meer opgestookt. Het is niet meer nodig.
Ik keer naar school terug. De zon is doorgebroken. De vogels kwetteren in de bomen. Weldadige, warme zon, fluitende sjilpende vogels.
Je zou kunnen denken, dat het vrede was.
Het gehamer van de mitrailleurs laat die gedachte weer snel vervagen. Het is bittere ernst. We zitten midden in ee n veldslag. Vog els
zing e n, maar overal in het rond is dood en verd e rf.
Een vreemde tegenstelling.
Ik steek de betegelde speelplaats over en maak me t de Schotse sch~ldwacht een praatje. Naast hem staat een forse lange k ere l. Het moet
een nieuweling zijn, want ik heb hem nog ni et eerder gezien.
Zijn rechterarm hangt in een draagverband. Hij is blootshoofds.
Een paar ondeugende blauwe ogen kijken me aan. Hij begint vriend schappelijk tegen me te grijnzen. "Sergeant Fred Eason" staat met
flinke inktpotloodletters te lezen op het ca mou flagejak dat zij n brede borst omspant.
Op de linkerschouder staat in keurige geweven l etters: glider pilot
regiment. Hij heeft dus een glider bestuurd en aan de grond gebracht.
Een zwaar en moeilijk karwei. Nu is hij - a ls li c htg e wond e - naar
de Paasbergschool gestuurd. Fred is een knappe v ent e n dat weet hij
zelf heel goed. Hij flirt met de meisj es , lacht, grapjast en probeert zich met gebaren ver staa nbaar te mak en . Telkens h aalt hij grote mokken thee uit de kelderkeuken.
Met alle geweld wil hij ze aan de meisje s opd ring e n. Ze protesteren.
Geen nood. Fred zet zijn zin door. Proestend en hoestend belandt
een deel van de kostelijke t~~ Op de sten en schoolvloer. Fr ed schatert het uit van plezier. De mëisj es hebben het steeds over "naar ling", maar ze menen er vast ge e n z ier van. Ze zij n veel te gek op
de lange Tommy met zijn jolige kop. Fred stapt trots rond bewust
van zijn ''sjans" bij d e Hollandse meisjes.
Lachend hebben we het taf eree ltje s taan aanzien. De meisjes word en
flink geplaagd met hun nieuwe vriend.
Finy is in klas 6. Daar schijnt ook een Holland er te liggen. Tus sen
de gewonde Engels e n.
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Hoe hij bij de Engelsen verz eild is geraakt is ons een raadsel. Het
is een jonge vent van ee n eindje in de twintig.Een granaatscherf
heeft een hap uit zijn bovenbeen geslagen. Het is een smerige wond.
Hij verveelt zich dood."Heeft U niet iets te lezen voor me?'', vraa gt
hij aan Finy. Natuurlijk, als het anders niet is. Thuis liggen nog
een paar goeie Havanks. In enkele ogenblikken ben ik met een dikke
"knaap" terug. Onze Hollander is verrukt. "Net wat ik graag wou hebben", zegt hij tevreden. Spoedig is hij in zijn lectuur verdiept.
De Engelsen kijken een beetje sip. Zij zouden ook graag iets te lezen willen hebben.Helaas is dat __ onmog~lijk. Onmogelijk? Waarom staan
er in Vad ers boeken~qst dan Engelse romans? Natuurlijk om nu uit te
delen! Ik hol naar huis en zoek haastig in de boekenkast.Dickens,
Wallace, Walter Scott en Woodehouse bont dooT elkaar. Veel hebben
we niet in het Engels, maar alles bij elkaar vind ik toch nog zo'n
vijftien titels. Ook neem ik nog wat Nederlandse geillustreerde
tijdschriften mee. Fred moet er eerst eens zijn n e us insteken.
"Splendid", bromt hij. "And <lid you read them all? , vraagt hij met
verwondering. Eerlijk gezegd, heb ik ze zelf lang niet allemaal gelezen. Dan trek ik de boeken onder zijn handen vandaan. Eerst komen
de gewonden die de minste bewegingsvrijheid hebben.
Ik zeul het vrachtje naar klas 4. Er gaat een vrolijk hoera op als
ik binnen kom. De mannen schijnen erg blij te zijn met de komst van
wat lectuur. Ik begin - op de gok - maar uit te delen.
Hier een detective, daar een historische roman of een tijdschrift.
De "jongens" fluiten instemmend als er iets van hun g~ding b:j.i is.
Walter Scott vindt niet veel aftrek. Edgar Wallace des te meer_
Eindelijk belandt het beroemde "Ivanhoe" in de handen van een · roodharige sergeant. Hij lacht dankbaar: "A very good book". Als tegenprestatie geeft hij me nog een sigaret en knikt voortdurend dankbaar
met zijn hoofd.
Ik ben bezig mijn sigaret op te steken, als iemand me op de schouder
tikt. Een gezondrood ernstig gezicht kijkt me aan. Het is een sergeant van het R.A.M.C, ook een Schot.
"Do you understand English?',', vraagt hij. Ik knik bevestigend. "You
must go home immediately. The Germans will shoot you, if they find
you here". Zijn ogen staan heel ernstig. Om zfjn mond ligt een harde trek. In stomme verwondering kijk ik de man aan. Ik begrijp er
niets van. "The Germans will shoot you'', Ik haal mijn schouders op.
De Schot herhaalt zijn woorden. Dringt aan. Hij denkt misschien, dat
ik hem niet goed heb verstaan . Maar ik versta hem uitstekend. En
onzinverhaaltjes geloof ik niet. De Schot gebaart, tracht me te overtuigen van zijn woorden. Haalt er een kameraad bij. Twee paar ernstige ogen kijken me aan. Twee stemmen herhalen de voor mij onbegrijpelijke woorden. Dan lijkt de wereld plotseling op zijn kop te staan.
Weer flitsen de onheilspellende woorden door mijn brein. Nog kan ik
niet geloven wat beide mannen zeggen. De twee Britten knikken. Dan
verdwijnt mijn twijfel. Het is waar: de Duitsers zijn terug en niet
ver weg ook. Als ze komen, kunnen ze ons beschuldigen van hulp aan
de vijand-Feindbegllnstigung noemen ze dat~ en ons neerschieten als
partizanen. Mi sschien is voor hen hulp aan gewonden een excuus.
Misschien ook niet. Het is oorlog en in de oorlog telt een mensenleven niet. Zeker niet voor de keiharde SS - ers. Maar het ergste is
en blijft de wetenschap die we nu hebben: de Duitsers zijn terug.
Ze willen het verloren terrein heroveren.

* Opm. R.A.M.C : Royal Army Medical Corps, Geneeskundige Troepen.
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Vaderlijk legt de Schot zijn hand op mijn arm. Met niet sz iend e og e n
kijk ik om me he en. "De Duit sers zijn terug, de Duitser s zijn terug",
hamert het in mijn hoofd. Weg is plotseling mijn optimisme. We g miJn
vreugde. Wat we gehoopt hadden dat nooit zou kunnen geb e uren is geschied : de Duitsers zijn bezig ons dorp terug te veroveren. Die vre selijke wa ar he id hebben de Engelsen zo lang mogelijk voor ons verborgen willen houden. Nu hebben ze zich verplicht gevoeld ons te waarschu wen voor de mogelijke consequenties van onze spontaan aangeboden en
graag gegeven hulp.
Verslagen loop ik weg. De deur door, de trap af. Meewarig schudt de
Schot het hoofd. Langzaam loop ik over de speelplaats naar huis. Ik
voel me als een geslagen hond. Dichtbij, uit de richting Utre c htseweg.
- Annastraat beginnen mitrailleurs te roffelen. De lange vuurstoten
doden het laatste restje optimisme. Het is of ze me toeschreeuwen:
"W e zijn er weer . Zo gemakkelijk komen jullie niet van ons af". Ginds,
enkele honderden meters naar het oosten, ratelen ze. Ik weet nu, dat
het Spandaus zijn.
Even is het me niet duidelijk of ik waak of droom. De schok is keihard aangekomen. Ik zie de vrijheid ons ontglippen op het moment, dat
we dachten, dat voor ons de ellende van de bezetting voorbij was.
Ik zou willen razen, tieren, vloeken. Het zal niet baten.
Mijn voeten knars en in het grint. De achterdeur valt achter me dicht.
Met loden sc ho enen daal ik de keldertrap af. Staar stil voor me uit.
De anderen dringen aan: "V ertel op. wat is er?". Ik schud mijn hoofd.
Ik k an het niet. Eindelijk gooi ik de woorden er uit: "De Duitsers
zij n terug. De Engelsen worden teruggejaagd". Dan zwijg ik abrupt.
Het hoge woord is er uit.
Diepe ver slagenheid heeft zich van de anderen meestergemaakt. We sta ren voor ons uit zonder iets te zeggen. Ieder is met zijn eigen gedachten alleen. Luistert naar het gehamer van de mitrailleurs waarvan
we nu weten, dat het niet alleen Engelse ziJn.
We huiveren bij de gedachte, dat er nu - niet ver van ons vandaan een moordende strijd wordt uitgevochten. Langzaam, maar zeker zijn on ze vrienden achteruit gedrongen. We hebben de kracht van de Duitsers
op een gruwelijke man ier onderschat. We hebben ons laten meeslepen in
een overwinningsroes verwekt door de aanblik van een onoverwinnelijk
lijkend luchtlandingsleger.
Buiten klinken de meedogenloze roffels van de machinegeweren. Het g eluid klinkt ons in de oren als het klop signaal uit Beethoven s Vijfd e
Symphonie. Onheilspellend, angs ta a njag end . Demonisch.
In de verte donderen motoren. We veren op. Onze hoofden gaan omhoog.
Onze ogen krijgen een andere uitdrukking. Er zijn nieuw e eskaders op
komst. De lucht barst van het geronk. Nader en nader komt een nieuwe
luchtvloot. Nieuwe voorraden,nieuwe moed, nieuwe kracht.
Vergeten zijn we even de terugkeer van de Duitsers. Een nieuw elan
maakt zich van ons meester. Ze kom en. Nog zal alles goed kunnen komen.
Oorverdovend slaat het gebulder van de FLAKkanonnen over ons heen.
We rennen naar buiten. Daar gaan ze. Ma chtige machines. Overal neerdwarrelende parachutes. De nieuwe supplies zij gekomen.
Muni tie, wapens, levensmiddelen, medicamenten regenen omlaag.
Bij sc hool dansen de Engelsen. Slaan elkaar op de schouders van pure
vreugde. "We zullen overwinnen". V f or vic tory ! .
Het is of een zware last van onze schouders is gevallen.
Opm. Spandau: een in het Duitse leger veel gebruikt machinegeweer.
Beethovens Vijfde ook wel Noodlotsymphonie genoemd. "So pocht
das Schicksal an die Pforte" (Zo klopt het noodlot aan de deur)
heeft hij er zelf van gezegd.

Ronkend verdwijnen de machines achter de horizon. Goddank: de redding
is gekomen. Uiteindelijk zullen de Duitsers de strijd moeten opgeven.
Tegen deze overmacht zullen ze niet bestand zijn. Ik hol naar school.
Mijn gezicht straalt. Ik denk niet meer aan de waarschuwing die ik nog
maar kortgeleden heb gekregen. De Engelsen laten me rustig begaan.
Ook zij zijn opgefleurd nu ze gezien hebben, dat hun kameraden in de
lucht hen niet hebben vergeten. Hun oude optimi s me herleeft. Ze lachen,
roken en fluiten. Nee, ze hebben ons in Engeland niet vergeten of in
* de steek gelaten. Opnieuw heeft de R.A.F een van haar grote Armada's
gezonden. Voor de strijdende troepen. Voor ons. Morgen of overmorgen
komt het grote leger van Montgomery over de Rijn. Volhouden. Een dag.
Hoogstens twee. Misschien zullen de Moffen een deel van het verloren
terrein terugveroveren. Misschien zal een deel van ons mooie dorp verwoest worden. We zullen offers moeten brengen. Waarom anderen wel en
wij niet?
Ik ben weer in school. We zitten in de gang. Engelsen en Nederlanders.
We zijn nu kameraden in goede en in kwade dagen.
Het eten voor de gewonden is karig. Straks, als de afgeworpen voorraden opgehaald en verzameld zijn, zal er weer overvloed zijn. Nu k~uwen
ze op hun noodrantsoenen. Blokjes geperste havermout.
Nauwelijks driehonderd meter naar het oosten in de richting van het
Lucassenpad en de Weverstraat ratelen hard en dreigend de mitrailleurs.
Boven dat alles verheft de artillerie zijn stem. Granaten suizen over
het dorp. We horen ze nu niet fluiten. Ver achter ons vallen de zware
inslagen.
De zon straalt aan een heldere hemel. Het is warm voor de maand september.
Overal in school zitten groepjes te praten. Alleen in klas 4 is het
heel stil: daar wordt gelezen.
Als ik even naar huis wil houdt de Schotse schildwacht me tegen. ''Why?" \
vraag ik. Hij antwoordt niet. Speurt alleen om de hoek van de uitbouw.
"Stay here", zegt hij dan resoluut. Heeft zich iets in de achtertuinen
bewogen? Gespannen tuut ik met hem mee. Er is niets te zien. "Damned
sniper", sist de Schot. Dan haalt hij de schouders op, kijkt me aan
en zegt: ''Go, hut run". Ik hol over de tegels van de s peelplaats.
Het hek door. Het grint stuift weg onder mijn voeten. Rammelend vliegen de schuifdeuren van de studeerkamer open. Door het zijraam zie ik
nog net de Schot vriendschappelijk knikken alsof hij wil zeggen: "Dat
is gelukkig goed gegaan".
Mijn schoenen bonken op de trap. De anderen zitten in de kelder. Vader loopt af en toe boven rond. Finy is blijkbaar nog steeds in een
van de schoollokalen bezig. Vrouwenhanden zijn onmisbaar in hospitalen.
We drinken thee in de kelder. Het is dan wel surrogaat, maar het smaakt
toch. Vader is een en al optimisme. "We boffen nog", zegt hij. "Alle
ruiten zitten er nog in. Let maar eens op, we zitten hier nog echt zo
kwaad niet".
Ik loop even de kamers door. Vreemd, die onbewoonde ruimtes.
De wetenschap, dat de Duitsers aan het teFugkom e n zijn maakt me duidelijk, dat ik van de meegenomen stafkaarten en van het afgeknipte _:
telefoondraad zo snel mogelijk moet zien af te komen. Het meenemen of
in bezit hebben van Wehrmachtspullen wordt door de Duitsers zwaar ge'it~~f1. Ik moet even denken aan Piet Kelderman die meegenomen is en
van wie we niets meer hebben vernomen.

* Opm. De Armada,ook wel Onoverwinnelijke Vloot g e heten,werd door koning Philips de Tweede in 1588 naar onze streken gezonden om
een invasieleger naar Engeland over te brengen. De Spanjaarden
verloren daarbij de helft van hun schepen.
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Wel hebben we horen vertellen, dat een paar Engelsen met een jeep nog
hebben geprobeerd de meegenomen mannen op te s poren.en ze uit de handen van de Duitsers te bevrijden. We weten niet of het verhaal waar is
en ook niet of de mannen gevonden en bevrijd zijn.
Waarom zou ik dan voor een paar stafkaarten en ee n stuk kabel onnodi ge risico's nemen? Nee, het blijft oppassen.
De stafkaarten rol ik zorgvuldig op en verberg ze in een diepe k as t in
de keuken onder een stapel oude kranten.
Het telefoondraad rol ik zo klein mogelijk op. De fietsenloods op het
sc hoolplein lijkt me een goede plaats om het kwijt te raken. I k loop
de deur uit en klim over het hek. De schildwacht op de schoolstoep
kijkt me nieuwsgierig na. Wijst naar de mysteri euze achtertuin en waar
af en toe schoten vallen.
Ik sta voor de fietsenschuur en kijk de uitgestrekte tuinen in. Er is
niets verdachts te zien of te horen. Als er een sniper in de dichte
begroeiing verborgen zit, kan hij me natuurlijk duidelijk zien. Maar
er klinkt geen schot. Ik ben een beetje gerustgesteld. Snipers zullen
alleen op gewapende en geuniformeerde tegenstanders vuren en niet op
ongewapende burgers.
Dan verberg het draad snel onder een paar bossen stro die de Duitsers
achtergelaten hebben. Daar zal niemand zoeken.
Diep in mijn hart vind ik mijn bezorgdheid wel wat overdreven, maar
als ik aan Piet K. en zijn vrienden denk weet ik, dat we in d eze woe lige tijden niet voorzichtig genoeg kunnen zijn.
Ik wil net naar huis teruggaan als een onbekend geluid mijn aandacht
trekt. Ik spits de oren. Kom snel overeind. Staar in de richting van
de Utrechtseweg. De grond dreunt. Een zware motor bromt. Luid geratel
van ijzer op ijzer. Het geluid zwelt aan. Het komt van de hoek bij de
Annastraat. Luider dreunt de enorme motor. Angstwekkend rammelen zwa re ijzeren kettingen.
Ineens realiseer ik me wat deze geluiden betekenen: t a n k s !
Het vliegt door mijn hoofd: Duitsers met tanks. En al zo ver in Oosterbeek. Het lawaai zwelt nog meer aan. Wordt oorverdovend.
Een hevige explosie. Een geweldige dreun. De motor rammelt en zwijgt
dan plotseling. Luid geschreeuw van ruwe stemmen. Zou het ijzeren monster daar op de Utrechtseweg stukgeschoten zijn? Ik weet het niet.
Maar de motor en de rammelende kettingen hoor ik in elk geval niet
meer. Dan beginnen zware machinegeweren te ratelen. Bij de hu ize n aan
of bij de Utrechtseweg. Tweehonderd meter van ons vandaan.
Haastig verlaat ik het schoolplein. De Schot knipoogt teg en me. Zijn
wijnrode baret staat schuin op zijn hoofd. Zijn hand steekt als altijd
tussen zijn uniform. Voorzichtig ga ik naar hem toe~ Kijk voortdurend
goed om me heen. Keer me plotseling geschrokken om.
Tussen de struiken en planten van Buismans kwekerij beweegt zich iets.
Een donkere nog ondefinieerbare vlek. Mijn arm wij s t. De Schot staat
al naast me. Pistool in de hand. Andere Engelsen snellen toe. Houden
zich gedekt achter de uitbouw bij het hoofdenkamertje. Uit de tuin
komt luid geschreeuw. Een arm zwaait. Dan zien we wat e r aan de hand
is.
Zo snel als het kan nadert een groepje mensen. Burgers. Dat zien we
terstond. Ze zwoegen achter een kruiwagen. Het vehikel kantelt n aa r
links en naar rechts terwijl het over het smalle tuinpad snel naderbij komt.
Op de kruiwagen hangt een gedaante. We komen haastig dichterbij. Het
pistool van de Schot vliegt weer onder zijn jas.

J/
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We staan om de krui wage n h een . In elkaar gezakt hangt een gewonde.
Zijn hoofd is ver naar voren gebogen. Bloed druipt in st ral en van
zijn gezicht langs zijn kin op zijn camouflagejas.
Kr ampac htig drukt hij zijn linkerhand tegen zijn mond. Op de schou~
derstukken zie ik een paar sterren. Het is een Engelse luitenant.
Met vereende krachten duwen we de kruiwagen vo ort door het grint van
d e speelplaats. Hoe sneller we de luitenant in school hebben hoe beter. Een afzic ht eli jk bloedspoor bedekt h et grint.
Snel het te gelpad op. Bij de stoep houd e n we sti l. Orderlies komen
toegesneld en dragen hun landgenoot naar binn en . De gezichten van de
mensen die de gewonde hebben gebracht zijn lijkwit. Het zijn mensen
u it het Lucassenpad. Ze hebben de luitenant onder het vuur vandaan
geha ald . Gelukkig, dat de verbandpl aats zo dichtbij is . Fred Easons
gezicht is nu een en al ernst. Verdw ene n is zijn aanstekelijke vrolijkheid . "Where did you find him?", bijt hij de jongste va n de burgers toe. De jongen haalt de schouders op. Begrijpt hem niet of ver staat misschien geen Engels. "A s k him wher e they found him", vraagt
Fred dan aan mij. Ik vertaal Freds woorden v oor de jongen. Hij wijst
dan in de richting van de Annastraat. "In h et Lucassenpad . Het is
heel erg daar. Ze schieten als bezetenen. De Engelsen zitten bij het
postkantoor". Ik weet genoeg. Vert el s nel zijn verhaal aan Fred.
"How far?'', vraagt hij nog. Hij is opgewonden. Zijn nagels klauwen
in zij n handpalmen. "How far?", h erhaalt hij bijna snauwend. Ik aarzel. "Two, perhap s _ three hundred meters". Met mijn arm duid ik de
richting aa n. Een kort
"thanks". Dan loop t Fred weg. Praat met zijn
k amera d en. Wi jst, gebaart naar het oosten. Ze zijn even van hun stuk
gebr ac ht. Ze dichtbij hebben ze de Duitsers kennelijk niet vermoed.
Wij ook niet trouwens. Het gaat nu menens worden.
Onophoudelijk ratelen de vuurwapen s . Langs de Utrechtseweg, langs
de Annastraat en daara c hter. Bij het postkantoor. Dreigend dichtbij.
We horen de doffe dreunen van handg ra n aten.
We zoeken de veilige schoolgang op. Voor kogels hebben we daar niet
te vrezen.
I n de v e rbandkamer zijn de orderlie s bezig met de luitenant . Hij
kreunt. Hij heeft een vreselijke ka akver wonding. Er komt veel bloed
uit neus en mond. Tanden zijn weggeslag en .
De orderlies zijn woedend. "Damned Germans", sissen ze tussen hun tand e n. Ik kniel naast de str etc her waarop de gewonde luitenant ligt .
Een doordringende geur van jodium en c hl oroform dringt in mijn neusgaten. De camouflagejas is nu een van bloed doortrokken massa.Haastig leggen de o~derlies een noodv erband aan. Ze gebruiken bruin ver band. Dan grijpt een van h e n de bomen van de brancard. Ik pak de andere. Sam e n dragen we de luitenant weg . "Badly wounded" zegt Fred .
Zijn jolige kop is een en al medelijd en. Om zijn mond ligt een ver beten trek. Plot·seling kijkt hij me aan en zegt: "You must go home
now. Please, for your self ". Dus ook Fred vindt het nu te g evaa rlijk
worden . Goed dan. Ik zal gaan. Vo orlopig tenminste. Ze zullen oo k wel
gelijk hebben.
Ik ga. Groet d e "jongen s ''. Ze laten merken, dat ze blij zijn, dat hun
goede raad wordt opgevolgd. "By e and cheerio".
Even kijkt de Schot of de weg naar huis veilig is. "Yes", zegt hij.
Meteen hol ik over. Thuis zitten ze allemaal in de kelder. Alleen
Vader is boven. Hij maakt de ka chel in de huiskamer aan. Het ete n
~oet gekookt word e n.
Opm. Als i k me goed herinn er war en het zonen van de Heer Van de Ward.
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I n de tuin van Bouwman aan de overkant is ee n blauw e parachute neergekomen hoor ik. De Bouwmannetjes waren er als d e k ippen bij om het
ding ''{~ beslag te nemen". Zo'n complete zijd e n parachute is ook een
prachtig souvenir voor die knapen. Eerlijk gezegd zou ik zelf ook
be st een in bezit willen hebben. Ik vertel, dat de Eng e l sen me toch
weer weggestuurd hebben omdat de Duitsers zo dichtbij zijn.
Alle e n de Nederlandse meisjes zijn nog in sc hool achtergebleven. Die
z ullen - nemen de Engelsen zeker aan - van de Duit se r s , als ze zo ud e n
komen, geen last ondervinden. Finy partizane? Een belachelijke gedachte.
Mijn horloge wijst half zes. Ik voel me in de kelder opgesloten. Toch
maar niet ondankbaar zijn! De kelder is ons ve el te lief. Hi j geeft
zo'n gevoel van vie-iligheid. En je kan er zel fs in slapen als het nodig mocht zijn. Mijn blik glijdt langs de s t e vige mur en e n langs de
met stalen balken versterkte zoldering.
Zo ' n kelder is in deze dagen ee n kostbaar b ezi t.
De deur die uitkomt in de zijgang staat open.Een sc hemerig licht valt
naar binnen. Het kelderraam laat niet v ee l licht door.
Er ligt een zwaar ijzeren rooster buiten op het gemetselde k eldergat .
Snelle voetstappen op het grint. De schuifdeUEeD rammelen. Gebonk van
schoenen in de gang. Daar staat Finy. Ze rent de trap af . Hijgt haar
nieuws uit. '' De Moffen zijn bij "S c hoonoord". De Enge lse n staan daar
met de handen omhoog. De Nederlander". We schrikken h e vig. De Duitsers
bij "Schoonoord"?. Dat kan niet. Finy knikt heft ig met haar h oo fd.
'''t Is zo!. Wat moeten we nou met de Nederlander?". J a , wat moeten we
doen?
Kris en kras vliegen de gedachten door onze opgewonden hoofden. Bij
"Schoonoord"?. Dat is minder dan tweehonderd meter.Op d e Utrechtsev~g
ratelen onheilspellend dichtbij de mitrailleurs. Het is mogelijk.
Maar we geloven de mededeling van Finy toch ni et voet stoots .
''De Hollander in klas 6", dringt ze aan. Wat wil ze toch? Ze sc h ij nt
heel zeker van haar zaak. Dan "gooit'' ze het e ruit: "Hij is ee n deserteur en ligt in Duitseuniform tussen de gewonde Engelsen in. Als de
Moffen komen zullen zë hem_zeker vinden en doodschieten wege n s de sertie. Hij heeft zelfs geen papieren. We moeten hem help en ".
We kijken elkaar aan. Als dat zo is, moeten we onze landg e noot h el p e n,
koste wat het kost.
Het blijkt nu, dat Vader iets van de omstandigh e d e n van de jongeman
afweet. "Ja, hij is bij de O.T . (Organisation Todt) en is e r zondagmorgen met een vriend vandoor gegaan. Hoe hij bij de En ge l se n verzeild
geraakt is weet ik ook niet", zegt hij. We h e bben niet v eel tijd nodig
om een beslis s ing te nemen.
"Vooruit, haal hem hier. Dan zullen we wel verder zien", zeggen we unaniem. Finy holt terug naar school. Bespreekt de zaak met een paar En~
gelsen. Ze keuren goed, dat de jongen uit school wordt wegg e ha ald .
Natuurlijk. Zijn leven is in gevaar. We komen allemaal de keld e r uit.
Nieuwsgierig naar de deserteur die zo dadelijk zal binnen stap p e n.
Op het grint klinken voetstappen. Het is Finy. Ze brengt d e O.T man
mee. Nu ik hem wat beter bekijk, z ie ik, d at hij d e zelfde jongen is
aan wie ik een . van de boeken heb uitgeleend. Ik heb toen wel vluchtig
iets van een bru~nacht~ge uniform gezien, maar me niet gerealiseerd,
dat het een Duitse en geen Engelse uniform was.

* Opm. Die papier e n zullen hem zeker bij zijn gevangenneming door d e
Engelsen zijn.afgenomen. Hij wa s t e nslotte krijg sge vang e n e .
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Hij loopX moeilijk. Finy ondersteunt hem. Dan staat hij in de studeerkamer.Door het raam zie ik de Schot op de stoep goedkeurend knikken.
Voor ons staat een jongeman van ongeveer mijn eigen leeftijd. In een
geelbruinëO.T uniform. Ik kan me nu best voorstellen, dat ik hem voor
een Nederlander in Britseuniform heb aangezien. Ik zie nu ook, dat hij
geen hog~ schoenen draagt zoals de Engelsen, maar zware leren laarzen.
Hij heeft zijn uniformjas uitgetrokken. Een beetje onwennig staat hij
in de kamer. Finy tast door: "Zijn uniform moet worden verbrand. Hij
moet doorgaan voor een gewone Nederlandse burger die hier voor het
huis gewond is geraakt. We hebben hem toen maar bij ons in huis opgenomen.Papieren heeft hij niet meer. We moeten een goede smoes hebben als de Moffen eventueel hier komen", zegt ze.
Vooruit dan. Opschieten. Vlug ander ondergoed, want de O.T man heeft
''dienstondergoed" aan. Vlug haal ik uit mijn kast een onderbroek en
een interlockje. We zijn ongeveer even groot. Het zal dus wel passen.
Dan nog een lange broek. Dat is ook snel geregeld. Leen - zo blijkt
onze landgenoot te heten - wisselt vlug van kleren. We moeten haast
maken. Wie weet zijn we anders te laat. Het bericht van Finy is ook
zo alarmerend geweest.
We grijpen ondergoed en uniform. In de kach el ermee. Zulke compromitterende voorwerpen kunnen we nu niet gebruiken. We draven met de kleren naar de huiskamer. De kachel snort. We boffen, dat hij al goed
doorbrandt. De deurtjes rammelen open. Eerst moet de jas er in. Die
valt het meest op. We persen het ding door de nauwe opening. Laaiend
slaan de vlammen ons tegen. Nog een flinke zet. Daar gaat de jas.
We stoken als moderne Vulcanussen. Enorme hitte straalt de kamer in.
We kijken eens door het deurruitje. De jas brandt nog niet. De schoorsteen rookt hevig. Buiten hangen al vuilblauwe rookwolken. De elle ndige jas wil maar geen vlam vatten. Het moet. Straks is het misschien
te laat.
De Engelsen bij school kijken met vieze gezichten naar ons dak. De
stank van de schroeiende en smeulende jas is ontzettend. Vooruit,vooruit. Als de Duitsers komen zal de stank van die brandende jas alles
bederven. We stoken. Poken in het vuur. Porren met een pook in de jas.
Rook slaat ons in het gezicht. Vervloekt ding. Het wil niet branden.
Leen vertelt, dat de jas gemaakt is van Fr anse stof. Franse stof of
niet. Branden zàl die jas! Eindelijk vat hij vlam. De vlammen loeien
er doorheen. De bruine kleur verdwijnt. Zwarter en zwarter wordt de
jas. We porren en poken in de nu kleverige brandende massa. De jas is
niet meer.
Nu nog de broek. In onze opgewondenheid denken we, dat de Duitsers
misschien al in aantocht zijn. Een van ons staat op de uitkijk.
De broek kunnen we maar beter begraven. Verbranden duurt te lang.
En stank en rook uit de schoorsteen zouden ons kunnen verraden.
Vader holt met de broek en met het ondergoed naar de tuin. Hij maakt
snel een paar flinke steken met de schop. Dan gooit hij de kleren in
het gat. en strooit er aarde overheen.
Geen haan zal er nu nog naar kraaien. Om het dak hangt nog een blauwige damp die langzaam wegtrekt. Het is goddank gelukt!
De bewijzen van desertie zijn vernietigd. En het bewijs van hulp aan
een deserteur in oorlogstijd - waar de "kogel" op staat, dat weten we
heel precies - zal niet meer te leveren zijn als onverhoopt de Duitsers binnendringen.

