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Niemand zag de man hangen. Tenminste niet in het begin.

In Nice komt de dag immers maar traag op gang, ook op een 

nazomerse zondagochtend in het oude centrum van de stad, waar 

vanwege de toeristen elke dag een gewone werkdag is.

Op de Place Garibaldi, vlak bij de oude haven en het kasteel, 

speelden zich de eerste tekenen van bedrijvigheid af. Het was 

ongeveer halfzeven en de zon kwam op. Met het nodige gepiep en 

geknars openden zich een voor een de rolluiken en de luifels van 

de ‘typische’ restaurantjes en andere toeristenvallen.

Jerôme Nutil van Resto Sentimi schreeuwde zijn gebruikelijke 

‘Goedemorgen, we leven nog!’ naar de collega’s van Café de la 

Place. Weduwe Rizzi zette de deur van haar zaak op een kier om 

wat frisse ochtendlucht binnen te laten. Zo wachtten de midden-

standers van het plein met zijn allen op de Apecars en andere mini- 

vrachtwagentjes die met de verse producten van de vroegmarkt in 

Cagnes en de vismijn in Antibes aankwamen.

Alleen Jo L’Ecailler kwam zoals gewoonlijk met zijn eigen aan-

hangwagentje achter zijn oude Honda Camino aanpuffen. De 

jaren dat hij nu al zijn vaste stek voor het Café de Turin had waren 

niet meer te tellen. Dat hij hier elke dag zou staan tot zijn hart 

zo klemvast kwam te zitten als de schelpen van de oesters die hij 

dagelijks aan de man bracht, stond als een paal boven water.

Met een stevige stoot van een lange stok duwde hij het luik 

van zijn kraam open. ‘Merde!’ riep hij geïrriteerd. Wat zat er nu 

weer in de weg? Het luik botste ergens tegenaan en bleef halfweg 

steken.
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Vloekend klom L’Ecailler achterstevoren het trapje van zijn vis-

kraam af, en keek op om te zien wat er scheelde.

‘Oh, double merde!’ hoorden zijn collega’s van de andere kraam-

pjes hem roepen.

Dat dacht ook de flik ervan die was opgetrommeld. Na een lange 

nachtdienst had hij net op het punt gestaan om naar huis te gaan 

en in bed te kruipen.

Aan de stenen boog van het eeuwenoude huisje en de dikke 

roestige kram waaraan lang geleden nog een of andere bescherm-

heilige had vastgezeten, hing nu een korte stugge strop met een 

wat oudere man erin.

Terwijl hij in de verte sirenes hoorde naderen, keek de flik moe 

en ongeïnteresseerd naar het gezicht dat daar voor hem hing en 

hem met open ogen aanstaarde, iets wat bij ‘hangers’ niet vaak 

voorkwam. Hij vroeg zich af wat de laatste beelden waren die die 

starende ogen hadden opgevangen.
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Ik moet een jaar of elf geweest zijn toen het gebeurde. Of nee, 

ik weet het heel precies: ik wás toen elf jaar. Het was zomer. Een 

zomer die zich in niets onderscheidde van andere zomers in ons 

dorp Saint-Martin. Elke ochtend werd ik gewekt door de zon die 

door de kieren van het luik recht op mijn hoofdkussen scheen. 

Zodra maman mijn gestommel op de plankenvloer hoorde, riep 

ze dat ik me moest haasten als ik nog ontbijt wilde. Ik doopte 

mijn handen in de witte geëmailleerde teil die op de smalle tafel 

bij het raam stond, en maakte vluchtig mijn gezicht nat. In de 

keuken stortte ik me hongerig op de brokken brood van de vorige 

dag, die in een kom koffie met veel melk op me wachtten.

Beneden stonden alle ramen en deuren open, in de hoop wat 

koelte in het huis binnen te laten voordat de hitte van de dag weer 

ongenadig toesloeg.

De cicaden schalden luid de keuken in. De hond van de buren 

bla*e, wat betekende dat onze buurman Léopold weer eens veel 

te laat met zijn geiten op pad ging. Of wat er nog van zijn kudde 

restte. Ik probeerde de geitenbellen niet te horen en keek schuld-

bewust in mijn kom met brokken brood.

