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“Maar ja, we vinden tegenwoordig zo gauw iets gewoon. 
We zijn er aan gewoon om in een noodwinkel school te 
houden, om om 10 uur binnen te zijn, aan dagelijkse 
schietpartijen op troepen overvliegende Tommies. Onder-
duiken, verzet plegen, het is alles zo vanzelfsprekend.”

Dagboekfragment Gerard Swiers 
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1940

Nachtmerrie

Met een geweldig geraas stort de houten bovenkant 
van de Lange Jan naar beneden. De toren brandt als 
een fakkel en zonder top lijkt hij net een gigantische 
schoorsteen. De vlammen schieten tientallen meters 
de hoogte in en enorme rookwolken kronkelen en 
vechten tegen de harde wind. Er is geen redden aan. 
De vlammen slaan over naar de huizen rond de mach-
tige Abdijtoren. Kleine huizen leunen al eeuwen tegen 
de kerkwand, maar storten ter aarde in een verzen-
gende vuurzee. Het oude stadhuis op de Markt gaat 
in vlammen op. Hele straten staan in brand. De stad 
is verloren.

“Nee, nee!” Met het klamme zweet over zijn hele 
lichaam schiet Gerard Swiers rechtop uit zijn bed. 

“Nee”, fluistert hij nog een keer met een hese stem. 
Verwonderd kijkt hij om zich heen. Hij ziet de ver-
trouwde schaduwen van zijn slaapkamer, het licht dat 
door de gordijnen komt en weet dat hij een nacht-
merrie heeft gehad. Hij zucht nog eens flink en trekt 
dan de lakens weer over zich heen. Het is nog donker, 
maar in de verte vertelt het gebulder van kanonnen 
dat niet iedereen slaapt. Er wordt gevochten op de 
Grebbeberg en zijn vader is daar ook. Er loopt een 
rilling over Gerards rug als hij daaraan denkt. In ge-
dachten ziet hij zijn vader tussen duizenden Duitse 
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soldaten, helemaal alleen, met alleen maar een geweer 
en een bajonet. Gerard probeert er niet aan te denken, 
maar herinnert zich dan zijn droom. Middelburg, dat 
was de stad die in brand stond. Hij had de toren - die 
ze in Middelburg Lange Jan noemen - zien branden 
en instorten, met de hele stad erbij. Voordat hij met 
zijn ouders naar Ede verhuisde, had hij in Middelburg 
gewoond. Hij kent de stad op zijn duimpje en als zijn 
broekzak. Zou het waar zijn? Zou de stad echt zijn 
aangevallen? Gerard probeert weer in slaap te vallen, 
maar het lukt niet. Zijn gedachten spelen diefje met 
verlos tussen zijn vader en de brandende stad. De af-
gelopen dagen is er ook zoveel gebeurd. De Duitsers 
zijn op 10 mei Nederland binnengevallen en ‘s mid-
dags al marcheerden ze door de straten van Ede. Het 
regiment van Gerards vader trok over de Rijn en pro-
beert de Duitsers tegen te houden bij de Grebbeberg, 
waar nu al twee dagen wordt gevochten. De Neder-
landse soldaten moesten op Ede schieten, omdat daar 
al Duitsers waren. Gerard kan zich dat maar moeilijk 
voorstellen; op je eigen dorp schieten... Dat bombar-
dement zorgde er voor dat de Duitsers iedereen in Ede 
richting Lunteren stuurden, maar na een paar kilome-
ter moesten ze al weer terug. Je kreeg er het heen en 
weer van. 

Alle mensen leven natuurlijk in angstige afwachting 
van wat er gaat komen. In Ede wonen veel militairen 
en sinds de inwoners het moderne leger van de Duit-
sers hebben langs zien komen, koesteren ze weinig 
hoop voor het Nederlandse leger. Dat kan nooit op 
tegen de goed uitgeruste Duitsers. Gerard zucht eens 
diep, waarna hij opschrikt van een harde, doffe dreun, 
ergens in de verte.
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Hij denkt aan zijn moeder die in de kamer naast hem 
slaapt. Zou ze ook wakker zijn? Hij komt uit bed en 
sluipt op zijn tenen naar de overloop. Zachtjes doet 
hij de deur open en luistert. Hij hoort niets. 

