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* luuk *

De reis begint

‘Ik ga,’ schreeuwt Luuk naar boven. ‘Tot over drie maanden!’
Hij pakt zijn koffer en trekt de voordeur open. Maar dan 

hoort hij snelle voetstappen op de trap.
‘Wacht even,’ roept zijn moeder. Op de laatste trede blijft 

ze staan. ‘Ik ga natuurlijk mee naar de bus.’
‘Nee hoor,’ zegt Luuk. ‘U gaat helemaal niet mee.’
Hij kijkt haar aan.
Haar donkere haar zit in een knot, maar in haar hals dan-

sen altijd een paar ontsnapte krulletjes. Ze is mooi mis-
schien, maar dat wil hij niet zien. 

‘Ik wilde je uitzwaaien...’ zegt ze onzeker. ‘Je moet toch 
iemand hebben om naar te zwaaien? Zo dadelijk, als de bus 
vertrekt?’

Hij trekt zijn schouders naar achteren.
‘Ik ben dertien, Ma. Dit doe ik alleen. Weet u vorig jaar 

nog? Toen deed ik ook alles zelf.’
Even is het stil.
Ze kijkt naar de grond, en dan weer naar hem.
‘Denk eraan, jongen. Elke week –’
‘Ik weet het, Ma!’ roept hij geërgerd. ‘Ik moet elke week in 

bad en elke week schoon goed aantrekken. Ik moet beleefd 
zijn en dankbaar en ik mag niet praten met volle mond. Ik 
weet het allemaal!’

Hij schudt zijn hoofd. Het is ongelooflijk. De oorlog is pas 
drie maanden voorbij, en toch denken alle vaders en moe-
ders van Nederland alweer aan niets anders dan beleefd zijn 
en braaf zijn.



8

Zijn moeder snuft, maar hij doet alsof hij het niet ziet. 
Voordat ze kan besluiten of ze hem gaat omhelzen, springt 
hij de stoep af en begint hij te rennen.

Zijn koffer, die bijna leeg is, zwaait hoog door de lucht. De 
zomerzon brandt op zijn hoofd en op de bloes die Ma vorige 
week heeft gemaakt van het laatste stuk keukengordijn. 
Luuk vliegt door straten die hij al zijn hele leven kent, en bij 
elke stap is hij dol van vreugde dat hij weggaat.

Hier, bij dit kale stuk, zaagden ze afgelopen winter met 
z’n allen bomen om. Dat was verboden natuurlijk, maar ze 
hadden brandhout nodig. En daar, bij dat lage huis, werd 
een hele familie opgepakt door de Duitsers. Een vader, een 
moeder en vijf kinderen die allemaal huilden toen ze in de 
zwarte auto werden geladen. Ze zijn nog steeds niet terug, 
en niemand wacht meer op ze.

Luuk weet het nog precies. Hij herinnert zich de splin-
ters in zijn handen. Hij hoort het gekrijs van die kinderen in 
zijn oren. Hij zal het nooit vergeten, maar het is voorbij. Wat 
heeft het dan voor zin om nog langer te treuren? Help je die 
mensen daarmee?

Het is nu zomer. Hij is vrij, en net dertien geworden. De 
beste leeftijd op aarde. Hij is geen kind meer, en tegelijk 
duurt het nog jaren en jaren voordat hij moet trouwen met 
zo’n vrouw die vindt dat hij elke week schoon goed aan moet. 
Hij kan doen wat hij wil. Hij heeft het overleefd. Zijn armen 
en benen zijn mager als stokken en zijn buik voelt altijd leeg, 
maar dat is juist goed. Daarom mag hij weg.

De volgende hoek neemt hij met een prachtige boog, en 
dan blijft hij opeens staan.

Zo vol heeft hij het grote plein nog nooit gezien. Vijf reus-
achtige autobussen staan in het midden, en daaromheen 
zwermen honderd, misschien wel tweehonderd mensen. 
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Broodmagere kinderen met koffers en tassen en poppen en 
manden. Vaders met donkere petten en moeders met bleke 
peuters op de arm. Verpleegsters en soldaten en jonge vrou-
wen die praten als schooljuffen. Ze lopen door elkaar en roe-
pen en zoeken en wachten en sjouwen. Een jongen kleppert 
voorbij op houten plankjes die met riempjes aan zijn voeten 
zijn gebonden. Een meisje in een pak gemaakt van een oude 
Duitse deken heeft vuurrode wangen van de hitte.