Zo begon een doodgewone ochtend van een doodgewone zo- 

mer en ik had er niet het geringste benul van dat mijn leven vol- 

komen anders zou worden.

‘Je gaat eerst water putten voordat je er weer met het dorpscra-

puul op uit trekt’, zei moeder.

Ik haatte het om water te gaan scheppen. Hoe verder de zomer 

vorderde, hoe dieper het waterpeil in de put zakte en hoe lan-
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ger ik aan het wiel moest draaien om de emmers water boven te  

halen. Als je zoals maman vij*ig emmers nodig had om de dag 

mee door te komen, kostte dat lage waterpeil me algauw een half-

uur van mijn waardevolle zomerdag.

Ik vond het grappig dat moeder mijn kameraden ‘dorpscrapuul’ 

noemde, terwijl vooral ik die eretitel verdiende. Mijn vrienden 

waren stuk voor stuk rustige jongens. Sommigen waren een jaar 

of twee ouder dan ik, en toch nam ik hen allemaal op sleeptouw. 

Dat ze ervan uitgingen dat mijn vader een verzetsheld was, had 

er wellicht iets mee te maken. Raymond Bastarache, de onopval-

lende schoenmaker, de man van de wasvrouw, de uit Baskenland 

afkomstige immigrant die nooit ofte nimmer een van hen, een 

échte Provençaal, zou zijn geworden als daar niet de oorlog was 

geweest, die hem door een stom toeval tot een held van het dorp 

had gebombardeerd. Als zoon van die held was ook ik in ieders 

achting gestegen. Ik genoot van mijn status en maakte er vanaf 

dag één schandelijk misbruik van.

De afgelopen weken hadden we de vijandelijke bezetter bespied. 

Wij, dat waren Léo Montlaur, Tristan Bégude, Jean-Baptiste Alrick, 

Jean-François Lavieille en ikzelf. Jean-Baptiste en Jean-François 

noemden we gemakshalve de Jeans, omdat je hen toch bijna altijd 

samen zag.

Elke dag trokken we er tot zonsondergang op uit om het doen 

en laten van de Duitsers te volgen, in de hoop vroeg of laat iets 

te ontdekken wat we trots aan ‘het verzet’ konden overbrieven.

De Duitsers hadden aan ons natuurlijk niet echt een kind. Al 

te vaak dropen we teleurgesteld af nadat er vanuit de bosjes aan 

de andere kant van de vallei vrolijk werd geroepen: ‘Guck mal, 

Markus, da sind wieder die freche Jungs aus dem Dorf.’ Een en-

kele keer gooide een van de Duitsers een oefengranaat naar ons. 

De Jeans hadden gedurende meer dan een week een tuut in beide 

oren en waren doodsbenauwd dat die nooit meer weg zou gaan. 

Net zoals de Duitsers.

Ik had ons groepje would-beguerrillero’s de naam Bobas gege-
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ven, naar mezelf, hun jonge leider Boris Bastarache. Zo vorderde 

de zomer en we begonnen langzaamaan in te zien dat onze ver-

zetsactiviteiten geen erg succesvolle onderneming vormden.

Maar dat zou vandaag veranderen.

Toen we tegen de middag weer meer dan een uur op onze buik 

achter een hoop stenen hadden gelegen zonder ook maar het ge-

ringste te bespeuren, begonnen mijn mannen te morren.

‘Sst’, zei ik terwijl ik aandachtig door de verrekijker keek. ‘Stil, 

ik geloof dat ik daarginds iets heb zien bewegen. De boches zijn 

vast iets aan het bekokstoven.’

Het holle metaalgeluid dat klonk haalde mijn spannende theo-

rie meteen onderuit. Wat daar beneden bewoog waren de geiten 

van buurman Léopold, met voorop de oudste bok. Twee minuten 

later liepen de geiten aan alle kanten en zonder het geringste res-

pect voor onze uitgekiende schuilplaats om ons heen.

