CHOCOLADEMELK

Kort verhaal door.

Die is toen. al was tier hang,
toe gegonge en het seniel, dat
ros
van een dorp wegge,
da
sa. ok naar het kerstfemt
W
n dat de partij ok niet
t
ie onnozele vijftig 'grid. 'T
T
- de einte ogen bij de meester
gg nu 1,01 de
Schoonhovense,
dal de W
schon hoven.,
feest. op de christelijke school golf n. ,krt
had. Nou WOW ze allegaar b,
hebben ze der toen weinig
rnaukt, maar WIS zee, dal
deeje Wat /OPP. en don j,age,
,
gaven.
Ook is Verkerk OP de openbare les ar,k lel
met zijn zwarte pakkie art, ca (Ot
hulp hel voor
.gge
hem
dal hij aehter, kort achter rk
vroege hen, trek or
men,
aere mos large de korset
Nar
ni uitre hoge Warse anhad,
meer hadde vettr een I:
De meester hel re toen trek g,
het eehoolbestuur hel gruwelijk ni
en de jonge v. Duim, die dar
het, kreeg een dikke speculaas
ze
de
sch.kster.
laan was met kleine Gert gegonge,
ook van de mei. gePmerd. maa, (.,
ter nog flauw van toen ze 01 ma ,
Kecssic naar huis gong, svam Verkol
nier ni«, hij moest nog wat doen t,
beweging, zoas lie over hel/ scha,
ine
teuge der geschreeuwd had.. Toen oor,
uil. maar laan was nijdig ,n
dikke rug zee ze zo'n bietje in de,
al
hel toch een godgeklaagde grtmel