Langzaam loopt Luuk naar de rand van de mierenhoop. 
Zijn hart bonkt van het rennen. Een paar van de kinderen 
herkent hij uit de buurt, maar de meeste jongens en meisjes 
heeft hij nog nooit van zijn leven gezien. Allemaal – werke-
lijk allemaal – hebben ze hun ouders bij zich. Of in elk geval 
hun moeder.

‘Zul je er aan denken, mama?’ hoort hij een ernstige meis-
jesstem vragen. ‘Je moet elke middag rusten. Minstens twee 
uur lang, dat heeft de dokter gezegd. Trudie houdt de klein-
tjes wel bezig.’

Luuk ziet het meisje voor haar moeder staan. Ze draagt 
een donkere strik in haar haren en een bruine jurk die te kort 
is. Op de grond naast haar staat een rieten koffertje.

‘Als je het niet belooft, dan blijf ik hier,’ zegt ze streng 
tegen haar bleke moeder. Dan kijkt ze naar haar broertjes en 
zusje. ‘Jullie zullen goed voor mama zorgen, hè?’

De kleintjes knikken, en Luuk draait zich om.
Hij klemt zijn ene hand om het handvat van zijn koffer, 

en stopt de andere in zijn broekzak. Zo slentert hij over het 
plein. Achteloos, alsof al die drukte hem niets kan schelen. 
Alsof hij precies weet waar hij heengaat. Bij de laatste bus 
blijft hij staan om de gasgenerator te bekijken die erachter 
zit. Benzine is er nog steeds te weinig, dus daarom sleept 
elke bus zijn eigen karretje mee waarin steenkool verbrand 
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wordt. Als de kolen branden komt er gas vrij, en op dat gas 
kan de bus dan rijden.

Stiekem kijkt Luuk om zich heen. Hij heeft geen idee wat 
hij moet doen. Kan hij zomaar in de bus gaan zitten? Zijn 
koffer op het dak gooien? Maar dan ziet hij een tafel aan 
de andere kant van het plein, waarop in grote letters hier 
aanmelden staat. Hij loopt er vlug naartoe.

‘Naam?’ vraagt een blonde vrouw in verpleegsterskos-
tuum.

‘Lucas Akkerman.’
‘Geboortedatum?’
‘10 juni 1932.’
Ze begint te zoeken in een grote kaartenbak.
‘Eén koffer?’ vraagt ze.
‘Ja mevrouw.’
Ze geeft hem twee labels met touwtjes eraan.
‘De eerste maak je vast aan je koffer. De tweede draag je 

om je hals. Totdat je bent aangekomen in je pleeggezin, haal 
je die kaart niet van je hals. Begrepen?’

‘Ja mevrouw.’ Hij knikt braaf. ‘U legt het heel duidelijk uit, 
mevrouw.’

De verpleegster schudt haar hoofd, maar ze zegt er niks 
van.

‘Goed, jongeman. Meld je maar bij de derde bus.’
Luuk knikt, draait zich om, en trekt dan een raar gezicht. 

Alsof hij voor gek gaat lopen met een kaart om zijn nek. Hij 
bekijkt het kartonnen ding. Zijn hele hebben en houwen 
staat erop: naam, adres, geboortedatum. En dan ook nog 
‘bestemming’, met daarachter het woord Fåborg. Zou dat de 
plaats zijn waar hij naartoe gaat? De stad of het dorp waar hij 
de komende maanden zal wonen?

Hij loopt in de richting van bus drie, en opeens ziet hij dat 
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alle kinderen met een koffer of tas zo’n kaart om hun nek dra-
gen. Hij blijft staan, en langzaam begint het tot hem door te 
dringen. Wat hij hier ziet, is nog maar een gedeelte van de 
groep. Honderden kinderen reizen straks zonder hun ouders 
naar een vreemd land. Honderden kinderen die allemaal 
even mager zijn en allemaal dezelfde soort kleren dragen. Ze 
spreken de taal niet en hebben geen idee waar ze terecht gaan 
komen...

Hij knoopt de kaart om zijn nek en begint te fluiten.

Het duurt nog twee volle uren voordat elk kind eindelijk in 
de juiste bus zit. Hopelijk is elke koffer ook op het goede dak 
gebonden, maar dat is natuurlijk niet zeker. Luuk heeft in elk 
geval de beste plaats veroverd: op de achterbank, samen met 
drie andere jongens. Een enorm lange, een kleine met sproe-
ten en eentje met een bril vol krassen.