* Opm. Vulcanus was bij de "oude'' Romeinen de god van het vuur.
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Leen is nu even Hollands als WlJ in z1Jn blauwe wollen trui en z13n geleende lange broek. Hij laat duidelijk blijken, dat h ij dankbaar is,
dat we hem geholpen hebben. Wat zou er van hem ge worden zijn als de
Duitsers gekomen waren en hem hadden ontdekt? Gelukkig is er geen Duitser te zien. We herademen. Misschien zijn we toch te snel in paniek
geraakt. Misschien komen de Duitsers helemaal nie t . Missc hi en zijn de
berichte n helemaal niet waar geweest. Mo ed houden. De Engelsen zullen
de Duitse rs wel weten t e stoppen. Toch merken we , dat in de buurt van
de kruising bij "Schoonoord" hard wordt gevochten. We zitten allen bij
elkaar . Onze nieuwe gast en wij.
Hij zal ons nu vertellen, hoe hij als Nederlander in D.u.itse uniform tus sen de Engelsen is terechtgekomen.
Het begint buiten te schemeren. Er wordt hard geschoten op de "grote"
weg en in de buurt van het postkantoor. Van veel verd e r komt het gebon k van het geschut. We wachten in spanning op het verhaal dat Leen
ons zal vertellen. We roken eerst een sigaret. Engelse heb ik niet meer.
Leen heeft nog een pakje Consi's. Het is boch t vergeleken met de Engelse Players, maar toch beter dan niets. Leen legt zijn been in een gemakkelijke houding. Dan begint hij met zijn verhaal.
"We war en met ons tweegn, mijn vriend en ik. We waren beiden bij de O.T
( Organisation Todt ) terechtgekomen. en in Markel o gedetacheerd. We
reden auto's met munitie en tankwagens met ben zine voor de Duitse Wehr macht. Zondag, vroeg in de middag, hoorden we , dat de Engelsen in de
buurt van Arnhem geland waren.We wilden weg nu d e strijd in ons eigen
land begon te ontbranden. Ik ben getrouwd en heb een kindje thuis in
Maas s luis", voegt hij er aan toe. "Toen ik daaraan dacht kon ik het
niet meer uithouden. Samen besloten mijn vri end en ik er vandoor te
gaan. We wilden naar huis. We hebben toen op h et bureau verlofpasjes
gestolen en vervalst en ook allebei een pist ool met munitie meegenom en .
We zjn er toen met een motorfiets vandoor gegaan. Mijn vriend stuurde.
We reden als gekken. In Arnhem moesten we omrijden. Er zijn daar bommen gevallen. Veel huizen zijn verwoest of beschadigd~
Leen doet een haal aan zijn sigaret.
"In razende vaart zijn we daarna verder gereden. Arnh e m uit. Richting
Oosterbeek. Daar hoorden w~,dat de Engels e n bij Wolfheze waren gel an d.
We z ijn to c h maar doorgejakkerd. Nog steed s in onze O.T uniformen.
Voor ons lag een recht stu k weg nadat we een bocht omgevlogen waren.
Toen gebeurde het plotseling . Van alle kant en begonnen lichte wapens
op ons te vuren. Van achter bomen en strui~ en schoten de Engelsen op
ons. We wisten niet, dat ze al zo ver waren. Fluitend vlogen de kogels
ons om de oren. Ik riep tegen mijn vriend: "Stoppen. Ze schieten ons
neer. Ze zien ons voor Duitsers aa n". Mijn vriend gaf geen antwoord.
Hij boog zich verder over het stuur en gaf vol gas. We schoten vooruit
in razende vaart. Weer schreeuwde ik: "Stop dan toch!". We werden nu
van alle kanten onder vuur genomen. Toen trof ee n kogel mijn vriend.
De mGtor zwaaide. We sloegen tegen de grond. Toen ik mijn ogen open
deed sto nden er Engelsen om ons heen. Hun wap ens waren op o n s gericht.
Mijn vriend was op slag dood geweest. Zelf mank eerde ik niets. Ik had
zelfs geen schrammetje. De Engelsen namen me ee n verhoor af . Ik heb hen
verteld, dat ik ertoe geprest was bij de O.T in dienst te treden.Eindelijk b e grepen ze me. Maar vertrouwen d ede n ze me toch niet helemaal.

* Opm. He t incident vond plaats op het gedeelte van de Utrechtseweg ter
hoogte van de Wolfhezerweg. Tot die krui sing waren inmiddels de
mannen van het derde batalj o n van luitenant -kolonel John Fitch behorend tot de Eerste Parabr i gade van brigadegeneraal Lathbur y gevorderd.

Kaartje bij relaas
van Leen_.

"Bilderberg"

"Sonnenbers,"

Stationsweg

□

D
Van Borsselenweg

Hotel "Hartenstein" werd op 18 september Brits Hoofdkwartie
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Er werd oo k een Duitse auto besch o t en. De inzittende n, hoge Duitse
officieren , vonden de dood. De Eng elsen namen me daarna mee de bossen in. We lagen in een l ange rij achter de bomen. Plotseling wer den we beschoten door de Duitsers. Ik denk met mortieren. We vlog en
in dekking. Vlak boven en naast me sloegen de granaten in . Mij n
buurmans rug werd aan flarden geslagen. Links en rechts va n het boslaantje sloege n de projectielen in. We drukten ons stijf tegen de
grond. I k voelde een klap tegen mijn been. In doodsangst ben i k verder gekropen tussen en onder struiken. Eindelijk was de "bu i'' over.
Er waren veel gewonden. Mijn rechterbeen bleek getroffen d oor een
sc herf. De wond zag zwart van het bloed en van het zand . Toen vonden
de Engelse hospitaalmensen me. Ze vroegen me, hoe ik tussen de Engelsen verzeild was g eraa kt. Ze keken met wantrouwen naar mijn O.Tuniform. Te nslotte v ert rouwden ze me een beetje. Ze brachten me naar
een verbandplaats waar ik verbonden werd. Toen het daar te v ol werd,
brachten ze me naar Uw school. Ik ben erg dankbaar, dat U me geholpen hebt", zegt hij tegen Vader.
Stil kijken we voor ons heen. Wat heeft die jo ng en veel meegemaakt.
Leen laat de wond zien. Een grote lap vl ees is u it zijn bovenbeen geslagen . We z ien een vuil diep gat, Smerige dingen zijn die granaatscherve n. Finy behandelt de wond met mercurochroom. Dan doet ze een
schoon verband om het been. Leen v oe lt zich nu wat beter.
We zitten in de zijgang. Le e n en ik broederlijk naast elkaar op een
matras. Ku sse ns in de rug. Onder h et gewonde been hebben we ook een
kussen g~scho ven. Leen is rustig nu hij weet, dat het gevaar geweken is . Alleen zijn la a rzen kunnen nog argwaan wekken. Daarom trek
ik ze zolang aan. Het wordt donker buit en. We roken Consi ' s . Tuuk
geeft me ee n half pond tabak dat ze achtergehouden had en ee n paar
honderd vloeitjes. Wat roken b e treft hebben we geen krimp. Benede n
in de k elder zitten de anderen. Ons '' gezin" telt nu zeven personen.
We praten nog wat. Leen is zeeman van beroep. Hij heeft al hele wereldreizen gemaakt. Ee n paar jaar gel eden is hij getrouwd. Hij was
toen pas 21 jaar. Ik vertel hem iets over het onderd u iken . De tijd
vliegt om. Buiten op s traat gaan groepj es mensen voorbij. Ik kijk ev e n door het gangraampje. In de toenemende duisternis kan ik niet
ve e l o nderscheiden. Ik hoor kinderen huil en . Ik zie k offers en manden. Volbeladen fietsen. Vluchtelingen van Dreyen, denk ik. Daar,bij
de spoo rba a n wordt hard gevochten. Dat kan je h oren . Deze mensen komen regelrecht uit het gevechtsterrein. Snel g aan ze v oorbij . Hun
schamel bezit voeren ze met zich mee. Weg v an de ham e r ende mitrailleurs, weg uit een hel v a n verschr ik king. Ze trekken in de richti ng
van het Benedendorp in de hoop daar veilig te zijn. Met deernis zie
ik ze voorbijgaan. Arme stumpers, arm Dreyen, arm Oosterbeek.
We zitten wee r op d e matra s . Duits ers hebben we nog steeds niet gehoord of gezie n. We h eb b e n ons zelf en elkaar wel wat al te bang gemaakt.
Opm.

In de auto zat o.a generaal-majoor Kussin die in Arnhem Feldk omma ndant was. Hij reed, ondanks de waarschu wing die hij van
SS-St urmbannfilhrer Sepp Kr afft had gekregen , toch door en kwam
op de kruising in het vuur v an de Engelsen terecht.
Dit voorval is wa arsc h ijnlij k e v eneens beschreven door Cornelius
Ryan in zijn boek "E e n brug te ver". Zie de bladzijden 217 (onderaan) en 218.Uitgave: Uni eboek B.V, Bussum (1974).
Dreyen : woo nwi j k

in h et noordwesten van Oosterbeek.
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Maar ja, beter iets te voorzichtig dan niet voorzichtig genoeg. Al
twijfelen we nog geen ogenblik aan de uiteindelijk e overwinning van
onze Engelse vrienden, toch zet de terugkeer van de Duitsers steeds
meer eend9rnper op onze blijdschap.
De machinegeweren ratelen . Onheilspellend. Hoe gruwelijk het ook mag
klinken: het geluid geeft ons moed. We weten, dat de Britten door zullen vechten. Voor hun eigen land. Ook voor het onze.
We weten, dat ze door zullen vechten tot de redding komt.
Moeder snijdt brood. Smeert er dik boter op. We hebben nog genoeg.
Ieder van ons krijgt een flinke stapel. We smullen.
Het is donker geworden. Leen vertelt over de verre vreemde landen die
hij heeft gezien. Ook over zijn jeugd. Net alsof hij al een stokoude
kerel is. Hij kan onderhoudend vertellen. We luisteren met aandacht.
In de kelder brandt een waxinelichtje dat de ruimte flauw verlicht.
Bovenaan de trap staat er nog een. We hebben deuren en ramen zorgvuldig gesloten. Geen licht mag uitstralen nu. We praten en roken de ene
sigaret na de andere. De avond gaat voorbij. Het is stil geworden om
ons heen. Geen schot verbreekt de stilte van de avond.
Geen geratel van mitrailleurs, geen gedreun van kanonnen, geen explosies van handgranaten. Zou er wapenstilstand zijn?
Maar dat lijkt ons onmogelijk.
Het blijft stil. Na al het oorlogsrumoer is het angstig, beklemmend
stil. Zouden de Duitsers weggetrokken zijn uit vrees voor het grote
leger dat uit de Betuwe moet komen?
Vader en Leen gaan eens achter het huis kijken. Geen geluid verstoort
de stilte van de heerlijke avond. Geen geflits van kanonnen die afgevuurd worden. Niets.
Stilte , oneindig dreigender dan het lawaai van de strijd dat we nu al
enkele dagen hebben moeten verdragen.
Ik loop eens naar school. Voorlopig zal h~t niet al te gewaagd zijn.
De Duitsers zijn immers niet gekomen. Dat geeft nieuwe moed.
Mijn zware O.T laarzen kletteren op de tegels van de speelplaats.Dan
sta ik bij de onderste trede van de stenen stoep.
"Stop,who 's that?". De Schotse schildwacht komt op me af.
In zijn hand glinstert het blauwe staal van zijn pistool.
~Alright, no German, it ' s me", zeg ik. Het pistool verdwijnt weer
onder het jasje. Even nog overtuigt de Schot er zich van, dat "ik"
het werkelijk ben. Mijn zware laarzen hebben waarschijnlijk zijn argwaan gewekt. Ik lijk zo ook net een Mof. "O.K, come in", bromt hij.
Hij wordt moe. Dat merk ik dadelijk. " Vroeger" bromde hij nooit.
Al twee dagen staat hij te loeren en te speuren naar snipers. Geen
wonder, dat hij moe is en dat zijn humeur er niet beter op is geworden.
We praten even overde rustige avond. Lopen samen even over h et speelplein heen en weer. Stilte. Nog altijd.
Dan stuurt hij me weg. "We are busy tonight. Sleep well and victory",
zegt hij nog. Met een "good night" verdwijn ik.
De Schot betrekt opnieuw zijn post achter de schooldeur.
Langzaam loop ik terug. Lach in mezelf over het dwaze antwoord dat ik
gegeven heb toen hij me "aanriep": "It 's me". Hoe kon de Schot weten,
dat dat "me" op mij sloeg?
Ik stap naar binnen. Het waxientje twinkelt me tegen. We praten en lopen af en toe onze benen even los. Toevallig komen we ook in de studeerkamer. We ontstellen.
Daar, in het zuidoosten,brandt het. De lucht is fel roodgekleurd.
Grote rookwolken schieten omhoog naar de nachtelijke hemel. Spookachtig lekken de vlammen ~r ·_doorheen ..
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De anderen komen aanhollen . Over elkaars schouders staren we in de
ro de gloed die de omtrek hel verlicht.Het kan niet zo ver weg zijn.
In elk geval is het een deel van Oosterbeek dat brandt . Misschien
omge ving Acacialaan, misschien nog dichterb ij.
Spra keloos staren. we in de laaiende gloed. Daar gaat een deel van
ons mooie dorp. Verteerd door woedend vlamm engeweld. Een rokende
puinhoop zal overblijven als straks de vlamm en gedoofd zijn .
We staa n daar een poos met machteloze woede i n o n s hart.
Ook door het keukenraam kijken we nog een keer naar de v ernietiging
die zich voor onze ogen voltrekt.
Dan gaan we terug naar de kelder . Niemand h eeft behoefte aan een gesprek .
We zullen gaan slapen. De nacht zal welli c ht rustig zijn. Een beetje slaap zullen we goed kunnen gebruiken. Morgen komt er misschien
niet v ee l van. We moeten de gelegenheid aangrijpen nu die er is.
Leen en ik zullen boven aan de trap, in het zijgangetje slapen .
De anderen blijven in de kelder. Zo goed mog elijk maken we alles
klaar voor de nacht.
We ligge n fijn daarboven. Je moet alleen oppassen, dat je niet van
de matras afglijdt en door de open deur in de kelder belandt.
Leen valt om van de slaap. "Welterusten''. Dan draaien we ons om.
Flau w zie ik nog het lichtje in de keld er . Dan vallen ook mijn ogen
dicht.
We slapen , rustig, ongestoord. Even nog schrik ik wakker.
Van niets. Geen geluid dringt tot ons door.
Het is doodstil.
Het lijkt vrede.

-·
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We schrikken wakker. Het geschut gaat heftig te keer. En het gaat
maar door. De strijd is in volle hevigheid ontbrand. Met slaperig e ogen kijk ik op mijn horloge. Het is zeven uur. In de kelder hoor ik
de anderen zachtjes met elkaar praten. Ze hebben niet veel geslapen
ondan ks het feit, dat het vannacht heel rustig is geweest. Een schemerig licht valt door het rooster in de kelder. Zelfs in de zijgang
waar Leen en ik geslapen hebben, is het halfdonker. Het zal wel een
betro kken lucht zijn. Het geluid van de artillerie dreuöt ons • in de oren. Dichtbij hameren machinegeweren. De Duitsers zijn in het duist er
van de nacht verd er opgedrongen. Bij ''Schoonoord" ratelt en knalt
het. Langs het Lucassenpad. Bij het postkantoor.
We trekken de matrassen tegen de muur van de zijgang. Schudden de kussens op. Halen een kam door onze haren. Wassen kunnen we ons niet.
We moeten zuinig zijn met ons water. Ieder krijgt een paar sneden
brood. Vader heeft thee gezet. De kachel wordt niet meer bijgevuld;
Een inslaande granaat en we hebben brand. We weten, dat we in de
vuurlinie zijn gekomen. Een vreselijke, maar onloochenbare constatering. We peuzelen onze boterhammen op. Moeder kijkt met een bezorgd
gezicht naar de slinkende voorraad. Straks zal iemand moeten proberen er nog wat bij te halen. Wie weet, hoelang deze toestand nog voortduren zal. De anderen ruimen in de kelder de boel op. Leen en ik zitte n in de zijgang met de ruggen tegen de muur. We steken een sigaret
op. Er zullen er wel weer veel volgen vandaag. We boffen, dat we tabak genoeg in huis hebben.
In de buurt van het postkantoor raast de strijd. We luisteren gespannen naar het helse lawaai dat ons ongeeft. We hebben gehoord, dat de
Engelsen zich in het postkantoor verschanst hebben. Ik ga eens in de
keuken kijken. Ja, het is somber weer. Het maakt alles nog droefgeestiger . Eenzaam en verlaten liggen de uitgestrekte tuinen achter ons
huis. Daarachter, achter de huizenrij van de Annastraat raast de slag.
St raks zal er misschien ook om onze huizen geyGchten .wovdeu;
~Ik·huiver, - alè ik er aan denk.Dan ga ik terug. We bespreken de toesta nd. Maken de kelder nog wat geriefelijker.
Het is lichter geworden. Een koude wind komt door het openstaande
kelderraam. We doen het dicht. Het zal tijd worden, dat ik eens op
brood uitga. Moeder geeft me ruim bonnen mee. "Zie maar hoeveel je
krijgen kunt", zegt ze nog. Met Leens laarzen aan stap ik weg, de k euk e n door, de achterdeur uit. Nu ik buiten de bescherming van de v e ilige muren ben, dreunt het gebulder van het front me onuitsprek elijk
angs twekkend tegen. Hoog boven mijn hoofd fluiten granaten. We zullen
er geen last van hebben~Wonderlijk, hoe gauw je leert onderscheiden
wat gevaarlijk is en wat niet. Met vlugge passen loop ik het schoolplein over. Groet de onvermoeibare Schot die als altijd in de deuropeni ng staat. Dan het grote hek door. Ik sta op straat.
Er is niemand te zien. Een enkele jeep geladen met gewonden jakkert
voorbij . De Rode-Kruisdoeken wapperen in de morgenwind.
I k loop vlug door. Boven mijn hoofd razen de voortjachtende projectiele n. Angstig om te horen.
Bij de hoek van de Keerweer sta ik stil. Ik moet daar een stukje open terrein oversteken. Voorzichtig observeer ik de omtrek. Eigenli jk
verwacht ik geen moeilijkheden , maar je weet nooit of er soms verdwaalde kogels rondvliegen.
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De weg is gelukkig vriJ. Er is niets verontrustends te bespeuren.Ik
loop verder achter een beschuttende huizenrij. Aan mijn linkerhand,
hoogstens driehonderd meter verder woedt de strijd.
De winkel van Frederiks staat vol mensen. Ieder wil graag een extra
voorraadje brood in huis hebben. De bakker moet alles zo eerlijk mogelijk onder zijn klanten verdelen . Daarom krijgt ieder niet wat hij had
willen hebben. Toch is iedereen blij tenminste iets te hebben kunnen
inslaan. De een na de ander verdwijnt met een of twee verse broden onder de arm. Langs me heen trekt een groep vluchtelingen van Dreyen.Ze
zullen proberen ergens onderdak te vinden. Misschien bij familie,vrienden of kennissen. Het is een trieste aanblik die mensen met hun inwitte angstgezichten. Schuw kijken ze om zich heen. Hier in onze straat
is het nog betrekkelijk veilig. Maar wie weet, hoe spoedig ook bij ons
de granaten zullen gaan inslaan.
Met twee warme broden keer ik huiswaarts. Ik houd ze stevig onder mijn
arm geklemd. Het is een kostbaar bezit in deze onzekere dagen.
Ik loop snel door. Hoe eerder ik thuis ben hoe beter.
Voor het schoolhek staat een jeep. Een forse kerel zit achter het stuur.
De motor ronkt zachtjes. Een van de orderlies uit school leunt op de
motorkap. Ze schijnen samen iets te bespreken. Opnieuw begint bij de
Annastraat een mitrailleur te roffelen. Ik duik weg achter een van de
pilaren van het grote schoolhek. De chauffeur van de jeep tuurt in de
richting van waar het geratel komt. Bromt een groet. Jakkert weg. De
orderly holt achter de veilige schoolmuur. In de achtertuinen tikken
de kogels in het struikgewas.
Voorzichtig kom ik uit de dekking te voorschijn, Vlug naar huis nu.
Een snelle run. De achterdeur dreunt achter me dicht. Ik ben veilig
thuisgekomen. Met het kostbare brood. Zorgvuldig bergt Mo eder het in
de trommel. Finy is weer naar school. Ze helpt daar wat ze kan. Voor
mij heeft ze haar G.D armband achtergelaten. Als ik dat ding omgesp
kan ik zonder bezwaar weer in school komen. Voor een lid van de G .D
zullen de Duitsers, als ze zouden komen, misschien nog enig respect
kunnen opbrengen. Dat hopen we tenminste. Ook zull e n de Engelsen me nu
niet ~o gauw meer wegsturen. Ik ges~ de armband om en steek het legitimatiebewijs van de L.B.D bij me. Dan verdwijn ik in school.
En ziedaar. De Engelsen laten me nu rustig begaan. Ze zien nu een officiele armband en denken kennelijk, dat alles in orde is. Wat ze niet
weten is dat de G.D en de L.B.D niet de zelfde organisaties zijn en
dat de legitimatie van de L.B.D niet geldig is voor de G.D.
B.et is niet helemaal netjes wat ik doe, maar in de gegeven omstandigheden lijkt het me de beste oplossing.
We hebben niet veel te doen. Crit loopt nog altijd rond in zijn witte
doktersjas. Samen zitten we een paar minuten op een pak stafkaarten.
" 'k Heb veel moeite gehad om hierheen te komen. Vannacht en vanmorgen
* in de vroegte is er hard gevochten op de "~am''. We hoOFdei in de ké1der
het
geschreeuw van de Moffen. Langs omwegen ben ik hierheen gekomen.
In de Weverstraat is het heel erg. Daar liggen de doden langs de trottoirs. We moeten de moed maar niet verliezen. Er aan gaan de Moffen
toch", zegt Crit.
Natuurlijk, moed houden. Wat dacht je dan! De Engelsen niet laten merken, dat ons enthousiasme wel wat weggeëbd is.