“Kom maar binnen, Gerard. Ik ben wakker”, hoort 
hij ineens de stem van zijn moeder uit het schemer-
donker komen. Gerard gehoorzaamt en ziet dat zijn 
moeder op de rand van het bed zit. Zo zit ze ook altijd 
als het onweert. Sinds ze als jong meisje een keer tij-
dens een vreselijk onweer in een serre moest slapen, is 
ze er op haar dood voor.

“Het onweert niet, hoor, Moeke.”  Zijn moeder 
glimlacht en klopt met haar vlakke hand op het bed, 
ten teken dat Gerard moet komen zitten.

“Kon je ook niet slapen?”, vraagt ze zachtjes.
“Jawel, maar ik had een droom, een nachtmerrie. 

Middelburg stond in brand, met het stadhuis en de 
Lange Jan en alle huizen... En toen moest ik aan pa 
denken.” 

“Ik ook.” Ze pakt Gerards hand en knijpt er even 
in. Dan zucht ze zo diep als een stoomlocomotief. “Ik 
wist het toen ik met hem trouwde. Een militair moet 
wel eens vechten, maar ik hoopte altijd maar dat het 
nooit zou gebeuren. En nu is hij daar...” - ze wijst met 
een vinger in de richting van het gebulder - “... en we 
kunnen niets doen, alleen wachten.” Ze knijpt weer in 
Gerards hand en kijkt hem aan.

“Middelburg laten ze wel met rust, hoor. Dat ligt zo 
ver in het zuiden. Wat zouden ze daar moeten doen?”

“Nou ja, Middelburg heeft een kazerne en Vlissin-
gen heeft een marinebasis. Misschien willen de Duit-
sers daar ook naartoe.”
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“Het zou kunnen, maar lig er maar niet van wakker. 
Zullen we wat gaan drinken in de keuken?” 

Gerard knikt en samen gaan ze naar beneden, met 
het verre gebulder in hun oren.

Zoektocht naar pa
De oorlog is voorbij, de gevechten zijn over en de rust 
keert weer. Het verbaast Gerard dat de buurvrouw 
‘gewoon’ de was buiten hangt en dat boer Harmsen 
voorbij rijdt met zijn paard en wagen. Hij hoort dat 
de meeste mensen weer aan het werk zijn gegaan, 
maar de school blijft voorlopig nog gesloten. Gerard 
kent echter geen rust. Er is geen nieuws van zijn va-
der. Hij zal toch niet zijn omgekomen bij de gevech-
ten? Na de slag bij de Grebbeberg deden de wildste 
geruchten de ronde. Het hele Nederlandse leger zou 
daar in de pan zijn gehakt. En de capitulatie van het 
leger - na het bombardement op Rotterdam - bracht 
al geen betere berichten. Het was een vreselijk gevecht 
geweest. De Nederlandse militairen mochten meteen 
naar huis. Sommigen kwamen Ede binnen, lopend, 
met de angst van het gevecht nog van hun gezicht te 
lezen, maar van Gerards vader had niemand iets ge-
hoord. 

De dagen rijgen zich aaneen en Gerard voelt zich 
steeds machtelozer worden. Nog steeds geen nieuws 
van zijn vader. De verhalen komen nu wel los, ver-
teld door de teruggekomen mannen. Het was vreselijk 
op de Grebbeberg. De Duitsers waren veel sterker, ze 
hadden meer en betere wapens en ze hadden meer en 
beter getrainde soldaten. Het was inderdaad een slach-
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ting geweest. Gerards moeder luistert gespannen naar 
de verhalen. Misschien dat één van de soldaten iets 
kan vertellen, maar keer op keer schudden de mannen 
hun hoofd. Na twee dagen is ze het beu. ‘s Morgens-
vroeg klopt ze bij Gerard aan de slaapkamerdeur.

“Ga je mee?”, zegt ze. Het klinkt niet eens als een 
vraag. Gerard weet meteen wat ze bedoelt. Hij haast 
zich met het aankleden. Zijn bewondering voor zijn 
moeder kent geen grenzen; bang voor onweer, maar 
wel gaan zoeken naar pa, terwijl dat toch ook doodeng 
is.

“Ik heb boterhammen”, zegt zijn moeder. Ze stap-
pen op hun fietsen en terwijl ze al fietsend hun ont-
bijt opeten, rijden ze naar de Grebbeberg. Als ze in de 
buurt komen, gaan ze steeds langzamer rijden. Het is 
een verschrikkelijk gezicht. Overal ligt puin en hier 
en daar branden nog huizen en boerderijen. Dan ziet 
Gerard dat soldaten en mensen van het Rode Kruis 
nog bezig zijn lijken op te ruimen. Zijn hart stokt in 
zijn keel.