Het is smoorheet in de bus, want de zon schijnt al uren op 
het blikken dak. De banken zijn hard en de lucht ruikt naar 
jongenszweet en mottenballen, maar het kan Luuk niets 
schelen.

‘Moet je die kerels zien!’ roept het sproetenjoch vol ontzag.
Ze kunnen door het achterraam zien hoe twee mannen 

met blaasbalgen bezig zijn om de gasgenerator op gang te 
brengen. Er ontsnapt zwarte rook uit de metalen kar en met-
een ruikt het in de bus niet alleen naar zweet, maar ook naar 
kolenkachel.

De motor kucht. De assen piepen, de chauffeur toetert 
luid.

En dan komt de bus eindelijk in beweging. Meteen begin-
nen de kinderen te zwaaien met petten en zakdoeken en 
mutsjes. De vaders en moeders op het plein roepen dat 
ze hun Jan en Joke en de kleine Albertus zullen missen, en 
natuurlijk begint de helft te grienen.
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‘Zorg goed voor Bruintje,’ roept een meisje uit het raam. 
‘Ook zijn buik aaien!’

‘Neem scheerzeep voor me mee, als je die krijgen kunt,’ 
schreeuwt een vader naar zijn zoon.

‘En zwart garen!’ roept de moeder.
Luuk zwaait niet. Waarom zou hij? Hij kent niemand daar 

op het plein.
Stil zit hij te kijken naar al die graatmagere mensen. Hij 

ziet hun ingevallen wangen. Hun dunne armen, die wuiven 
als kale takken in de wind. En opeens vraagt hij zich af hoe-
veel mensen er vandaag niet zijn. Hoeveel vaders en moeders 
hebben de afgelopen winter eigenlijk niet overleefd? Voor 
hoeveel broertjes en zusjes komt deze reis naar Luilekker-
land te laat? 

Hij schudt zijn hoofd.
Dan pakt hij zijn blauwe zakdoek en begint hij te zwaaien. 

Niet als de koningin, maar als een drenkeling. Grootse bewe-
gingen. Hij voelt de koele lucht op zijn gezicht. De rook ver-
dwijnt.

‘Zorg goed voor oma,’ roept hij hard uit het raam. ‘Ook 
haar buik aaien!’

De lange jongen naast hem grinnikt.
‘Lieve Pa,’ schreeuwt Luuk, ‘ik doe mijn best voor u. Ik kijk 

in elke winkel of ik krulspelden kan vinden!’
Het sproetenjoch giechelt door zijn tranen heen.
‘Denk eraan, Ma,’ roept Luuk. ‘Elke week uw tieten was-

sen!’
De jongen met de bril slaat een hand voor zijn mond. 

De lange bloost heftig. En dan beginnen ze onderdrukt te 
lachen. Eerst zachtjes, maar al snel lachen alle kinderen ach-
ter in de bus met hen mee.

Allemaal, behalve eentje. 
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Een meisje op de bank voor Luuk draait zich om.
‘Hoe durf je!’ zegt ze fel. Haar donkere ogen prikken in zijn 

gezicht.
‘Denk je echt dat je mee mag naar Denemarken, als je zulke 

dingen zegt?’
Luuk herkent haar meteen. Dit is het meisje dat op het 

plein zo ernstig voor haar moeder stond. Het meisje met de 
donkere strik en de te korte jurk.

‘Wind je niet zo op, joh.’ Hij strijkt door zijn haar. ‘Daar in 
Denemarken verstaan ze me toch niet.’

De andere kinderen giechelen alweer, maar het meisje 
schudt haar hoofd.

‘Ik heb medelijden met de mensen die jou in huis krijgen,’ 
zegt ze kalm. ‘Die mensen willen een arm, hongerig kind uit 
Nederland het leven redden. Ze denken dat ze een goede daad 
verrichten. En dan krijgen ze jou.’ Ze slikt. ‘En dan moeten ze 
aan jou hun eten geven.’

Luuk doet zijn mond open, en weer dicht.
De donkere ogen blijven hem nog even aankijken, dan 

draait het meisje zich weer om. De rest van de reis negeert 
ze hem.
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* ida *

Mijnengevaar

Ida draait haar hoofd naar het raam en doet verder alsof 
ze het gegiechel op de achterbank niet kan horen. Buiten 
komen onbekende huizen voorbij. Het plein is verdwenen. 
Ze had mama en Trudie en de kleintjes nog een paar secon-
den langer kunnen zien, als die jongen zijn mond maar had 
gehouden.