Jean-Baptiste sprong nijdig op. ‘Ik heb er genoeg van. Jij met je 

nutteloze hinderlagen. Ik kan me wel wat leukers voorstellen dan 

mijn hele vakantie op mijn buik in het stof liggen.’

Op dat moment klepte beneden in het dorp het klokje twaalf 

keer. We moesten snel naar huis als we nog iets achter de kiezen 

wilden steken.

Ik had zelf ook al een tijdje door dat we niet eeuwig onze tijd 

konden blijven verdoen met staren naar de Duitsers en dat er ook 

weleens iets spannends mocht gebeuren. Ik had een plan bedacht 

en voordat iedereen naar huis stoof, zei ik: ‘Mannen, vanmiddag 

brengen we elk een grote tang of een Engelse sleutel mee. En we 

doen stevig schoeisel aan.’

Ik gaf Léo, de zoon van de dorpskruidenier Montlaur, de kar-

tonnen buis terug waarvan we een experimentele verrekijker 

hadden gemaakt. Op mijn aanraden en doodsbang had Léo twee 

vergrootglazen van zijn vader gebietst. De twee kartonnen rollen, 

waarvan de ene in de andere paste, kwamen uit de stoffenwinkel 

van Tristans grootmoeder. Het had een hele tijd geduurd voordat 

we er een min of meer werkende piratenverrekijker mee wisten 
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te maken. Tot grote rampspoed van buurman Léopold en zijn 

kudde geiten.

*

Enkele weken voor zijn verdwijning had vader me uitgelegd hoe  

je met buizen en vergrootglazen een verrekijker kon maken. Zelfs 

het concept van het brandpunt probeerde hij te verklaren, maar 

ik was nog te jong en de theorie boeide me maar matig. Ik was 

vooral geïnteresseerd in het resultaat.

Aanvankelijk werkte onze zelfgemaakte kijker dan ook voor 

geen meter. We prutsten om beurten aan de buizen en de ver-

grootglazen, maar niemand van ons slaagde erin om het ding 

scherp te stellen.

Ik had de kartonnen rollen weer uit elkaar getrokken en met 

de twee stukken glas in mijn hand probeerde ik me voor de geest 

te halen hoe mijn vader het me had uitgelegd. Toen ik een van de 

glazen voor mijn ogen hield en het andere glas gewoon in mijn 

andere hand lag, deed de zon haar werk. ‘Au!’ riep Léo en hij trok 

zijn arm weg, waarop we een rood plekje zagen. ‘Dat rotding hee* 

me verbrand!’

Ik hield het glas opnieuw tegen de zon en schoof er de palm van 

mijn eigen hand voor. Het duurde geen twee seconden of ook ik 

slaakte een kreet. Glunderend draaide ik me naar mijn vrienden: 

‘Als we zo’n glas, maar dan veel, veel groter hebben, kunnen we  

de Duitsers aan de andere kant van de vallei een hak zetten.’

‘Hoe dan wel?’ vroeg Tristan ongeïnteresseerd.

‘Nou, zo’, antwoordde ik enthousiast, terwijl ik enkele kleine 

dennenappels bijeen graaide en ze rechtop naast elkaar in het 

zand zette. Met beide handen nam ik een hoop droge dennen-

naalden en strooide die bij wijze van struikgewas om en over de 

‘Duitsers’ heen. Vol overtuiging richtte ik het glas op mijn model 

van het vijandelijke kamp. De naalden begonnen na een tijdje te 

smeulen en vatten vuur. Ik kon de dennenappels haast om hulp 
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horen schreeuwen tussen de vlammetjes. De grond rondom ons 

lag bezaaid met nog meer droge naalden en bosjes uitgedroogde 

tijm en wilde rozemarijn. Het vuurtje tongde gretig om zich 

heen. Met zijn allen sprongen we op en stampten verwoed met 

onze dunne zomerschoenen op de vlammen. Gelukkig konden 

we het vuur snel doven.

