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Vlucht

Om half  kon het 1 uur zijn maar ook een willekeurig halfuur van elke andere 
denkbare tijd. Die kikkers in de vijver kwaakten dwars door alle uren heen.  
Het licht was blauw door de gordijnen van mijn kamer, blauw met iets bloemigs 
van vast een Engels merk. Liberty? Er stonden eenhoorns op, hele kleine.  
Wat duurden die zomers lang. Als het niet regende bouwden we vlotten en als 
het regende lazen we de Bobo, hoezeer we daar ook uit waren gegroeid, tot diep 
in de adolescentie de Bobo. In elk weer slingerden we aan de lianen van de 
treurwilg, we namen een aanloop en zetten ons af  en zwierden over het water, 
vallen mocht niet want alles hier was van drijfzand en klei, onze kaplaarzen 
zogen zich vast en verdwenen uit het zicht, ons vlot zonk. Ook in het donker 
gingen wij erop uit, op zoek naar bordjes Verboden toegang want we wilden 
door de schietgaten kijken. Die eenhoorns, trokken zij wagentjes? Ze vlogen 
door de blauwe stof, ik kon met ze mee, zij lieten mij toe op hun rug en ik leek 
wel Peter Pan met Londen en de Thames onder mij maar dan het dorp en de 
Schelde. We koersten over de treurwilg, de vijver, de kerkklok en de haven 
regelrecht naar de zee en de lucht in. Ik hield de hoorn stevig vast, dat mocht, 
en met de klokken hinnikten zij mee, ze wisten als enige de kikkers te 
overstemmen. De wagentjes werden boten en dan weer wagens, water en lucht, 
het kon allemaal, aardse dingen daar deden we niet aan. We vlogen erop los, op 
weg naar ons eigen gebied, het leek wel een spiegelbeeld van wat er al was maar 
dan anders, dan nieuw terrein.



Nacht

We gleden van de leuning, die was van vloeibaar hout en daar is de nacht.  
De trap kraakt, de vloerdelen kraken, het parket en de stemmen. Daar is elk 
halfuur de kerkklok en de kikkers, maar die alleen in de zomer. De klok heit 7. 
Mij hoor je niet, ik zit in de boom en wel zo verstopt dat dit spel een hele nacht 
gaat duren. We maakten gebrande randen om het postpapier, de letters waren 
van citroen. De klok heit 8 en ik hoor de wolf. We hadden een alfabet.  
Elk woord was nieuw, elk woord was helemaal opnieuw bedacht, vanuit het 
niets. We hadden al een schriftje vol. We gingen kloppend langs de wanden, op 
zoek naar de geheime ruimtes achter het zichtbare. We vonden ze ook nog, 
boven op zolder in het huis waar op de muur de watersnoodstreep zat.  
We kropen erin en bleven heel lang verstopt, tot de donkerte ons weer uitspoog. 
De klok heit 4. Ik hoor een nachtuil. Zijn kop draait naar alle windrichtingen. 
Een zacht ruisen en weg is hij. De klok heit 11. Er knispert iets. We hadden het 
oude kippenhok, een sleuteltje om de nek. Daar stoomden we ons briefpapier, 
de letters kwamen flinterdun naar boven, we ontcijferden ons eigen schrift en 
vergeten waren we alweer wat we zelf  verzonnen hadden. De klok heit 3. Ik ben 
een boomklever. Wij zijn er even niet, wij zijn naar het fort. Dat mag niet,  
we doen het toch. Het water is bewandelbaar, we lopen over het water, we 
klimmen naar boven en dalen af  naar de binnenplaats. Tussen de schimmen van 
de geïnterneerde NSB’ers staan we op appel. Ik moet terug naar mijn boom.  
De klok heit 12. Hier, roep ik zachtjes. Hier ben ik.



Blauw

Wat herinner je je, vraagt men, en men antwoordt dan de geur van pas gemaaid 
gras. Ik ruik alsof  het gisteren was de maaimachien, de kluiten tussen de 
roestbladen, de oude tuinman tussen de hoogstammen met gasmasker en 
gifspuit, de blauwe waas op de appels en peren, babyblauw. Mijn vader schilde 
zich avondenlang de blaren, dit is appeldwang zei hij, het zijn er teveel, wassen 
helpt niet wrijven helpt niet, ik schil het gif  er voor jullie allemaal af. Geschilde 
appelpartjes waren al die jaren het toetje. En nu las ik laatst dat schillen niets 
uitmaakt, het blauw zit bij ons overal. Ik ben achtergebleven op het gras, zo kaal 
is de helling dat de stoppels rode strepen achterlaten op je huid. Ga liggen op je 
jas dan, doe ook iets onder je hoofd, anders kun je niet goed naar de wolken 
kijken. Als ze naar rechts glijden voorspellen ze de toekomst, naar links het 
verleden. En kom niet aan met olifanten, wat zie je? Ik zie watten en ik hoor  
een liedje. Die oude jazzplaten van mijn moeder hoor ik, ik hoor het stampen  
en dreunen en tikken, het is één grote jamsessie hierboven. Daar schuift  
een piepjonge Aretha met haar eerste blues zichzelf  voor de zon. We rillen,  
we pakken maar weer in, we hollen de dijk af  naar beneden naar huis.
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