* Opm. De "Dam": verbindingsdam tussen Wev erstraat en Fangmanweg.
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Finy wil ter h eri nnering een foto maken op d e speelplaats. De Engelsen vinden dat een schitterend idee. Ze slaan de armen om elkaars
.
schouders e n kijken triomfan te lijk in de lens van de camera. Dan begint ergens dichtbij een mitrailleur te ratelen. Iedereen holt naar de
veilige sc hoolg ang . De foto wordt niet gem aa kt.
Nu en dan komen er we er lichtgewonden naar onze verbandpl aats. Ze komen rechtstreeks uit de strijd of zijn door "Schoonoord" doorg estu urd .
Hun gezichten staan hard. De mannen worden zorgvuldig verbonden. Lang s
de gang muren zetten we bank e n. Dan kunnen we meer soldaten een rustig
plekje geven. Het hospitaal begint vol te raken. Nieuwe jeeps rijden
voor. Er komt ook een dokter mee. Een jonge donkere man met een sympathie k,helemaal niet Engels gezicht. Hij verdwijnt in het hoofdenk amertje .
Als de honger weer begint te knagen wip ~keven naar huis om een boterhammetje t e ete n. Vader, Mo e der, Tuuk en onze gasten zitten in de kel der. Natuur li jk. Daar is het betrekkelijk veilig.
Ze zijn juist aan de koffie begonnen. Moeder heeft het petrol e umtoe stel in de kelder gehaald. We hebben nog ongeveer een halv e liter olie
in onze bus. Die komt nu goed van pas.
De sur rogaatkoffie smaakt - d a nkzij de volle melk uit blik - uitste kend. Veel ruimte hebben we niet. De stoelen nemen veei plaats in.
Ik vertel ie ts over school. Het is toch ook best prettig een poosje
bij eigen mensen te zitten. Je krijgt anders het gevoel e r niet meer
bij te horen. Nu en dan luisteren we naar het daverende oorlog s geweld
om ons heen. Het loopt tegen e lven.
Een dreigend gefluit. We vliegen op van onze stoelen. Gierend raast
iets langs ons huis aan de kant van het keldergat. Dan klinkt een don derslag. Ruiten rinkelen naar beneden. Voor, achter, bov e n, opzij.
We zien wit van sc hrik. Bouwen vliegensvlug van stoelen een soort barricade . Hurken er achter. Ik grijp bijl en hamer en steek de staaflantaarn tussen mijn riem. In angstige spanning wachten we. Een donderslag , heviger dan de eerste. Glasscherven rinkelen omlaag. Het glas
van het kelderraam vliegt in stukken. Wild kletteren de sch er v en op de
stenen vlo er . We schuilen weg achter onze barricade of onder de houten
keldertrap . Sommige n rillen van angst. Onze oren zijn verdoofd.
Snel gooi ik het andere kelderraam open en kruip dan weer snel terug.
Een schop ligt onder het bereik van mijn handen. Zo snel ik kan gooi
ik nog een paar kussens voor de gapende opening.
Met huilend geweld nadert een nieuwe granaat. Een doordring end gefluit.
We bukken instinct matig. Nu zal het k omen. Een vreselijke dreun. De
zware muren schudden. Kalk vliegt va n h et plafond. De laatste ruiten
hagelen naar beneden. De luchtdruk zwiep t ons in het gezicht. De zware
ruit van de lichtin val boven aan de trap valt kletterend in de gang.
Ook bij de buren horen we de ruiten uit de sponningen vliegen. We wachten in ademloze spanni ng.W annee r zal de voltreffer komen?
Allerlei gedachten spo ken door mijn hoofd. Leens mond is een smalle
stree p.
We hurken achter onze dekking. Maar er komt geen dreigend gefluit en
geen dreunende inslag. Het is plotseling stil.
We herademen. De meesten trillen op hun benen. Maar het blijft stil.
De "bui '' is ove r. Toch durven we nog niet goed tevoorschijn te komen.
Eindelij k dwingen we onszelf op te staan. Vader, Leen en ik gaan de
trap o p om poolshoogte te nemen boven in huis.
Het ee rst e dat ons opvalt is dat het bovenlicht van de voordeur n11 in
de gang ligt. Overal liggen glasscherven.
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In de voorkamer hetzelfde beeld. De gordijnen wapperen in de wind.
Geen ruit is heel gebleven. Dan blijven onze ogen strak op de garage
van dokter Van Maanen gericht. Grote gaten gapen in de muur. Ik schat
de doorsnee op wel zestig centimeter. Daar zijn dus de granaten ingeslagen . Ook in het huis van Bouwman gaapt een groot gat ons tegen.
De projectielen moeten rakelings''iang~zij"zijn gegierd. Ook de ruiten
in het kleine zijkamertje zijn door de luchtdruk verbrijzeld. Frank
en vrij speelt de wind door de nu open vensters. De lamp slingert
zachtjes aan de koorden heen en weer. We bezien de aangerichte schade
tamelijk nuchter. We hebben wel veel gebroken glas, maar het had veel
erger kunnen ziJn.
Een dief kan nu onbelemmerd, zonder enige moeite binnenkomen.
Daarom halen we onze "Perzen" en schilderstukken van Antoon Markus en
Herman Romijn in de kelder. Dat lijkt ons veiliger. Dan gaan we ook
het keldergat verder afdekken.
We weten nu, dat we op alles voorbereid moeten zijn. Het is op dit moment weer rustig. We moeten de gelegenheid aangrijpen die er nu is.
Met Vader ga ik naar buiten. Vlug vullen we een paar zakken met zand.
Die stapelen we op het ijzeren rooster dat over het keldergat ligt.
We werken snel maar rustig. Wel weten we, dat we niet moeten treuzelen. Als het schieten in onze richting herhaald wordt bevinden we ons
in de openlucht en lopen daar veel meer risico's dan achter de veilige keldermuren.
Het lukt. Het rooster is weldra bedekt met een flink aantal zandzakken.
Het zand zal rondvliegende scherven goed tegenhouden. Nog even controleren we of de zakken goed aangesloten liggen.
Dan gaan we snel in huis terug.
Het geschut begint opnieuw. Granaten komen fluitend over, maar de inslagen liggen verder weg. We hebben er geen last van.
Voor de kelderramen spijker ik nog twee strozakken. Aan de bovenkant
laat ik een smalle strook open. Dan hebben we tenminste wat licht en
frisse lucht. Een paar stevige planken nog en dan is de kelder zo goed
mogelijk scherfvrij. Dan heeft de cursus Luchtbescherming die ik heb
gevolgd toch nog enig nut gehad. We hebben het gevoel alles te hebben
gedaan wat we in de gegeven omstandigheden konden doen.
De straat ligt er verlaten bij. Af en toe jaagt een jeep met gewonden
voorbij.
We horen ook weer het geroffel van de mitrailleurs. Voorlopig blijf
ik in de kelder . Finy is in school.
Moeder steekt het petroleumtoestel aan. Het is een voorrecht, dat we
nog kunnen koken. Een fles doperwten wordt opengemaakt en opgewarmd.
Aardappelen krijgen we niet. Op een eenpitter kan je maar een ding tegelijk koken. Uit het toestel komt een zwarte walm. Prettig is het
niet, maar het moet maar zo.
We praten en roken. Leen vertelt, dat de Engelsen gisteren krap in hun
munitie zaten. Ze hebben toen zelfs in school patronen bij de gewonden
opgehaald. Een groot deel van de supplies schijnt bij de Duitsers terechtgekomen te zijn. Ook de voedselvoorziening begon te stagneren,
vertelt Leen.
Wij hebben tot op heden niet te klagen. De doperwtjes met boter smaken ons uitstekend. We kunnen best dankbaar zijn.
We zitten in het halfdonker. De dichtgespijkerde ramen laten slechts
een schemerig licht door.
Op de kelderplank laten we constant een waxientje branden en we laten
ook de kelderdeur open.
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Borden rammelen. Kopjes rinkelen. Vorken kletteren. Vlug afwassen.
Met weinig water en zonder zeep. Ik sleep een paar matrassen in de
kelder. We zullen ze nodig hebben als de strijd ons huis nog meer
nadert. We leggen ze voorlopig op de aardappelkist. Boven op de "Perzen" en de vluchtkoffers. Op de bodem van de kist zetten we onze
twee niet ingeleverde radiotoestellen.
Onze watervoorraad slinkt onrustbarend. Straks zal ik uit het bad
een paar emmers volscheppen. Eerst nog mijn grammofoonplaten ordenen en opbergen. Het is alles bij elkaar nog een hele stapel.
Op een omgekeerde kist schuin voor het kelderraam liggen ze veilig.
Haydns MilitMrsymphonie ligt bovenop.
In de studeerkamer rammelen de deuren. Snelle voetstappen klinken
in de zijgang. Boven aan de trap staat Finy. "Jan, dadelijk komen.
Er is hulp nodig". Met een ruk trek ik mijn afgezakte L.B.D- band
omhoog en ga achter Finy aan. "Er zijn weer nieuwe gewonden gekomen.
De orderlies komen handen te kort", roept ze hijgend. Onze voeten
tiktakken op de tegels.De Schot staat nog altijd op wacht.
Lacht vriendschappelijk. Rookt de ene Player na de andere.Speurt telkens de achtertuinen in.
Het is in school een hele drukte. Dan zie ik, dat er helpers zijn
bijgekomen: mevrouw Aalbers van de Stationsweg en Ali en Loes.
We hebben elkaar lang niet gezien. "Eindelijk ook tevoorschijn gekomen? ' t Heeft anders lang genoeg geduurd, hè?", zegt mevrouw.
"Wij zijn alles kwijt. Afgebrand", zegt ze met een somber gezicht.
"Enfin, het is gelukkig maar het materi~le. Het leven hebben we nog.
En dat blijft tenslotte toch het voornaamste. We zijn nu zolang bij
dokter Van Maanen in huis." Alles zijn ze kwijt: huis, garage, pension. Het is heel erg. Geen stukje bezit hebben ze kunnen redden.
"Wat neemt mevrouw het dapper op", denk ik bij mezelf. ''Ze is een
voorbeeld ~oor velen".
We gaan kussens maken. Er ligt een grote bos stro in een hoek van de
gang. Pakken stafkaarten worden opengescheurd. Een handvol stro,
een stafkaart, een paar vouwen en klaar is het kussen. We maken ze
in alle kleurschakeringen. Groene, blauwe, bruine. Met en zonder opschriften. Kussens van Duitse stafkaarten. Kaarten van het Oberkommando der Wehrmacht. Wat zou Hitler woedend zijn als hij het zag.
We zitten met ons vieren te vouwen. Op een stapel pakken met de ruggen tegen de muur. Op de banken in de gang zitten de lichtgewonden.
Ze roken, eten en praten. Soms doezelt er een weg.
Fred Eason is weer eens nieuwsgierig. Hij wil weten wat er op mijn
L.B.D- plaatje staat. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen.
Hoe noemen de Engelsen luchtbescherming? Airdefence of zoiets?
Fred knikt ten teken, dat hij het begrijpt. Dan wil hij nog weten
wat ''geneeskundige dienst" betekent. Dat kan ik zo gauw niet vertalen en maak er gemakshalve maar Red Cross van. Eindelijk is hij tevredengesteld. In de gang lopen orderlies af en aan met bakken ontsmettingsmiddel en jodium. Een doordringende lucht van chloroform
vermengd met die van rijstebrij hangt om ons heen. Uit de stookkelder wasemt damp. Daar koken de koks het eten op een benzinebrander.
De jonge dokter komt handen tekort. Strompelend komen telkens gewonden binnen. In camouflagekleding en vele met zwarte gezichten.
Gras,dennetakjes en lapjes stof steken tussen de netten die de helmen bedekken. Ik pas voor de aardigheid eens zo'n helm op. Het ding
is me veel te groot. De Engelsen schateren van het lachen. Het zal
ook wel een dwaas gezicht zijn. Een dikke Schot is naast ons komen
zitten. Hij laat ons het geld zien, dat ze hebben meegebracht.
Gloednieuwe ''briefjes" van f 1, f 2,50 en f 10.
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Ik stel voor ee n ruiltj e te doen: hij m1Jn zilverbo n en ik zo 'n
nieuw briefje. De Schot verloochent zijn landsaard niet. Eerst wordt
de zilverbon van alle kant e n bekeken, tegen het licht gehouden en
om en om g e draaid. Dan do et hij het zelf d e met zijn eige n nieuwe geld.
Ten s lott e sc hudt hij het hoofd. "Very bad mon e y", zegt hij misprijzend en geeft me de zilverbon terug. Trots laat h i j shil ling s zien.
Ons zinkgeld gaat van hand tot hand. De Eng else n kijken mina chtend .
Nee, dan hun shillings. "With our king", zeggen ze trot s. Gezellig
zitten we te praten en te roken. Onze kring is nu uitgebreid met een
donker e man in Engelseuniform. Op de sc houd er staat het woord Poland. De baret is niet wijnrood zoals bij d e Engelsen, maar grijs
groen. Hij wor dt ook anders gedragen. Op d e b aret prijkt een forse
Poolse adelaar. Ik begin ee n praatje met d e man. In het Du its . Dat
gaat ui ts t e k end . De Schot kijkt bewonderend. We hebben inmiddels al
lang gemer k t , dat d e Engelsen het geweldig vinden, dat wij Nederlanders ook andere talen spre k en . Duits gaat me altijd erg goed af.
Het i s i n mijn oge n oo k een mooie taal e n door jarenlange cor re~p ondentie met e n ee n u itgebreid bezoek aan een Duitse postzegelvrierld
begin juli 19 39 , ee n paar maanden v oor h et uitbreken van de oorlog,
spreek ik die taal vrij vl ot . Als ik zo langs mijn neus opmerk, dat
Duits voor ons Nederla nd ers een tamelijk gemak k elij k e taal is trekt
d e Schot een vi es gezicht. "Damned Germans ", horen we hem mompelen.
Dan herinner ik me plotseling het mes dat ik aan mijn riem heb gehangen (je weet imm ers maar n ooit) en dat ze waarschijnlijk nog
nooit eerder hebben gezien. Het is een zgn Fahrtenmesser v an de Hitler Jugend, dat ik in 1939 als •Souvenir uit Duitsland meesmokkelde.
"H ere ", zeg ik "look". Dan haa:I ik het mes voor de dag. Uitroepen
v a n bewondering. De Schot knort v an plezier. Het mes gaat van hand
tot hand. De Engelsen knikken driftig. "V ery nice". Ik v ertel er bij,
dat het een H. J mes is.Ze begrijpen h et goed. Telkens wij ze n ze op
het hakenkruis dat in h et h eft van het mes is ingelegd. Sommigen
fluiten van pure bewondering. Een grote kerel trekt het mes uit iemands hand e n. "How much", vraagt hij ''twenty five guilders? ".Ik ga
er niet op in. "No,no". Het mes is en blijft voor mij een sou v enir.
De man geeft de moed nog ni et op, tuurt naar het glimmende lemmet
en biedt tenslotte 30 gulden. Ik sc hud mijn hoofd. Met een weemoedig glimla c hje geeft hij h et mes terug.
Midd e n in de schoolgang staat ee n groepje Engelsen een en ander aan
een paar Oosterbekers uit te leggen. Ze v ertelle n wat de woorden en
tekens op hun uniformen bet e ken e n. Een ontplooide parachute met vleugels e n ee n kroontje is het embleem van de paratroepen. Ook dragen
ze op de mouw het symbool v a n d e luchtlandingstroepen - Airbornetroops no emen ze die - nl d e Pegasus. Het doet denken aan de gevleugelde paarden waarop de dochters van Wodan, de Walkllren, in de oude
Germaanse verhalen door de lucht reden.
Ook laten d e Engelsen ons de mogelijkheden van hun uniformen zien,
oa. van de camouf lag eja kk en (battlesmocks noemen ze die) die erg praktisch zijn ingericht. Je kunt er van alles en nog wat in kwijt.
Ook kr ijge n we eerste-hulpdoosjes en doosj es met noodrantsoenen te
zien . Er zijn oo k klein e ampulles morfine, compleet met injectienaalden. Ook kl eine blikjes kant-en-klare thee in poedervorm. En
niet te vergeten: blokjes geperste havermout en tarwebiscuits die
erg voedzaam schijnen te zijn . We staan er van te kijken. Trots glimlachend staan de Engelsen er bij . "Yes, all British'' zeggen ze .
Met de ruggen tegen de muur zitten we te praten . Vlak onder de grote ruiten boven in de gang. Kussens maken is niet meer nodig.
Ieder is nu v oorzien .
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Ik begin een Beka te draaien. Tegenover me zit een sergeant. Vuil
tot over zijn oren. Een hand gaat naar de broekzak. Een blikken doos
komt voor de dag. Een nagel drukt onder het deksel. "Please, take
this one", zegt hij met een glimlach. Ik aarzel. In de doos zitten
nog maar 5 sigaretten. "No, thank you", zeg ik. Hij kijkt boos.
"Please'', herhaalt hij. Dan neem ik een Player. De sergeant lacht.
Mijn horloge wijst kwart voor drie. Rookwolken hangen om ons heen.
Het is gezellig in school.
Een donderslag. Een daverende explosie, De lucht splijt van de luchtdruk. Onze trommelvliezen dreigen .:te scheuren. Ruiten rinkelen omlaag op de stenen vloer. Splinters vliegen rond. Instinctief verbergen we onze gezichten achter onze handen en armen. De sergeant duikt
in elkaar. We zijn vreselijk geschrokken, beven op onze benen en
hebben lijkwitte gezichten. We hebben niets horen aankomen ..
Schrik staat ook op de gezichten van de Engelsen te lezen. Mevrouw
Aalbers is onder een tafel weggekropen. Hijgt van spanning. Een dun
straaltje bloed loopt langs haar wang. De Engelsen zijn al weer over hun schrik heen. Ze kunnen weer glimlachen. "It's already over
now", zegt er een. Het is natuurlijk zo'n smerige verdwaalde granaat geweest die ons zo deed schrikken. We kijken angstig rond. Bijna alle ruiten zijn aan gruzelementen. Het projectiel moet vlakbij
ontploft zijn. Zenuwachtig lopen we heen en weer. Blijven dicht bij
een beschermende muur.
Een slag, heviger dan de eerste. Onze oren dreigen te barsten. Zwarte rook omgeeft ons. De dag is plotseling veranderd in nacht. Aarde,
kalk en steentjes vliegen in het rond. Stof en rook doen onze ogen
branderig tranen en verschroeien onze kelen. Uit de lokalen komt
luid geschreeuw en gekerm. De anderen zijn weggehold in de richting
van de achterste zijgang bÎj de toiletten. Luid klepperen hun hollende voeten op de stenen vloer. Onze handen beven, onze benen trillen. Fred tikt me op de schouder. Hij kruipt langs de zijmuur. Ik
volg hem naar de deur. Dan sperren mijn ogen zich wijd open. "Your
house", fluistert Fred. Eerst begrijp ik hem niet. Dan zie ik wat
hij bedoelt. Uit het dak van ons huis slaan zwarte rookwolken. Ook
uit het raam van de badkamer en uit de studeerkamer. Zwartgrauwe,
onheilspellende rook. "Brand", hoor ik mezelf roepen. Ik vlieg overeind, maar Fred drukt me neer. "Stay here", bijt hij me toe. "Only
<lust". Langzaam begint de rook weg te trekken. Het huis brandt niet.
Goddank. We schuifelen langs de beschuttende muur. Weg van de gevaarlijke deuropening. Achter de zijmuur. Ook Finy hurkt tegen de
muur. Naast haar een van de Engelsen. Onze oren tuiten nog van het
geweld van de inslagen. De spanning blijft.
Dan - als bij ingeving - vliegen we in dekking. Weer een dreunende
inslag. Vlakbij. De aarde beeft en de muren schudden. Kalk slaat uit
de voegen van het metselwerk. De luch~druk ranselt onze lichamen.
Zwarte rookwolken slaan ons in het gezicht. Opnieuw hagelen ruiten
omlaag. We liggen vlak achter de muur van het hoofdenkamertje naast
het fonteintje vlakbij de kelderdeur. Op elkaar geperst liggen we
daar. We beven over al onze leden. Onze ogen steken, onze oren zijn
verdoofd. Met gebogen hoofden liggen we daar als verlamd door angst.
Het is stil geworden. We durven weer om ons heen kijken. Overal liggen glasscherven. De rook begint op te trekken. Alles ziet er grauw
uit. Alleen nog het bovenlicht bij de stookkelder en een grote ruit
boven in de gang zijn nog heel gebleven.
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Orderlies hollen heen en weer met schalen ontsmettingsmiddel of jodium.
Een Engelsman komt met een bezem aanrennen en richt de steel als de
loop van een mitrailleur naar een versplinterd bovenraam. Hurkt er achter. Brult:"Rikketikketikketik, damned Nazi, dzji, dzji, dzji, beng,
beng, beng". Zijn baret hangt schuin op zijn hoofd. Een grijnzende kop
steekt er onder uit. Met één streek heeft deze onbetaalbare humorist
onze angstpsychose weggeveegd. We schieten in de lach. Herademen en
kruipen uit onze dekking te voorschijn. Het is voorbij.
Onder het bovenlicht in de gang staat een parachutist. Het is een boom
van een vent met een grote snor. Hij draagt een helm. Finy grijpt zijn
arm en trekt hem weg. Het is daar onder de zware ruit veel te gevaarlijk voor hem. "Weg, hierheen!". Het is precies op tijd. Een vreselijke slag. Een oorverdovende explosie. Het bovenlicht stort kletterend
neer in de gang vlak voor onze voeten. Even draait de Brit zijn hoofd
naar boven, grijnst en wijst naar de gebroken ruit. Tikt even aan zijn
helm en zegt dan "thank you" met al zijn Engels .·: 'flegma. ·
We drukken ons stijf tegen de beschermende muur. Overal om ons heen
klinkt gegil, gekerm, geschreeuw en gevloek. De gang is gevuld met
zwarte rook. Een vuile kruitdamp dringt in onze neuzen. Onze oren lijken dichtgestopt. We hoesten en hijgen. Onze harten bonzen. Een afgrijselijk gekerm klinkt vlakbij. In de zwarte mist zie ik een orderly langs de muur naar de klas van meneer Menkman kruipen. Hij houdt
een schaal jodium in zijn handen geklemd. Voor geen geld ter wereld
durven we uit onze schuilhoek te komen. Een verlammende angst heeft ons
in zijn greep.
Weer een verschrikkelijke klap. We horen de gewonden in de lokalen
langs de achterspeelplaats gillen en schreeuwen. De lucht schijnt te
barsten. De grond dreunt. Een nieuwe inslag en nog een en nog een.
Mokerslagen dreunen op ons neer. Brokken kalk vliegen ons om de oren.
Scherven fluiten voorbij en slaan te pletter tegen de muren om ons
heen. Leven we nog? Wezenloos staren we naar de grond. Een gedachte
bezielt ons nog. "Weg van die vreselijke monsters". Vier meter schuin
boven onze hoofden spatten ze uiteen. Vermorzelen. Vernietigen.
De hulpeloze gewonden schreeuwen het uit. Een golf van nameloos leed
slaat over ons heen. We willen onze oren dichtstoppen om hun kreten
van doodsangst niet te horen.
We moeten hier weg . Elk ogenblik kunnen nieuwe granaten inslaan.
Slechts een dun plat dak beschermt ons tegen het geweld van de dood en
v erderf zaaiende projectielen. Finy grijpt mijn arm. Ik begrijp meteen
wat ze bedoelt. We moeten hier weg. Ik aarzel. "Dat kan nooit goed
gaan", hamert het in mijn hoofd. "Waarheen dan?", hijg ik. "Naar de
kelder". Meteen komt ze overeind en vliegt weg. "Blijf hier", schreeuw
ik "ben je gek geworden?". Ze hoort me al niet meer. "Het lukt nooit,
het lukt nooit", bonst het in mijn hoofd. Half versuft hol ik achter
haar aan. De gang door, naar de deur. Achter ons schreeuwt iemand:
"Stay here, stay here''. Het lijkt de stem van Fred. We stormen de trap
af met het hoofd op de borst. We rennen de dood tegemoet. Over mijn
schouder kijkend zie ik als in een droom iemand zijn helm opgooien.
Het moet Fred zijn die achter ons aanrent. Hij schreeuwt ons woorden
achterna, maar we luisteren niet. De paniek heeft ons te pakken. Wild
rammelen de schuifdeuren van de studeerkamer open. Vlak achter ons in
de tuin ontploft een nieuwe granaat met daverend geweld. We rennen
naar de gangdeur. We kunnen er niet door. Voor de deur ligt een gewonde. Twee orderlies zijn bezig hem te verbinden.

* Opm. Over deze gebeurtenis zijn bij mij altijd twijfels blijven bestaan.
Is het initiatief van Finy of van mij of van beiden tegelijk uitgegaan? Ik ben er nooit helemaal uitgekomen.
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Dat brengt ons plotseling tot de werkelijkheid terug. De paniek is
doorbroken. We zien weer, we horen weer. We zijn weer bij ons verstand.
Fred stormt achter ons binnen. Zijn helm hangt voor zijn ogen."You in
the cellar, quick", bijt hij ons toe. We springen over de gewonde heen,
glippen door de nauwe opening die overblijft, rennen naar de kelderdeur. In een flits zie ik in de gang twee roerloze gedaanten liggen.
We rukken de deur open . Hals over kop stormen we de trap af. De deur
dreunt achter ons dicht. Met daverend geweld ontploft een nieuwe granaat. We zijn maar net op tijd geweest.
We zijn over elkaar heen getuimeld en krabbelen snel overeind. We staren in lijkwitte angstgezichten. Moeder huilt, Tuuk snikt.
''God zij dank, jullie leven nog". We vallen in de kelder neer op een
matras. We kunnen geen woord over onze lippen krijgen. Onze oren suizen nog van het geweld van . de explosies. We horen slechts flauw en onduidelijk de geluiden om ons heen.
We horen nog het angstgeschreeuw en het gekerm van de arme gewonden,
hulpeloos op hun strozak met de dood voor ogen. We zien nog de helse
duisternis om ons heen en ademen nog de giftige kruitdamp in.
We beseffen wel, dat we nu veilig zijn. Langzaam, heel langzaam komt
onze bezinning terug. We trillen nog op onze benen.
We zitten met ons allen opeengepakt onder de trap. Het is maar een
kleine ruimte. We kunnen ons bijna niet bewegen. Met bevende vingers
draai ik voor Finy en voor mezelf een sigaret. We inhaleren diep. Het
roken kalmeert ons. De spanning zakt.
Boven ons hoofd ontploffen met tussenpozen nieuwe granaten. De kalk
vliegt van de keldermuren als ze inslaan. Tuuk zit te huilen.
We staren voor ons heen en laten het geweld over ons komen.
Nog een granaat ontploft vlakbij. De muren schudden. Dan wordt het stil.
De beschieting lijkt voorbij te zijn.
We halen verlicht adem en kruipen uit onze schuilplaats. Mijn been
steekt. Ik strijk er langs met mijn hand. Die hand wordt vochtig. Bij
het licht van de staaflantaarn kijk ik. We schrikken. Schoen en sok
zitten onder het bloed. Er loopt een dikke straal langs mijn been naar
beneden. Met een dot watten ve egt Finy het bloed weg. In het vlees zit
een zwart ding. Het is een kleine granaatscherf. Voorzichtig peuter
ik het brokje metaal uit het vlees. Het is tot op het bot geslagen en
zit ontzettend vast. Als het losschiet veroorzaakt het een nieuw golfje bloed. Het is niets erns tig s. Een verbandje met wat jodium en alles is weer in orde. Eigenaardig, dat ik in school niets heb gevoeld.
Uit boeken over de Eerste Wereldoorlog weet ik, dat granaatscherven
heel smerige wonden maken die maar langzaam genezen. Er is altijd grote kans op infectie. Ook schijn je pas later te merken, dat je gewond
bent geraakt. De pijn komt altijd later.
We zijn rustig geworden . We horen weer het vuren van het geschut.Granaten komen over, maar ontploffen niet meer in onze omgeving.
''De heren schijnen eindelijk ingeschoten te zijn", gromt Leen.
"'t Heeft anders lang genoeg geduurd . Het heeft jullie bijna het leven gekost. Ik denk, dat het granaten zijn geweest van het zware luchtafweergeschut. Die hebben heel smerige granaten", zegt hij.
We beseffen nu met grote ontsteltenis, dat we precies in de richting
zijn gehold vanwaar de granaten zijn komen aangeraasd. Het had onze
dood kunnen zijn. We rillen bij die gedachte.

* Opm. Leen had veel meer ervaring dan wij met militaire zaken, maar
hier vergiste hij zich. Zoals later is gebleken werd de school
en omgeving getroffen door mortiergranaten.
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Diepe dankbaarheid doorstroomt ons, We zijn op een wonderlijke manier
gespaard gebleven, De anderen vertellen van de doodsangsten die ze hebben uitgestaan. Ze wisten, dat we in school waren. Ze hebben geschreeuw
en gekerm gehoord en gedacht, dat wij gewond waren geraakt.
Nu is alles goed. We zitten bij elkaar. Veilig in de beschutting van
de zware keldermuren. We zitten in een kring, sommigen onder de trap,
anderen op de matrassen. Het kaarsvlammetje twinkelt vriendelijk.Rust
en vrede heersen hier onder het zware kelderplafond.
Uit de zijgang komt gestommel en zacht gekreun. We spitsen onze oren.
Niemand van ons durft te gaan kijken. We turen naar boven. De kruk van
de deur beweegt. De deur gaat langzaam open. Gespannen kijken we. Houden onze adem in.
Wankelend in de deuropening staat een gedaante: een Britsesoldaat met
een helm op het hoofd. Finy en ik stormen naar boven. De man weert ons
af. Zijn uniform is overal besmeurd met bloedvlekken. Hij is gewond.
We blijven in zijn buurt. Langzaam daalt
de Engelsman de trap af.
Hij kreunt. Van onder de trap kijken bleke gezichten naar de verschijning. Vlug leggen we een matras op de vloer. Voorzichtig helpen we de
gewonde te gaan liggen. "Thank
fluistert hij. Er vliegen weer granaten over. We begrijpen, dat de man niet boven heeft .durven blijven.
Hier is hij veilig. Zacht kreunend woelt hij op zijn matras. Finy onderzoekt hem zo goed en zo kwaad als het gaat. Verwondingen overal,constateren we bij het zwakke licht van onze lantaarn. Zijn arm bloedt en
zijn rechtervoet lijkt er erg aan toe te zijn. "A cushon", smeekt hij
''there under my foot". We schuiven een dik kussen onder zijn rechtervoet. Dan roept hij om water. Finy steunt zijn hoofd. Leen giet het
vocht naar binnen. Dan valt hij terug. Steunend.
We hurken om de matras. Luisteren naar het gekreun dat akelig door de
kelder klinkt. Een half uur verloopt.Plotseling komt de gewonde overeind. Zijn gezicht is krampachtig vertrokken. Zijn borst deint op en
neer. "Een bak, vlug", roep ik. We grijpen de eerste de beste, Drukken
die onder zijn kin. De gewonde geeft over in lange golven. Dan bonst
zijn hoofd terug. "Thank you'', lispelt hij, We kijken elkaar aan.
Wat moeten we doen? De man moet verbonden worden. Wij kunnen het niet.
"Zal ik zien of ik een verpleger kan vinden?", vraag ik.
Dan klinken voetstappen in de gang. Hard en resoluut. De kelderdeur
vliegt open. Boven aan de trap, in de deuropening, staan twee Engelsen.
Fr~d en nog iemand. Ze komen naar beneden. Op Freds voorhoofd zit een
grote pleister. Hij kan al weer glimlachen. "Nobody wounded here?",
vraagt hij, ons aankijkend. We wijzen op zijn gewonde strijdmakker.
Meteen is Fred een en al actie. Zorgvuldig onderzoekt hij de gewonde.
Hij zegt ons, dat ze hem straks zullen komen halen. Wij zullen intussen goed op hem passen. Twee paar voeten stommelen naar boven.
De deur gaat dicht. We zijn alleen. De gewonde ligt nu erg stil.
Zijn onrust is nu voor een groot deel verdwenen. Zijn borst gaat zacht
op en neer.
Buiten roffelen de machinegeweren. Granaten barsten met vernielend geweld uiteen. Het vuur ligt een eind verderop.
Traag kruipen de minuten voorbij. Snelle voetstappen, gebrom van mannenstemmen. -@eschuifel in de gang. Dan gaat de kelderdeur opnieuw open. Twee orderlies komen naar beneden. De gewonde slaat de ogen op
als hij de stemmen van zijn landgenoten hoort.

rom':,

* Opm. Het is ons nooit duidelijk geworden hoe deze man in ons huis is

terechtgekomen. Misschien is hij vanaf de straat of vanaf het
schoolplein ons huis binnengevlucht toen de granaten begonnen te
vallen.
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De oudste van de twee vraagt naam en legernummer. De gewonde antwoordt
met zwakke stem. Even lichten de orderlies de helm van het hoofd en
vragen om een slok water. Gulzig drinken ze het koele vocht op. Wissen
zich het zweet van het voorhoofd. Ze vertellen ons, dat de beschieting
van de school een aantal doden heeft geeist.
Ook de jonge dokter is bij de vervulling van zijn plicht omgekomen.
Een granaat sloeg in vlak voor of vlakbij het hoofdenkamertje waar
hij een gewonde behandelde.
De gezichten van de orderlies staan treurig als ze ons hun relaas
doen. Ze zijn diep geschokt en hun stemmen klinken ontroerd als ze zeggen: "Yes, he is dead". Ook wij zijn diep onder de indruk van hetgeen
we zojuist hebben gehoord.
Lang blijven de orderlies niet. Nog even kijken ze de vriendelijke
kelder rond. Dan neemt de langste zijn gewonde landgenoot op de rug.
Voetje voor voetje gaat het de trap op. Een vriendelijke groet. Dan
valt de kelderdeur achter hen dicht.
We zijn blij, dat de gewonde is weggehaald. Niet voor onszelf. Maar we
weten, dat hij nu de behandeling zal krijgen die hij nodig heeft.
Door eigen en ervaren mensen.
Het is stil geworden. Voor onze oren tenminste die nog suizen van de
explosies van de projectielen. Nooit zullen we deze minuten van ons
leven kunnen vergeten. De beschieting heeft maar kort geduurd. Alles
bij elkaar misschien vijf tot tien minuten. Het lijken ons uren te
zijn geweest. Er zijn doden gevallen en een aantal lichtgewonden is nu
opnieuw en veel ernstiger gewond geraakt.
Hoe zou ons huis er uitzien? Graag zou ik willen gaan kijken. Vooruit.
We moeten het maar wagen. Helder licht straalt ons tegemoet, als Finy
en ik in de deuropening staan. Het zonlicht valt door de verbrijzelde
ruiten van de gangdeur. In de zijgang ligt de matras waarop Leen en ik
hebben gezeten en geslapen. De matras is nu rooddoortrokken van bloed.
Hierop heeft de gewonde Engelsman gelegen voor hij in onze kelder beschutting zocht tegen het geweld van de granaten. Stukken .puin en kalk
bedekken de vloer. Sluipend als dieren gaan we vooruit. Kijken schichtig om ons heen. De schrik zit ons nog in de benen. Eigenlijk is het
veel meer dan schrik. Het is een diepe onberedeneerbare angst die ons
in zijn greep heeft.
Iets voor de trap naar boven zie ik als in een waas een roerloze gedaante liggen. Het bleke gelaat naar boven gekeerd. De uniformjas is
besmeurd met bloed. De man is dood. We wenden onze ogen af.
Het is een ruine om ons heen. Overal ligt kalk en stof. Het plafond
van de zijgang hangt schuin omlaag. Riet en brokken kalk bengelen er
nog aan. De keukendeur is gesloten. We duwen er tegen. Krakend gaat
hij open. We schrikken. Een grote puinhoop vertoont zich aan onze ogen. Een grote ravage. De ramen zijn naar binnen geslingerd. In de
deur gapen grote gaten. De muren zijn bedekt met scherfputten. De keukeninventaris ligt verspreid over de vloer. Een plafond is niet meer
te vinden. We kijken zo in de blauwe lucht. Riet, kalk, puin en brokken versplinterd hout liggen overal verspreid. Steen en glas knistert
onder onze voeten. Een dikke, grijze laag stof ligt als een tapijt over alles heen. Brokken weggeslagen steen liggen in het rond. Een van
Vaders schoenen is door een scherf getroffen. Er is niet veel van overgebleven.