‘Straks proberen we nog een laatste keer om van die rommel een 

deugdelijke verrekijker te maken’, opperde ik toen we rond de 

middag onze terugtocht naar het dorp aanvatten.

Een stevige windstoot blies Tristans pet van zijn hoofd. ‘De mis-

tral komt opzetten’, gromde hij terwijl hij zich bukte.

Ik had nog maar net mijn portie bonensoep binnen toen maman 

luid ‘Merde, merde, merde!’ riep en door het keukenraam naar 

buiten staarde. Ik sprong op en nam een krukje om ook iets te 

kunnen zien. Buiten begon het kerkklokje als een krankzinnige 

te luiden.

De hele heuvelflank stond in lichterlaaie. Overal was grijze rook 

vergezeld van metershoge vlammen. Ik zag meteen dat de brand 

exact op de plek was waar wij een halfuur geleden nog met het 

brandglas aan het spelen waren geweest. De mistral. Die moest 

een laatste stukje gloed weer aangewakkerd hebben. Het besef 

dat ik de hele heuvel in de fik had gestoken, deed het bloed uit 

mijn hoofd wegtrekken.

Bij de buren vloog de keukendeur open en hoorden we een 

wanhopige Léopold boven het klokkengeluid uit schreeuwen: 

‘Mijn geiten!’

Het was de enige keer in de hele oorlog dat de dorpelingen de 

Duitsers graag zagen komen. De commandant van het Duitse 

bataljon was a4omstig van de Lüneburger Heide en wist hoe je 

vuur moest bestrijden. Met vier tanks tegelijk liet hij aan drie 

kanten van het vuur een brede strook garrigue platrijden, waar-

door het vuur enkel de kant van het ravijn uit kon en daar vanzelf 

zou uitdoven.
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Toen het vuur na een halfuur de top van de heuvel had bereikt 

en was uitgegaan, ging de jammerende Léopold met zijn vrouw 

en drie jonge kinderen de schade aan zijn kudde opnamen.

Heel Saint-Martin sprak nog jaren met huivering over het 

schouwspel dat ze er aantroffen. Beneden in het ravijn lagen tien-

tallen dode dieren en bij de weinige beesten die de dodensprong 

hadden overleefd, staken de gebroken botten aan alle kanten door 

hun vel heen. Léopold moest er veertien de hals doorsnijden om 

ze uit hun lijden te verlossen. Slechts een tiental geiten was aan 

de vuurhaard ontsnapt.

Niemand hee* ooit geweten hoe het vuur was ontstaan. Zo wa- 

ren we wel, de Bobasbende. Discretie was ons hoogste devies.

*

‘Hee* iedereen het nodige bij zich?’ vroeg ik.

Elk lid van ons groepje liet het werktuig zien dat hij had mee-

gebracht.

Tristan morde. ‘En wat gaan we daar nu eigenlijk mee doen?’

‘Volg me maar’, antwoordde ik en ik gaf het startsein voor de 

tocht naar de overkant van de vallei, waar we toch algauw een 

uurtje mee zoet zouden zijn onder de loden hitte van de middag-

zon.

‘Je had ons wel kunnen zeggen dat we een veldfles water moes-

ten meebrengen’, klaagde Jean-Baptiste terwijl hij dikke zweet-

druppels van zijn voorhoofd veegde.

Ik wist dat de hitte slopend zou zijn, maar het was gedurende 

deze heetste periode van de dag dat we moesten toeslaan. Zelfs 

de onoverwinnelijke moffen hadden al heel snel doorgehad dat 

je met tanks en kanonnen weinig tegen de koppige Provençaalse 

zon kon beginnen. Ze hadden de plaatselijke gewoonte overge-

nomen om tussen de lunch en de late middag een siësta te hou-

den. De soldaten lagen dan languit in hun ondergoed onder hun 

aan weerszijden opengeslagen tentzeil, om daar wat te slapen, 

te kaarten of brieven naar de heimat te schrijven.
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We maakten een ruime boog om het kamp en kwamen na een 

uurtje op de door mij gekozen plaats van bestemming aan.

‘Wat nu?’ klonk het nieuwsgierig uit de groep.