“Ma...?” Zijn moeder kijkt hem aan en hij ziet dat 
ze haar best doet haar emoties in bedwang te houden.

“Niet te veel naar kijken, Gerard, dat doe ik ook 
niet. En ik ga zeker niet tussen al die doden zoeken. 
Eerst maar eens vragen of er overlevenden zijn en waar 
die naartoe zijn gebracht.” Ze rijden langs het riviertje 
de Linge en Gerard ziet de lijken in het water drijven. 
Zijn maag komt op en hij heeft moeite zijn misselijk-
heid weg te duwen. Zijn moeder stopt en vraagt aan 
een Rode Kruis-verpleger waar de gewonden zijn. De 
man - die wit ziet van ellende - vraagt in welk regiment 
Gerards vader dient. Als hij antwoord krijgt, verwijst 
hij hen naar een school in Rhenen. Stilzwijgend fiet-
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sen Gerard en zijn moeder weg van het slagveld. Geen 
van beiden kijkt om. Ze hebben een kleine hoop dat 
hij nog leeft, maar waarom... dat weten ze niet. Ze 
komen in Rhenen en gaan de school binnen. Er zijn 
inderdaad militairen, maar het regiment van Gerards 
vader - of wat daar nog van over is - is inmiddels ver-
trokken naar Vianen. Zonder iets te zeggen, klimmen 
ze weer op de fiets en rijden naar Vianen. Gerard heeft 
geen oog voor het mooie landschap. Hier lijkt het wel 
of er helemaal geen oorlog is geweest, of er geen do-
den zijn gevallen en gebouwen zijn vernield. Merels 
zingen tussen de struiken en een kievit roept op een 
weiland. Koeien met donkerbruine ogen en lange 
wimpers kijken de fietsers loom kauwend na. Gerard 
en zijn moeder letten nergens op. Hun gedachten 
draaien maar om één vraag: leeft pa nog?

In Vianen komen ze bij het regiment. Gerard her-
kent de gezichten niet van de mannen die naar hen 
opkijken. Ze hebben vrijwel allemaal dezelfde uit-
drukking op hun gezicht, van mensen die doodsang-
sten hebben uitgestaan. Eén soldaat weet te vertellen 
dat pa nog in leven is, maar gewond is afgevoerd naar 
een ziekenhuis in Amsterdam.

“Weet je dat zeker?”, vraagt Gerards moeder zacht-
jes. De man knikt.

“Hij is gewond geraakt aan zijn hoofd, maar in 
welk ziekenhuis hij ligt, weet ik niet.” Gerards moe-
der bedankt hem en loopt met Gerard achter zich aan 
weer naar buiten. Daar blijft ze even staan nadenken.

“Naar Amsterdam fietsen zullen we maar niet doen, 
hè? Dat is nogal ver. We gaan naar huis. De telefoon 
doet het zo nu en dan. Ik ga eens even bellen met wat 
mensen. Misschien dat we er dan achter komen waar 
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pa ligt. Hij leeft in ieder geval. Daar mogen we al heel 
blij om zijn.” Gerard wil iets zeggen, maar zijn moe-
der kijkt hem fel aan.

“Niet zeggen, Gerard, niet zeggen! Ik weet ook wel 
dat die man het verkeerd kan hebben. Voorlopig heb 
ik hoop. Ga je mee?” Gerard wil zijn moeder niet ont-
moedigen en samen fietsen ze de lange weg terug. ‘s 
Avonds komen ze doodmoe in Ede aan. Zijn moeder 
maakt een koude prak warm en zwijgend eten ze aan 
de keukentafel.

Na het eten belt zijn moeder met wat kennissen, 
familie en vrienden. Via een zus van pa komt ze er-
achter dat hij in de Valeriuskliniek ligt in Amsterdam. 
Ze legt de hoorn op de haak en kijkt Gerard blij aan.

“Hij leeft en ligt in Amsterdam. We gaan vroeg naar 
bed, dan kunnen we morgen met de bus en de trein 
naar Amsterdam.” Gerard springt een gat in de lucht 
en samen dansen ze door de keuken.