De

niet bevallig voor Jean en
gehele W.A. uit Tergouw met alle Inbffe die
Ger( de
der op herder in ons land lope en dat binne
• 11 G
jel.dVaoH
or
niet na n
cleasttienV
de
edl
'
ate
r , ze
der een dikke dol, bij Gert de Hoop de
bedde toen same naar de vliegtuige slaan
wurft op mare, dan kon die dat grst doen.
kijke in de bogend ven de Hoop, en toen had
ze zouwe niks anders vinder dan een bietje
vrouw Verkerk niet haar dikke duim naar
botter en een ',Mie zonder weipel, nou en
de machines gewezen en gereld: die komme
dat dee bekent iedereen.
ons helmare de Engelse, en die vliegtuige
Toch is laan bang geworre, ze vertelde zulke
gonge
Rotterdam. laan de Hoop het
gruwele verhalen over Vught en Amersn et veul weer.rk gegeve, dat den et nooit.
merakel
k
vals
foort, en Verkerk keek'
en zeken, toen net, want ze mos maar an
naar het portret van de Koningin, dal op
der oste
ud jongeninke.
d
die in Brabant was.
de vlonder hong as tie met de bus van
en daar wier gruwelijk gevochte, zoals ze
Winterhulp kwam, dat hem toen maar, een
deur de radio Wet gehoord had.
kwartie gegeve het in stee van een dubbeltie
Toch wier ze grillig van de waarde van de
soes ze anders dec en zoal ze met de baas
barre..ee ze slim nog wel in het zonnegie
ofgepraat had. En toen die Yuri gong hel
niet kleine.Gertjies op ter arm.
ze geen rust Meer gehad, maar ze het hetEn ze kon het niet late om de hele tijd
petrei waggehongc naar ,de,keuke, waar ze
-toen het oorlog was geregeld naar de kleine
zomers toch nooit zatte, dan wier het ok .
mamaen van het achterhuis van Verkeek
niet lelijk ook, praatte ze der lige voor, en
- te .kijke net of daar ook .n bietje oorlog
ze heeft het lijnspe met nog een likkin was
. inzat von ze. En ze was merakel blij toen
actieve en het glarie met «n bietje spiritus
Verkerk en zijn vrouw vort gehaald wiere
afgedaan. maar naar het gezicht van de
door de hulpplimie van hét dorp. Dat had
koningin dors ze niet- te kijkc,
ze verdiend met ter praal Van ze.
Toen Mek uit het land werom kwam. molk
Wel het Gert de Hoop de koeier van Verkerk
tic trek dat de koningin va t was. Hij vroeg
gemolke, — je kon die stomme diere toch
ter naar en toen het laan gezeid, dal hel
, niet met een vol uur late lapt omdat Ier
Verkerk was-,' dal new hong uk best
baas Heil Hitler roepl, het tje zijn eige
in de keuke. waarom zou,je arnicei wake.
schoon gepraat-In de scheerwinkel, toen die
Meis het niks gezeid. maar hij is hol pertret
man hope en het het weer op zijn ouwe
der mee genloege wier.
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wel, dat tie altijd bij Gerte in de buurt bleef.
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niet
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Vroeger was het chocolade. melk. maar
deeje ze der Melba in. omelet het oorloge
was, nou Melba was ook lekker, von
Gerkije, maar zijn•moeder om dam je van
die flauwe rommel net een klap in je gezicht
kreeg. Dan, doCh Gertjie, dan zouchocolade
melk wel ontaard lekker zijn.
Verkerk het temet nog de boel van eieren
gemaakt, dat ze geen Openbare les konne
eemer had zomaar in het
hum e. Want den
openend met een lijst getope. en ddr mob
allenig de Winterhulp maar doen. zo colledere. En de pliessie het de opoe
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met die maffe en der soort, want 0,1 tin
holte schuld was, datte die arme
nog ...ns een klim hete chocol,,,,e11
kon. krijgc en dat met het k,,,,e,st
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or, want as ze lang Move, dan wier re weer
meelijdend en dan help ze weer vers, maar
een doen met ere was hel niet, en dan met
die Verkerk naast je, die zee, dat ze zo der
eigo volk m kort deeje voor do zwarte handel.
En Meis zee dal Verkerk de onderduikers
naar de pliessie broek en die bracht ze
weer naar dc grdne polizei, maar die most
tel doen en Verkerk dee hel uil Lijn eige,
En Joan was blij dal Zij nog nooit een onderddiker in huis gehad haddc, want as je die
Jonges vurt zag bringc. Een knars dee nog
voorzichtiger met de flauwe kalver.
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Keesde Verkerk huilend narde buvrouw, dar
Gortje in de bogaard lag, hij bloedde zo
en wee niet weer opstaan. laan wier koud
en w
is amper dat ze liep toen ze Kcessies
achte na gong. Zo het laan de Hoop dei
jongste zoontje gevende. Hij had zijn kilik•
kers nog in zijn handje, maar zijn ander
nahoertje was allegaar bloed en zijn truigic
op zijn torsie man kie... De vrouw die
ze hola is stillegies vert gegaan, maar ethos
demo kwam de dokter, die had ze gewaarVoorzichtig het ze hem opgebeurt en in der
wolk schort gerold. Zo sting ze daar, Weerloos_ want ze hieuw der jongste kind dood
in der arme De buvrouw, die door Keessie
at gehoord had kwam anlope en heb nog
is grote praat gedaan. Jaar sting daar en
de buvrouw praatte. dat zo dat nou van de
Ingelse had, vrouw en kindere vermoorre.
dat kont ze en hetekon mol ccn vliegmetier
zijn die de Koningin zelf gegeve had, je
mot nodig der petret Ophang, buvrouw
zee P 110g..
laan zee der geeneen WereM, ze dee alleen
Gertjies haartier wat van zin voorhoofdje of.
Maar de krans, die de N.S.B. bracht en het
slachtoffer van de Engelse terreur hel ze.
voor Verkerk 'zijn eige oge an flinters-gescheurd. De min., waS. geen min., die
der bek niet konne houwt as een moeder
met ter gesturve kind sting.
Na die tijd het Jean nog mccr min. geholpe, en toen Mets thuis kwam met twee
Jonges die uit de trein gespronge wass e het
ze ze op de opkamer late state en Gert is
de dokter gaan hele. Dat hadde ze nooit
gedaan as vrouw Verkerk toen der mond
gehoume had.
Na de vijfde Mei zijn Verkerk en zijn vuw
vert gehaald. Maar Keessie bleef bijrijn
opa en opoe. die het spul kwamme bchere.
Dat was niet goed voor dat jongie, want zijn
opoe wan gruwelijk keten en joeg hem altijd
de deur uit en >Lin opa was gheel niet kinderachtig, die gromde al as ne maar in de
scheur kwam. waar hij doende was. Zo
gromde die weer. dat Keessie maar stillegies
alt de schuur gong naar de bogaard, daar
ging die zon bietje eendenhand te kijkt.
en -regende zo dat je der geen zwerfhond
uit zou late.
Zo zag laan de Hoop hem staan, en ze docht
aan haar Gertjie hoe dik kels of tie met hem
gespeeld had, ze keek nog is elfjes uit het
rearupie van de vlonder, je kon het jongie
hier zien grillen. Toen kreeg Joan de Hoop
gruwelijk met Kees.re te doen. Ze liep de
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Mels zee dan maar niks, want as ze miste
wat lie dee n'aven as se thuis doeln
doelen. dat
tie achter een meid an zat, dan
dan
zotime pa en poe wel bang weze.
Zo sein laan op een eggend weer een paar
minne uit Rotterdam te helpe, (oen der weer
een paar Tommics over kwamme, ze trok
ze gauw naar binne, want die dinge begane
weer te knetteren, en toen ze opnieume kwaen ce laan de minre af wou helpe kwam
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Wapen-onderricht bij de K. P. Ernstig kijken
de mennen toe, els hun de werking een de
Slee wordt uitgelegd.

