Leven bij
de Dodendraad
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Hongerig, koud en ziek

Het is al avond voor Pieter het briefje
durft te lezen.

– Je moeder heeft griep, besluit dokter
Martens. Voor een zieke is het hier te
koud.
Hij sluit zijn zwarte tas.
– Met je broer die weg is ... Hebben
jullie nog genoeg eten?
Pieter schudt zijn hoofd. De dokter legt
zijn hand op Pieters schouder.
– Mevrouw de Proste heeft me dit
gegeven. Maar ...
Hij legt een vinger tegen zijn lippen. Stt!
Pieter knikt. Het opgevouwen papiertje
past in zijn handpalm.
– Ik weet niet of het goed nieuws is,
jongen. Het spijt me.

Liefste moeder,
Ik ben veilig in Nederland geraakt.
Hier vond ik onderdak op
een boerderij.
We zien elkaar weer na de oorlog.
Zorg goed voor Pieter.
Je zoon Jef
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Moeder krijgt een hoestaanval.
Pieter legt zijn hand op haar voorhoofd.
– Mama, fluistert hij bij haar oor.
Jef leeft! De Duitse kogels hebben hun
doel gemist.
Moeder graait in de lakens. Begrijpt ze
hem?

Een dapper plan
De volgende dag belt Pieter aan bij
mevrouw de Proste.
– Ja? vraagt ze koeltjes.
– Ik ben de broer van Jef Stevens, stelt
Pieter zich voor. Mijn moeder is ziek.
We hebben petroleum nodig voor
de kachel.
De vrouw reageert niet.
– Ik wil smokkelen, fluistert Pieter.
Brieven. Voor het front. Zoals mijn
broer.
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– Je wilt door de dodendraad? vraagt
de vrouw ongelovig. Ben je niet bang?
– Nee, liegt Pieter. Ik heb een
passeerraam. Net zoals Jef.
– Je broer werd bijna opgepakt.
– Mijn moeder moet beter worden,
zegt Pieter. Zonder eten en brandstof
lukt dat niet.
– Kom binnen, zegt mevrouw de Proste
na een korte stilte. Zelf verdwijnt ze in
een kamer.
– Vanavond, meldt ze als ze terugkomt.
Door de regen wordt het extra donker.
Hier zijn de brieven. Stop ze in
de binnenzak van je jas.
– Wacht iemand me op? vraagt hij.
Mevrouw de Proste knikt.
– De oversteek is naast de wei van boer
Door, tussen de rijen knotwilgen.
– Ken ik, zegt Pieter. Er is
een schuurtje.
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– Precies. Je contact wacht tot de
kerktoren twaalf uur slaat. Bij onraad
gooi je de brieven zo ver mogelijk over
de grens.
Mevrouw de Proste laat Pieter uit.
– Succes, zegt ze nog.
Nog lang kijkt ze Pieter na.

De oversteek
Pieter stopt het dichtgeplooide
passeerraam in de mouw van zijn jas.
De brieven zitten veilig onder zijn hemd
in een linnen zak. Pikdonker is het als
hij de Dorpstraat doorloopt. Achter de
kerk beginnen de velden. Zo’n honderd
meter is het nog tot aan de draad.
De knotwilgen bieden beschutting.
Pieter loopt van boom tot boom.
Probleemloos bereikt hij het schuurtje
en de eerste versperring.

Snel kruipt hij eronderdoor.
De tweede is de gevaarlijke. Als je die
aanraakt, ben je dood. Rubber helpt en
hout. Tussen twee horizontale draden
klapt hij het houten raam open. Het gat
is ruim. Eerst een hand erdoorheen,
dan de andere. Pieter gaat naar voren
hangen. Nu zijn rechtervoet,
dan zijn linker. Gelukt! Hij zakt op zijn
achterste, met nog één draad te gaan.
Wat doen? Het raam laten zitten?
Oe-oe. Oe-oe!
Pieter kijkt in de richting van het geluid.
Heel even ziet hij een lichtje. Dan niks
meer.
Oe-oe. Oe-oe!
Daar is het lichtje weer. Uit. Aan. Uit.
Bliksemsnel glipt Pieter onder de laatste
prikkeldraad door. Op zijn buik glijdt hij
door het hoge gras.

| ZS 2014-03

ZSD03_14.indd 27

19

10/07/14 12:02

20

ZSD03_14.indd 28

Smokkelaar Pieter

De terugweg

– Daar ben je dan! zegt een man met
een Nederlands accent. Heb je post bij?
– Ja, hijgt Pieter. Hij tast onder zijn hemd.
De man grijpt het pakje.
– Niet opstaan, beveelt hij. Je bent nieuw,
begrijp ik. Til je hemd op.
Ik heb petroleum voor je bij.
De man bindt Pieter een metalen
draagtank om.
– Oppassen bij het passeerraam. Je bent
wat dikker nu.
– Ik rekende ook op wat levensmiddelen,
zegt Pieter.
De Nederlander lacht.
– Je onderhandelt als een
doorgewinterde smokkelaar.
Uit zijn zak haalt hij twee papieren zakjes.
– Suiker en een half pond boter.
Volgende keer meer.
De man is snel gaan praten. Het contact
duurde lang genoeg.
– De terugweg doe je in het donker, zegt
hij nog. Voorzichtig!
Dan is hij weg.

Pieter rolt zich in de geul
van platgetrapt gras.
Op de tast vindt hij zijn weg
terug. Ergens blaffen honden.
Van Duitse bewakers?
De draad! Snel erdoorheen.
Bij het passeerraam wordt het
moeilijk. Zijn dikkere buik remt
hem af. Gelukt! Voorzichtig tilt
hij het raam uit de draad
en klapt het toe. Nog één draad
en Pieter is weer veilig in België.
Bij het schuurtje zakt hij door zijn
knieën. Zijn hart bonst als gek.
Weer blaffen honden.
Pieter spurt naar huis, alsof de
Duitsers hem op de hielen zitten.
– Jef? ijlt moeder in bed.
– Ik ben het, fluistert Pieter. Ik
maak je een kop thee met suiker.
Dan steek ik de kachel aan. Zo
meteen krijg je het lekker warm.
– Echt? vraagt moeder.
– Echt, zegt Pieter.
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