‘Nu gaan we bouten losdraaien!’ antwoordde ik geestdri*ig.

Voor ons lag de spoorweg, die kilometerslang over de heuvel- 

flank slingerde en waarvan we wisten dat hij bij de raffinaderijen 

van Marseille uitkwam.

Toen de spoorwegarbeiders decennia geleden aan dit titanen-

werk waren begonnen, hadden de mensen in het dorp er absoluut 

niet de zin van ingezien. Vooral omdat er nooit een station kwam 

en de lijn enkel voor goederentreinen werd gebruikt, en maar een 

of twee keer per week.

Bij het begin van de oorlog hadden de Duitsers de frequentie  

van het treinverkeer gevoelig opgevoerd, waardoor nu elke nacht 

een eindeloos lange reeks wagons de vallei doorkruiste en de echo 

van het ritmische pompen van de stalen wielen over de rails tot 

in Saint-Martin hoorbaar was.

Sommige dorpelingen deden hun voordeel met dit drukke nach-

telijke treinverkeer. De Duitsers hadden de jacht verboden en de 

jagers hun geweren afgenomen, waardoor enkel stropers nog wat 

wild op tafel konden toveren. De treinen hielden er ’s nachts om 

veiligheidsredenen flink de vaart in. Enkele sluwe geesten hadden 

het idee opgevat om met zakken aardappelschillen en fruitafval 

de heuvel over te steken en het goedje op het langste rechte stuk 

tussen de sporen te verspreiden, in de hoop dat de aanstormende 

locomotief af en toe een lekker stuk wild zou weten te verras-

sen. Er stonden weliswaar strenge straffen op deze praktijk, maar 

stropen was ook voor de oorlog al een riskante aangelegenheid 

geweest en het vooruitzicht op een sappige everzwijnenbout of 

reerug was voor de avonturiers van het dorp vaak aantrekkelijker 

dan de angst voor de Duitsers groot was.

‘Bouten losdraaien? Wat ben je van plan? Gaan we de trein…’

‘We gaan verdomme de moffentrein doen ontsporen!’ onder-

braken de Jeans de bange Tristan enthousiast. ‘Gaaf plan!’

Koen Strobbe – De tragische eindes van Boris Bastarache.indd   13 27-04-18   11:34 a.m.



14

Meteen voelde ik de geestdri* terugkomen die ons groepje bij 

het begin van de zomer had gehad, en ik knikte gewichtig. ‘Als die 

trein vol diesel en benzine vannacht de helling af dondert, zullen 

de moffen er niet goed van zijn.’

‘En worden wij de helden van het verzet’, zei Léo glunderend.

Maar de helden van het verzet hadden heel snel door dat ze met 

hun tangen en Engelse sleutels niet erg goed bewapend waren 

tegen de overmaatse bouten waarmee de rails op de bielzen 

bevestigd waren. Enkel Tristan had een sleutel meegebracht die 

tegen de taak opgewassen bleek, en dan nog moesten we er met 

zijn tweeën of drieën aan sleuren om her en der een bout wat 

los te wrikken. De spieren in onze armen en schouders verzuur-

den snel en binnen de kortste tijd hadden we allemaal blaren op 

onze vingers. Tristan ging zuchtend in de berm zitten en hield 

het zaakje voor bekeken. Ikzelf, Léo en de Jeans zetten door. De 

zon, die nu minder hoog aan de hemel stond, maakte de hitte 

draaglijker, maar herinnerde ons er ook aan dat de moffen op het 

punt stonden hun kamp te verlaten en op patrouille te gaan. We 

moesten dus voortmaken.

‘Op hoop van zegen dan maar’, zei ik terwijl ik een wat achteloze 

trap tegen de zo goed mogelijk losgedraaide spoorstaaf gaf. ‘Kom, 

mannen, we zijn weg voordat de moffen ons betrappen.’

Op de terugweg naar het dorp sloeg onze fantasie op hol. In 

onze verbeelding zagen we de trein met wagons vol diesel en ben-

zine kapseizen en tot beneden aan het Duitse kamp rollen. Een 

helse vuurbol en een pandemonium van ontploffingen zouden 

de moffen verzwelgen.