Zijn vader herkent hen nauwelijks als ze naast zijn bed 
staan. Hij heeft een groot verband om zijn hoofd en 
kijkt nog erg wazig. Gerards moeder houdt een hele 
tijd zijn hand vast en praat zachtjes tegen hem. Na 
verloop van tijd trekt de mist in zijn hoofd een beetje 
op. Ze nemen weer snel afscheid, want de dokter heeft 
gezegd dat hij zeker nog een paar weken rust nodig 
heeft. Maar ze zijn blij; pa leeft en wordt weer beter.

Terug naar Middelburg
Na een paar weken komt hij thuis. Gerard en zijn 
moeder hebben het huis versierd, maar pa wil van 
geen feestje weten.
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“Afgelopen met feesten tot die moffen de deur 
uit zijn. En in dit dorp hebben we ook niets meer te 
zoeken. Wat dachten jullie ervan om weer naar Mid-
delburg te gaan? Daar hebben we veel meer familie, 
vrienden en kennissen.” Gerard kijkt zuur.

“Dat ligt helemaal in puin.” Hij denkt weer terug 
aan zijn droom, die achteraf werkelijkheid blijkt. De 
provincie Zeeland bleef nog een tijd doorvechten na 
de landelijke overgave en dat werd bestraft door de 
Duitsers door een bombardement op de oude stad. Ze 
hebben het gelezen in de krant. Het werd wel verteld 
alsof het de schuld was van de terugtrekkende Fran-
sen en langsvarende Engelsen, maar dat gelooft Ge-
rard niet. Hij vindt het leuk weer terug te gaan naar 
zijn oude vrienden, maar het idee naar een verbrande 
stad te verhuizen, trekt hem niet aan, maar hij wil zijn 
vader niet tegenspreken. Ook al doet hij dat wel, dan 
verandert dat nog niets aan zijn besluit. 

“Het duurt nog wel even voor we terug kunnen 
gaan, want ik moet eerst nog meewerken bij het puin-
ruimen in Ede”, zegt Gerards vader. Hij kijkt er nors 
bij. “Eerst het puin ruimen... en dan de moffen. Die 
zijn nog niet van ons af.” Gerard kijkt zijn vader ver-
baasd aan. Hij verwachtte min of meer een gebroken 
man, zeker na zo’n dreun op zijn hoofd, maar zijn 
vader zou zó weer gaan vechten.

“Hoe...?”, wil Gerard beginnen, maar zijn vader 
onderbreekt hem.

“Dat zien we nog wel. Komt tijd, komt raad.” Ze 
schuiven aan de feesttafel en doen zich te goed aan 
een heerlijk maal. Pa laat het zich goed smaken, ook 
al wil hij dan geen feest. Hij is toch al een smulpaap 
en onder de bezielende keukenkunsten van zijn vrouw 
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zijn ze beiden uitgegroeid tot forse mensen, zeg maar 
rustig dik. Pa heeft twee koppelriemen nodig om zijn 
broek op te houden. Nu lijkt hij wat smaller, maar dat 
komt van alle ellende en het ziekenhuiseten. Gerard is 
er niet benauwd voor dat de pondjes er weer snel aan 
zullen vliegen.

Na een paar maanden wordt duidelijk dat de mili-
tairen niets meer hoeven te doen en ze worden met 
groot verlof gestuurd, wat wil zeggen dat ze naar huis 
kunnen. Gerard is sinds mei niet meer naar school 
geweest. Zijn vader heeft ervoor gezorgd dat hij van-
af september in Middelburg weer naar school kan, 
naar de HBS. Ze houden nog wel even het huis aan 
in Ede, want je weet maar nooit. Het is waarschijnlijk 
erg moeilijk in Middelburg een huis te krijgen. Als er 
veel huizen kapot zijn geschoten, moeten de bewoners 
met voorrang een ander huis krijgen. Zo is het in Ede 
en in Middelburg zal het niet anders zijn. Voorlopig 
trekken ze in bij Gerards opa en oma, die in een klein 
huisje tussen Vlissingen en Koudekerke wonen. In 
datzelfde huisje is Gerard geboren, nu bijna vijftien 
jaar geleden. Gerard neemt de belangrijkste dingen 
mee, voor school, maar ook voor de vrije tijd, zoals 
zwembroek, sportspullen en een korte broek. Als ze 
in de trein stappen, kijken ze gedrieën om naar Ede. 
Hier en daar valt een beschadigd huis tussen de an-
dere op. Wat zullen ze in Middelburg te zien krijgen?

Stad in puin
Het huisje van opa en oma is niet groot. Ze zijn ook 
niet zo rijk. Opa werkt als landarbeider op een boer-


