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Aan gooit de koud geworden koffie in de gootsteen en loopt naar buiten. 

Voordat hij de schuur binnengaat, blijft hij even staan om de frisse 

ochtendlucht op te snuiven. Nienke en hij wonen tussen de weilanden. De lage 

mist die over het gras ligt geeft het landschap iets mysterieus. 

In de schuur vult hij de houtkachel die het hele huis verwarmt. De schuur 

is bijna groter dan het huis. Al zijn gereedschap staat er. Een deel ervan was 

van pa. Hij kreeg het toen pa en ma naar een woning zonder schuur verhuisden. 

Als hij klaar is, steekt hij zijn pijp aan. Zijn ogen dwalen langs de bezittingen 

van Gunnar, de jongste zoon van zijn zus Hepie. Een paar weken geleden heeft 

hij zelfmoord gepleegd. Evert en Joop hebben zijn woning leeggehaald. Omdat 

Hepie weinig opslagruimte heeft, hebben ze bijna alle spullen hier neergezet. 

Aan kan wel janken als hij de dozen ziet. Ook toen Geertje hem vertelde over 

haar kleindochter die in het ziekenhuis lag na een bloeding in de hersenstam 

had hij het niet drooggehouden. Hij lijkt pa wel, die werd op oudere leeftijd ook 

erg sentimenteel, de tranen biggelden hem om de haverklap over de wangen. 

Hoe anders was pa vroeger. Streng. Hard. Of hard gemaakt, dat weet Aan niet 

precies. Alleen op zaterdagavond niet, dan stoeide hij met zijn kinderen. Dat 

was vaste prik. 

Na de geboorte van Aans zoon Hendrik werd pa milder. Hij was zo trots 

dat het kind naar hem was vernoemd. Pa kwam vaker langs, ze hadden meer 

contact. Aan denkt dat hij toen begon in te zien dat hij te streng was geweest. 

Aan moest trouwen. Hij was 19, Nienke was 16. Ze hadden niets. Ja, hij had 480 

gulden in zijn spaarboekje staan. Hij had er vier jaar over gedaan om dat bedrag 

bij elkaar te sparen. Hij gaf zijn ouders kostgeld en had zelf zijn rijbewijs zelf 

bekostigd, net als zijn brommer. Ook betaalde hij zijn eigen verzekering en 

kleding. Het geld dat hij overhield, zette ma op zijn spaarrekening. 



Na hun trouwen woonden ze eerst een tijdje bij de ouders van Nienke in. Daar 

hoefden ze geen kostgeld af te geven.  

‘Klootzak,’ zei pa tegen hem toen Aan hem over de zwangerschap 

vertelde. ‘Had je dat ding niet in je broek kunnen houden?’ Aan kan er nog boos 

om worden. Als ze nou hadden verteld wat je ermee kon, maar nee! Er was 

helemaal geen voorlichting, dat moest je zelf uitvogelen. 

Toen Aan vader werd, nam hij zich voor het anders te doen dan pa. 

Natuurlijk heeft hij zijn eigen kinderen weleens een schop gegeven, of een tik. 

Eén keer ging hij te ver. Zijn oudste zoon Hendrik was met zijn zusje Hinke aan 

het spelen en trok de fiets onder haar vandaan. Aan zag het gebeuren en kon 

haar nog net op tijd opvangen. In zijn woede pakte hij Hendrik zo hard aan dat 

de jongen zijn schouder brak. Het maakte Aan bang. Leek hij dan toch op pa? 

Daarna heeft hij zoiets nooit meer gedaan. 

Voor zijn gevoel is hij niet met liefde opgevoed. Hij heeft geen idee 

waarom zijn ouders zoveel kinderen hebben gekregen. Als ze nou eens wat met 

hen deden, maar nee. Zijn schoonvader was meer een vader voor hem dan pa. 

Met hem kon hij praten. Zijn schoonvader was veel socialer, had meer contact 

met andere mensen. Zijn ouders waren schuw. Ze kwamen niet eens op de 

begrafenis van zijn schoonvader. 

Pa’s wil was wet. Je durfde er niets van te zeggen. Evert heeft zich een 

nacht in het kippenhok verstopt zodat pa hem niet kon vinden. Teun hebben ze 

ook een keer moeten zoeken. Die lag toen in een greppel van het weiland waar 

een grote stier stond. 

Aan tafel mocht niet gepraat worden. Teun was een dwarskop en trok 

vaak toch zijn mond open, en dan vloog er weer een mes, lepel of vork over de 

tafel. Martje werd door pa vaak geplaagd, dan kreeg ze bijvoorbeeld een veeg 

boter over haar wang. Of ze mocht chocolaatjes uitdelen en dan schopte hij het 

potje uit haar handen. Dat vond hij grappig. Aan kan er nog steeds niet om 

lachen. 

Nee, het was thuis niet gezellig. Je mocht niets zeggen, hoe kan het dan 

gezellig zijn? Pas met de komst van zijn zwagers Klaas en Jan, de verkeringen 



van Hepie en Hinke, werd de sfeer beter. Met Klaas gingen ze schol en eel vissen 

in het Noorderleech. Ze kwamen thuis met zakken vol eel, die ze zelf moesten 

schoonmaken, waar hij een grote hekel aan had. Daarna vraten ze de hele week 

eel. Pa mocht Jan en Klaas niet. Hij verwelkomde ze met: ‘Wat moet jij hier?’ Of 

hij zei helemaal niets. 

Hepie en Hinke hebben hem en zijn tweelingbroer Joop grootgebracht. 