‘We worden de verzetshelden van Saint-Martin!’ riep ik.

‘Van heel Frankrijk!’ verbeterde Léo me.

‘We krijgen allemaal een medaille!’ droomde een van de Jeans.

‘Vertel liever eens wie er vannacht met me mee wil komen om 

het schouwspel van dichtbij te beleven.’

Tegen mijn verwachting in bleek niemand enthousiast te zijn.

Tristan trok een pruillip. ‘Ik mag ’s nachts niet buiten hoor.’
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‘Nogal wiedes’, beet ik hem toe. ‘Wie van ons mag dat wél? Zo-

iets heet ontsnappen, domoor.’

‘Laten we toch morgenvroeg gaan kijken of er iets is gebeurd’, 

stelde Léo voor. ‘Er zomaar midden in de nacht op uit trekken 

lijkt me geen goed idee.’

Ik was ontgoocheld in Léo, die ik na mezelf toch de grootste 

durfal van ons groepje achtte.

Maar hij zei: ‘Wat als de trein écht ontplo* en alles honderden 

meters in de rondte in een vuurzee verandert? Wil je daar dan 

middenin zitten? Ik niet!’

De groep besloot dat Léo gelijk had en dat we morgenmiddag, 

wanneer de moffen weer in hun tenten lagen, de schade zouden 

kunnen opnemen. Als er echt iets spectaculairs zou gebeuren 

vannacht, zouden we het ook al wel in het dorp horen, morgen-

ochtend.

Die laatste gedachte kwam van Tristan. Typisch iets voor hem 

om ons eraan te herinneren dat er misschien gewoon niets zou ge- 

beuren. Soms had ik de indruk dat Tristan bang was om ook een 

keer pret te beleven. Zijn oom was dan ook de dorpspastoor, iets 

waarmee we hem vaak genoeg plaagden.

Zwijgend liepen we achter elkaar over een smal pad door de 

garrigue de helling af.

Alsof Tristan voelde dat hij iets goed te maken had, zei hij: ‘Heb-

ben jullie het ook al gehoord van die mof die elke nacht met zijn 

fiets langs de holle weg tussen het dorp en de lavoir voorbijrijdt? 

Mijn vader hee* hem al een paar keer van ver gezien. Ik heb er  

mijn ouders ’s nachts over horen fluisteren. Ze denken dat hij 

ergens bij een van de boerderijen buiten het dorp een lie@e hee*. 

Moeder zegt dat het wel die sloerie van de Petitjeans zal zijn.’

Ik denk dat ik niet de enige was die bij het horen van de naam 

Petitjean onmiddellijk begon te dromen van de vij*ienjarige doch-

ter Louise. Ze was voor haar lee*ijd al bijzonder welgevormd en 

in het hele dorp berucht om de krappe blouses waarmee ze vaak 

bij de lavoir zat te werken. Bij voorkeur wanneer de andere vrou-
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wen al weg waren en ze dus het rijk voor zich alleen had, terwijl 

de jongens van het dorp haar, goed verscholen in de struiken, 

begerig lagen te begluren.

De lavoir was een betonnen bekken onder aan het dorp, waar-

naar via een ingenieus sluizensysteem water uit de naburige beek-

jes werd geloodst. De vrouwen kwamen er ’s ochtends de was 

doen, zodat die de rest van de dag de tijd had om op het grasveld 

ernaast in de zon te bleken en daarna te drogen.

Dankzij de handige trappen en stenen bankjes was het goed 

mogelijk om er de was te doen zonder zelf meer dan je handen 

nat te maken, maar Louise Petitjean slaagde er telkens weer in om 

haar hele blouse te doorweken. Een adembenemend schouwspel 

van transparantie en verbeeldingskracht voor ons, jongens op de 

drempel van hun mannelijkheid.

Ik kon het niet verdragen dat een of andere mof met zijn poten 

aan onze kuis gekoesterde jongensdroom zat, en beet Tristan bits 

toe: ‘Ja, en? Waarom vertel je ons dat?’