ijn, belevenissen gaan terug naar December 1944 en
I Januari 1945, de tijd van de razzia's op inenschen door

Ik fletste de poort binnen. Er stonden twee posten voor den
ingang, die voor mij salueerden en mijt
otaal nietsvoegen,

de mollen In een grapte stad in het Westen van om land.
Ik was toen K.P..er en op zekeren dag heel In het begin van

Ik reed door rot de hoofdingang van het gebouw en gif aan

Januari 1945 k reeg ik de opdracht van mijn commandant om
een profiel te maken van een spoorrail. Op deze manier zouden
wij de kneedbare springstof, die door de Geallieerden werd
omlaag geworpen, thuis kunnen kneden en direct ter plaatse

den pos,, die daar op wacht etend. mijn flets af met hot bevel
er op te passen tot ik terug kwam.
Hierop ging ik het gebouw binnen en vroeg een den onderofficier die in de hal van het gebouw op wacht liep. waar of
de jongens die opgepikt waren. zaten.

aanbrengen.

Hij zei Tij „Die zitten boven. Oberscharliihrer.-

In den nacht, volgende op den dag van' opdracht, ging Ik er

lk ging naar boven en vroeg daar aan een man, die in dienst

op uit, en om geen last te hebben van de Hollandsche staatse

was van den Nederlandschen Volksdlenst, waar ,,M“-

politie, in verband rnet het na spertijd op straat zijn. trok Ik

Hij zei mij dit niet te weten. Of hij dit zei om mij als ,.Duit-

een uniform aan van 5.5berscharfahrer.
.-O
Deze uniform wird
mij door mijn commandant verstrekt.

schen" niet wegwijs te maken of das hij het werkelijk niet

Toen Ik echter eenmaal op het spoorwegemplacement was
begon het zoo erg te regenen dat ik een schuilplaats zoeken
•moest. (Ik had namelijk nies eens een lange jas.) Ik vond deze,
door tegen een groote kolenloods, die bij het emplacement
gebouwd was. te gaan staan,
Toen Ik daar een poosje gebivakkeerd had. werd het mij echter
een beetje te koud buiten en ging ik maar eens probeeren
om in de loods te komen.
Ik liep een keer het gebouw rond totdat ik 'een openstaande
deur vond.
Boven mij hoorde ik stemmen. ik luisterde even en zoek Ik
hoorde dat er Hollandsch gesproken werd. ging ik de trap op

wist, is mij tot op heden nog niet duidelijk.
Ik liep toen de verschillende talen In en riep daar den naam
van den jongen, dien ik hebben moest.
In geen van de zelen kreeg ik antwoord.
Op de gang echter hield mij Iemand aan dle mij vertelde:
„De jongen, dien u moet hebben, Is In de garage bij dejongens
die klaar staanvoor transport naar Amsterdam..
Ik ging hierop snel naar beneden ee passeerde weer de posten,
die op het bordes van iedere trap stonden opgesteld. met het
geween te den aanslag en ook den onderofficier in de hal.
Buiten gekomen zotht ik de garages op en ging ook hier door
het bewakingscordon heen. lk riep in de grootti inrij zijn naam
ak maar antwoord kwam er niet

naar boven.m
o ne alen ot ik mij daar misschien kon warmen.
Dlt Mas ook inderdaad z., want boven brandde een gloeiend-

Hierop ging ik naar de autoboxen en riep in elk van deze iederen

rood kacheltje en daarbij zaten twee mannen, die bij mijn
binnenkomen mij aankeken of ze mij wilden opeten.

keer zijn naam. Pas in de derde autobox had ik geluk.
Hier zat „Piet", op zijn koffer en hij rak net smakelijk een pan

Ik vroeg hur'mij te mogen warmen. Als antwoord ontving Ik

met middageten leeg, die hem door een familielid gebracht was.

een onverstaanbaar gebrom, zooiets van, _Ik versta geen Duitser,

lk sommeerde hem mee te komen. HIJ schrok geweldig, dat

Ik ging hier niet verder op in, maar ging lekker bij de kachel

kon ik in zijn oogen lezen. Volgens mij dacht hij: een S.S.officier, wat zullen ze nu met mij pan uithalen.

zitten en hield een poosje mijn mond, totdat dit zwijgend
zitten mij verveelde.
_

Hij ging mee. Toen wij het bewakIngscordon bij de garages

Eerst vlotte het gesprek niet erg. doch toen wij een poosje

passeerden zei ik hem dat als er bij de poort iets bijzonders

in. elkaar gesproken hadden -en ik mij erg anti-nazi had uit-

zou voorvallen. ik er schietend met bent zou tusschen uit gaan.

gelaten, ging het beter.