* Opm. Ik meen me te kunnen herinneren, dat de orderlies een getal van
tien doden hebben genoemd. Zo staat het ook genoteerd in de notities van maart 1945. Het zijn er - gelukkig - minder geweest.
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We gaan verder. Naar de studeerkamer. Het zware bureau is van z1Jn
plaats geschoven. Dan blijven onze ogen strak op het schrijfblad gericht. Een menselijk lichaam ligt er op uitgestrekt. De voeten en het
hoofd hangen over de rand. De khaki uniform is grijs van het stof.
We komen naderbij. Kijken voorzichtig. Rillen. Een bloeddoortrokken
doek bedekt het hoofd en een gedeelte van het bovenlijf. Overal bloed.
Het druipt in straaltjes omlaag. Op de grond heeft zich een griezelig
rode plas gevormd. Als gehypnotiseerd staren we naar de roerloze gedaante. We kunnen niet zien wie de verminkte soldaat is die daar ligt.
Met geweld moeten we ons losscheuren van het gruwelijke beeld dat. 1 oor
altijd in onze herinnering zal blijven bestaan.
De kamer heeft niet zo veel geleden. Wel gapen er in de luiken grote gaten en is het behang op sommige plaatsen gescheurd. Stukken kalk
liggen her en der verspreid. In een hoek vinden we Finy's fototoestel.
We hebben niet de moed nogmaals naar het bureau te kijken.
In het plafond zit een grote gele vlek. Waterdruppels vormen zich aan
de oppervlakte en petsen daarna omlaag. Het bad is lekgeschoten en
ons kostbare water sijpelt nu door het plafond naar beneden. De twee
emmers die ik nog had willen vullen zullen leegblijven.
We werpen nog een laatste blik op de dode Engelsman en verlaten dan
huiverend de kamer. Bij de deur ligt nog een bloedplas. We stappen er
voorzichtig overheen. We sluiten de deur zorgvuldig. Het is of we daardoor de gruwelen die we gezien hebben willen buitensluiten.
We gaan terug naar de kelder. Het wordt ons boven weer te benauwd.
We zijn onze angst nog steeds niet kwijt. Straks - als het mogelijk iszullen we de rest van het huis nauwkeurig onder de loupe nemen. We
stommelen de trap af. Vertellen iets over de gehavende keuken. Over de
verschrikkingen die we in Vaders kamer zagen spreken we maar niet.
We roken de ene sigaret na de andere. Mijn oren suizen nog steeds.
Ik heb mijn mond tijdens de explosies te stijf dichtgehouden. Licht
van buiten dringt niet door in de kelder. Het raam is afdoende gebarricadeerd met de strozakken en de planken.
Uit de verte dringt motorgeronk tot ons door. Het geluid zwelt aan en
wordt oorverdovend. Door een kier in de barricade kan ik de helderblauwe lucht zien. Nieuwe voorraden worden afgeworpen. Ontelbare parachutes dwarrelen omlaag. Ik kan maar een klein stuk van de hemel zien.
De FLAK raast. Scherven tikken op de pannen van de daken.
Het oorlogsgeweld bruist en gonst om ons heen. Vliegtuigen razen over
het dorp. De lucht barst van het geronk. We horen de zware FLAK bonken.
De hemel is bezaaid met kleine zwarte rookwolkjes. En daartussen de
vliegtuigen en de neerdwarrelende parachutes. De aarde beeft en dreunt.
Als een heftig onweer is het geluid van de ontelbare exploderende granaten hoog in de lucht. Oorverdovend is het lawaai om ons heen. Alles
rinkelt en rammelt. De muren trillen van het hevige geweld. We weten,
dat voor ons in de kelder geen gevaar dreigt. De luchtvloot die nieuwe supplies brengt is het doelwit van de Duitse artillerie.
Niemand spreekt. Mevrouw Drost, Finy en ik zitten op de matrassen samen met Leen. Moeder, Vader en Tuuk onder de trap.
Dicht op elkaar gepakt. Tuuk staart wezenloos voor zich uit.
Voor ons is dit alles al te veel. Laat staan voor haar.

* Opm. We wisten niet, dat toen ook de mannen van de Poolse Parabrigade
van generaal Sosabowski bij Driel werden afgeworpe~.
Andere onderdelen van deze brigade waren op dinsdag 19 september
aan onze kant van de Rijn afgeworpen.
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We laten de vloedgolf van de oorlog over ons heengaan. Machteloos z1Jn
we, niet in staat iets te doen. Nieuwe zwermen transportvliegtuigen.
Opnieuw huilende FLAK granaten. Langzaamaan worden onze oren verdoofd.
Het geronk sterft weg. Het werk is voor de dappere vliegtuigbemanningen daar hoog in de lucht gedaan. Het strijdende front heeft het allernoodzakelijkste gekregen. De strijd kan voortgaan. Het gedreun van de
machines klinkt als een laatste groet aan de kameraden hier op het gevechtsterrein. Ze zijn nu weer op zichzelf aangewezen. Zullen zich er
doorheen moeten slaan. Mitrailleurs zijn weer gaan hameren en roffelen
in langgerekte staccato's. Het geschut zwijgt weer. Buiten kunnen we
in stille ogenblikken de vogels horen fluiten. De zon staat in het westen. Over een uur zal de schemering gaan invallen.
We gaan onze inspectietocht hernieuwen. Met Finy ga ik de kelder uit.
Behoedzaam stappen we over het puin in de zijgang en keren de bebloede matras om. De lugubere rode vlek is nu verdwenen. De dode in de
gang is weggehaald.O•m de hoek van de deur wagen we een blik in de studeerkamer. Het lijk van de gesneuvelde Engelsman is weg. Gelukkig
maar. Een rode bloedplas duidt de plek aan waar hij heeft gelegen.
De lamp hangt schuin. Een paar koorden zijn gebroken. Grote en kleine
granaatscherven liggen overal op de vloer. Zand en grint uit -deachtertuin zijn door de openstaande schuifdeuren naar binnen geslagen.
Kalk, gruis, stof. Overal. De haard is grijswit. Vaders bureau griezelig rood. Onze voetstappen klinken hol in de gang als we verder gaan.
De trap is half versperd door versplinterde planken.
Grote stukken steen en kalk bedekken de treden. De grote ruiten van
het bovenlicht liggen verbrijzeld op de grond. De portaalombouw is een
ruine. Aan flarden geslagen. Hier en daar steekt nog een bos bekalkt
riet omlaag.
We kijken omhoog. Vroeger zag je door de ruiten van het bovenlicht de
binnenkant van het dak. Nu kijken we in de heldere blauwe lucht.
De dakpannen zijn aan scherven geslagen. De draagbalken hier en daar
versplinterd.
De gangklok tikt onverstoorbaar. Alsof er niets gebeurd is.
Jarenlang heeft hij tegen een keurige trap aangekeken. Nu ziet hij alleen maar een chaos. Toch tikt hij net als vroeger.
De voorkamers zijn intact gebleven. Alles is nog net zo als het was.
Alleen de ruiten ontbreken . Maar dat is heel normaal in onze omstandigheden.
De meubels,de kleàén, de vloer, alles is met een dikke grijze stoflaag bedekt. Kalkdeeltjes zijn van de plafonds geslagen door de hevige luchtdruk. We zullen danig schoonschip moeten maken.
Alles bij elkaar valt de schade nogal mee. In een paar minuten heeft
de verwoesting zich voltrokken. Het had veel erger kunnen zijn ..
Naar boven gaan we liever niet, zo ver van de beschermende kelder.
Een laatste blik om ons heen.
Dan gaan we terug en brengen "rapport'' uit. De anderen ontstellen niet
bovenmatig. Ze schijnen ook in het onvermijdelijke te berusten.
Slechts even wagen ze door een kier van de kelderdeur een blik in de
zijgang. Dan glippen ze weer terug in de veilige hoede van de zware
keldermuren. De deur blijft op een kier.
De laatste zonnestralen spelen over de glasscherven en puinbrokken.
Het begint avond te worden. We krijgen slaap. Op een matras dommelen
we in. Als een film trekken de gebeurtenissen in een lange rij aan
mijn geestesoog voorbij. Weer beleef ik alles.
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Lange rust wordt ons niet gegund. Een voor een ontwaken we. Het gedaver van het geschut heeft ons gewekt. Het is verstikkend heet in
de kelder. We durven de barricade voor het raam niet te verwijder e n.
De geringste lichtstraal kan ons straks - als het helemaal donker
geworden is - noodlottig worden. In de beginnende duisternis van de
avond is de strijd op de grond weer opgelaaid. We horen het aan het
heftige schieten.
Het loopt tegen achten. Op straat klinken af en toe voetstappen. We
weten al wat dat betekent: vluchtelingen verjaagd door het oorlogsgeweld. Hun schamele bezittingen voeren ze met zich mee. Kinderen
huilen. In het halfdonker zoeken ze een weg naar veiliger oorden.
Maar waar is veiligheid in deze dagen? Ze zijn de verschrikkingen
ontvlucht. Ontkomen aan de laaiende vuurzee die hen omgaf. Ze zijn
misschien aan de grijpende vingers van de dood ontsnapt. En wat nu?
Ze zullen ergens aanbellen, op de deur bonken, roepen en schreeuwen.
In de een of andere veilige k elder zullen ze wel onderdak vinden.
Voor een paar uur. Voor een d ag misschien. Tot ook daar de oorlog
hen achterhaalt. De voetstappen s t e rv e n weg in de avond.
We eten scheepsbeschuit. Brood hebben we maar mondjesmaat meer. We
moeten zuinig zijn. Ook water hebben we bi jn a niet meer. Het bad
heeft ons lelijk in de steek gelaten. Weck h ebben we gelukkig genoeg.
Geen zorgen voor de tijd dus. En iets erg be l angrijks voor ons nl.
tabak is in ruime mate voorhanden.
We zijn van de buitenwereld afgesloten. Vormen een wereldje op onszelf. Een wereldje van zeven stille, nerveuze mensen met bleke gezichten. Een wereldje onder de grond. Een eilandje in de kokende
oorlogsvloed. We weten zelfs bij benadering niet hoe het met onze
naaste buren gesteld is. Over het verloop van de strijd verkeren we
in angstige onzekerheid. Dat de Duitsers sterk zijn opgedrongen kunnen we niet meer ontkennen. Dichtbij dreunen hu n kanonnen. Gisteren
al heb ik hun tanks bij de Annastraat horen rijden. Een paar honderd
meter van ons vandaan ratelen hun zware machinegeweren. Wanneer zullen ze hier zijn? We tobben ons hoofd moe. En wanneer komt het grote leger van Montgomery?
Af en toe rinkelt een glasscherf uit de sponningen en klettert in
stukken op de stenen gangvloer. Dan schrikken we even op uit onze
overpeinzingen. Moeder warmt doperwtjes op he t petroleumtoestel.
Met een klont boter erbij smaken ze lekker. De ouderen eten niet
veel. Nu en dan sluipt iemand de trap op naar de zijgang waar de w.c
is. Komt haastig terug. Dan bonkt de deur weer dicht.
We luisteren naar het geraas van de strijd. Praten over de verschrikkingen van vanmiddag. Vervloeken de Duitsers. Zegenen de Engelsen.
De klok in de gang slaat negen uur. Negen gaten in een spookachtige
avond. Hol weergalmt het geluid door de stenen gang. Vertrouwd en
tegelijk sinister.
Voetstappen klinken op de stoep bij de voordeur. Gestommel, luid gepraat. We kunnen, nu de ruiten stuk zijn, alles duidelijk horen.
Dan gaat de bel over. Het davert door het huis. De een kijkt de ander aan. Opnieuw, nog harder, klinkt de bel. Het weergalmt tussen
de stenen muren. Ik spring overeind. Weer wordt de bel bijna uit de
deurpost gerukt. Luide stemmen roepen. Ik ben al boven aan de trap.
Smijt de deur open. Loer om de hoek . Voor de voordeur zie ik schimmen bewegen . Ik hoor praten. Nederlands.Vooruit dan.
Ik ren door de gang. Een dreigend gefluit . Ik werp me plat op de
grond, naast de muur.
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Bij de voordeur roepen angstige stemmen. Een donderslag. De laatste
glasscherven rinkelen omlaag. Vlakbij is een granaat ingeslagen. Vuis ten bonken in doodsangst op de voordeur.
Ik vlieg overeind uit mijn dekking en hol naar de deur. Een ruk. Dan
is hij open. Op de stoep voor me staat een groep mensen. Ze dringen
langs me heen de veilige gang in. Een nieuwe hevige explosie. We druk ken ons stijf tegen de muren. Angstkreten klinken op.
Dan herken ik in het schemerlicht de mensen die in doodsangst in het
portiek en in de gang opeengedrongen staan. Het zijn meneer Menkman en
zijn vrouw, een zwager, een schoonzuster, drie kleine kinderen. Ook
een oude vrouw met haar dochter die niet bij de familie Menkman horen
en van wie ik de naam niet precies weet. Ze zijn doodop en totaal over stuur.Ze smeken, bidden en roepen. Een dreigend gefluit. We rennen
naar de kelder. Er volgt een dreunende inslag. Onze voeten klepperen
door de gang. Iemand smijt nog snel een fiets naar binnen. Achter me
dringen de vluchtelingen de kelder in waar bescherming en veiligheid
te v inden is. De kleine ruimte is meteen ge h eel gevuld. En nog is niet
iederee n de trap af. Het gaat niet. Een paar mensen kunnen hier blijv e n de anderen moeten dan in vredesnaam maar naar de buren aan de o verkant. Die hebben een heel grote kelder. Voeten stommelen weer omh oog . Radeloze gezichten kijken ons aan. Strompelend en vallend gaat
het de gang weer in,De nachtlucht is rood van de branden die overal
woeden. Een rossige gloed slaat ons tegen. Granaten gieren door de
lucht. Alles dreunt als ze inslaan. Angstkreten weergalmen tussen de
stenen muren. "Laat ons hier blijven. In godsnaam laat ons hier blijven! We durven de straat niet meer op. 0 God, het is verschrikkelijk",
smeekt meneer Menkman. Bij het licht van de rossige gloed staar ik in
zijn van angst vertrokken lijkwitte gezicht. Resoluut draai ik me om.
Het moet dan maar gaan zoals het gaat. Onder geen voorwaarde mogen we
deze diepgeschokte mensen wegsturen. Ik handel op ei~en· initiatief.Dat
weet ik. Tijd om te gaan overleggen is er nu ni~t. "In de kelder,snel'',
snauw ik. We draven terug. Onze voeten bonken weer op de houten traptreden. De invasie is begonnen. Een paar koffers en tassen worden meegezeuld. Een paar fietsen liggen in de gang. Snel hol ik nog even naar
de openstaande voordeur. Die dreunt dicht. Onder mijn voeten breken de
glasscherven. Buiten fluiten granaten voorbij. Dan valt de kelderdeur
achter me dicht. Het is alsof we daardoor het gevaar buitensluiten.
Het geeft een merkwaardig gevoel van veiligheid. Dat een dunne houten
deur maar wéinïg bescherming biedt tegen handgranaten en andere projectielen komt in niemands hoofd op. De deur is dicht en door dat feit alleen voelen we ons veilig.
Onderaan de trap staan de vluchtelingen opeengedrongen. De kelder is te
klein ! Te klein of niet te klein. We zullen er toch met ons allen in
moeten. Met een beetje goede wil zal het ook wel ggan. We mogen deze
mensen niet weer de straat opsturen. Ze zouden trouwens ook geen voet
meer buiten de deur durven zetten. Ik kan het goed begrijpen. Als granaten zo dicht bij je zijn ontploft krijg je er een heilig ontzag voor.
Ook ik heb vanmiddag een hele schok gekregen. Ook mijn moed is grotendeels verdwenen.
Met veel passen en meten, met veel heen-en-weergeschuif van stoelen
wordt voor allen een plaatsje gemaakt. Matrassen voor het raam en voor
de aardappelkist. Vader, Moeder, Tuuk en mevrouw Drost verd wijnen in
de nauwe ruimte onder de trap. Ze zitten en hangen stijf opeengepakt.
Opm. Meneer Menkman (meester Menkman voor de Oosterbekers) was onderwijzer aan de Paasbergschool en mijn vroegere ''meester " in klas 4.
Aan hem bewaar ik de beste herinneringen.
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De familie Men k man valt neer in de uithoek bij het raam. Vier volwassenen en drie kinderen. De oude vrouw en haar dochter krijgen stoelen.
Vlak bij de trap. Koffers leggen we op de al volgeladen aardappelkist.
Dekens, jassen.We doen het haastig en slordig. Leen,Finy en ik moeten
staan . Er is geen vierkante centimeter van de vloer meer ongebruikt.
We staan . Natuurlij k . We zijn jong en hebben kortgeleden nog een beetje geslapen. De matrassen zijn voor de vluchtelingen. Daar zitten ze.
Dicht op elkaar. Met doffe ogen. Met samengeknepen lippen. Met lijkwitte gezichten. Met nog trillende ledematen. Met verfomfaaide kleren.
Met verwarde haren. Ze staren voor zich uit. De angst staat nog in
hun ogen te lezen. Ze zijn apathisch,verlamd als het ware door de ellende die ze hebben moeten meemaken. Soms barst een van hen in een
huilbui uit. Ze staren voor zich uit. Staren naar de witte muren en
naar het vriendelijke kaarsvlammetje. Ze zitten en liggen daar. Tassen
en dekens tussen zich in . Het is een triest gezicht.
Vrolijke, opgeruimde mensen waren het vroeger. Nu zijn het door de ervaringen van de laatste uren ineens hoopjes ellende, waaruit het laatste restje moed verdwenen is. Meneer Menkmans stem hapert en slaat
soms even over van emotie. Hortend en stotend vertelt hij ons zijn huiveringwekkend verhaal.
"We moesten uit ons huis vluchten. Er ontplofte munitie vlak bij ons
in de buurt. Alles om ons heen brandde. We renden voor ons leven.Granaten sloegen om ons heen in. Toen zijn we naar Dreyen gevlucht. Daar
waren ook branden. Het was half donker. Bij de Utrechtseweg werd van
dichtbij op ons geschoten~ Zijn stemt stokt. Het wordt hem even te
machtig. "Toen zijn we langs de weg verder gekropen. Bij "Schoonoord"
stonden Duitse soldaten. Zo zijn we hier gekomen. God zij dank! Ik
kom de kelder niet meer uit. Nooit meer. 0 God, wat een ellende".
Onze ogen zijn zacht van medelijden als we op deze diepgeschokte mensen neerzien. Hun zenuwen hebben ernstig te lijden gehad. Hun gezichten zijn grauw. Zware stoppels bedekken de wangen van de mannen . De
eertijds zo keurige heren zien er nu slordig en onverzorgd uit . Hoe
kan het ook anders na alles wat ze hebben meegemaakt.
De kinderen zijn rustig en vallen om van de slaap. Ze beseffen niet alles , maar be g rijpen toch heel veel. "Moe, zullen . we gaan slapen? ",
vleien ze . Hun oogjes vallen dicht. Tegen moeders arm sukkelen ze in
slaap. De anderen staren weer voor zich. Ze zijnyeilig hier en ze beseffen dat ook . We staan nog steeds. Onze kniegn beginnen te knikken.
Lee n houdt zich met moeite overeind. Zijn gewonde been "steekt" . De
atmosfeer in de kelder begint verstikkend te worden. D~ ramen zijn
dicht en de deur is dicht. Zestien mensen in een kleine ruimte. Lang
is het niet uit te houden zo. We zwaaien op onze benen heen en weer.
We klimmen op de trap. Dan kunnen we tenminste zitten. Granaten gieren
af en toe over. Met angstige ogen kijken de vluchtelingen rond. Niemand heeft behoefte aan een gesprek. De meesten kijken verslagen voor
zich. Soms sukkelt een van hen even in slaap. We hangen zo goed en zo
kwaad als het gaat op de traptreden. Boven elkaar. Net als in een amfitheater. Een zwoele lucht stijgt uit de kelder omhoog. Er moet frisse lucht worden binnengelaten. Daarom zet ik de trapdeur op een kier.
Door de kapotte ramen komt meer dan genoeg frisse lucht in de gang.
We roken de ene sigaret na de andere. Een tweede waxientje boven aan
de trap verlicht onze gezichten. Beneden is het nu rustig. Zwak drin gen brokstukken van gefluisterde gesprekken tot ons ~oor. We horen de
diepe ademhaling van een enkele slaper. De kleintjes woelen, brabbelen .nu en dan een paar woordjes. Vingertje in de mond.
Opm.Wat er precies is gebeurd is me niet helemaal duidelijk geworden.
Meneer Menkman sprak indertijd over een neergeplofte of ontplofte
parachute met munitie, maar er schijnt ook een munitiedepot in de
lucht gevlogen te zijn . Dit vernam ik van de zoon en de dochter.
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Leens gezicht is vertrokken van pijn. Zijn been moet dringend rust hebben. We ontdekken, dat een breed schap boven aan de trap een goede ligplaats kan bieden. Het staat vol met bollenglazen en schilderijen.
Voorzichtig schuiven we alles opzij. De glazen rinkelen tegen elkaar.
Onder in de kelder worden hoofden opgericht. We werken snel. De laatste glazen. De schilderijen gaan in een hoek. Een onbeduidend schap is
een behoorlijke zitplaats geworden. Voor Leen. Hij wil er niet van horen. We dringen aan. Wijzen op zijn gewonde been. Dan geeft hij toe.
Nu ligt hij daar, zijn hoofd gestut door zijn handen. Zijn benen bengelen dwaas over de rand. Anderhalve meter boven de vloer van de kelder. Binnen een paar minuten slaapt hij. Finy en ik zitten boven te
roken. Soms praten we zachtjes. Telkens dwalen onze ogen over de mensenkluwen aan onze voeten. Onwillekeurig moet ik terugdenken aan een
film die ik eens heb gezien. De film "Alcazar", ·die indertijd zoveel
aandacht trok. Weer zie ik de keldergewelven waarin honderden angstige vrouwen en kinderen opeengepakt zaten. Om hen heen werd hevig gevochten. Hoe suggestief werkte die film. Je was eenvoudig vergeten,
dat je op eerrzachte bioscoopstoel zat. Wat waren we onder de indruk bij
het zien van al die menselijke ellende. Nu staren we in de realiteit.
We zijn nu zelf overal lijfelijk bij betrokken.
De nacht is vrij stil. Soms sukkelen we op de trap even in slaap. In
de kelder is het rustig. Sommigen slapen, anderen staren in berusting
v oor zich uit. De kleintjes zijn erg lief. Geen kreet wordt van hen
vernomen.
De traptreden zijn hard en smal. Elk ogenblik moet je gaan verzitten.
Elk ogenblik voel je je er af glijden. En de nacht duurt zo eindeloos
lang. We zitten, we hangen, we hurken. Onze benen trillen van vermoeidheid. Een koude luchtstroom glipt door de halfopen deur. We hebben het
bovenste lichtje uitgedaan. Er mag onder geen beding licht in de gang
vallen. Uren gaan voorbij. Onder ons ligt de kelder. Ons kostbaarste
bezit in deze dagen. Onze veilige schuilplaats. Weldadige kalmte komt
over ons als we naar beneden kijken. We weten, dat de kelder ons niet
in de steek zal laten. Hij is voor ons als een trouwe vriend.
De seconden tikken voorbij. We vallen om van de slaap. De harde trap
weigert ons iedere rust. We roken weer. Ontelbare peukjes liggen op
een schoteltje. Ik heb nog een mapje foto's in mijn zak. We bekijken
ze samen. Soms vertel ik er iets bij. Over mijn onderduiktijd. Over
het Lyceum. We praten ook over Finy ' s eindexamen dat nu wel niet door
zal gaan. De warmte en de sigarette n maken ons dorstig. Veel water hebben we niet meer. De emmer staat tro u wens in een onbereikbare hoek.
Misschien staat op de plank onder aan de trap nog een flesje bier.
Voorzichtig ga ik naar beneden. We hebben geluk. De anderen zijn in
slaap gevallen. We horen hun regelmatige ademhaling. Leen is wakker
geworden. Zijn benen bengelen over de rand. De slaap heeft hem goed gedaan. Met een tang maak ik de fles "bier" open. Het is geen bier.Dat
ruik ik meteen. Het is Cerise. Maar dat is geen enkel bezwaar. Om beurten drinken we. Klokkend golft de drank in onze mond. Leens benen
slingeren geweldig. We schieten in de lach. Leen verslikt zich. Uit
zijn mond druipt een dunne straal limonade op de trap. Van onder de
traptreden komen stemmen:"Wat is dat toch daarboven?".
We geven geen antwoord. Om beurten rusten we uit op het schap. We doen
de deur weer dicht. De morgenuren brengen te veel kou naar binnen.
We rillen terwijl we het kortgeleden nog zo warm hadden. Sigaretten
gloeien in het halfduister. We kunnen elkaars gezichten flauw onderscheiden.
Opm. De film "Alcazar" behandelde een episode uit de Spaanse burgeroorlog.
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Nu en dan rinkelen de bollenglazen als we gaan verzitten.
De uren kruipen om. Het is alsof de tijd ons het laatste restje kracht
wil ontnemen.
Mijn horloge wijst zes uur. De meesten zijn ontwaakt. Ze zijn veel
rustiger geworden. Hun ogen staan ook helderder. Een paar flessen kersen op sap worden opengetrokken . We smullen van de verfrissende vruchten. De heren draaien met gretige vingers een sigaret uit mijn doos.
Ze inhaleren de rook diep. Ze worden er andere mensen door.
Het schieten is weer begonnen. Een flauwe lichtstraal dringt langs de
barricade.
De ramen rammelen . Rinkelen kunnen ze niet meer.
De oude vrouw bidt met gevouwen handen. Haar lippen prevelen.
Onophoudelijk huilen granaten voorbij. Het kanongebulder is niet meer
van de lucht.
Is het in de afgelopen nacht vrij rustig geweest nu gaat het geschut
in alle hevigheid te keer .
Buiten begint het te dagen.

====================================================----==------------
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VRIJDAG, 22 september 1944.

We zijn wakker geschrokken. We horen het zware bonken van het geschut.
Dat is nu al een paar dagen zo. We zijn er al aan gewend geraakt.Mijn
horloge wijst zeven uur. Slaperig kijken de meesten van ons rond. Kijken schichtig omhoog als een granaat wat dichterbij ontploft. Dan voelen we de aarde trillen.
Op elkaar geperst zitten we in onze enge schuilplaats. Deze toestand
kan niet lang blijven voortduren. Hoe lang zullen we hier misschien
moeten zitten! Nee, we moeten een oplossing zien te vinden voor dit
nijpende probleem. Recht op de man af zeggen we de familie Menkman hoe
we over de stand van zaken denken. We vinden dat heel onaangenaam,
maar we weten ook, dat het moet. We willen hen echt niet weghebben in deze omstandigheden zou je een hond nog niet naar buiten sturen maar de toestand dreigt echt onhoudbaar te worden. Ze knikken. Begrijpen ook, dat er iets zal moeten gebeuren. Maar de vraag is: wat dan?
"Voor geen geld durf ik nog de straat op. Nu niet en nooit meer",hijgt
meneer Menkman.Hij is nog steeds erg geschokt door de ervaringen van
gisteravond. Ik geef hem een sigaret, het kalmeringsmiddel bij uitstek
in spannende ogenblikken. Met lange halen inhaleert hij de rook alsof
hij daaruit moed en troost wil putten. De anderen staren voor zich uit.
De oplossing van de moeilijkheden lijkt zo eenvoudig. Bij onze overburen is een grote kelder waarin wel twintig mensen onderdak zouden kunnen krijgen. Maar om er te komen moet je de straat oversteken. En dat
doet nu net de deur dicht. We delibereren lang. We zijn het allemaal
met élkaar eens. Alleen de moed om door te zetten en even de straat
overte steken ontbreekt. Het lijkt voor een buitenstaander belachelijk.
Maar ik kan hem, uit eigen ervaring, verzekeren, dat het waarachtig
niet belachelijk is. Als granaten naast je en boven je zijn ontploft
zit de angst er zo diep in, dat je eenvoudig niet meer uit je schuilplaats tevoorschijn durft komen. Ik weet niet of je dat laf kan noemen. Het is bij veel mensen een volkomen normale reactie, zeker bij onervaren burgers zoals wij. Een verlammende onberedeneerbare angst kan
zich dan van iemand meester maken. Een angstpsychose die tot een bepaald ogenblik blijft bestaan en dan soms plotseling doorbroken wordt.
Maar dat gebeurt niet altijd. Soms worden mensen door zulke vreselijke
ervaringen krankzinnig. Maar zo erg is het met ons allen nog lang niet
gesteld. We zijn diep geschokt, maar onze moed en onze durf zijn we
toch nog niet helemaal kwijtgeraakt.
De minuten verglijden. Buiten is het gaan regenen. Monotoon tikken de
druppels op de zand~akken die op het kelderroosterliggen. We staren
nog steeds besluitëloos voor ons. Wat moeten we doen?
De oude vrouw en haar dochter prevelen het "Onze Vader'' zacht voor zich
heen. Met gesloten ogen en met gevouwen handen.
Als het geraas van het geschut even luwt, kijken we elkaar aan alsof
we willen zeggen: "Vooruit, nu is het goede moment aangebroken''. Maar
als dan de granaten weer over gieren en dichterbij of verder weg ontploffen dan verroert niemand zich meer. We zitten en hangen. Dicht op
elkaar gepakt. Als haringen in een ton. Zwoele hitte hangt om ons~been,
Een miezerig streepje licht dringt tussen de matrassen van de barricade door. Het waxinelichtje werpt dansende schaduwen langs de wanden.
De oude vrouw zucht. Staat op. "Ik zal zien of ik ergens onderdak voor
ons kan vinden", zegt ze eenvoudig.
1