Ze zucht zo diep dat het pijn doet in haar borst. Onme-
telijk lang stonden de bussen daar op het plein, terwijl zij 
er al inzat. En steeds dacht ze toen: nu. Nú komt Trudie de 
bus binnenrennen om te zeggen dat haar grote zuster toch 
echt niet weg mag gaan. Nú roept mama door het raam dat 
ze werkelijk geen drie maanden zonder haar oudste dochter 
kan.

Maar ze kwamen niet. Ze riepen niet. Ze stonden daar 
maar, bleek en vermoeid te wachten totdat de bus eindelijk 
zou vertrekken. De kleintjes zaten al snel op de grond te spe-
len met een paar steentjes, en Trudie en mama voerden een 
gesprek dat Ida niet kon verstaan. Misschien ging het over 
de bonen die ze vanavond zouden eten. Of over de was die 
nog gedaan moest worden.

De bus gaat harder rijden. Door de open ramen stroomt 
koele lucht naar binnen die nergens naar ruikt. Ida’s donkere 
haren wapperen en de kartonnen kaart om haar nek flappert 
tegen haar gezicht. Ze pakt het ding vast.

ida van rossem staat erop. bestemming: fåborg.
Zal ze hem van haar hals trekken? Als die kaart het raam 
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uitvliegt, weet niemand meer waar ze heen moet. Dan heeft 
ze geen naam meer. Geen adres, geen geboortedatum, geen 
ouders...

‘Ik ben Jet en ik ga naar Kolding!’ schreeuwt het meisje 
naast haar.

Het kind heeft een vrolijk gezicht en mist twee boventan-
den. Ze zit op haar knieën te praten met de jongens vóór haar, 
want ze heeft natuurlijk allang gemerkt dat haar buurvrouw 
maar saai is.

‘Weet je dan waar dat ligt?’ vraagt de kleinste jongen. ‘Kol-
ding?’

‘Nee hoor,’ zegt Jet opgewekt. ‘Twee weken geleden wist 
ik amper waar Denemarken lag. Toen de wijkverpleegster 
kwam vertellen dat ik mee op reis mocht, ben ik direct naar 
de bibliotheek gerend om in de Bosatlas te kijken.’

Ze buigt zich verder naar voren, maar Ida kan haar nog 
steeds verstaan.

‘En weet je wat ik zag?’ vraagt Jet zacht. ‘Denemarken, dat 
ligt pal boven Duitsland! Dus om er te komen, moeten we 
straks door Moffenland rijden. Stel je voor. Morgen rijden we 
de hele dag tussen de nazi’s. Dat is toch griezelig?’

De jongens knikken, en Jet wrijft over haar buik.
‘Pas toen mijn Pa vertelde over al het eten daarginds in 

Denemarken, dacht ik: dan moet ik het toch maar wagen...’
Ida stopt met luisteren en draait haar hoofd weer naar het 

raam. Ze is het niet meer gewend, zo veel woorden.
Zij wist wél waar Denemarken lag. Het afgelopen jaar 

heeft ze de kaart van Europa minstens duizend keer bekeken. 
’s Nachts, als Trudie sliep, haalde ze de verkreukelde kaart 
onder haar matras vandaan. Eén rand was rafelig, want ze 
had hem stiekem uit de schoolatlas gescheurd.

Elke nacht bestudeerde ze de landen en grenzen en afstan-
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den. Nederland, Duitsland, Polen, Rusland... Toen ze hoorde 
dat ze deze zomer naar Denemarken ging, was haar eerste 
gedachte: dan zal ik Duitsland dus zien. Eindelijk.

De stad ligt nu achter hen. De bus rijdt langs weilanden zon-
der koeien en door een donkergroen bos vol sparrenbomen. 
Even verdwijnt de zon en ruikt de wereld naar kerstmis.

In een flits ziet Ida borden met doodskoppen voorbijko-
men, en de waarschuwing mijnengevaar. De andere 
kinderen letten er niet op. Ze praten opgewonden en maken 
elkaar steeds nerveuzer. Niemand is ooit drie maanden van 
huis geweest. Niemand weet hoe het buitenland eruitziet.