Dit zei ik in het Holland.h.

In dien tusschentijd was het buiten droog geworden en ik ver-

De eenige reactie van hein hierop was „13.t u van de ondergrondsche".

langde naar mijn bed.
Ik nam afscheid van de beide mannen en bedankte hen voor

Ik antwoordde hem

hun gastvrijheid en verklaarde mi tot wederdienst bereld.

Zijn gezicht stond ineens blij. Hij wist niet. waaraan hij dit
alles te danken had.

Enkele weken later kreeg ik van mijn commandant weer een
opdracht, die In hetzelfde uniform moest morden uitgevoeéd.

Bij het hoofdgebouw gekomen nam ik mijn nets over van den

Ik ,reed toen In het oostelijk gedeelte van de stad terwijl de

post. die er voor stond, en bedankte hem voor de bewaking

moffen overal in de stad druk op menschenjadm waren. Op

er van,

een moment, hoorde Ik achter mij roepen van: „Hé, Hé! Hoor

Ik zei toen tegen ..Piet.,.Ga maar achterop mijn flets zitten
dan rijden wij zoo de poort uit.

deel over helegaar naar de bogaard. hij

es even !"Ik wachtte. Er komt een man op mij af. „Mijnheer

sting kort bij hel plek kie waar ze Gertjics
geminde hadde. Zc nam Kees.cs kleine natte

Ik ben de man dien u dien nacht ontmoet hebt. toen u onderdak

Deze opzet gelukte prachtig.

zocht op het spoorwegemplacement, en nu Is er bij mij het

Bulten de poort mcest ik hem echter laten loopenwant mijn
band was zoo zacht dat ik er zelf ternauwernood op knauwen.

handje in haar grote hand. .- Kom jij maar
is aalhes met buvrouw mee. tee ze, buvrouw
hel wat voor je. Keessie zee niet veel,
maar hij kroop trek koetjes bij dishits tango
der an. Wat kwam zon wurm lach veel

volgende gebeurd: Enkele dagen geleden is mijn zoon opgepakt
door de Duitschers en die wordt nu vertransporteerd naar
het Oosten van het land en misschien nog wel naar Dunschland.
Dit is de doed voor zijn moeder. Mijn vrouw heeft nl. enkele

Hij vroeg mij smeekend ..Mijnheer, wilt is mij als 't u blieft

maanden terug haar jongsten zoon verlorenen au moetze haar

..Mijnheer", en ik was pas 20 jaar. Ik voelde me heusch een

naar huis brengen want de Duitschers zijn nog steeds volop
aan het razzia houden."

tekort.
Ze bel toen gauw een kom warme kop cho
cola veer hein gemaakt. Keessie dronk bet

oudste verliezen. Kunt u mij nu niet helpen?'"

beetje trotsch op dien titel

lk dacht even na, nel toen .,1k ben niet ven bet onderdeel

OP, toen die onder hel pateel van de KonM.
Bina zat, daar hong een donkerblauwe bond

dat menschen vordert, dus kan ik niets voor u doen."
Dit doodde de laatste hoop van den man.

Wij zijn toen sereen loopend naar de Leidsche Buurt gepan
en hier heb ik hem aan zijn moeders zorgen overgegeven.

ever, die wan van Nelse. C.D. sting daar op.
le mot maar veel bij de buvrouwkomme,
zei laanen ze wier gruwelijk -blij toen Keessie
knikte boven zijn-half lege-kom chocolade-

Maar ja, wat moest Ik anders raggen. Ik kon toch slecht pan
zegge, Ik ben.geeeDultscher.mant ik kende denman.heelemal
niet en 'wist dus- niet of hij te vertrouwen' was.
Toen ik echter Inde -beurtvande kazerne-war-bede...ik om

Ik werd uitgenodigd een kopje thee te komen drinken. Onder...hen kwa zijn vader thuis. De grootte van hun vreugde.
nietm
- tiéseirrijven, Ik kan. alleen vertellen, dank- me
'kan ik
erg gelukkig voelde deze kleine daad te hebben volbracht