‘Heb je dan niet geluisterd?’ vroeg Tristan verwonderd. ‘Hij 

rijdt. Elke avond. Op hetzelfde tijdstip. Met zijn fiets. Voorbij…’

Er begon me iets te dagen, maar Léo was sneller dan ik.

‘Dat pad bij de lavoir, dat loopt toch tussen die twee wilgen 

door? Als we daar nu eens een stevige draad tussen spannen? Kun 

je je voorstellen wat er met die mof gebeurt als hij met zijn fiets 

komt aangereden?’

De herrie van een peloton Duitse soldaten onderbrak onze ge-

dachtegang. We hoorden hun stemmen en voetstappen, en wisten 

dat het een kwestie van seconden was voordat ze de bocht in het 

pad uit zouden komen en ons konden zien. Met de werktuigen in 

onze handen als belastend bewijs. Alsof we ons hele jonge leven 

niets anders hadden gedaan, doken we in formatie de struiken in 

en verscholen ons langs het pad, dat hier breed genoeg was om 

een marcherende groep Duitsers twee aan twee te laten passeren.

Tot onze verbazing marcheerden de Duitsers niet echt in tred. 

Ze liepen eerder in een soort opgedreven wandelpas en praatten 
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honderduit met elkaar. Er liep ook niemand met wat meer strepen 

of sterren achter hen aan; dat was wellicht de oorzaak van hun 

losse manier van doen. In een potpourri van scherpe s-klanken 

en harde klinkers liepen de soldaten ons voorbij, tot een van hen 

begon te lachen en de groep halt hield. De soldaten begonnen 

onderling te fluisteren, te gniffelen en nog harder te lachen. Een 

vij*al maakte zich los uit de groep en kwam in onze richting.

We hielden onze adem in. Op onze knieën, de armen naast 

ons hoofd op de grond gedrukt, durfden we niet te bewegen en 

we duwden ons gezicht met de ogen stijf dicht in de mulle on-

dergrond.

Zo te horen bleven de Duitsers pal voor ons staan. Er klonk een 

metaalachtig geluid en onmiddellijk daarna voelde ik hoe mijn 

nek en rug warm en nat werden. Een stinkend straaltje Duitse 

urine vond zijn weg naar een van mijn mondhoeken.

In paniek sprong ik op, begon als een bezetene te spuwen en zet- 

te het op een lopen, met mijn kameraden in mijn kielzog.

De Duitsers achter ons bescheurden zich van het lachen en maak-

ten niet eens aanstalten om achter ons aan te gaan en te kijken 

wat we in onze handen hadden.

De rest van onze tocht was één grote spurt naar de lavoir, waar 

zo laat op de middag hopelijk niemand meer met de was bezig 

zou zijn.

Bij het wasbekken gekomen liet ik me languit voorover in het 

water vallen en de rest volgde mijn voorbeeld. Ik spoelde mijn 

mond uitgebreid met het ranzige waswater dat nog in het bekken 

stond, maar alles leek me beter dan die moffenpis.

Toen trokken we onze kleren uit en spoelden ze uit om ze te 

laten drogen in de lage middagzon.

Terwijl we op de rand van de lavoir zaten te drogen, keken we  

naar het pad dat daar voor ons, tussen twee wilgen door, Saint- 

Martin uit liep.

‘Hier zouden we hem dus kunnen pakken’, opperde Léo.

We fantaseerden honderduit over de manier waarop we die 

moffenofficier een lesje zouden leren.
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Toen mijn kleren tegen acht uur droog genoeg waren, kleedde 

ik me aan en ging een kijkje nemen bij de wilgen.

‘We moeten echt wel een stevige draad gebruiken’, zei ik. ‘Het 

geweld van zo’n aanstormende fietser valt niet te onderschatten.’

‘In onze schuur ligt nog een fikse rol ijzerdraad’, zei Léo.

‘Van mij mag het ook prikkeldraad zijn’, antwoordde ik met een 

grijns op mijn gezicht.