Ida kan het kabaal in de bus bijna niet meer aanhoren. Het 
liefst zou ze haar handen voor haar oren slaan. Het is lang 
geleden dat ze zo veel stemmen bij elkaar hoorde. De afge-
lopen maanden was ze bijna altijd thuis. Dan zorgde ze voor 
mama en de kleintjes en leek de wereld niet veel groter dan 
hun eigen huis en het tuintje met papa’s zonnebloemen. 
Misschien is haar hoofd wel gekrompen in die stille maan-
den.

Ze denkt terug aan kerstmis, heel veel jaar geleden. Het 
was een kerstfeest zonder mijnengevaar. De kleintjes waren 
nog niet geboren en het hele huis rook naar dennengroen. 
Trudie zat in een hoge stoel van glanzend hout, en Ida stond 
op een krukje bij het aanrecht om haar moeder te helpen. 
Samen bakten ze een kerstkrans, die ze versierden met 
wolken poedersuiker. En met de hulsttakjes die papa had 
geplukt.

Ze weet het nog. Zo kwam papa de keuken binnen: zijn 
wangen rood, zijn hoed en donkere jas onder de sneeuw. 
Twee armen vol glanzende hulsttakken. 

In haar herinnering zijn de gezichten wazig. Maar mis-
schien is dat gewoon de stuivende suiker. 
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‘Nu is Luuk aan de beurt!’
‘Zingen, kerel!’
De stemmen van de jongens op de achterbank van de bus 

beuken door elke gedachte heen. Het is onmogelijk om ze 
níét te horen. Ze zijn begonnen met een wedstrijd liedjes zin-
gen: alleen vieze liedjes tellen mee, en degene die de meeste 
kent, heeft gewonnen.

‘Nee, joh,’ schreeuwt de jongen met de bril verontwaar-
digd. ‘Daar was laatst een meisje loos telt niet mee.’

‘Zeker wel!’ roept de jongen met het blonde haar en de 
blauwe bloes. ‘Dat matrozenmeisje zegt tegen de kapitein 
dat ze zijn liefje is. Dat is toch vies? Dat telt!’

Ida bijt op haar lip. Ze wilde de rest van de reis haar mond 
houden. Er zijn al genoeg stemmen in de bus. Maar het lukt 
gewoon niet.

‘Ben jij ook zo ontzaglijk blij,’ zegt ze zacht tegen Jet, ‘dat je 
geen jongen bent?’

Jet kijkt haar verbaasd aan. ‘Hoezo? Ik wilde juist dat ik 
een jongen was.’

‘Echt?’
‘Nou!’ zegt Jet. ‘Mijn broers mogen altijd in bomen klim-

men. Ze blazen putdeksels op en houden wedstrijden met 
zeepkisten. En dan zit ik binnen hun sokken te stoppen. Of ik 
moet op mijn zusje passen of bietjes raspen...’

Ida fronst haar wenkbrauwen.
‘Maar vind je het dan niet prettig om voor je zusje te zor-

gen? En om te helpen met koken... Het is toch fijn als mensen 
je nodig hebben?’

Zij weet zeker dat haar familie niet zonder haar kan. En 
daarom begrijpt ze nog steeds niet waarom mama haar net 
op de bus naar Denemarken heeft gezet. Magere mama, die 
helemaal niets meer zelf kan... Het moet een fout zijn. Een 
vergissing.
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Ze kijkt naar Jet.
‘Mijn vader vindt de hutspot die ik maak het allerlekker-

ste,’ zegt ze. ‘Nog lekkerder dan de hutspot van mama. Papa 
kan zelf ook een beetje koken, dus hij heeft er verstand van. 
Hij heeft ook verstand van planten en van machines en –’

‘Nou!’ Jet moet lachen. ‘Jij bent echt wég van je vader. Dan 
snap ik niet waarom je zo’n hekel aan jongens hebt. Je vader 
was vroeger toch zeker ook een jongen?’

Even is Ida met stomheid geslagen.
Er is een foto van papa als driejarig kind. Daarop heeft hij 

blonde krullen, en staat hij naast een paard op wieltjes. Zo 
ziet ze papa als ze aan hem denkt als kind. Maar later was 
hij natuurlijk ook een jongen van dertien. Een jongen met 
veel te lange armen en benen, en een harde stem waarmee hij 
misschien wel vieze liedjes zong...

Ze schudt haar hoofd. Dat is onmogelijk.
‘Papa was anders,’ zegt ze stellig. ‘En die jongens op de 

achterbank zijn idioten. Hoor ze nou tekeergaan!’
Jet giechelt.
‘Ik vind ze wel grappig.’ Ze kijkt even over haar schouder. 