83

"Mijn leven is in Gods hand". We staren haar met grote ogen aan. Ze
heeft wel een heel groot vertrouwen. Dan staat ze op. Strompelt de trap
op. Gaat de deur door. We voelen ons ellendige lafaards. We kunnen er
echter niet toe komen haar achterna te gaan. De angst is te di€p geworteld. De oude vrouw is stokdoof. Het oorlogsgeweld verschrikt haar
niet in de zelfde mate als ons. Als je het gefluit en de explosies van
de granaten maar niet hoorde zou je angst ook zoveel minder zijn.Maar
dat wij niet doof is is voor ons geen excuus. We wachten in ademloze -.
spanning. Zal ze terugkomen? De minuten kruipen om. Eindelijk klinken
trage voetstappen in de gang. Goddank, ze is terug! De deur gaat open.
Met moeite komt ze naar beneden. We zien wanhoop in haar ogen. Bij onze overburen is geen plaats. De kelder is vol meubels gesleept.We halen onze schouders op. Het is onze zaak niet en onze overburen hebben
niet kunnen vermoeden hoe moeilijk de situatie bij ons geworden is.
Maar wat nu? We vervallen weer in ons stil gepeins. Ik vecht met mezelf. Nu eens ben ik vastbesloten te gaan, dan weer val ik terug in de
onpeilbare diepte van radeloze angst. Sigaret na sigaret verandert in
as. Dan, plotseling is mijn besluit genomen. Ben ik mijn angst te boven gekomen. Ik zal gaan. Nu ik eenmaal zover ben, begint mijn moed terug te komen. Langzaam, maar zeker. Mijn voeten stommelen al op de trap.
Ik ben boven. Uit de schuilplaats die ik gedacht had niet te durven
verlaten. Mijn schoenen bonken op de stenen gangvloer. De trap glimt
al nat van de regen die door het open dak neerdrupt. Achter me klinkt
luid gestommel. Wat we nooit hadden verwacht gebeurt: de familie Menkman zal meegaan. Heeft de behouden terugkeer van de oude vrouw hen over hun angst heengeholpen? Tegen de muur gedrukt wacht ik tot ze bij
me z13n. Koffers, dekens en jassen worden opgeladen. Ze hebben besloten zelf onderdak te gaan zoeken.
We staan in het portiek van de voordeur. Granaten suizen over, maar
slaan niet in de buurt in. De weg is vrij. Snel brengen we alles in gereedheid. Dan stap ik de voortuin in om nog even te kijken of alles veilig is. Mijn angst is nog niet helemaal verdwenen.
De lucht is grauw en het motregent. Alles ziet er troosteloos uit. De
regen schijnt ons nog dieper in de put te willen helpen.
Ik ben op straat. Kijk naar links en naar rechts. Op de Paasberg lopen
Engelsen. Overal duiken ze op. In tuinen, achter bomen, in huizen.
Telkens zie je hun helmen bewegen. Ze lopen doodkalm heen en weer, roepen elkaar nu en dan een bevel of aanwijzing toe.Ze zien er griezelig
uit in hun gevlekte camouflagepakken en hun met takjes en lapjes bestoken helmen. Ze zijn vuil en ongeschoren. Ze zien eruit als voorwereldlijke gedrochten. Ze zijn behangen met patroonbanden en dragen hun
wapens schietklaar in de hand, op alles voorbereid. Een voor een verdwijnen de soldaten in de tuinen met rustige en bedaarde stappen.
Ik wijs de familie Menkman snel het huis van Van den Brink. Dan vertrekken ze. Met angstige gezichten. Ze verdwijnen met hun volbeladen fietsen. Ik ga terug. Een vermoeide Engelsman stapt achter me het tuinhek
door en verdwijnt in onze gang. Zijn gezicht is zwart van stof, modder
en kruitdamp. We zeggen niets, kijken elkaar alleen maar even aan.
Met onrustbarende zekerheid weet ik, dat we nu in de frontlinie zijn
gekomen. Ik zie alles reeds voor me: Engelsen verschanst in de huizen
van de Paasberg. Oprukkende Duitsers. Hamerende mitrailleurs. Barstende handgranaten. Tanks. Ik huiver.
Achter me roept een soldaat zijn kameraad een bevel toe. Schouderophalend komt hij ons huis weer uit en voegt zich bij de andere Engelsen.
Ons huis schijnt niet bezet te worden. Nog niet. Door de versplinterde
etalageramen van Gerritsens meubelzaak verdwijnen ze.
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Ik kan het glas horen breken onder hun zware soldatenschoenen. Een ogenblik later verschijnen helmen achter de ramen van de bovenverdieping.
Dan zie ik niets meer. Een laatste blik naar buiten. Overal zwaargewapende Engelsen. Uun gezichten hebben een grimmige en verbeten uitdrukking. Snel loop ik de gang door. Ga haastig de trap af. Ik ben weer in
veilige haven. We kunnen nu ruim, haast koninklijk, zitten. Het is bijna niet te geloven, dat we vannacht op elkaar geperst zaten. Waar z~~.
het groepje vluchtelingen onderdak vinden? Waar zal een kelder zijn
die groot genoeg is om hen allen te herbergen? Graag hadden wij het gedaan, als we maar gekund hadden. Het is niet meer dan een staaltje van
plicht om mensen in nood onderdak te verschaffen. Menselijkheid en vaderlandsliefde gebieden dat. Maar het onmogelijke kan en mag niet gevraagd worden. We hopen van harte, dat onze dorpsgenoten een nieuw en
ruimer "tehuis" zullen vinden.
In het kort vertel ik wat ik op straat gezien heb. De anderen verbleken. Veel verstand van oorlog hebben ze niet, maar ze weten drommels
goed,wat uit de gewijzigde omstandigheden kan voortvloeien: straat~n
huis-aan-huisgevechten en alle gruwelen die ermee gepaard gaan.
We zwijgen. Wanneer zal dat vreselijke over ons komen? De verbitterde
gevechten van huis tot huis en van man tegen man? We hebben in de kranten toch vaak genoeg de foto's van de strijd in Normandig gezien!
Wanneer zullen er handgranaten in de huizen van onze straat worden gesmeten om de laatste tegenstand te breken? We weten het niet. We weten
alleen, dat de hel zal zijn ontketend als het zover komt. We willen er
niet aan denken en toch zijn we er vol van.
Het is hard gaan regenen. Monotoon tikt elke seconde een druppel water
op de matras die het keldergat bedekt. Het klinkt nerveus makend in de
doodse stilte die om ons hangt als buiten het schieten een ogenblik
verflauwt. We wachten in angstige onzekerheid. Het maakt ons nerveus.
We weten nu, dat .het noodlot onheilspellend en dreigend naderbij komt.
Hoe gruwelijk de granaten ook mogen zijn, de onzekerheid tast ons zelfvertrouwen en onze zelfbeheersing oneindig veel meer aan.
Leen, Finy en ik zitten bij elkaar. Samen bespreken we de ontstane situatie. Die is er voor ons niet gemakkelijker op geworden nu de Engelsen zich in de huizen van de Paasberg genesteld hebben. We zullen nog
moeilijke ogenblikken krijgen. Dat verwachten we en daarop stellen we
ons in. We weten echter oo k , dat de Engelsen ons niet in de steek gelaten hebben. Hun aanwezigheid stemt ons - ondanks het verschrikkelijke
dat ons juist daardoor zou kunnen treffen - dankbaar. De Engelsen zullen vechten. We hebben vaak gehoord, dat Engelsen taaie verdedigers
zijn. Misschien zullen ze de oprukkende Duitsers terugdrijven, op een
afstand houden althans. We fluisteren zacht. De anderen hoeven niet te
horen waarover we praten. Het zou hen alleen nog angstiger en onzekerder maken. Hun geschokte zenuwen zouden er nog meer door op de proef
worden gesteld. En dat willen we ten koste van alles vermijden.
Het regent gestadig. Door het kapotte dak stroomt de regen in stralen
naar beneden. De trap langs, de gang in. Doorweekt alles met koude natheid. Ons huis heeft - nu het dak stuk is - net als in de Romeinse tijd
* een irnpluvium. Met dit verschil, dat het water nu niet in een met bloemen omrankte bak wordt opgevangen.
Nu loopt het onbelemmerd langs de traptreden, dringt door kieren en openingen en sijpelt eerst druppelsgewijs, daarna in stralen in de kelder. De druppels petsen onder aan de keldertrap op de blauwe plavuizen.
Met de regelmaat van een uurwerk.
- - Tik ... tik ..• tik. Naargeestig. Het geluid irriteert ons.
Een onbehaaglijk gevoel maakt zich van ons meester.

* Opm, Een ondiep bassin in Romeinse huizen voor het opvangen van regenwater.
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Monotoon tikken de druppels omlaag. Op de vloer. Onafgebroken. Er vormen zich reeds kleine plasjes. We moeten onze matrassen verslepen.
We zullen ze nog dichter bij elkaar moeten schuiven. We leggen ze in
de uiterste hoek bij het raam. Het is het begin van het einde. We maken onszelf niets wijs. We weten, dat spoedig de tijd zal aanbreken,
dat onze veilige kelder ons niet langer onderdak kan bieden. De regen is een offensief tegen ons begonnen. Geniepig, listig, sluipend
komt hij op ons af en ontneemt ons de kleine ruimte die we nog hebben centimeter na centimeter. Granaten hebben onze kelder niet klein
kunnen krijgen. Miezerig regenwater zal ons kunnen doen capituleren.
Het is belachelijk, maar waar. Als de regen aanhoudt, wordt de toestand spoedig onhoudbaar. Mevrouw Drost wil eigenlijk al weg. We nemen haar plan niet ernstig. Haar zenuwen zijn zo geschokt, dat ze
niet nuchter en zakelijk meer kan denken. Ze staart voor zich uit alsof ze volkomen los is van de dingen die om ons heen gebeuren. De regen drupt omlaag. Steeds groter worden de plassen water. We moeten
iets doen. "Als we eens een zeil spanden", oppert iemand. Ja, een
zeil. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Meneer Gerritsen heeft een
groot dekzeil. Als we dat zouden kunnen lenen zouden we "uit de brand"
zijn. Vader gaat er op uit. Rustig. Het oorlogsgeweld schijnt hem
niet te deren. Is hij er immuun voor, of zijn zijn zenuwen zo van
streek, dat hij geen angst meer voelt? We weten het niet. Zijn schoenen doen het riet in de keuken kraken. Even later horen we hem bij
Gerritsen op de achterdeur bonken. Zwak dringt stemmengemompel tot
ons door. Een minuut later is hij terug. Met het zeil. Het is groot,
bruin en waterdicht. Een helper tegen de oprukkende watervloed.
Vader, Leen en ik spannen het over de trap die naar de bovenverdieping leidt. Hoe dichter bij de oorsprong, des te effectiever. Het beste zou natuurlijk zijn als we het zeil over het kapotte dak zouden
kunnen gooien. Maar zo hoog durven we ons niet te wagen. Dat zou al
te roekeloos zijn. Zo goed mogelijk brengen we het beschuttende zeil
aan. Langzaam dalen we de trap af. Trekken hier en daar nog een plooi
recht. We kunnen best tevreden zijn over ons werk. Als we in de kelder zijn teruggekeerd ontdekken we al snel, dat de druppels weer met
regelmatige tussenpozen op de vloer tikken. Tik •.. tik ... drup ... drup.
De kieren en gaten zijn op deze manier niet te stoppen. Onze hoop is
gevestigd op het einde van de regen. Alleen dan zullen we van deze
overlast bevrijd zijn. Het is vrij rustig om ons heen geworden. ~et is
de onheilspellende stilte die altijd aan oorverdovend lawaai vooraf
schijnt te gaan. Zo rustig is het, dat we zelfs bezoek krijgen. Mevrouw Germeraad en mevrouw Van der Meiden komen even overwippen. Ze
kijken met kennersblikken de kelder rond. Hun ogen zeggen: "Jullie
zitten hier zo kwaad nog niet". Ook hun gezichten vertonen sporen
van angst en slapeloosheid. Bij mevrouw Van der Meiden komt de Hollandse huisvrouw boven. "U moet de gangloper daar niet laten liggen.
Zonde in al dat water". Ik zou aan zo iets nooit gedacht hebben. Moeder waarschijnlijk ook niet. Met hun drie~n slepen ze de loper uit
de gang. Rollen hem op en leggen hem in de studeerkamer."Ziezo",
zegt mevrouw Van der Meiden. "Het zou zonde zijn van zo'n mooie loper". Met een opgewekt "sterkte, hoor" verdwijnen ze door de kale
gang. Vader gaat zelfs een praatje maken op straat. Met Van Brakel
spreekt hij over de situati~.Het is vreemd. Links en rechts van ons
zijn de huizen bezet. Elk ogenblik kan een verbitterd gevecht ontbranden. En toch staan die twee rust,igop straat te praten. Een enkele granaat huilt over, maar slaat ver naar het zuiden in.
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Onze angst voor de komende dingen vermind ert . Tot nu toe is er niets
gebeurd. Dat geeft de burger moed. De reg e n wordt minder. Een garantie dat het straks niet weer zal gaan regenen hebb en we echter niet.
Daarom halen we het zeil naar beneden en spannen h et boven het keldertrapgat. Een grote punt die overschiet kunn en we goed gebruiken om de
sc h ild erstukk e n droog te houden. We zijn tevreden over ons werk . Het
zei l hangt goed. Alleen ontneemt het ons het beetje licht dat door de
geopende deur naar binnen komt. We zitten bij elkaar.Het is halfdonker
om ons heen. Nauwkeurig kijk ik rond,sp e ur e nd of er n og iets geregeld
moet word e n.Zitten de strozakken bij h e t r aam wel goed? Liggen schop
en bijl bij de hand? Straks, als de strijd ook hier zou ontbran d en,
mo ete n we klaar zijn. Ik kijk rond, maar kan geen spoor v an nalat igh ei d ontdekken . De kelder is in orde.
Mevrouw Drost staart voor zich uit. Het b eg int weer te regenen. Drupp e ls glippen tussen het zeil en d e muur naar ben e d en .
Mevrouw Drost staat op . "Ik ga ergens anders heen. Ik wil me hier niet
nat laten regenen". De omstandighed e n hebb e n h aar uit haar even wic ht
gebracht. Meteen klimt ze de trap op. "Moeder, blijf hi er !", smee k t
Finy . Mevrouw geeft geen antwoord. De deur bonkt dicht. We kijken elkaar aan. Finy's gezicht is bleek van sc hrik. Dan gaat de deur we er
open. Voeten stommel e n op de trap. De angst voor het sc hi eten bl ij kt
toch groter te zijn dan het ongeri e f van een beetj e water. Nu zit ze
weer stil voor zich uit te staren en prevelt af e n toe het "On ze Vader".
We zijn vervuld van medelijden. De hele situatie mo et haar sterk h ebben aangegrepen. Zelfs mensen met stalen zenuwen is de voortdurende
spanning soms net te veel. Zelfs bij de toch flegmatieke Engelsen heb ben we af en toe de angst bespeurd. Zelf zijn we ook al zo geirriteerd
geraakt , dat het halfluide geprevel op onze zenuwen begint t e wer ken.
Eigenlijk zou je eens goed willen razen en tier e n, vl oe ken d esnoods .
Maar toch behoudt ons medelijden de overhand. Het is allemaal h eel
triest. Nog drie keer wil mevrouw naar boven. F in y ro ept e n smeekt.
Ba rst tenslotte in een huilbui uit. Drie keer komt ha a r moed er toc h
weer terug. We weten langzamerhand wel, dat ze toch d e straat niet op
durft. We laten haar daarom maar kalm haar gang gaan. Dat is in dergelijke gevallen nog altijd de beste remedie.
Me t onze ruggen zitten we tegen d e aardappelkist. Onze oge n v allen
steeds dicht. We hebben vannacht ook bijna ni et geslapen. Met roken
proberen we ons wakker te houden. Naa st elkaar liggen we op de matrassen . Mevrouw Drost en Finy onder een bontm antel, Lee n en ik onder een
deken. Het waxientj e twinkelt. Na ast mijn hoo fd , zo voo r het grijpen ,
ligt d e zaklantaarn die ik nog niet aa n de orderly op "T afelberg" heb
kunnen teruggeven . We slapen . Soms schrikken we wakker. Het is h eel
stil in de kelder. We zijn klu izenaars geworden. Levend in een hol onder de grond. Afgesloten van de buitenwereld. Alleen met onszelf , met
onze zorgen en angsten . We slapen, we eten, we zitten, we liggen , samenhokkend in een koude stenen ke lder. Slechts met h et bewustzijn:
"Hi e r is het ve ili g". Heel ons denken en handel en dra ait om dat ene
woordje: ve i ligheid.
In trieste ee ntonige e e nzaamheid gaan de uren voorb ij . Dag en nacht
zij n vrijwel h e tzelfde. De dag is halfduister en d e n acht is ook halfduister . Dagen achtereen brandt nu al ons flakkerende kaarsvlammetje.
Het lijkt ons eindeloos lang geleden dat we de k e lder in gereedheid
brachten.

* Opm. Zie verslag van maandagavond, bladzijd e 36 onderaan.
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Onze gedachten beperken zich tot de dingen die rondom ons gebeuren.
Al het andere is vervaagd en opzij gedrongen. Het lijkt, of we geen
andere belangstelling meer hebben dan voor granaten, machinegeweren,
kanonnen en tanks, voor leven en dood. Dat is ook heel begrijpelijk.
Alles valt weg als de dood loert en probeert je het leven te ontnemen.
Dan blijft alleen de naakte drang tot zelfbehoud die alle mensen eigen is over. Daarom schuilen we weg tussen de beschermende muren van
dit onderaardse hol. Als we slapen verontrust het oorlogsgeweld ons
niet. Het lijkt dan of er een oneindige stilte over ons gekomen is.
In onze dromen bestaan kanonnen en tanks niet.
Ik schrik wakker uit een diepe slaap. Mijn keel is droog als leer.
Een slok water. Meer kunnen we niet missen. Naast me liggen de anderen.
Slapen ze of rusten ze alleen maar? Er is niemand om mee te praten.
Ik lig met mijn gedachten alleen, stil luisterend naar het geraas van
de slag. Piekerend en filosoferend. Steeds weer dringt zich de gedachte aan straat- en huisgevechten aan me op. Mijn gedachten dwalen af
naar de frontbeschrijvingen uit de Eerste Wereldoorlog. Naar de bekende boeken van Erich Maria Remarque en Henri Barbusse, "Im Westen nichts
Neues" ("Van het westelijk front geen nieuws") en "Le Feu" ("Het Vuur'').
Enkele malen heb ik die boeken gelezen. Ze hebben me geboeid tot de
laatste letter. Ik heb geprobeerd me in te leven in de sfeer, me te
verplaatsen in die hel van dood en ellende. Ik heb mezelf dikwijls
wijsgemaakt, dat ik me alles uitstekend kon voorstellen. Nu bemerk ik,
hoe bedroevend slecht mijn voorstellingsvermogen geweest is.
Me inlevend in de frontverhalen van toen zou ik misschien een hele waaghals geweest zijn, enkel en alleen, omdat ik van de werkelijkheid geen
flauw besef had. Nu ik de gruwelijke realiteit aan den lijve ondervind,
en ervaren heb hoe je in elkaar krimpt als een granaat vlak bij je
ontploft, nu pas besef ik, hoezeer ik me heb vergist. Idealiseren is
er nu niet meer bij. Ik ben een heel gewoon angstig mens, schichtig
luisterend naar het oorlogsgeweld om ons heen. Hoe kunstig · e~ indringend die oorlogsboeken ook geschreven mogen zijn, ze geven toch altijd
slechts een flauwe afschaduwing van de gruwelijke realiteit.
Je leest ze, denkt er alles van te weten. Tot de werkelijkheid komt,
honderd maal erger dan de schrilste beschrijving.
Ik rook en pieker. Flitsen van de afgelopen dagen woelen door mijn
hoofd. De anderen zijn wakker geworden. We verdelen scheepsbeschuiten.
Brood hebben we niet meer. We zullen moeten leven van weck en harde
scheepsbeschuit. De meesten van ons eten niet veel. Ze leven op hun
zenuwen. Leen laat zijn gewonde been verbinden. De wond ziet er grauw
en vuil uit. We doen er een schoon verband doordrenkt met mercurochroom op. Nog steeds is het tamelijk rustig in onze omgeving.
Nu d e Engelsen zich in het westen van ons dorp hebben vastgebeten is
onze hoop op een snelle Britse overwinning weggegbd. Stap voor stap
zijn de Engelsen teruggedrongen. We weten, dat alleen een snelle komst
van het Tweede Leger ons uit onze benarde positie zal kunnen verlossen.
Ons dorp wordt stelselmatig verwoest door de opdringende maalstroom
van de oorlog. De Engelsen weten van geen wijken. De Duitsers zullen
de rechter Rijnoever nooit in Engelse handen dulden. Het gaat hard tegen hard en wij zitten er midden tussen.
Buiten strijden de tegenstanders, vermoorden elkaar met allerlei wapentuig. Daar liggen de doden bij tientallen. Tot voor kort nog levende wezens, net als wij, voor wie de oorlog en alles wat er mee samenhangt, een gruwel is.
Opm. "Im Westen nichts Neues", geschreven in 1929
H Le Feu",
geschreven - in 1916.
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Sommigen ziJn de strijd en de dood ingejaagd om de machtshonger van
een bezeten man en zijn kliek te bevredigen. Anderen sterven omdat ze
aan overheersing en onderdrukking een einde willen maken.
Buiten vermoordt de ene mens de andere. Opgezweept door de oorlogsroes
of door de drang tot zelfbehoud. Dat doen mensen elkaar aan die wellicht goede vrienden van elkaar hadden kunnen zijn. Nu sneuvelen ze als
slachtoffers van een waanzinnige oorlog.
En binnen? Binnen angstige burgers wegschuilend voor het geweld van de
slag. Gewone mensen die vanuit een rustig leventje in een hel van verschrikking zijn terechtgekomen. Hun kinderen huilen. Hun bezit wordt
verwoest of verbrand. Ze zitten tussen de strijdende partijen. Maar de
hoop, dat alles uiteindelijk nog goed zal komen hebben ze nog niet helemaal opgegeven . Ondanks de verschrikkingen waarin ze zijn terechtgekomen blijven ze zich verbonden voelen met de jongens uit Yorkshire,
Kent , Wales en Schotland of uit welk ander graafschap of uit welke andere stree k dan ook die voor hun bevrijding neerdaalden uit de blauwe
hemel .
We knabbelen aan onze scheepsbeschuiten . Drinken af en toe een slok water. On ze v oorraad is onrustbarend geslonken. We branden van verlangen
iets nieuws over het verloop van de gevechten te vernemen. In ons kleine ge r soleerde wereldje dringt geen nieuws van buiten door. We kunnen
slechts raden en gissen. De ware stand van zaken blijft in een geheimzinn i g duister verborgen . Waar is de hoofdmacht? Deze vraag dringt
zich steeds meer aan ons op . We vermoeden ergens in de buurt van Elst.
Vermoedens, vragen, gissingen . Afwachten, hopen en bidden is het enige
dat ons rest .
Naargeestig tikt de regen door de open vensters in de kamers. Drupt
ook in onze schuilplaats. Maakt onze gedachten nog somberder.
Leen peutert granaatscherfjes uit zijn borst en schouders . Donderend
rollen de mokerslagen van de artillerie door de lucht. Vanuit het oosten en noorden hagelen granaten op ons mooie dorp. Verwoesten of verbranden zijn huizen. Scheuren zijn prachtig natuurschoon aan flarden.
Het vuur ligt nu ver achter ons. Sinds gisteren hebben we geen voltreffers meer gehad . We zijn er dankbaar voor.
Al rokend praten we de uren voorbij. We praten over de oorlog. Natuurlijk . Andere dingen interesseren ons op het ogenblik niet.
In een rij liggen we naast elkaar. Nu en dan dommelen we in op onze matrassen. Dan is het stil om ons h een . Dan valt het geraas van de slag
des te zwaarder op ons neer. Maar we horen het slechts als een flauwe
nagalm in ons onderbewustzijn. Slaap i s voor ons een geschenk uit de
hemel . Hij maakt ons voor korte tijd los uit het wereldje waarin we
moeten leven. De slaap geeft ons nieuwe moed en nieuwe kracht. In de
slaap vergeten we even onze zorgen, onze angsten en onze twijfels.
We slapen als rozen. Nu en dan schrikt een van ons wakker als een granaat wat dichter in de buurt ontploft.
De tijd tikt voorbij. De een na de ander ontwaakt. Het loopt tegen vijven. Suf kijken we om ons heen. Kunne n ons soms even niet realiseren
waa r we zijn. Dan , met een schok, zijn we weer in de werkelijkheid terug .
Leen beweegt zijn gewonde been. Zijn gezicht vertrekt van pijn. Het
gaat niet goed met de smerige wond. Onze sigaretten gloeien in het
halfduister . Uit de witte cylindertjes zuigen we kalmte en troost.
Een sigaret betekent veel voor ons, net als voor onze Engelse vrienden.
We kunnen er niet buiten. Vreemd, maar waar . Een, twee boterhammen minder per dag? Het kan ons weinig schelen. Het niet hebben van sigaretten
zou i n de gegeven omstandigheden het ergste zijn dat ons zou kunnen
over k o me n .
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Het waxinelichtje flakkert in een laatste opleving. Nog een keer
schiet een spits tongetje omhoog. Dan is het opgebrand. We grabbelen in de kist. Een minuut later twinkelt een nieuw lichtje ons vriendelijk tegen. Tot ook dit de hopeloze strijd tegen de voortdurende
duisternis moet opgeven en sterft in een laatste opflikkering .
En dat zal doorgaan tot de voorraad opgebrand is.
Leen vertelt iets over zijn avonturen in "de Oost". Over vliegende
vissen en over de onvergetelijke aanblik van de lichtende zee.
Over huis-aan-huisgevechten spreekt niemand meer. Op de achtergrond
is de vrees ervoor steeds aanwezig. Het vleugje licht dat door de
kier bij het kelderraam naar binnen valt vermindert snel in sterkte.
Het begint te schemeren. Nieuwe voorraden zullen vandaag niet meer
komen. Zijn ze niet meer nodig? Is het leger dat ons moet ontzetten
al zo dichtbij? We weten het niet.
Abrupt zwijgen we. Klinken buiten geen voetstappen? We luisteren gespannen. Kijken elkaar veelbetekene n d aan. Vlakbij begint een machinegeweer te hameren. Zo dichtbij als we nog niet eerder hebben gehoord. In ijlmars komt de angst weer op ons af. Het is zover. We weten het nu. Hoe vreemd het ook klinkt, eigenlijk zijn we er blij om.
Alles is beter dan de vreselijke onzekerheid die het restant van onze zelfbeheersing steeds verder doet afbrokkelen. Met opgeheven hoofden luisteren we. Zware voetstappen knarsen op het grint. Gedempte
stemmen brommen. De voeistappen komen dichterbij. In ademloze spanning en angstige onzekerheid wachten we. Naast het kelderraam, in de
tuin, schuifelen voeten. Zachtjes knarst het grint. Dan houdt het
geschuifel op. Een tak kraakt. Stemmen fluisteren in de duisternis
die is ingevallen. We kunnen ze niet definigren. De anderen zijn uit
hun hoekje gekomen. We beginnen luid te praten. Dat is de enige maatregel die we kunnen treffen. Ze moeten buiten kunnen horen, dat er
burgers in de kelder zijn en geen soldaten. Anders zouden ze aanstonds een handgranaat naar binnen kunnen smijten. Een soldaat neemt
in dergelijke omstandigheden geen risico. We praten daarom luid.
Vrouwenstemmen klinken boven alles uit. Nu zullen ze daarbuiten toch
moeten begrijpen, dat hier vreedzame burgers zijn .
Onze stille kelder is plotseling vol rumoer. We praten met luide
stemmen. Waarover is niet belangrijk. Het enige dat telt is, dat we
ons laten horen. We praten als het ware voor ons leven. Wild door
elkaar. Nooit hebben we gedacht, dat het nog eens zo ver met ons zou
komen . Onze stemmen klinken hard in de stenen ruimte. Het is tragisch en komisch tegelijk. Angstvallig vermijden we Engelse of Duitse woordeg. Niemand van de mannen daar buiten - vriend of vijand mag een verkeerde conclusie kunnen trekken. Het zou onze dood kunnen
zijn. Nog even horen we het gebrom van mannenstemmen. Dan klinkt opnieuw geschuifel van voeten in het gras. Even later bonken zware
voetstappen op de keukenvloer. Krakend breken glas en riet onder de
zware soldatenschoenen. Hol galmt het geluid door de nu kale stenen
gang. In angstige spanning wachten we. We houden onze adem in. Wie
zullen aanstonds verschijnen? Engelsen of Duitsers?
Boven onze hoofden gaan deuren open en dicht.
Ze zoeken blijkbaar naar de toegnng tot de kel<le~. De voetstappen komen nader. Houden halt voor de deur. Onze handen trillen van spanning. Op onze voorhoofden staat het klamme zweet.
De kruk van de deur wordt omgedraaid. De deur gaat open. Schemerig
licht valt naar binnen. Tegen het diffuse licht tekenen zich twee
gestalten af. Dan jubelt het in onze harten. We zien hoge schoenen,
bruingele enkelstukken en Engelse helmen.
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Goddank. Voorzichtig dalen de mannen in de kelder af. Laten hun zaklampen door de ruimte spelen. De geweren zijn schietklaar schuin omlaag gericht. Onder de zware helmen zien we de gezichten.
Zwart van stof , slijk en kruitdamp. De vervuilde camouflagejassen maken hun v erschijning tot iets spookachtigs en sinisters, tot iets
vriendelijks en vertrouwds tegelijk.
Ze dragen handgranaten en over hun schouders hangen patroonbanden vol
geelkoperen patronen.
Ze blijven halverwege de trap staan. Houden hun geweren op de kelde~tuimte gericht, vingers gekromd om de trekker. Twee paar ogen nemen de omgeving op met de speurende blik van frontsoldaten.Ze zijn
steeds op hun hoede.
Dan vestigen ze hun blikken op ons. Ze kijken ons een voor een aan.
Hun ogen dwalen van ons naar het vriendelijke kaarsvlammetje.
Het moet de beide mannen vreemd te moede zijn, zo, vanuit de hitte
van het gevecht, in een wereld van betrekkelijke veiligheid en comfort verzeild te zijn geraakt.
Dat realiseren zij zich de eerste ogenblikken niet. In hun omstandigheden is alles wat ze tegenkomen bij voorbaat verdacht. Ze zijn
soldaten en daarom voortdurend o~- ~~n hoede.
Ze dalen de laatste traptreden af. Zetten hun geweren even tegen de
muur, lichten de helmen van het hoofd en wissen zich met roetzwarte
handen het zweet van het voorhoofd.
Dan vragen ze naar "the owner of the house". Vader komt naar voren.
Ze zijn heel ernstig als ze zeggen: "We are so sorry, Sir, but we
have to sho~t in your house. Stay in the cellar, you are safe here''.
We weten nu heel zeker, dat ons huis in de frontlinie is gekomen en
door de Engelsen verdedigd zal worden.
Hun blikken glijden nog even langs de met inmaakvruchten beladen
planken. Nog diep onder de indruk van wat we zojuist hebben gehoord,
vergeten we - onvergeeflijk eigenlijk - hen een paar flessen aan te
bieden.
Ze vragen nog bescheiden om een beetje water uit onze emmer.
Dan draaien ze zich om, wensen ons het allerbeste en klimmen terug
naar de zijgang. We horen even later hun voetstappen overal in het
huis. Ze zoeken naar de beste plaats om zich te verdedigen.
Deuren gaan open en dicht. Met gedempte stemmen geven ze elkaar aanwijzingen. Dan horen we hun zware schoenen op de houten trap boven
ons. Door de achterzijde van het pannendak, waarin normaal slechts
een klein klapraam zit, hebben ze ee n goed zicht op de tuinen achter ons huis.
De dakpannen zijn daar immers bij de granaatinslagen van gisteren
verbrijzeld en verschoven. We horen heel duidelijk, dat de mannen op
de zolder heen en weer lopen, zoekend naar een goede schietpositie.
We horen het verschuiven van dakpannen en het gereedmaken van de wapens.
Beng, beng. Het geluid davert door het huis. Het zijn harde, genadeloze knallen. Ze dringen satanisch hard door in onze schuilplaats.
Elk ogenblik verwachten we het hamerend antwoord van een Duits machinegeweer. Maar het blijft stil aan de andere kant van de tuinen,
bij de Annastraat, waar - naar we vermoeden - de Duitsers zich in
de huizen hebben genesteld. We horen alleen de droge knallen van de
Engelse geweren boven ons hoofd.
Uit de huizen links van ons beginnen nu ook mitrailleurs te ratelen.
Er staat er een opgesteld in het achterbovenraam van het huis van
Gerritsen.
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Het geratel slaat o ve r on~ heen me t oorverdoven d geweld. Uiterlijk
kalm luisteren we. Inw end ig word en we v erteerd door een o ndra agl ij~
ke spanni ng. Grendels wo rden met klikk end geluid omgelegd . Nieuw e p atronen in de maga z ijn e n geschoven.
"Ze zien zeker ie t s ", fluist e rt Leen in mijn oor . "Anders zouden ze
niet zo te keer gaan. Ze zullen hun munitie niet nodeloos verspillen~.
Ik knik. Ze zien ste llig iets in de donk ere tuinen. Mi sschien ee n
Duit ser di e ee n betere posit ie wil innemen. I k h oop vurig, d at het Engel se vuur de Duitser s op ee n afstand kan h oude n. We zijn dankbaar,
dat de Engels e n hun sc hutt ers post op zolder en in de k eu k en hebben
gevestigd en ni et in onze kelder. Ze zouden vanuit de kelder ook geen
enkel zicht hebb e n op d e achtertuinen. Ma ar aa nw ezigheid v an Engelsen
in de keld er zo u de Duitsers - als ze komen - in de verleiding kunn en brengen handgranat en n aar binnen te smijten om de laats t e tege n stand op te ruimen. Met de aanwezigheid v an burgers wor dt lang niet altijd rekening gehouden. In de hitt e van de strijd wordt me t burgers
ma ar á1 t e vaak geen rekening gehouden.
Af en toe knall en bov e n ons sa lvo' s . Het vuur wordt niet beantwoord.
Mak en de Duitsers van de duisternis gebruik om naderbij te slui p en en
onze hui zen onverhoeds te over vall en? We weten het niet.
Nog ee n salvo r atelt boven onze hoofden. Droog en scherp . Dan word t het
stil. Er v erlope n v e r sc h eidene minut en . Geen geluid verbreekt de stilte.
Op de tr ap naar de b ovenverdie pin g bonken voetstappen. Even later __
kra akt buit en het grint. Gedempte s t emmen brommen. Een deur klept.
We kijken el kaar aa ~. Geen geklos van soldatensc h oenen, geen gestommel, geen ge klik van geweergrendels. Wat hangt ons nu weer boven het
hoofd?
In de tuin e n kraken struiken. We horen zachte voet st app e n van sluipende mannen. Ons huis lijkt verlat en . Was h et schoots veld niet goed?
Mo c h t er zo di c ht in d e buurt van ee n h ospitaal niet wo rden geschoten? We komen er niet achter. Als we na een tijdje g es pannen wachten
nog steeds niets meer horen nemen we maar aan, dat de Engelsen ons
huis verlaten h ebben.
We zitten bij elkaar. In onze oren n og het geknal van d e gew e ren. Enigszins gerustgesteld dr aaie n we nieuwe sigaretten en knabbelen aan d e
voedzame maar smakeloze scheepsbeschuiten.
In het huis van Gerritsen begint de mitraill e ur weer te ratelen. Lan ge vuurstoten doen alle andere geluiden voor een ogenblik verstommen.
Vanuit de huizen bij de Annastraat hor e n we ee n Du its machi negeweer
antwoorden, We b e ginnen lang z amerhand de geluiden v a n de En-gels-een Duitse wapens te ondersch ei den. Het k o mt ons vo or , dat het geratel van de
Duitse Spandaus meedogenloz e r en agressiever is. De stilte die een
tijdlang om ons hing is weer wr ee d v er brok e n. In langgerekte s toten
ratelen de automatische wapens. De h el lijkt losgebroken in de donkere achtertuinen.
Leen staart voor z ich u it , _ee n grimmige trek o m zijn mond. Zijn vu isten zijn g ~b ald. Hevig e ex plosi es scheure n de lucht aan flarden.
'' Nou gooi2n di e honden me t handgran aten", sist hij tussen zijn tanden . I n de hel e secto r ratelen de machinegeweren. Daarboven uit verheft d e artil l erie zijn zware stem . Een kakofonie van geluiden slaat
over ons h ee n. Als een vloedgolf die niet te keren is.
Wanneer za l er ee n eind aan k o men?
Opm. We wisten ~oen nog ni et , dat in verband met de beschieting van
a on d e :raag d_e gewonden uit de school waren gegvakueerd naar een
veiliger plaats.
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Dan - als bij toverslag - verstomt het geraas. Nog een enkel schot.
Is de ''bui" over? We kunnen het maar half geloven. Vredige rust heerst
om ons heen. We horen de regen vallen en zachtjes op boruen en struiken in de tuin tikken. Er petsen weer druppels op onze zandzakken.
We zijn opgelucht. Gaan in een gemakkelijker houding zitten.
Slechts af en toe knalt nog een schot.
We voelen het ontbreken van het helse lawaai nu als een leegte. Een
leegte die we onbewust trachten te compenseren door te gaan praten.
Leen en ik beginnen te praten over granaten en handgranaten. Over ·de
uitwerking ervan en over het instellen. Leen vertelt ook het verhaal
van die vriend van zijn broer, die in de meidagen van 1940 op een
landmijn trapte. Hij merkte het pas, toen hij er op stond. Onder zijn
voet had hij toen de ontsteking uit het gevaarlijke ding gehaald.
Hij bracht er het leven af, maar zijn haren waren grijs geworden door
de folterende doodsangst die hij had uit8estaan.
Leen schudt zijn hoofd alsof hij wil zeggen: "Ik moest zulke verhalen eigenlijk helemaal niet vertellen".
Ik geef hem een wenk, omdat ik de verschrikte gezichten om me heen
heb gezien. Diplomatiek gaat Leen op een ander onderwerp over.
Hij vertelt over zijn kwajongensstreken. Zegt eerlijk, dat hij een
lastig heerschap was die zijn omgeving veel problemen bezorgde.
"Ze hebbeh heel wat met me te stellen gehad",zegt hij openhartig.
We praten over alles en nog wat. Gruwelverhalen vermijden we angstvallig. De gezichten van de anderen worden weer normaal. Ze zijn lijkt me - zelfs een beetje verbaasd, dat we over kwajongensstreken
als belletje trekken zitten te praten. Als we het over handgranaten
hebben huiveren ze. Als we over gewoneAonschuldige dingen spreken
kijken ze ons aan alsof ze willen zeggen: ''Die zijn gewoon geschift".
Toch doen we het alleen maar,om de constant aanwezige spanning een
beetje te verminderen. Maar dat schijnen de anderen weer niet te begrijpen.
Urenlang praten we. Dat is het enige dat we, als we tenminste niet
slapen, kunnen doen. Nu en dan graaien onze handen in de onuitputtelijk lijkende zak "eigenteelt".
Moeder warmt doperwtjes op. Met een klont boter. Het is standaardmenu onder de grond geworden. Daarna nemen we onze toevlucht tot het
nooit fálend middel om even uit de moeite en zorgen van ons bestaan
te geraken: de slaap. Slaap betekent veel voor ons. Maar niet voor
iedereen is de slaap toeschietelijk. Moeder en Tuuk hebben dagenlang
al haast geen oog dichtgedaan.
In een rij liggen we naast elkaar. Onder dekens en jassen. Met de voeten tegen de muur en met onze hoofden tegen de aardappelkist.
Binnen een paar minuten slapen we. Geen schot kan ons doen ontwaken.
Als we slapen doen we het ook goed.
Eindelijk ontwaak ik. Huiverend kijk ik om me heen. Een koude luchtstroom glipt door het kelderrooster op ons neer.
Mijn deken is nagenoeg verdwenen. Mijn arm rust op de steenkoude
vloer. Dat zal wel weer een flinke verkoudheid opleveren.
Er valt al een smal streepje licht door een kier.
We hebben lang geslapen vannacht.
Vooroorlogs zou je haast zeggen.
Een nieuwe dag staat op het punt aan te breken.
==============m•======za============================================
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ZATERDAG, 23 september 1944.