‘Meen je dat?’ vroeg Tristan. ‘Daarmee zouden we hem weleens 

kunnen…’

‘Per slot van rekening is het een mof ’, onderbrak ik hem. Toen 

stelde ik voor: ‘Als we nu eens na het avondeten terugkwamen, jij 

met een rol prikkeldraad, Léo?’

‘Laat ons even de kat uit de boom kijken, Boris’, beëindigde 

Jean-François het gekrakeel. ‘Als de trein vannacht zijn werk doet 

en het hele Duitse kamp in de as legt, dan zijn we sowieso ook van 

die fietsende mof verlost.’

De volgende morgen was maman er niet toen ik beneden in de 

keuken kwam. Ik was opgestaan met een groots gevoel in mijn 

buik, dat ik normaal enkel op 24 december had, hopend dat er 

iets prachtigs voor mij onder de kerstboom zou liggen.

Ik voelde een diepe teleurstelling toen ik, zoals elke ochtend, 

begroet werd door de gebruikelijke kom brokkenpap. Ik stak mijn 

hoofd door het raam en riep maman, maar er kwam geen ant-

woord. Waar kon ze uithangen? Ik zocht naar een briefje met 

een boodschap voor mij, maar vond niets. Mijn hart maakte een 

sprongetje: het was niet de gewoonte van maman om mij zo-

maar zonder berichtje thuis achter te laten. Dat kon alleen maar 

betekenen dat ze in allerijl vertrokken was. Bijvoorbeeld omdat 

iemand uit het dorp haar was komen zeggen dat er vannacht een 

trein was ontspoord. Mijn hart bonkte in mijn keel bij de ge-

dachte dat mijn vrienden en ik nu de helden van de natie waren. 

De brokkenpap kon me gestolen worden. Ik trok snel mijn schoe-

nen aan en gooide de deur naar het erf open.
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‘Maar dát is handig!’ begroette maman me vrolijk. Ze stond met 

twee grote manden wasgoed voor de deur en leek net van plan die  

op de grond te zetten om de deur te kunnen opendoen. ‘Ben je  

helderziende geworden misschien, dat je wist dat ik eraan kwam?’ 

grapte ze.

‘Waar kom je vandaan, maman?’ vroeg ik ongeduldig. ‘Is er 

iets gebeurd?’

‘Wat zou er gebeurd zijn, Borisje? Vandaag is het vrijdag en zo- 

als elke vrijdag ben ik de manden met was van de familie Montlaur 

gaan ophalen. Is er met jou iets aan de hand? Je bent zo nerveus? 

En waarom heb je je ontbijt niet aangeraakt? Je bent toch niet ziek 

aan het worden?’

Nog voor ik iets kon zeggen, pakte ze me beet en legde haar 

hand op mijn voorhoofd.

Ontgoocheld rukte ik me los en ging zuchtend achter mijn brok-

kenpap zitten. ‘Nee hoor, er is niks, ik voel me prima.’

Ik kon het niet vatten dat de wereld geen sikkepit veranderd 

was na onze heldendaad van gisteren. Heel even hield ik me nog 

vast aan de sprankel hoop dat het nieuws van de treinramp mis-

schien nog niet het dorp had bereikt, maar zelfs een el@arige als 

ik wist beter.

Na het ontbijt ontmoette ik mijn makkers onder een van de 

platanen aan het dorpsplein. Terwijl enkele oude mannen hun 

petanqueballen luid tegen elkaar lieten ketsen, zaten wij in een 

kring op de zandstenen plaveien van het pleintje te fluisteren. 

Niemand van ons had ook maar het geringste gerucht over een 

ontspoorde trein gehoord.

‘Ik zei toch dat we niet genoeg bouten losgemaakt hebben’, mop-

perde Léo.

‘Jij zei helemaal niks. Trouwens, je hebt zelf niet eens een  

volledige bout losgedraaid met je speelgoedtang’, beet Jean- 

Baptiste hem toe.

We wisten allemaal dat we nog geduld moesten oefenen tot de 

middag, wanneer de Duitsers hun siësta hielden.
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