Ze haalden hen uit bed, kleedden hen aan en brachten hen naar school. Ma was 

altijd in verwachting, die kon dat niet. Op hun tweede liepen ze nog geen van 

beiden. Ze konden het wel, maar wilden niet. Tot ze van pa een schop onder de 

kont kregen en moesten.  

Nadat Aan de houtkachel nog een keer heeft bijgevuld, loopt hij naar een 

van de werkbanken. Sinds zijn pensioen spendeert Aan het grootste deel van 

zijn tijd in de schuur. Spullen repareren. De mensen uit het dorp weten hem 

wel te vinden als er iets gemaakt moet worden. Evert zegt altijd: ‘Als Aan het 

niet kan maken, is het echt kapot.’ Op zijn vijftiende moest Aan van pa stoppen 

met school en aan het werk bij de smid. Paarden beslaan en bekappen, fietsen 

en kachels maken. Aan wilde niet stoppen, hij kon goed leren. Hij was de beste 

van de klas, hielp andere leerlingen. Hij sloeg zelfs een klas over. Maar er moest 

geld verdiend worden. Pa was de baas, Aan had niets te zeggen. Hij verdiende 

5 gulden per week, waarvan hij de helft aan ma gaf. Evert verdiende 7,50. In de 

jaren die volgden ging zijn salaris snel omhoog, naar 25 gulden in de week. 

In de deuropening verschijnt Evert. Elke maandagavond komt zijn broer langs. 

Dan drinken ze een biertje, roken een sigaret en prutsen ze wat. Ze helpen 

elkaar als het nodig is. Evert heeft de keuken van Aan helpen verbouwen. Bij 

de rest van de familie loopt Aan de deur niet plat. Hij weet dat zijn zussen elkaar 

op verjaardagen zien. 

Eén keer per jaar fietsen Nienke en hij de vierdaagse met een paar van 

zijn broers en zussen en aanhang. Zo is het prima. Als ze te vaak bij elkaar over 

de vloer komen, vechten ze elkaar de tent uit. 

 

* 



Iedereen aan tafel is muisstil en probeert iets op te vangen van het gesprek dat 

pa in de gang met een politieman voert. Volgens de politieman heeft Flipper 

weer een schaap doodgebeten. ‘Dit is al de derde keer.’ 

‘Dat kan niet. Flipper is dood,’ zegt pa. 

Aan krijgt het plotseling stikheet. Zijn zicht wordt wazig en hij knippert hevig. 

Via het raam ziet hij de politieman vertrekken. Pa komt nog niet naar binnen 

dus Aan stormt naar buiten, ondanks de waarschuwing van ma dat hij moet 

blijven zitten.  

Pa staat aan de rand van het weiland, met zijn rug naar hem toe. 

Aan denkt aan de eerste keer dat de politieman aan de deur kwam om te zeggen 

dat Flipper een schaap had doodgebeten. ‘Het klopt dat Flipper altijd los door 

de velden loopt, maar hij doet echt geen vlieg kwaad,’ had pa toen gezegd. 

Toen er weer een dood schaap werd gevonden, stond de politieman 

opnieuw op de stoep. ‘Ik red me er wel mee,’ zei pa. Hij had zijn geweer gepakt 

en zijn klompen aangetrokken. Hij floot en kwispelend kwam Flipper naar hem 

toe. ‘Kom, Flipper,’ zei hij. ‘We gaan een eindje wandelen.’ 

Evert was hem achternagerend. ‘Het kan Flipper niet zijn, pa, die zat de 

hele dag vast in de schuur.’ 

‘Ga naar binnen,’ zei pa. 

‘Pa, echt, Flipper was de hele tijd bij mij,’ had Evert volgehouden. 

‘Ik heb gezegd dat ik me ermee red en dat doe ik dan ook.’ 

Aan wist dat het zinloos was om pa op andere gedachten te brengen. Aan 

gaat voor pa staan. Hij wil tegen hem schreeuwen. Zie je wel, we hadden gelijk, 

het was Flipper niet, maar je wilde niet luisteren, je geloofde ons niet, en nu is 

Flipper dood. Maar hij zegt niets. De uitdrukking op het gezicht van zijn vader 

vertelt hem dat het niet nodig is. 

 

* 

 



Met grote ogen kijkt Aan naar het hagelgeweer dat pa op het dressoir zet. De 

loop wijst naar boven. Pa gebruikt het geweer om op ganzen en fazanten te 

schieten. 

‘Niet aankomen,’ zegt pa. 

Aan knikt, net als Joop en Evert. 

‘Ik ben zo terug,’ zegt pa en hij loopt de keuken uit. 

Ze knikken weer. Dan kijken ze elkaar aan. Ze dagen elkaar uit, zonder 

iets te zeggen. 

‘Kom, we gaan naar buiten,’ zegt Evert. 

‘Wat gaan we doen?’ zegt Joop. 

‘Naar de zeedijk.’ 

‘Oké,’ zegt Joop. Hij is als eerste bij de deur, waar hij aarzelend blijft staan. 

Dan legt Joop zijn vinger op de trekker. Er klinkt een oorverdovende knal. Alle 

drie duiken ze van schrik in elkaar. Het geweer klettert op de grond. Een paar 

seconden lang is het doodstil. Gruis dwarrelt naar beneden. Ze kijken omhoog. 

De hagel is door het plafond gegaan. 

Er klinken snelle, stampende voetstappen. Het gezicht van pa verschijnt. 

Hij houdt zijn broek met zijn ene hand omhoog. ‘Wat zei ik  nou?’ schreeuwt 

hij. 

Ze beginnen alle drie door de kleine keuken te rennen. ‘Joop deed het,’ 

roepen Aan en Evert door elkaar heen. 

Het maakt niet uit. Pa heeft Evert al te pakken. 