=============================
Het dreunt en kraakt, ratelt en hamert, giert en fluit buiten.Links
en rechts, voor en achter. Overal. De ramen rammelen.
We zijn ontwaakt. Als een gigantische, satanische wekker heeft het
gebulder van het geschut ons uit onze rust opgeschrikt. We verbazen
ons er niet eens meer over. Het is een vanzelfsprekendheid voor ons
geworden, dat de kanonnen ons in de vroege morgen uit onze dromen
wakker schudden .
Het is ijzig koud in onze schuilplaats. Een geniepige koude wind
glipt door het rooster naar binnen, valt over ons heen en doet ons
huiveren. Het waxinelichtje knipoogt tegen ons. Hoe lang zullen we
nog tegen het vriendelijke vlammetje moeten aankijken? We stellen
een beetje orde op zaken. Veel meer dan matrassen omkeren is het niet.
Daarna vervallen we weer in ons eindeloze nietsdoen. Ruggen tegen de
aardappelkist , vo eten onder een schap . Dan beginnen we ook weer voor
ons uit te staren~ te luisteren naar de chaos van geluiden die van
buiten tot ons doordringt.Het front heeft eindelijk vat op ons gekr egen . Het heeft ons tot een voortdurend nietsdoen veroordeeld.
Het enige dat we nog kunnen doen is luisteren,praten, piekeren,mijmere~,fantaseren en slapen. De wereld om ons heen is gereduceerd tot
een oppervlakte van ten hoogste veertien vierk~nte meter. Ons besef
van tijd is bijna v erloren gegaan. We weten ternauwernood of het morgen of middag is. Met het vaststellen dat de duisternis spoedig zal
invallen hebben we minder moeite. We zien dan de smalle kier bij de
zandzakken op het kelderrooster langzaam donker worden.
Soms houden we ons bezig met het eindeloos bekijken van de inhoud
van de weckflessen op de kelderplanken. Het is een vreemde vorm van
bezigzijn, maar in de gegeven omstandigheden beter dan het slaap ver wekkend e nietsdoen. We bekijken ook elkaars gezichten met een grondigheid die we in het gewone lev en nooit zouden hebben opgebracht.
We zien nu trekken, die ons vroeger nooit zijn opgevallen.
Niet s verstoort vandaag de betrekkelijke rust van ons ondergronds
bestaan. Geen vriendelijk Tommygezicht verschijnt om de hoek van de
deur. Geen kletterende Du itse laars doet ons hart angstig kloppen.
Het lijkt wel, of we aan ons lot zijn overgelaten.
De uren tikken voorbij. Op de "grote'' weg. ratelen de zware kettingen van Duitse tanks.
We verbazen ons er nog steeds over, dat we tot nu toe geen Duitsers
hebben gezien. Gisteren l e k en ze zo dichtbij. Toen verwachtten we
elk ogenblik het uitbreken van verbitterde straatgevechten. Het is
niet gebeurd. Zou het iets te mak en kunnen hebben met de aanwezigheid van drie Britse hospitalen in onze directe omgeving? We kunnen
er alleen maar naar gissen.
Af en toe knabbelen we aan een scheepsbeschuit. Het kauwen kost veel
moeite, maar toch zijn die beschuiten een ware uitkomst voor ons.
Hoe we er aan gekomen zijn is me een raadsel.
Omzichtig en schichtig verdwijnen we om beurten naar de w.c die nu
totaal vervuild is . Het hele leven is erg primitief geworden. Toch
beseffen we ook, dat we nog bevoorrecht zijn boven veel anderen.
We hebben in elk geval ons eigen huis en onze eigen omgeving nog.
We zijn tot nu toe ongedeerd gebleven en kunnen nog in betrekkelijke veiligheid leven.
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We lopen momenteel niet veel gevaar.Zelfs Tuuk gaat vrij rustig de en kele meters heen en terug.
Finy en ik gaan eens boven kijken. We zijn blij, dat het nu wat rustiger om ons heen geworden is en dat we - althans voor korte tijd - de
naargeestige sfeer van de kelder kunnen ontvluchten. We stappen in de
chaos die eens onze keuken was. Geelkoperen patroonhulzen liggen her
en der over de met puin bedekte vloer verspreid. Het daglicht dat we
vandaag pas voor het eerst zien is grauw. Wolken jagen langs de lucht.
Het is een beeld van somberheid dat precies past bij de ellende die over onze streek en over ons dorp gekomen is. In de Annastraat zien we
een granaat inslaan. Een grote zwarte wolk stijgt omhoog.
Dan gaan we naar de voordeur door de gang die er akelig kaal en onherbergzaam uitziet. Op straat is geen levend wezen te bekennen. We kijken
even vluchtig rond in de beide voorkamers. Er is niets bizonders te
zien. We keren terug en gaan Vaders studeerkamer binnen. We zien de
chaos die ons tegengrijnst: de verbrijzelde ruiten, het omlaag hangende plafond, het gescheurde en doorschoten behang en de lugubere bloedvlek op het vloerkleed.
Door de glas-in-loodraampjes hebben we zicht op de schoolgang. In de
gang zien we Engelsen heen en weer lopen. Burgers zien we niet meer.
Ze zijn door de Engelsen naar huis gestuurd of uit eigen beweging weggegaan. Bij de deur zien we een Engelsman die we niet kennen. Hij lacht
tegen ons als hij onze gezichten achter het raam ziet verschijnen.
Met zijn handen maakt hij ons duidelijk, dat we beter kunnen gaan slapen. We schudden onze hoofden en maken het V-teken. De lippen van de
soldaat spellen h~t woord victory. Met zijn vingers maakt hij een Vteken terug. We verlaten de kamer. Een enkele jeep raast voorbij over
de Paasberg. We zien brancards, altijd weer brancards met hun last van
gewonde, van pijn krimpende of met morfine verdoofde mannen. Ook op
straat zien we geen burgers meer. Slechts een eenzame kat sluipt door
de verlaten tuinen, schijnbaar onbewust van de gevaren die haar omringen.
Als we in de kelder zijn teruggekeerd, vervallen we weer in een toestand van somber gepeins.
Eindelijk valt de duisternis in. Een dag vol apathie begint zijn einde
te naderen.
In de late avonduren komt - tot onze grote verwondering - Kees door de
gevaarlijk donkere tuinen naar ons toe. Hij neemt ons mee naar de keuken. We ontstellen. Er woedt een hevige brand in de Annastraat. De
vlammen laaien hoog op naar de donkere hemel. Het is een beangstigend
gezicht. Geblust wordt er niet onder de huidige omstandigheden.Kees
wil erheen, omdat hij denkt, dat het huis van zijn oom en tante in vlammen opgaat. We denken, dat hij wil gaan blussen. Het is nu levensgevaarlijk in de tuinen tussen Paasberg en Annastraat. In de duisternis
met op dé achtergrond het grillige licht van het brandende huis zal
Kees geen enkele kans maken er levend door te komen. Duitsers of Engelsen zullen schieten op elke schim die zich in het Niemandsland vertoont.
Met veel moeite kunnen we Kees er van overtuigen, dat zijn goedbedoelde plan tot mislukken gedoemd is. Dan gaat hij terug naar ziJn eigen
kelder.De brand loopt op zijn eind. Het huis wordt geheel door het vuur
verteerd.

* Opm. We wisten toen nog niet, dat de school in verband met de beschieting van 21 september inmiddels door het R.A.M.C ontruimd was.
Het gebouw werd daarna in de verdedigingslinie opgenomen.
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De uitslaande brand in de Annastraat h eeft ons erg aan het schrikken gemaakt. We voelen, dat de oorlog steeds dichter bij komt.
Onze ongerustheid komt met rasse schreden terug. Waarom is het zo
rustig in onze omgeving? Is het de stilte voor de storm die op
komst is? Ieder schijnt heel ernstig over de toekomst na te denken.
Wat zal er van ons worden?
We hebben er allemaal zo onze gedachten over. Maar er is niemand
die het waagt zijn •diepste gedachten en gevoelens u it te spreken.
Het is Leen die tenslotte de stilte verbre e kt en ons voor een beslissing plaatst. Hij heeft kennelijk ook lang over onze situatie
nagedacht en is tot een conclusie gekomen.
"Meneer Lammerts", zegt hij tegen Vader. "Ik zou graag ee ns heel
er n stig willen praten. We zijn in een heel moeilijke situatie terechtgekomen. We zitten in het niemandsland tussen de strij dende
partijen. We zijn - misschien over een paar uur al - ons leven niet
meer zeker. De Duitsers zullen zeker aanvallen en de Engelsen zullen zich hardnekkig verdedigen. Misschien roepen ze hun luchtmacht
te hulp om de Duitsers terug te drijven. Het gaat hier net zo, als
het in Normandi~ is gegaan. Misschien brengen de Engelsen verse
troepen over de Rijn. Het wordt hier een strijd om elke straat en
elk huis. We kunnen maar een ding doen: vluchten nu het nog kan".
Leen zwijgt•We zijn van zijn woorden erg geschrokken, maar we heb ben in de paar dagen, dat Leen bij ons is, zijn rust en nuchterheid
leren waarderen.We voelen, dat er een grote kans is, dat hij gelijk
heeft. Leen heeft in zijn jonge leven al veel van de wereld gezien
en al voor hete vuren gestaan. We vertrouwen hem v olkomen en hechten veel waarde aan zijn oordeel. Waarschijnlijk heeft hij gelijk.
Moeten we werkeloos blijven toezien hoe de toestand met het uur in
ons nadeel verslechtert? Het geloof in een snelle Britse overwinning hebben we al lang opgegeven.
Leen heeft gelijk. We zullen zijn voorstel aanvaarden, hoe moeilijk
de beslissing ook moge zijn.
We weten, dat we alleen het hoogstnoodzakelijk e kunnen meenemen.
Dat we huis en haard moeten verlaten. We weten ook, dat we uit de
veilige kelder de onveilige en gevaarl ijke straat op zullen moeten.
Dat stemt ons niet vrolijk.
In welke richting moeten we vluchten? Wat is een zo veilig mogelijke
route? We hebben er geen idee van. Leen, Finy en ik proberen zo'n
route uit te stippelen. We komen tot de conclusie, dat we het beste
in westelijke richting kunnen gaan. Miss chie n over de "Hemelse Berg"
en Wolfheze naar Ede. Naar he~ oosten willen we ni et. Dan komen we
bij de Duitsers terecht. Naar het noorden oo k niet, omdat we weten,
dat daar al dagen hard gevochten wordt. Mi sschien kunnen we ook
naar het zuiden, naar het Benedendorp.
We zullen vertrekken als het helemaal dag geworden is.
Voor de laatste keer eten we onze doperwten met boter. We krijgen
vruchten uit de we ck toe. Zodra het eerste morgenlicht komt zullen
we nog het een en ander bij elkaar zoeken. Veel kan het niet zijn.
We brengen het laatste restje van de nacht dommelend door.
We schrikken dikwijls wakker. Maar ons besluit staat vast: we zullen gaan nu het nog kan.
Ver weg in het oosten zijn de eerste tekenen te zien van een nieuwe dag.

* Opm. Hieruit blijkt wel,dat we van de situatie in het Benedendorp
geen flauw begrip hadden.

---------------------------------=======-------------- -- ============
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ZONDAG,

24 september 1944.