‘Die met het blonde haar is leuk, toch? Hij kijkt alsof hij alles 
durft.’

Ida hoeft zich niet om te draaien. Ze weet precies welke 
jongen Jet bedoelt. Die met het stugge haar dat in een ach-
teloze lok op zijn voorhoofd valt. Die met het wonderlijke 
overhemd, dat eruitziet alsof het gisteren nog een bedden-
sprei was. Een jongen die er zo levend uitziet dat het bijna 
pijn doet aan haar ogen.

‘Ik wilde dat hij minder durfde,’ zegt ze ernstig. Ze schudt 
haar hoofd. ‘Met zo’n jongen loopt het vast niet goed af.’
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* luuk *

De eerste avond

Luuk weet het nu zeker: dit is een van de beste dagen van zijn 
leven.

Ten eerste heeft hij drie nieuwe vrienden erbij. Ten tweede 
is hij de winnaar van de Wedstrijd der Vieze Liederen. En ten 
derde – maar dat had eigenlijk eerst moeten komen – heeft 
hij net worst gegeten. Worst.

Toen ze Assen voorbij waren, kwam de blonde verpleeg-
ster het gangpad doorgewankeld. Aan haar arm zwaaide een 
mand met dikke pakketjes in vetvrij papier, en die deelde ze 
uit. Alle kinderen kregen zomaar, voor niets, twee sneden 
brood met stroop ertussen. Een dubbelgeklapte boterham 
met jam. En wat er op de vierde snede zat, kon Luuk bijna 
niet geloven.

‘Worst!’ riep hij zo hard door de bus dat zelfs de chauffeur 
begon te grinniken.

Het kon hem niets schelen dat ze allemaal om hem lachten 
en dat de jongens hem verder ‘Worst’ noemden. Hij proefde 
het zachte, zoute vlees in zijn mond. Voelde het vet op zijn 
lippen. Likte smakkend zijn vingers af. En was gelukkig.

De worst is nu alweer even geleden en zelfs op de achter-
bank is het stil geworden. De meeste jongens liggen te maf-
fen, maar Luuk niet. De houten bank doet steeds meer pijn 
aan zijn magere lijf. Hij voelt elke hobbel in de weg en elk 
gat in de bestrating. Maar het is niet erg natuurlijk, want hij 
heeft net worst gegeten.

Als ze Groningen eindelijk binnenrijden, staat de zon al 
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laag. Gloeiend geel schijnt hij door de kapotte daken. In één 
straat staan wel vijf skeletten van verwoeste huizen naast 
elkaar. Luuk is eraan gewend, maar toch vraagt hij zich af 
hoe lang het zal duren voordat Nederland weer heel is. Voor-
dat alle muren weer opgebouwd zijn en de daken niet meer 
lekken. Vier maanden? Een jaar? Tien jaar?

De stoet bussen komt tot stilstand voor de hekken van een 
groot gebouw. tabaksfabriek t. niemeijer staat er op 
de muur. Zodra Luuk die naam ziet, springt hij op.

‘We zijn er!’ schreeuwt hij.
Het sproetenjoch naast hem krijgt een por. ‘Kom op, Fran-

kie!’ De jongen met de bril geeft hij een trap. ‘Wakker wor-
den, Hendrik.’

Hij rekt zijn rug, strekt zijn armen, en voordat de andere 
kinderen begrijpen dat het tijd is om op te staan, rent Luuk 
al door het gangpad.

‘Au!’ zegt een meisje boos als hij voorbij stormt. ‘Kijk uit, 
ja.’

‘Neem me niet kwalijk,’ roept hij over zijn schouder. Hij 
is een beetje schor van al het zingen. ‘Ik zal het nooit meer 
doen.’

Hij springt de bus uit en haalt diep adem.
‘Wacht,’ hoort hij een van de leidsters nog roepen. ‘We 

gaan met z’n allen naar binnen.’
‘Jullie wel,’ schreeuwt hij vrolijk. ‘Ik niet!’
Zonder nog verder na te denken, begint hij te hollen. Zijn 

lijf kan niet anders. Door het open hek, over de binnenplaats 
met kleine keitjes, zo het gebouw binnen. Frankie en Hen-
drik zitten hem op de hielen. Hij hoort ze hijgen, en doet 
alsof ze hem achtervolgen.

In de laatste jaren van de oorlog lag het werk natuurlijk 
stil in de fabriek, maar het ruikt nog steeds naar tabaksbla-