==========================
Schemerig licht valt in de kelder als ik ontwaak. Mijn ogen wenn e n
maar langzaam aan de omgeving. Dan herinner ik me alles. Moeder h ee ft
me gewekt. Het is zover. Finy slaapt nog _Fust~-s~, woelt af en toe. Met
moeite krijgen we haar wakker. Het is zonde om haar t e moeten wek ken.
De slaap doet ons allen zo goed. Maar het moet.
Ze bromt, draait zich onwillig om en ... slaapt. De anderen zijn al op.
1k betwijfel of ze geslapen hebben. Ik zie inwitte gezichten, ingevallen en stoppelige wangen. Met mezelf zal het wel net zo zijn gesteldL_
Het gedonder van het front is oorverdovend. Gierende en huilende granaten. Het is een heksenketel. Het is of een constante geweldige on weersbui zich boven onze hoofden ontlaadt.
Finy is wakker. Snel maken we nu onze voorber eidingen . Mevrouw Drost
heeft een inzinking. Ze wil niet mee. We blijven bij ons plan. Een enkel moment van wankelmoedigheid kan haar in haar voornemen stijven.We
begrijpen heel goed, dat ze tegen ons vertrek opziet als tegen een
berg. Maar het moet. Onwillig geeft ze tenslotte toe.
Dekens worden gepakt, koffers versjouwd. "Kostbaarheden" van elke soort
gaan in de aardappelkist: Perzische tapijten, handwerken die Moeder
met eindeloos geduld heeft gemaakt, de twee radiotoestellen e n de gram mofoonplaten. Een deel van de weck schuiven we onder de ki st.
Het is ongeveer zeven uur. Leens been is pijnlijk. Het zal een zware
mars voor hem worden.
In mijn tas doe ik wat waxientjes, een schroevendraaier en een tang.
Tenslotte een scheerapparaat. Lang zal onze ballingschap niet duren.
Hoogstens een paar weken, denken we. De Engelsen zullen wel komen met
een geweldige overmacht. Ze komen met een groot leger over de Rijn,hoe
dan ook. Toch is er diep in onze harten de twijfel aan een spoedige
afloop van de oorlog. Daarom wil ik graag mijn "go eie '' pak meenemen.
De anderen verklaren me voor gek. Tuuk durft niet naar boven. Ze vraagt
of ik Riekus' portret mee wil nemen.
Leen en ik gaan de gang in en de trap op. We klimmen over puin en stukken dakpan naar de bovenverdieping. Het geweld van de slag slaat nu
meer dan ooit over ons heen. Hoog in de lucht fluiten de granaten.
We lopen snel.
De zolder is een grote ruine. We kijken overal in de grijze bewolkte
lucht. Alles is grijswit van de weggeslagen kalkdeeltjes.
Het projectieapparaat van school, dat we voor de vordering van de
school door de Duitsers op zolder hadden opgeborgen, moet naar een veiliger plaats verhuizen.
Dan ga ik snel naar mijn klerenkast en griJp miJn nu grijsbestoven
blauwe pak. Ook een paar overhemden neem ik mee, maar vergeet in mijn
haast de losse boorden.
De kamers boven zien er gehavend en troosteloos uit. De gordijnen bewegen in de wind. Overal in de muren gapen gaten.
Plafonds hangen naar beneden. Het ligbad,waar in we ons kostbare water
hadden opgeslagen, is doorzeefd met granaatscherven.
Voor Tuuk pak ik de foto van haar verloofde.
Het kamertje aan de straatkant ziet er nog fatsoenlijk uit. In de dozen die dokter Van Maanen afgelopen maandag door juffrouw During had
laten openmaken zitten nog veel snelverbanden. We stoppen er een paar
in onze zakken . Dokter zal het ons niet kwalijk nemen. We zullen ze
misschien hard nodig hebben.
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Boven onze hoofden ronken n u ook weer vliegtuigen. Ze worden vanaf de
grond onder vuur genomen. In de lucht verschijnen zwarte wolkjes van
de exploderende granaten. Scherven vliegen in het rond. We gaan in sneltreinvaart naar beneden. In de gang staan een paar koffers. Daarin zit
ons hele bezit. Meer kunnen we eenvoudig niet meenemen. Alleen wat kleren, waardepapieren, een fototoestel. Daarmee houdt het op.
We willen niet vertrekken zonder onze buren van onze voornemens op de
hoogte te hebben gesteld. Als ze met ons mee willen, goed. Als ze wil len blijven is het ons ook goed. Ze zullen daarover zelf moeten beslissen.
Het is inmiddels acht uur geworden. We beredderen nog een en ander.
Lopen elkaar vaak in de weg.
We zijn nerveus nu we ons besluit in daden moeten omzetten. In de gang
kunnen we rustig werken. Gevaar voor granaten is er momenteel niet in
onze buurt. Het geschut gaat wel heftig te keer, maar het eigenlijke
gevechtsterrein schijnt meer naar het zuidoosten te liggen. Toch kan
er plotseling een serie granaten op ons neerkomen. Dat hebben we donderdagmiddag ook al eens ondervonden. Met afschuwelijke gevolgen.
Het is dus zaak snel de tuinen door te rennen om met de Gerritsens de
situatie te kunnen bespreken. Hollend en struikelend gaat het langs de
fietsenschuur. De konijntjes vliegen op van de schrik. We rennen naar
de achterdeur en trekken die met een ruk open. Dan duikelen we naar
binnen, de gang door, naar de kelderdeur. Vermoeide, bleke angstgezichten kijken naar 0ns op. We dalen snel in de kelder af en leggen zo snel
mogelijk ons plan uit. We laten onze buren de keus, maar doen wel een
beroep op hun gezond verstand. We vertellen hen onomwonden onze schrille toekomstverwachtingen. Het wordt een strijd om voor of tegen. We laten hen rustig discussigren.
In de lucht gonzen en brommen weer talrijke vliegtuigen. Zouden er nieuwe voorraden worden afgeworpen? Boven het gewone geschut en de ratelende mitrailleurs uit verheft de FLAK zijn stem.
Kees en ik komen er even voor uit de kelder en staan op de stoep te kijken. Rinkelend slaan de scherven op de daken van de huizen. We gaan
haastig terug. Als een waterval regenen de scherven neer op de dakpannen van Gerritsens huis. We zijn er erg van geschrokken. Mij heeft de
schrik nog meer te pakken dan Kees. Ik heb sinds donderdag een heilig
ontzag voor granaten gekregen. Ik moet me weer schrap zetten tegen mijn
terugkerende angst. Maar het lukt.
Onder in de kelder bespreekt de familie Gerritsen ons voorstel. De Van
den Brinks zijn er ook. Ze durven onder geen voorwaarde naar buiten .
Mevrouw Gerritsen ziet de toestand niet zo somber in. De jongens zijn
op onze hand. Meneer Gerritsen staart voor zich uit en is niet in staat
een beslissing te nemen. Het is ook zo moeilijk. Vooral voor de ouderen
onder ons. Hun hele leven of althans een groot deel ervan hebben ze in
eigen huis, om eigen haard doorgebracht. Hun huis en hun zaak moeten
ze nu hals over kop verlaten. Het resultaat van jarenlange moeizame arbeid zo in de steek laten. Het is geen kleinigheid dit alles ineens te
moeten loslaten. Tenslotte komt het verlossende woord:"We gaan met jullie mee".
Het wordt een haast je - rep je van belang. Kees moet dit, E.J dat meenemen. Meneer zoekt zijn geldkistje op. Mevrouw haar kleren. Ze werken
in koortsachtige haast. Nu en dan kijk ik even om het hoekje van de
deur.
Duitsers zijn er nergens te zien. Ook geen Engelsen.
Het ziet er naar uit, dat we ons in een soort Niemandsland bevinden.
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We horen de mitrailleurs niet zo dichtbij ratelen als eergisteren.
Ik vermoed, dat de Engelsen tot frontverkorting zijn overgegaan en hele straten of huizengroepen hebben moeten prijsgeven om zo
een hechtere verdedigingslinie te krijgen. Waarom we echter geen Duitsers zien
is ons een raadsel. Misschien weten ze niet, dat er in onze huizen
geen Engelsen meer aanwezig zijn. Misschien zullen ze in een andere
richting gaan aanvallen. We weten het niet.
Nu we definitief weten, dat de Gerritsens met ons mee zullen gaan,
willen we ook zo spoedig mogelijk vertrekken. Het is ons bang te moede.
Ik ontken het niet. We rekken ons vertrek toch nog zo lang mogelijk.
We hollen terug naar huis om nog eenmaal alles te controleren. Moeder
rent heen en weer. Onvervangbare dingen vergeten we. Zo schijnt het
altijd te gaan.
Uit de erkerkamer zijn een zilveren sigarettendoos en een prachtig
reiswekkertje, dat Vader eens van schoolkinderen heeft gekregen, verdwenen. "Meegenomen". Door een landgenoot? Door een Brits soldaat? We
weten het niet. Iedereen kan door de kapotte ramen zo naar binnen
stappen. In het dressoir staat nog het restant van de Bols die Bernhard Wendland en Hans Unterweger voor ons hebben meegebracht. Uit die
fles hebben we samen een paar glaasjes gedronken: op een spoedig einde van de oorlog. Wie had toen kunnen vermoeden, dat ons dorp,zo spoedig na hun vertrek op 16 september, frontgebied zou worden?
Om sterk te zijn drinken Leen en ik het restje dat nog in de fles zit
op. We halen onze winterjassen te voorschijn. Het is geweldig, dat
Moeder daaraan denkt. Mijn hoedje is nergens te vinden. Zonder hoedje
zal het ook wel gaan. De een vliegt nog even hierheen, de ander daarheen- Het zijn nerveuze ogenblikken.
·
Het schieten houdt geen moment op. We zien tegen ons vertrek op als
tegen een berg. Eindelijk zijn we reisvaardig. 't Heeft lang geduurd.
Onze spulletjes staan netjes op een rij. In een Engelse regencape die
we in de keuken hebben gevonden pakken we een paar dekens. We laden
Vaders fiets vol. Mijn fiets,die nog achter het huis tegen de keukenmuur staat, vergeten we. Misschien vinden we twee fietsen in deze omstandigheden alleen maar ballast. Wie zal het weten? Het is een prima fiets met een drieversnellingsnaaf en trommelremmen.(We zullen er
later spijt van krijgen).
Mevrouw Drost en Finy gaan ook nog een en ander halen, thuis, een paar
huizen verderop. Ik ga een eindje mee.
Achter ons huis ligt het bezaaid me t afgeschoten takken van onze hoge
oude denneboom. Op het schoolplein takken van de grote kastanjeboom
waartegen we vroeger voor de meester de bordenwissers uitklopten.
Stukken puin liggen overal verspreid. De achtermuur van het huis is
doorzeefd. De hoek van het dak bij de badkamer is weggeschoten. Granaattrechters gapen me tegen: ondiepe gaten in het grint van de tuin.
De speelplaats is een chaos. Het houten hek ligt aan flarden. Op de
grond liggen - als oud vuil - twee Engelse motorfietsen.
De sombere lucht met de snel voorbijdrijvende wolken maakt het beeld
nog troostelozer. Een levend wezen is nergens te ontdekken. De oren
tuiten van het lawaai dat als een grote deken over alles schijnt heen
te liggen.We worden er langzaam maar zeker enigszins immuun voor.
Finy brengt kleren en twee fietsen mee. We lopen van ons huis naar
Gerritsen en terug. We kijken of de anderen al klaar zijn. We kunnen
nu tegelijk even aan het weer-buiten-zijn wennen.
We raken zodoende over onze keldermentaliteit heen.
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Alles is gereed . De fietsen z1Jn door de tuinpaden naar de Gerritsens
gebracht. Finy laat, zonder het te bes effe n, haar mooie fiets achter.
We zijn allemaal in de war. Onze buren zijn aan het pakke n. Van alles
schijnen ze te willen meenemen. Het is ook zo moeilijk een keus te mamaken. We begrijpen dat heel goed. Toch staan we op hete kolen. De
Van den Brinks beginnen te huilen,als ze zien, dat het ons ernst is.
Ze zullen proberen verderop onderdak te krijgen. Hier een kostuum,daar
een mantel. Het is een bijenkorf van zenuwachtig hollende en vliegende
mensen. Nu en dan hagelen er scherven op het dak. Maar we moeten er
door. Van uitstel komt gemakkelijk afstel.
Het is ongeveer negen uur. Meneer Gerritsen laadt z1Jn nieuwe fiets
vol. Kees heeft het Duitse Mausergeweer, dat hij afgelopen maandag van
de Engelsen had gekregen voor bewezen diensten, in een donkere hoek
van de werkplaats weggestopt. In de gang roken we nog een sigaret. We
hebben er grote behoefte aan.
De fiets blijkt te klein te zijn. In de schuur staat nog een wandelwagentje. Snel wordt het volgepakt. Het ding zakt door onder de zware
last, maar het rijdt. We zijn eindelijk klaar. Alles is opgeladen.
Het is maar een armzalige bagage. We wachten nog even in de gang op
Vader, die de konijnen zal loslaten. Alle dagen heeft hij de diertjes
nog iets te eten kunnen brengen. Nu springen ze monter de vrijheid in.
Totdat ze een kopje kleiner zullen worden gemaakt door ee n burger of
door een of andere hongerige soldaat. Hun staarten verdwijnen tussen
de boerekool.
Dan blazen we het sein: opzadelen. Kees en E.J hebben hun hoeden meegenomen. Het is een vreemd gezicht: Kees met een hoed. De spiegel in
de gang weerkaatst onze bleke gelaatstrekken. We hebben een baard van
bijna een week. Meneer Gerritsen sluit de deur achter zich. We stappen door de etalage van de winkel naar buiten. Zo'n ruim entree heeft
het huis nog nooit gehad. Glasscherven brek en onder onze voeten.
We staan op de Paasberg, onze eigen vertrouwde straat. Een groepje van
twaalf mensen, een paar fietsen en een wandelwagentje. We gaan linksaf om - volgens plan - via de tuin van "Overzicht" en de "Hemelse Berg"
in de richting van Wolfheze en Ede te trekken. Boven onze hoofden rolt
de donder van het geschut. Als valse vogels vliegen de granaten door
de lucht. We lopen achter elkaar, niet gehaast, maar ook niet langzaam.
We werpen een laatste blik op ons huis dat ons zo dierbaar is. Vader
heeft de luiken voor de ramen gedraaid om het huis nog iets van bescherming te geven. Achter de hoge vensterbanken van de schoolramen
aan de straatkant vertonen zich nog Engelsen. Ze lachen ons toe en maken met hun vingers het V-teken. Ze willen ons nog moed inspreken.
Het zijn de iaatstendie ik in leven heb gezien.
We waarschuwen ook onze overburen. Even aarzelen ze. Dan beloven ze
met ons mee te zullen gaan. Ze moeten nog snel een paar spullen bij el~caar zoeken, maar zullen ons dan spoedig achterna komen. Ze weten, welke route we willen volgen.
We zijn maar een armzalig troepje men sen, eenzaam op de doodse en verlaten straat. We zijn alleen temidden van h et geraas van de slag.
We gaan sneller lopen, duwen ons hebben en houden met ons mee.
We naderen snel het zwartgeteerd e houten hek van "Overzicht".
Granaten gieren laag over ons heen. Slaan een eind verder in met dreunend geweld.
Als we onze route handhaven komen we regelrecht in het vagevuur terecht.
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Meneer Gerritsen is de eerste die het gevaar beseft."Terug, jongens",
roept hij. We staan besluiteloos stil. Wat moeten we nu doen? Er is
maar een oplossing: terug naar ons uitgangspunt en een andere route
zien te vinden. Onze fietsen worden snel gekeerd. We gaan terug. Weg
van die verschrikkelijke granatenhagel. Bij elke meter die we afleggen
raken we verder verwijderd van het noodlot dat ons zou hebben getroffen als we zouden zijn doorgelopen. Ziende blind zouden we ons in groot
gevaar hebben begeven.
Onderweg komen we onze overburen, de Germeraads,tegen. Ze sluiten zich
bij ons aan. Een fiets met wat kleren, dat is alles.
In ganzenmars gaan we voorwaarts. We moeten met flinke tussenruimten
lopen. Als er granaten zouden ontploff~n is zo de trefkans minder.
We twijfel en -mm de goede af loop van onze exodus.
_
Links van ons, in de buurt van sportpark "Hartenstein", daveren lichte kanonnen. Antitankgeschut? Even overstemt het geblaf al het andere
lawaai. Speurend , voetje voor voetje, gaan we verder. Daar is de hoek
bij de Pieters b ergseweg met de h eg in de vooruitstekende tuin van dokter Van Ma a nen. Dat lijkt o n s ee n gevaarlijk punt. Wie weet wordt niet
dad e lijk het vuur op ons geope nd als we uit de beschutting van de hoge h eg t e v oorsc h ijn komen.
Kees en ik spieden om de hoek. Rook en nevel hangen over de landerijen
vóór en boven de tennisbanen Óp het sportpark.
Er is geen mens te zien. Doodse verlatenheid. Niemandsland.
We geven een teken: onze colonne kan verder. Veertien nietige mensen
met bleke gezichten midden in een moorddadige slag.
Ik kijk in de richting van het sportpark. In een waas van rook kan ik,
heel onduidelijk en waz i g, maar toch onmiskenbaar, een stuk Engels geschut met een paar artilleristen herkennen. Het kanon geeft "vuur" af.
De granaten hagelen uit de loop. Ze lijken naar het zuidoosten te worden afgevuurd. We hebben de indruk, dat de artilleristen ons niet eens
hebben opgemerkt.
We verlaten de splitsing en komen onder het geboomte bij de winkel van
De Geest. We naderen de kruising bij "Schoonoord". Overal zien we de
sporen van verbitterde ge v echten. Bomen zijn aan flarden geschoten.
Takken afgerukt. De straat is met twijgen en bladeren bedekt. Langs de
kant ligt allerlei oorlogstuig. Het bosje aan de kant van het huis van
de familie Schade is zwaar g ehavend. Bomen en struiken zijn aan splinters geslagen.We komen v l a k voor d e k ruising. Van de omgeving krijgen
we maar vage indrukken. We moe t en i n een paar seconden zo veel in ons
opnemen. We zien slechts verwoesting en chaos. In de voortuin van hotel "Schoonoord" en op de kruising zelf. Op de hoek - aan de Hartensteinse kant - liggen kapotgeschoten Duitse auto's. Op hun zijkant gezakt. Met lekke
banden. Sommige doorschoten, andere aan flarden geslagen door granaatvuur. In de tuin van "Schoonoord" liggen een paar
roerloze gedaanten. Wapens en munitie slingeren in het rond. Hier een
helm, daar een verscheurd kledingstuk. Bomen zijn versplinterd. Ik kan
mijn ogen niet van het ve r schrikkelijke schouwspel afhouden. Het is
ook de eerste keer, dat we een dergelijke woestenij in werkelijkheid
zien. Sommigen van ons sluiten de ogen en huiveren. ·
De Utrechtseweg lijkt vrij van infanterievuur. Mogelijk hebben Duitsers
en Engelsen ons groepje allang gezien en het vuren even gestaakt.Kees
heeft een witte lap aan een stok en zwaait ermee. We kunnen zonder
moeite passeren. Langs de hele weg in de richting van Arnhem hangen
trammasten omver of zijn geknakt. De stroomdraden slieren in de wind
over de grond. Het is cha o s wat we zien. Takken, halve bomen bedekken
het asfalt.
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Bij de pa stori e van dominee Brouw er staat een zware Du itse tank dwars
over de weg . Stukgeschoten. Zover het oog reikt, v ern iet iging en dood.
Een brok sc hiet in onze ke el . We zijn nu h al v erwege de breedte van de
straat. We kijken naar links en naar rechts. Er is geen le v end wezen
te bekennen. De anders zo drukke hoofdw eg ligt er eenzaam en verlat e n
bij. Een donkere vlek tekent zich af tegen het grijze trottoir vlak
voor de brie~enbus op de hoek van de Stationsweg. Een dode. Hij ligt
op zijn rug met wijdgespreide benen naast zijn neergesmakte motorfiets.
De helm i s van het hoofd gevallen. Ik zie een grauw gezicht. Het is
een Duitser.
We ha as ten ons de Stationsweg op. Overal zien we het zelfde beeld van
chaos en verwoesting. Links van ons horen we het gieren van granaten .
De weg zelf is overigens vriJ van vuur.
Vader loopt kalm alsof hij naar de trein gaat. De anderen stap p e n gehaast door, zeulen d e fietsen met zich me e . Kees en ik duwen het wan delwagentje. Uit het raam van een huis hangt een roerloze gedaante .
Overal zien we z waarbes c hadigde huizen. Va n het mooie huis "Lares et
Penates" v an de familie Goedhart is slechts een zwartgeblakerde massa stee n overgebleven.
Boven onze hoofden klinkt een geweldig geronk. Talrijke jagers duiken
uit de wolken omlaag. Waar ze zo plotseling vandaan zijn gekomen is
ons een raadsel. Maar ze zijn er e n hoe!. Met gierende vl eugels komen
ze omlaag. De motoren daveren. Het lijkt of ze r ech t op ons af komen.
"D ek k ing !", brullen we tegen elkaar. We werpen ons plat tegen de grond.
Met een is de h el los. Ratel e nde boordkanonnen. Hor e n en zien vergaan
ons. We drukken ons stijf tegen de tegels van de stoep. Kogels roffelen omlaag. Een heidens lawaai omgeeft ons . Het schieten is niet voor
ons b edo eld. Een hagel van projectielen daalt rechts van ons neer op
de Duitse stellingen in het bos van "D en n e nk amp ". We hor en ze inslaan
in de bom en en in het dichte kr eupelhout . Vader is de enige die rechtop is blijv e n staan. Als een rots in de branding. Met gierend geweld
trekken de machines op en verdwijnen wee r e ven snel als ze gekomen
zijn. We wete n nu wat mitrailler e n is ! We zijn ternauwernood aan een
groot geva ar ontsnapt. We zijn allen ongedeerd. In de verte ronken nog
de jagers. Richting noordoost. We kom en overeind. Het is voorbij.
De kanonnen dreunen ons nu weer des te harder in de oren. Links van
ons s laan, op flinke afstand, gr a naten in.
De lu c ht is betrokken en somber. Langzaam gaan we weer voorwaarts,
Voor het huis van Frederiks, op d e hoek van de Paul Krllgerstraat, ligt
het lijk van een burger. Ik herken de man niet. Hij is al vrij oud.
Ongeveer zestig jaar, schat ik. Hij draagt een gouden bril. Het gelaat
is spookachtig bleek en grauwgeel. Hij houdt zijn rechter hand tegen
zijn hart gedrukt. Mi ssc hien ligt hij daar zo a l dagen. Het is een akelig gezicht.
Verd er , steeds verder. We moeten ons tempo op voer e n. Ander s raken we
nooit uit de gordel van vuur en staa l die ons omringt.
De zij-i ngang van het landgoed "Dennenkamp" is v ersperd door ee n verlaten Duit s snelvuurkanon. De loop steekt vlak langs een van de pila ren van het hek. Ik kan niet nalaten even langs de loop te ki j ken.
Het stuk staat gericht op d e krui s ing met de Utrechtseweg of op de huizen aan de Stationsweg vlak voor de krui sing. Hul zen, kleinkalibergranaten, munitiekistjes, kortom ee n hopeloze rommel ligt om het kanon
ver sprei d.
Iets verder liggen we e r lijken. Midden op straat granaten en alle s oorten munit ie . We lopen er voorzi chtig tussen door. In het wegdek gapen
grote gaten hal f gevuld met water, blad eren en afgeschoten takken.
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Boven het bladerdak dat zich over ons welft
ligt een koepel van ij zer en staal. Je voelt je als in een grote ketel waar bovenop met alle geweld wordt gebeukt. Sukkelend gaat het voort. De ouderen kunnen niet zo snel meekomen.Steeds laten we de groep aansluiten. Een
d ee l links, een deel rechts van de weg. Onder de bomen als het kan.
Daar zijn we het veiligst. Nieuwe vliegtuigen duiken omlaag, nu op
de taluds ~ bij de spoorbaan. We zien de lichtspoormunitie neerregenen. We naderen de brug bij het stationnetje. Het huis van Aalbers,
de garage en het nieuwe pension zijn weg. Afgebrand. Het ged e elte
van de weg voor het huis ligt bezaaid met stukken van grammofoonplaten, een treurig overblijfsel van een verzameling. In het voorbijgaan buk ik me even over een halfverscheurd etiket. Het is een Decca plaat, M-serie, Andrewsisters. Een bizar gezicht in deze situatie.
Overal beschadigde of verbrande huizen, vernielde tuinen, aan stukken
gescheurde bomen en struiken. Een chaos, waar we ook kijken.
We schrikken op van een ongewoon geluid. Veel hebben we al leren on~
derscheiden tijdens onze " vuurdoop", maar dit geluid is ons onbekend.
Vreemdsoortige voorwerpen vliegen razendsnel door de - lucht met een
eigenaardig loeiend lawaai. Ze komen aangeraasd uit de richting van
het huis "Waldfriede" aan de overkant van de spoorbaan. Leen zegt,
dat het projectielen van granaatwerpers zijn. We hebben er geen last
van. Een stroom van die loeiende granaten raast ver links van ons
voorbij. Het vuur is waarschijnlijk gericht op het Benedendorp of op
het gebied bij de "Hemelse Berg" of "Hartenstein".
Dan staan we bij de brug. We zien weer Duitse soldaten. Vuil en met
verfomfaaide uniformen. Het is voor ons als een koude douche. Overal in de spoorwegtaluds gapen gaten. De Duitse wacht laat ons rustig
passeren. De gezi~hten van de soldaten zijn strakke frontmaskers.
Ze letten nauwelijks op ons, wijzen alleen naar het noorden. Dat
schijnt voor ons de veiligste route te zijn.
Op de hoek van de Dreyenseweg en de Van Limburg Stirumweg liggen in
een greppel de talrijke lijken van Engelse soldaten. Een eindje verder liggen er nog meer. Als~g~eWOFY.-~~vodden liggen ze daar in hun
gevlekte camouflagepakken. In vreemde houdingen. Sommigen op hun buik,
anderen op hun rug. Om hen heen een chaotische verzameling van aller lei oorlogstuig en uitrustingsstukken. De aanblik van deze mannen
met hun geelwitte met vui l en modder overdekte, soms zwaar geschonden gezichten is vreselijk . Voor hen is de strijd voorbij. Ver van
huis, in vreemde aarde zullen ze worden begraven. Slechts een eenvoudig kruis, een helm of een tuiltje bloemen zullen de plaats aanduiden waar ze vielen in een meedogenloos gevecht. En in het verr e Engeland zullen ouders, kinderen, broers en zusters, vrouwen of verloofden tevergeefs wachten op hun terugkomst.Verminkte lichamen overal langs de weg, soms half tussen de struiken verborgen. Loeiende granaatwerpers bij "Waldfriede". Dat is de oorlog in al zijn gruwelijkheid.
Achter stapels hakhout langs de kant van de Dreyenseweg staan SS-soldaten en mannen van de Luftwaffe. Zo zijn ze e nigszins beschermd tegen het vuur van de soms overrazende jagers. Hun gezichten staan ver b e ten. Sommigen van hen roken, anderen eten een homp brood. Ze hebben baarden als landlopers. Langs de weg ligt een hoge stapel pantservuisten. Er staan talloze ijzeren en houten kisten met steelhandgranaten. Hiermee zullen ze onze dappere vrienden afslachten.
We voelen een intense woede in ons opkomen.
Opm~ Een voor die tijd zeer modern tankbestrijdingswapen.
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Mevrouw Germeraad en haar man sukkelen achteraan. Het is ook zo'n
zware tocht voor de ouderen onder ons.Een al wat oudere medelijdende Duitser stopt ons harde, maar zeer voedzame tarwekoekjes in de
hand. We zien , dat de Duitsers blikjes Engels voedsel eten en Engelse sigaretten roken. We zien nu ook met eigen ogen, dat veel voorraden in Duitse handen zijn terechtgekomen. We zijn op het hoogste
punt van de Dreyenseweg bij de "Kaalkop'' gekomen. Het ergste gevaar
lijkt nu voorbij. Maar we moeten verder. De bossen aan weerszijden
van de weg zijn bedekt met parachutes. Ze hangen over de kruinen
van de bomen. De witte banden bengelen omlaag en slingeren in de
wind heen en weer. Het lijkt of sommige bomen een blauw of rood bladerdak hebben. Het is een prachtig maar triest makend gezicht. Het
is of al die bontgekleurde parachutes gevangen in de dichte begroeiing van de boomtakken om hulp roepen. Ze zijn waarschijnlijk allemaal in Duitse handen gevallen. Het waren de zo dringend noodzakelijke aanvullingen voor onze Britse vrienden. Nu hangen de zijden lappen ons als een bespotting aan te staren. De bossen om ons heen liggen bezaaid met manden en witgeschild erde voorraadbussen van meer
dan een meter lang. Ze zitten vol levensmiddelen en munitie. Het bos
is er hier en daar wit van. Geweren, handgranaten, patroonbanden,
granaten in allerlei maten en vorm en, ki sten, dozen, uniformstukken,
alles ligt tussen de bomen verspreid. We zien weggeworpen ransels,
munitietassen, veldflessen, helmen, wapens.bebloede jassen.
De weg loopt hellend in de richting van de Amsterdamse-weg. Ons wagentje rijdt nu bijna vanzelf. We hoeven alleen maar te sturen. Het
is een dapper wagentje. Het kraakt en het knerpt, maar het laat ons
niet in de steek. Telkens stoppen we even om de groep te laten aansluiten. Dan gaan we weer verder bergafwaarts. Auto's met soldaten
en munitie daveren langs ons heen. Richting front. Wie had nog maar
2en week geleden kunnen v ermoeden, dat ons dorp ooit frontgebied zou
worden? Bij de laatste kromming van de weg staan tanks verborgen onder het dichte gebladerte van de bomen. Het zijn zware Tijgertanks
die we wel kennen van de foto's uit Normandig. De lange lopen steken dreigend naar voren. De bemanningen staan op de weg te roken te
praten en zich moed in te drinken uit grote flessen jenever. Sommigen kijken meewarig,ander en spottend naar ons. Een paar kerels die
al te vee l op hebben roepen ons scheldwoorden achterna. Een roept :
"Das Alles verdankt ihr den Tommies''. We reageren niet op de opmerkingen en staren recht voor ons uit. Het wordt steeds drukker op de
weg. Soldaten, vrachtauto's, tanks, ordonnansen op knetterende motoren. Hi er zijn de reserves. We beginnen uit de frontlijn te raken.
Aan een Duitse onderofficier vrag en w~ de beste en de veiligste weg
"Nach Velp, liber Arnheim", luidt zijn advies. Wij willen echter liever het noorden in. Naar Otterlo, via de Harderwijkerweg.
De Amsterdamseweg doemt voor ons op. Een lang lint van beton verdwijnend tegen de horizon. Goed gecamoufleerd onder de bomem zien we
tanks en alle mogelijk oorlogsmateriaal. We zien infanterie, pantsergrenadiers, SS-soldaten. Granaatvuur ligt hier niet meer. Er kan ons
hier niet veel meer overkomen.
Nu pas beseffen we in wat voor hel we de laatste dagen hebben ge leefd. Het geraas van de slag dreunt ons achterna als het geluid van
een geweldige branding. Dof en onuitsprekelijk onheilspellend.
De afzonderlijke inslagen zijn niet meer te onderscheiden.
Opm.

Deze tanks waren zgn. KBnigstiger, een zwaardere versie van
de Tiger 1. Voorzien van een 88 mm- kanon.
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Het is een onafgebroken monotoon gebulder dat geen ogenblik verstomt.
Het is als een constant rollen van de donder. Gedempter dan toen we
in de kelder huisden. Maar plastischer en veel gigantischer in omvang .
.Wat we eerst fragmentarisch hoorden horen we nu gebundeld in he e l zijn
verschrikkelijke totaliteit.
We steken de grijze betonweg over. Het is of we de grens naar een neutraal en veilig land overschrijden. Overal om ohs heen liggen en staan
voorraden. Stapels munitie. We zien ook veel Engels materiaal. Parachutes en manden vol mondvoorraad. Een paar Duitse tankbestuurders
roepen ons spottende woorden toe. Ze zien er grauw en vermoeid uit.
Op de straatweg rijden Rode-Kruisauto's en boerenwagens vol patignten en gewonden. Weg van Arnhem.
Ons wagentje waggelt moeizaam door de stukgereden karresporen van de
Harderwijkerweg. Twee van ons moeten constant de ste e d s schuivende la ding vasthouden. Kees en ik trekken nog steeds. Onze monden staan open van inspanning. Mijn haren vallen telkens over mijn ogen. Met e en
ruk gooi ik ze naar achteren. Even later is h e t weer mis. Het is een
irritant gevoel. De anderen zwoegen naast de onhandig zwaarbeladen
fietsen. Meneer Germeraad laadt een koffer en een jas op ons karretje
over. Het ding wil telkens omkantelen op de hobbelige weg. Konden we
al die spullen maar vastbinden. Leen trekt met zijn been. Hij vergt te
veel va n zijn krachten . We zien, dat hij zich op de lippen bijt.
Helemaal vooraan met Moeder en Tuuk loopt hij. Burgers zien we niet.
Ook geen soldaten. Eenzaam ligt de groenomzoomde weg voor ons. Een
weg is het eigenlijk niet te noemen. Het is nauwelijks een karrespoor.
stukgereden en vol kuilen en gaten. We worden doodmoe van het duwen,
trekken, sjouwen en sjorren.
Tenslotte doemt, goddank, de "Kleine Kweek" voor ons op. Dat betekent:
eindelijk weer eens andere mensen zien, misschien dorpsgenoten.
Bij de ingang laten we ons op de berm neervallen. We kunnen nu even
op adem komen . De dorst kwelt ons. Mijn tong kleeft aan het gehemelte.
Leen laat zijn been opnieuw verbinden. De wond ziet er vuil, grauw en
ongezond uit. Dan zien we bekende gezichten. Oosterbekers. We fleuren
er van op. Heerlijk is het je eigen dorpsgenoten terug te zien, al
kende je elkaar voordien nauwelijks. We zien een bekend gezi c ht, een
lotgenoot, iemand die misschien onze dorst kan lessen. Dat betekent
heel veel voor ons. Het is een meneer De Jong,die op Dreyen woont,
met zijn dochter. Hij vertelt ons, dat ze al vier · dagen ~e etder · door
de Duitsers met ruw geweld uit hu n hu is zijn gejaagd. Ze hal e n water
voor ons. Om beurten slurpen we het h ee~lijk koude verkwikkende vocht
op. Het smaakt ons beter dan champagne. In het kort doen we on s relaas. We rusten nog ,even en roken onze laatste Engelse sigaret.
Dan maken we ons klaar verder te gaan. Linksaf, in d e richting van
"Oud Reemst". We nemen hartelijk afscheid van onze pl a atsgenot e n.
"Tot ziens en het allerbeste". Ook Leen neemt hier afscheid v a n ons.
Zijn been laat niet toe, dat hij nog verder met ons meegaat. Hi j is
steeds flink en dapper geweest, maar is nu aan het einde van zijn
krachten. Hij ziet er mager en grauw uit. Vader wil hem niet zomaar
laten vertrekken. Maar Leen weigert resoluut. Hij wil naar zijn vrouw
en zijn kind. Vader biedt hem zijn fiets aan. "Je haalt het anders
nooit", zegt Vader. Maar Leen blijft weiger e n. "U zult Uw fi e ts z e lf
hard nodig hebben", zegt hij nog.
Dan geeft hij ons een hand, bedankt ons voor alles, wat we voor h e m
gedaan hebben. Trekkend met zijn gewonde been verdwijnt hij uit ons
ge z icht en uit ons leven.
Opm. De "Kleine Kweek": boerderij aan de Harderwijkerweg ten n o orden
van de Amsterdamseweg.
"Oud Reemst": bekende uitspanning aan de weg naar Otterlo,
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We sjouwen en zwoegen langs de eindeloos lijkende bosweg naar "Oud
Reemst". Voor een eenzame boerderij staan mensen ons medelijdend na
te kijken. Een eindweegs verderop, bij een kleine boerderij, staat
een batterij veldgeschut te bulderen. We moeten er voor langs. Gecamoufleerd achter een heg en tussen bomen staan de kanonnen hun
vuur uit te spuwen. De lopen van het geschut staan op Oosterbeek gericht. Het lawaai is oorverdovend. Vuurslangen spuiten uit de lopen.
Rookflarden bedekken de bedieningsmanschappen en ons. Rakelings over de bomen langs de weg en over onze hoofden suizen de granaten
zuidwaarts, naar Oosterbeek, naar de Engelsen. Zonder pauze.
We kijken even opzij en lopen dan weer snel door.Zelfs hier hangen
nog pa~achutes in de bomen. Van een ervan snijden we een flink stuk
ijzersterk draagkoord af om daarmee onze koffers te kunnen vastbinden. Het gedaver van het Duitse veldgeschut verdwijnt achter ons
als we langzaam vorderen op de niet al te beste weg. Onze magen jeuken. Hoe lang is het al geleden dat we behoorlijk hebben gegeten?
Het lijkt ons eeuwen. We spreken af, dat we eerst een halfuurtje
rust zullen nemen. We vallen neer tegen de bemoste berm. We verdelen het laatste brood dat we hebben broederlijk onder elkaar. We
vormen een lange rij vermoeide, maar dankbare mensen daar onder de
bomen langs de weg. Uit het noorden komt zwaar motorgeronk. Het geluid komt snel dichterbij. Ik zie Duitse jagers. Het zijn er meer
dan dertig. Haastig zoeken we dekking. De schrik zit er nog altijd
diep in. De vliegtuigen storen zich niet aan ons. Ze razen vrij laag
over de bossen. Op weg naar het front.
Heerlijke rust. Weldadige stilte, Het lijkt wel, of we in het paradijs zijn terechtgekomen. Achter ons dreunt het front. Het lijkt ons
mijlen en mijlen ver weg. Voor ons die midden in het strijdgewoel
hebben gezeten is alles wat we nu nog horen slechts een flauwe nagalm. We drinken de rust van het vredige landschap om ons heen met
volle teugen in. Overal om ons heen zijn akkers en bossen. Beuken
bedekken ons met een groen dak, We zijn veilig.
Als door een wonder is niemand van ons iets overkomen op onze tocht
door het Niemandsland tussen Engelsen en Duitsers.
We gaan verder. Onze fietsen zijn zwaar en de weg naar Otterlo is
nog lang. Kees en E.J trekken nu het wagentje. Finy en ik houden
de lading in de gaten. Mevrouw Drost fietst.
Achter ons nadert een grote groep vluchtelingen. Ze lopen op ons in.
Onze andere overburen, de Van der Meidens, zijn er ook bij.
De vluchtelingen zijn voor het merendeel Arnhemmers van de wijk
"Hoogkamp". Ze zijn vrij wat fitter en levendiger dan wij. Ze hebben - in vergelijking met ons - maar weinig meegemaakt. De meesten
zullen zelfs geen Engelsman gezien hebben. In hun straten is niet
gevochten. Hun hele houding is anders dan de onze. Hun ogen staan
helderder. Ze zijn niet ongeschoren en hun gezichten zijn niet zo
* bleek en vertrokken als de onze. Zij zijn bij voorbaat al vertrokken. Wij gingen omdat we vreesden, dat de toestand onhoudbaar zou
gaan worden. Ze passeren ons snel. Aan hun fietsen zijn lange stokken gebonden met grote witte lappen eraan. Als beveiliging tegen
luchtaanvallen.
In de verte doemt de bosgrens op. Daarna krijgen we het open terrein
bij de "Hoge Veluwe". Onze colonne trekt langs het hek van het bekende Nationale Park. Het mulle zand bemoeilijkt het lopen.
Onze bagage schijnt met elke stap zwaarder te worden.
Als we straks op de asfaltweg komen, zal ' het ergste voorbij zijn.

*

Opm. Waarschijnlijk was het Duitse evacuatiebevel al bekend.
Wij wisten daar uiteraard niets van.
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We zwoegen maar voort. Ik heb diepe bewondering voor de ouderen. Ze
bijten zich op de lippen, maar ze zetten door. We zijn bijna bij de
harde weg. We halen verlicht adem. Nog slechts een paar meter. Dan
glijden fietsen en karretje het gladde asfalt op. Rechtsom, naar uitspanning "Oud Reemst". Onze voeten gaan sneller. We raken over het
dode punt heen. In geen geval mogen we te ver achterblijven. Anders
gaat de groep Arnhemmers volledig beslag leggen op de pleisterplaats
die we in onze gedachten al hadden uitgekozen. Hurry up! Het wordt
plotseling een Vierdaagsesfeer. Ieder haast zich om vooral niet te
laat te komen. Langs ons razen Rode-Kruisauto's vol zieken uit het
Arnhemse Diaconessenhuis. Op de spatborden zitten gehelmde uitkijken.
Het lijken net moderne Johanniters met hun witte, van rode kruisen
voorziene helmen en witte voorschoten. Door de bomen vangen we een
glimp op van ons eerste toevluchtsoord. Elke stap brengt ons nader tot
ons doel.
We zijn er. Gooien fietsen en koffers neer. Vallen neer op de tuinbanken. Een koude wind doet ons huiveren. Een mager zonnetje probeert
door te breken. Buiten is het haast niet te harden in de felle oostenwind. De binnenplaats is vol, maar niet overvol.
Vijftien mensen kunnen er altijd wel bij. Het huis is verlaten. De
bewoners zijn er vandoor, maar we weten niet waarom ze hun huis verlaten . hebben. We treffen overal een heidense bende aan. Veel anderen
moeten ons al voor zijn gegaan. Iedereen zoekt naar iets eet- of
drinkbaars. Er is niets meer te vinden, behalve een restant limonadesurrogaat. De schuur hangt vol tabaksbladeren. Bijna iedereen neemt
een bosje mee. Niemand ziet er kennelijk iets kwaads in. Uit de wind,
in het zojuist doorgebroken zonnetje, zitten we bij elkaar. Om beurtem wassen we ons onder de pomp met mijn stukje scheerzeep.
Het is bijna een week geleden, dat we ons voor het laatst behoorlijk
gew_q~_se_n·_lle_bJ~g11__1 We worden er andere mensen van. Voor de zieken die
regelmatig op wagens langstrekken vullen we kannen met koel, helder
pompwater. Lang blijven we niet. We moeten verder. We grijpen onze
schamele bagage. We zwoegen weer op de eindeloos lijkende weg. Achter ons verdwijnen de daken van "Oud Reemst'' om de bocht. Langs ons
heen jagen weer auto's met gewonde burgers. In een lange stoet trekken we voort. Bij elke stap wordt de bagage zwaarder. We merken, dat
we behoorlijk verzwakt zijn in de afgelopen week. Onze voeten raken
vermoeid. Het gebonk van het front dreunt ons achterna met satanisch
geweld. Elke meter die we afleggen scheidt ons verder van het Inferno
dat Oosterbeek heet. In onze harten i s stille dankbaarheid dat~e-al len tot nu toe ongedeerd zijn gebleven.
Het zonnetje . heeft zich achter de wolken verscholen. Triest en grauw
ziet de lucht op ons neer. Ze kijkt op onze bleke gezichten, op onze vermoeide lichamen en op onze schamele bezittingen. Ze kijkt neer
op vluchtelingen. In gedachten zie ik weer het plaatje uit het bekende geschiedenisleesboek van Van der Hulst: "Aan de Belgische grenzen, october 1914" stond er onder. Honderden malen heb ik dat plaatje in "Toen en Nu" (zo heette dat boekje) bekeken toen ik nog een
schooljongen was. Ik herinner me nog levendig, dat ik diep medelijden had met die arme berooide stumpers vluchtend voor de Duitsers
en de donderende kanonnen met de doodsangst in hun ogen.
Nu trekken we zelf als ballingen langs de wegen. Verdreven door de
maalstroom van een andere oorlog.
Ook achter ons bulderen de kanonnen. Ook in onze ogen en harten leeft
nog de angst.
Een lange stoet wagens beladen met zieken haalt ons in.
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We halen ver naar rechts uit om de colonne te laten passeren. Hoogopgeladen zijn de wagens. Strakke gezichten kijken onder de dekens uit.
Op de wagens steken grote witte vlaggen omhoog. Rode-Kruismensen escorteren de stoet. Brokstukken van gesprekken dringen tot ons door.
Het zijn geen vrolijke gesprekken.
De goede zon laat ons nu helemaal in de steek. Donkere wolken drijven
langs de hemel. Troosteloos drupt de regen omlaag. Hij drupt op onze
hoofden en op onze koffers. Hij drupt in onze harten. Vervult ons met
twijfel en verdriet.
Links en r e chts van ons strekken zich de kale heidevelden uit.
Voor ons uit - zover het oog reikt - ligt de eindeloos lijkende weg.
Natglimmend van de regen. Het is een rechte kale weg zonder ook maar
een enkele bocht. Tegen de horizon verdwijnt hij in het niet. We staren langs de asfaltliniaal. Daar in de verte, achter de bosrand,ligt
Otterlo, het einddoel van onze tocht. We houden onze ogen naar de
grond gericht. We willen de afstand niet zien die ons nog scheidt van
onze bestemming. Het zou ons misschien de moed om verder te gaan ontnemen.
We sukkelen voort. Sommigen zijn gejaagd en opstandig, anderen berustend. We zwoegen achter zwaarbeladen fietsen die telkens kantelen.
Kees en ik trekken nog steeds het wagentje. Finy houdt de bagage vast.
Het vehikel kraakt en piept, maar het rijdt.
.
Nu en dan drinken we wat water uit Finy's veldfles. Soms neemt E.J
even mijn werk over als ik, al lopend, voor ons driegn een sigaret
draai. De regen tikt omlaag. Monotoon en troosteloos. Plassen water
vormen zich in de kuilen van het wegdek. We transpireren onder onze
dikke truien en winterjassen. Toch durven we ze niet uit te trekken.
We zullen zuinig moeten zijn op onze kleren. Motorfietsen jakkeren
langs ons heen. Ze hebben met hun snelheid de eindeloos lijkende weg
spoedig overwonnen. Met een zekere afgunst zien we ze voorbijrazen.
Heel in de vette voor ons uit trekt de colonne
Hoogkampers. Ze schieten beter op dan wij. Hun witte vlaggen wapperen in de wind. Steken
scherp af tegen de groene achtergrond van de dennenbossen.
We trekken voort langs de glimmende weg. Het glanzende wegdek schittert in onze ogen. Onze voeten steken en onze schouders beginnen af
te zakken. Een sigaret geeft ons telkens net de oppepper die we nodig hebben.
Onze groep van vijftien mensen sukkelt verder. De afstand tussen de
eersten en de laatsten bedraagt meer dan honderd meter. We lopen links
van de weg, rechts van de weg, midden op de weg. Net zoals het uitkomt. Als nieuwe Rode-Kruistransporten komen aansuizen moeten we haastig uitwijken.
Steeds gedempter klinkt het gedreun van het front dat de laatste dagen een vanzelfsprekendheid voor ons is geworden.
We voelen de stilte van de oneindige heidevelden als iets onwerkelijks.
Als een leegte in Qns bestaan.
Zonder te spreken trekken we verder over de eindeloze weg.
In de verte doemt de bosrand op. Ik herinner me, dat daar - aan de
rechterkant van de weg - een eenzame villa moet staan. Misschien kunnen we daar even uitblazen. De ouderen hangen nu en dan op de bagagedrager van een fiets. Ze kunnen bijna niet meer. Zielig zitten ze
daar met hun bleke, smalgeworden gezichten. Hun ogen staren vermoeid
de eindeloze leegte in.
De villa. Goddank. Een pleisterplaats. Het smalle zandpad is omge•
woeld door de vele voeten die er al over zijn gegaan.
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Het r ode dak van het huis wenkt ons tegen. We veren even op. Het karretje sc hu dt en waggelt over de graspollen die het pad bedekken. We
moeten h ard trekken om het erdoor te krijgen. In ganzenpas naderen
we het huis. Rijen fietsen staan tegen de muren. Wagentjes en andere
vehik els staan onder een afdak. Gedempt stemmengemompel klinkt ons te gen. We zijn te laat. Anderen hebben zich al van het huis "meestergemaakt". Tra~g ~etten we onze bagage af. Er is voor ons geen plaats
meer. Een geniepige regen sijpelt op ons neer. We staan onder het afdak. Fietsen en karretje incluis. Voor de dames wordt met moeite nog
een plaatsje bemachtigd. De anderen moeten buitenblijven. We zitten
op kistjes en koffers. Hangen op bagagedragers. Finy staart dof voor
zich uit. Ze is steeds flink en dapper geweest. Nu komt de reactie.
Haar schouders schokken. Ik tracht haar te troosten. Het lukt. Samen
happ en we van een peer en roken een sigaret zittend op een kruiwagen.
We horen gedeelten van gesprekken die door de openstaande huisdeur
tot ons doordringen. Gesprekken vol optimisme en gesprekken vol pessimisme. "Er is een brug geslagen bij Heveadorp. Vanu it de Betuwe stromen Engelse versterkingen Oosterbeek binnen. Nog een paar dagen dan
kunnen we naar huis terug", zegt iemand. We zijn geneigd het verhaal
voetstoot s aan te nemen. Een Engelse nederlaag kan vo or ons niet bestaan. De pessimisten die beweren, dat de oor l og nu nog wel lang zal
duren worden door weinigen serieus genomen.
We rusten enigszins uit. Onze voeten hebben in elk geval niet meer dat
branderig e gevoel. In de druipende regen zadelen we weer op.
We slaan rechtsaf in de richting van Otterlo. We lopen nu tussen groene denn e nb ossen. De geur van de dennen dringt diep in onze longen ~
door. Het is of de frisheid van de natuur de kruitdamp van de laatste
dagen uit ons wil jagen. Het doet ons goed.
De weg kronkelt een beetje en is niet meer zo eentonig als voorheen.
We hebben nu het ergste achter de rug. Binnen niet al te lange tijd
zullen we in Otterlo zijn. Daar zullen we kunnen eten, rusten en slapen. Nu bij elke pas het einddoel dichterbij komt, verandert ook onze
stemming. We praten weer en kijken weer om ons heen. We sjokken- langs
de weg. Lopen kan je het moeilijk noemen. De fietsen slingeren over
de weg. Met moeite houden de heren ze in evenwicht. Bijna vijftien kilometer h ebben we afgelegd. Onder normale omstandigheden voor velen
al een hele opgave. Nu is het dubbel z waar. Eindelijk doemen de eerste huizen van het dorp op. We zijn er bijna.
Van achter de ramen staan de bewoners ons aan te staren. Sommigen in
de tuintjes voor hun huizen. Ze kijken maar en zeggen niets. Hun gezichten drukken medelijden uit soms vermengd met nieuwsgierigheid.
Toch zouden we hen op dit ogenblik liever niet willen zien.
Aan medelijd e nd e en nieuwsgierige mensen hebben we totaal geen behoef te. We ergeren ons er eerder aan. We denken, dat ze toch niets begrijpen van ons verd riet en van onze vermoeidheid.
We gaan stilletjes voorbij. Spreke n met bitt ere ironie over het stelletje vageb onden dat we zelf zijn.
Overal staan mensen lan gs de weg. Het lijkt wel of we onderdeel zijn
van een of andere optocht. Het wordt druk om ons heen. Je merkt, dat
je weer in de bewoonde wereld bent aa ngeland.
Ordonnansen fietsen voorbij. Langs de weg staan a uto' s met Rode-Kruistekens.
Ott erlo. Ons doel is bereikt.
We komen aan een viersprong. Een haag van mensen omringt ons. Het is
lang geled e n, dat we zo ve el mensen bij elkaar hebben gezien. Bekende
gezichten duik en op: Oosterbekers. Even verget e n we onze verm oeide
benen.
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We stormen op elkaar af. Drukken elkaars handen. Stamelen woorden van
dankbaarheid dat we elkaar terugzien. Met de omstanders bemoeien we
ons niet. We hebben nu alleen maar oog voor onze lotgenoten. We vragen naar hun omstandigheden van de afgelopen week. We lachen tegen elkaar als tegen oude vrienden- Vroeger kende je de mensen die we nu
uitbundig groeten alleen soms van gezicht. Even duikt het ideaal "Alle Menschen werden Brllder" op. Vader en meneer Gerritsen zijn zich
gaan melden op het Evacuatiebureau. Straks, hopen we, zullen ze terugkomen met een briefje met adressen waar we onderdak zullen kunnen krijgen. We praten en vragen, vertellen en luisteren. We vormen een kleine Oosterbeekse gemeenschap midden in eenvoor ons vreemde omgeving .
De verhalen die we horen lijken veel op elkaar. De woorden: granaten
en brand komen er vaak in voor. Het kan ook bijna niet anders.
Een groot deel van ons dorp heeft onder vuur gelegen. Geen woord van
ontevredenheid wordt vernomen. Geen zweem van teleurstelling is merkbaar.
Onze vriendschap en verbondenheid met de Engelsen is door de bittere
ervaringen van de laatste week niet in het minst aangetast.
De kwartiermakers komen terug. :Hu-n.gezichten staan somber. Er is geen
plaats. Alles is al overvol. Otterlo is ook maar een kleine gemeenschap. Het is of we een klap in ons gezicht krijgen. Wat moeten we nu
verder? "Jullie moeten door, naar Wekerom", krijgen we te horen. We
zullen wel moeten. Onze goede stemming ebt weg.
We hadden vurig gehoopt hier te kunnen blijven. Nu moeten we toch weer
verderop. "Kom, moed houden!'', zegt een van de omstanders. " ' t Is
maar vier en een halve kilometer". Die man heeft gemakkelijk praten
met zijn "maar vier en een halve kilometer", vinden we.
Het lijkt erop, dat hij denkt, dat we vandaag nog niet gelopen hebben
en dat onze voeten nog in prima conditie zijn. Die vier en een halve
kilometer lijken nu voor ons een afstand tot het uiterste der aarde.
Traag pakken we onze bagage. Vaarwel, Otterlo.
We sjokken voort langs de saaie bochtige weg naar Wekerom.
Links en rechts van ons staan boerderijtjes. Overal staan medelijdende en toch ook nieuwsgierige mensen naar ons te kijken. "Ik moest eigenlijk een kwartje entree vragen", denk ik hatelijk. "Mensen, maak
toch, dat je wegkomt! Is het zien van een troepje vermoeide vagebonden als wij zo de moeite waard?".
Het torentje van Otterlo verdwijnt achter onze rug. Onze benen beginnen de dienst te weigeren. Eigenlijk moesten de jongeren er zich voor
schamen, vind ik. Van de ouderen is het heel begrijpelijk.
De huizen langs de weg worden schaarser. We naderen een driesprong.
Daarachter ligt weer een troosteloze weg. Het is geen prettig vooruitzicht.
Onzevef~flessen z1Jn leeg. We beginnen weer dorst te krijgen. Misschien
kunnen we ze nog ergens vullen.
We lopen met stijve benen een walletje af. Vragen bij een klein huisje om water. Een stevige vrouw staat ons te woord. "Water?", zegt z~,
"voor jullie is er heus nog wel iets beters dan water. Kom er maar in".
Een voor een stappen we de gastvrije woning binnen. Het huisje is
maar klein. We kunnen er met ons allen maar nauwelijks in. De "mooie"
kamer is al gauw vol. We zitten en hangen op allerlei stoelen en bankjes. E.J en ik tronen als lakeien elk op de leuning aan weerszijden
van een stoel. Stemmen gonzen. Het gepraat vult het kleine vertrek.
Onze gastvrouw loopt af en aan. In de keuken rammelen kopjes. Onze
doffe ogen leven op. Daar komen ze aan de dampende koppen koffie. De
geur prikkelt in onze neus. Met de koffie komt ook een grote schaal
boterhammen binnen. Het zijn stevige sneden, dik belegd met boter en
kaas.
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We zien het allemaal als in een visioen. Dan gr1Jpen onze handen gretig een kop "troost". Een beter woord is in deze omstandigheden niet te
bedenken.Vborzichtig slurpen we de hete drank naar binnen. We knappen
er zienderogen van op. En dan het brood. Het fijnste gebak is er nu in
onze ogen maar varkensvoer bij. De ogen van onze gastvrouw stralen.
Ze ziet hoe we opfleuren. Onze gesprekken worden levendiger. We vertellen iets over de gevechten in Oosterbeek. Over de Engelsen met wie we
zulke goede vrienden geworden zijn. De naarste dingen verzwijgen we
maar . Dan haalt meneer Gerritsen een fles onvervalste cognac voor de
dag. Weldra fonkelt de goudbruine drank in de glaasjes. Achter elkaar
klokken we de sterke alcohol naar binnen. Het brandt als vuur, maar
geeft ook nieuwe kracht en nieuwe moed. We roken nog een sigaret.Strekken lui onze benen uit. Het zal moeite kosten hier weg te gaan.
Er klinken stemmen in de gang. De deur gaat open. We kijken in het lachende gezicht van een dorpsgenoot. "Blij U in gezondheid te zien'',zegt
hij. Het is Willem Verwey, een onderwijzer van een van de Openbare
Scholen. Ook voor hem wordt een borrel ingeschonken. Dan komen de verhalen los. Hij is donderdag j . l al gevlucht. Met vele anderen. Nog helemaal niet noodzakelijk, vinden we. Hij vertelt van kanonnen op de
Utrechtseweg bij het politiebureau. "'k Zag aankomen, dat het mis - zou
gaan lopen", zegt hij. "T.o en ben ik er maar zo snel mogelijk vandoor gegaan. Ik heb het goed getroffen. Goeie mensen en best eten. Dan kunnen
we weer een beetje op dreef komen". Een hartelijke handdruk. Dan is hij
verdwenen. Het wordt trouwens voor ons ook zoetjesaan tijd weer op mars
te gaan. Me~ moeite komen we overeind. We bedanken onze gulle gastvrouw
uit het diepst van ons hart. Wat zij en haar man voor ons geweest zijn
en wat ze voor ons gedaan hebben zullen we ons hele leven niet vergeten.
In diepe dankbaarheid zullen we altijd blijven terugdenken aan dat kleine huisje bij de driesprong naar Ede met zijn gulle en hartelijke bewoners.We zijn weer op weg. Zwaaien nog een groet naar de steeds kleiner wordende stipjes voor het huisje.
De eentonige en saaie binnenweg strekt zich voor ons uit. Links en
rechts groeien lage struiken. Daarachter liggen weilanden. Boven ons is
de grauwe lucht, waar af en toe een mager zonnetje doorheen probeert te
breken. Telkens halen groepen fietsers ons in. Ze hebben grote koffers
op hun bagagedragers. Aan de sturen hebben ze grote witte vlaggen gemonteerd. Het zijn Arnhemmers. Ze verdwijnen even snel als ze gekomen
zijn. We hebben nog een kilometer of drie voor de boeg. Het is niet
veel. Toch zien we er tegenop als tegen een berg. Het wagentje wordt bij
elke stap zwaarder. Het kraakt en piept als een oordeel. Vader~ - fÎeii . -slingert van de ene kant van de weg naar de andere. Hij wankelt op zijn
benen. Meneer Gerritsen brengt telkens een van de dames een eindweegs
verder met zijn fiets. Het scheelt in elk geval weer een aantal honderden meters. We sjokken en hijgen als postpaarden. Ons wagentje kantelt.
Finy heeft handenvol werk. Dan horen we een bekende stem. Een opgewekte groet. We kijken om. We zien Herman Klaassen. Hij zoekt Vader.
"Helemaal vooraan", antwoorden we. Meneer Klaassen rijdt snel door. We
zien hem afstappen. Dan drukken Vader en hij elkaar hartelijk de hand.
Spoedig zijn ze in druk gesprek gewikkeld.
In de verte vertoont zich een graansilo-achig gebouw. Het is de Boerenbond van Wekerom. Het einde komt in zicht. Duidelijk vertonen zich de
forse contouren van het hoge gebouw. Het is ons als een baken in zee.
We weten nu: tot daar en niet verder.
Opm , Ep Gerritsen heeft me er op attent gemaakt, dat die glaasjes in
werkelijkheid eierdopjes waren. Op zo'n groot gezelschap was natuurlijk nooit gerekend.
De Heer Kl aa ssen was Bestuurslid van Vaders Schoolvereniging.
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We beginnen haast te krijgen. Onze benen strekken zich. Het karretje
lijkt minder zwaar. Nog een paar honderd meter. Dan zijn we er. We
kijken nieuwsgierig om ons heen. Een café op de hoek is ingericht als
hulppost. Het is er druk. We gooien onze bagage neer en laten ons op
de tuinstoelen neerzakken. Grote koppen melk worden ons aangeboden.
Men had ons geen groter dienst kunnen bewijzen. We zullen die spontane hulp niet gauw vergeten.
Maar nu nog het onderdak.Meneer Gerritsen ziet onder de omstanders
een boer met een sympathiek gezicht. Hij stevent op hem af. De man
wil ons graag helpen, maar trekt een bedenkelijk gezicht als hij hoort
met hoeveel mensen we zijn. Vijftien personen, dat is geen kleinigheid. Tenslotte - na veel heen - en weergepraat - geeft hij toe. We
kunnen komen. We zijn in de wolken. Vreugde en blijd sc hap stralen uit
onze ogen. We hebben onderdak. Meer hebben we op dit moment niet nodig.Onze benen zijn licht als we achter de boer aanlopen.
Het is maar een klein eindje. Weldra zijn we op het erf van een kleine boerderij. De hele familie komt ons verwelkomen en troont ons mee
naar de deel. Stoelen worden aangesleept. We zitten, nog wat onwennig, in een grote kring. Naast ons is de koeienstal. Boven ons geurt
het hooi. De boer en zijn vrouw komen bij ons zitten. Ze kijk en medelijdend naar onze bleke en smalle gezichten. Grote pannen volle melk
komen op tafel. Op zo'n ontvangst hebben we niet gerekend. Ik heb eigenlijk al weer spijt van mijn hatel~jke gedachten van vanmiddag.
Het is heerlijke verse melk. Ze druppelt als nectar in onze kelen.
Bij elke slo k schijnen onze krachten terug te keren.
Het is inmiddels vijf uur geworden. We eten het laatste brood dat we
nog hebben op. Het zou jammer zijn als het verdroogt.Stil genietend
hangen we in onze stoelen.
Lang houden we het echter niet uit. Steeds meer vluchtelingen komen
aan bij de Boerenbond en we willen zien, of er vrienden en bekenden
bij zijn. In groepjes gaan we naar de ''Boul evard Wekerom" het nu drukke "centrum'' van het dorp. Groepen vluchtelingen komen aan. Op boerenwagens van allerlei soort. Alles begint nu beter georganiseerd te
raken. We speuren naar vrienden en kennissen. En . . . . . we zien ze. Bij
tientallen. Met magere stoppelige wangen, met dof starende ogen en
met samengeknepen lippen. Moeizaam klimmen ze van de wagens om zich
in te laten schrijven. In clubjes staan we bij elkaar. We horen gruwelijke verhalen. We kunnen ze goed navoelen. We knikken stil voor
ons heen. Urenlang drentelen we zo rond. We drukken handen, vertellen, luisteren. Heel in de verte dreunt het geschut. Daar ligt ons
mooie dorp. Daar zijn onze bondgenoten die onze vrienden geworden
zijn. Soms staren we in diep gepeins even naar de verre horizon.
De schemering begint te vallen. Morgen zullen nieuwe vluchtelingen
komen. We zullen weer bij de ;-B-oerenbo-n·dstaan. Dat staat vast. Langzaam keren we "huiswaarts''. Huiswaarts? Voor ons is er geen thuis
meer. Ballingen zijn we geworden. Het is ons vreemd te moede.
Onder een vreemd dak, bij vreemde mensen zullen we moeten slapen .
Een nacht, twee, drie? Wie weet hoelang? We kunnen het ons nog maar
moeilijk realiseren.
Langs het smalle pad betreden we het erf. Vanaf de deel dringt stemmengemompel tot ons door. Het beeld dat we zien als we binnenkomen
doet ons tragisch-komisch aan. Om de grote tafel zitten de ouderen.
Midden op de deel. Op de stenen vloer. Het doet ons denken aan een
Geuzenvergadering uit de Tachtigjarige Oorlog.
Twee kaarsjes verspreiden een armoedig licht.

* Opm.Onze gastheer was de Heer Van den Brink. Hij en ziJn gezin hadden veel voor ons over,

zoals hierna nog blijken zal.
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Het speelt langs de volgeladen hooizolder en de koei e nstal.
Lang blijven we niet. We snakken naar rust. We will e n zo gauw mogelijk gaan slapen. Voor de dames zijn bedden beschikb aar in de boerderij. De kinderen van de boer hebben hun slaapplaatsen moeten afstaan. De heren zullen op de deel op stro slapen. Vo or d e jongeren
is er een slaapplaats in de hooiberg. Dat lijkt ons ee n eerlij ke verdeling.
In het schemerdonker pakken we onze weinige dekens. Dan strompelen
we weg. De een hierheen, de ander daarheen. In een ho ek van de deel
ritselt het stro al. We wensen elkaar een goede nacht.
Dan zoeken Kees, E.J en ik ons een weg over h et onbekende terrein.
We klauteren met onze dekens en met onze stijve benen de ladder op
die tegen de hooiberg staat. We kruipen vlak onder h et dak door in
het geurige hooi. Instinctief kijken onze ogen vanuit onze hoge
standplaats naar het zuidoosten. Heel in de verte is de lucht rood
gekleurd. Gedempt dreunt het geschut.
We staren naar de rossige gloed. Daar in de verte ligt ons geschonden dorp. Vanmorgen zijn we nog door zijn straten getrokken.
Temidden van strijd, verwoesting, dood en brand.
Nu zijn we ver van huis. Maar veilig en ongedeerd.
We kunnen er alleen maar dankbaar voor z1Jn.
We spreiden snel onze bedden. Het kost ons niet veel tijd.
Spoedig liggen we naast elkaar in een kuil in het zachte hooi.
We hebben nog maar één gedachte: slapen.
Binnen enkele minuten ronken de jongens al. Ik woel en draai, gooi
me om en om. De slaap wil niet komen. Ik pieker urenlang.
In gedachten ben ik weer thuis. Om me heen dondert het geschut e n
ratelen de mitrailleurs.
In gedachten ben ik terug in het razend geweld van de slag .
Eindelijk overmeestert me de slaap.
De herinnering vervaagt.

E I NDE
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Naschrift.

*

De huisvestingsproblemen in Wekerom waren al spoedig levensgroot. De
gastvrije boerderij was te klein om voor langere tijd een zo groot
aantal oorlogsvluchtelingen te herbergen.
We moesten van onze buurtgenoten scheiden, toen we in Kootwijkerbroek
etn ander onderdak kregen aangeboden bij de familie Lijbers op een
grote boerderij. We hadden tot ongeveer half november een prettige
tijd. Nadat op een donkere novembernacht de Sicherheitspolizei de
boerderij had overvallen zijn we - op uitnodiging van oude kennissen
van Moeder - opnieuw van woonplaats veranderd. We kregen een goed onderdak bij een medewerker van de Stichting "Valkenheide'' in Maarsbergen. Kort voor de bevrijding - in april 1945 - moesten we nogmaals verhuizen in verband met inkwartiering van Duitse soldaten.
We woonden tot de bevrijding (en nog enige weken daarna) in het gastvrije huis van de directeur van de Technische School van "Valkenheide".
Aan de bewoners van dit huis bewaar ik nog altijd alleen maar goede
herinneringen. De familie Van Goeverden heeft veel voor de oorlogs vluchtelingen gedaan. We waren ook niet de enigen die hun gastvrijheid
genoten hebben.
In juni keerden we met ons schamel bezit naar Oosterbeek terug. We
troffen er ons huis als een bouwval aan. Het was zo beschadigd door
een Vl, dat het moest worden afgebroken. Vader kreeg vrij spoedig daarna een redelijke, zij het tamelijk beschadigde,woning aangeboden.
Na een afwezigheid van acht maanden waren we weer definitief in ons
zwaar gehavende dorp terug.
Achteraf is gebleken, dat ons vertrek op zondag 24 september niet
strikt noodzakelijk is geweest. Op hoog Brits niveau waren al plannen
in voorbereiding om de ingesloten restanten van de Britse Eerste Airbornedivisie over de Rijn terug te nemen. Na het vertrek van de Engelsen in de nacht van 25 op 26 september evacueerden de Duitsers vrijwel de gehele bevolking van de Veluwezoom.
Ook onze buurtgenoten keerden na de bevrijding naar hun beschadigde
of verwoeste huizen terug. Evenals wij moesten ook anderen naar vervangende woongelegenheid omzien, omdat ook hun huizen zodanig waren beschadigd, dat ze eveneens moesten worden afgebroken. De Gerritsens begonnen weer een meubelzaak in een noodwinkel aan de Weverstraat.
Veel mensen die in dit relaas worden genoemd zijn niet meer in leven.
De ouderen uit die tijd zullen inmiddels allen overleden zijn. Hans
Luimers en Kees Gerritsen zijn - naar menselijke maatstaven gemeten te vroeg gestorven. De Heer Buisman van de kwekerij kreeg een dodelijke kogel in zijn lichaam in een donkere septembernacht tijdens de gevechten. Piet Kelderman en de andere opwonenden van het landgoed "Sonnenberg" zijn na hun gevangenneming op zondag 17 september niet teruggekeerd. Ze werden door de Duitsers, al dan niet na een kort onderzoek,
doodgeschoten. Finy Drost en haar moeder heb ik na de oorlog uit het
oog verloren. Ik weet niet wat er van hen geworden is. E.J (Ep Gerritsen) woont met zijn vrouw nog altijd in Oosterbeek.
De jonge En~else dokter en de Schotse schildwacht op de schoolstoep
hebben beiden, met nog vier of zes andere Britten,(het aantal is omitieden) de strijd niet overleefd. Ze kwamen om bij de mortierbeschieting op donderdagmiddag 21 september. Het is aannemelijk, dat de Duitsers de school niet opzettelijk hebben beschoten. Ze moeten hebben gewet2n, dat in het gebouw een Brits noodhospitaal gevestigd was.
Vermoedelijk hebben ze bij het inschieten van hun mortieren een (reken)
fout gemaakt. Overigens met verschrikkelijke gevolgen.

* Op~. H~t zelfde lot had - na het overhaaste vertrek van de Duitsers een aantal andere Oosterbekers kunnen treffen.
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