
HET POESIEALBUM 

 

 ‘Vlug Dineke, als je nu vertrekt, ben je voor het eten weer thuis.’ Haar moeder boog zich 

over de poppenwagen en stopte het dekentje goed in. Er lag niet alleen een pop in het 

wagentje, maar deze keer ook kranten. Vrij Nederland, een blad dat in deze dagen 

verboden was. “Je weet wat je moet zeggen als de Duitsers je aanhouden he?” Dineke 

knikte. 

Onder het dekentje had haar moeder eieren neergelegd, het was bijna Pasen. Vandaag 

moesten ze gebracht worden naar ome Jan en tante Manna in Nijverdal. Dineke kwam er 

graag. Met een beetje geluk kon ze een boterham krijgen met stroop van de suikerbieten 

die ze daar verbouwden.  

Het was heerlijk weer voor een wandeling. Het zonnetje scheen en de lucht was 

strakblauw. Toch zag Dineke dit niet graag. Als er weinig wolken waren, waren er meer 

gevechtsvliegtuigen die over snorden.  

 

In de verte zag ze een jeep naderen. Duitsers. Dineke knoopte goed in haar oren wat 

moeder haar had verteld: niet teveel opvallen en doen alsof je ze niet verstaat, ook al 

kon ze goed Duits. De jeep was nu dichtbij. Ze herkende het vrolijke gezicht van 

Heinrich. Ze stak haar hand op om te groeten. De jeep hield stil. ‘Guten Tag Herzchen, 

gehst du spazieren?’ Dineke mocht Heinrich wel. Eerst was ze bang geweest, toen de 

soldaten de Gereformeerde School hadden ingenomen om daar de baas te spelen. Ze 

vond de uniformen en de geweren eng en ze kon niet goed verstaan wat de mannen 

tegen elkaar zeiden. Meester Waanders was ook altijd erg nerveus als de soldaten in de 

buurt waren. Hij verbood de kinderen te praten met de Duitsers. Maar Dineke had niet 

durven weigeren toen Heinrich haar had gevraagd naar het poesiealbum dat ze in haar 

hand had gehad. Ze had geaarzeld het af te geven, bang om het niet terug te krijgen. 

Maar Heinrich was vriendelijk geweest en had haar tranen opgemerkt toen ze het 

handschrift en de foto zag van haar vader. ‘Ist er gestorben?’ Dineke had geknikt. 

Heinrich had haar vriendelijk aangekeken en een lok uit haar gezicht gestreken. ‘Ich hab’ 

auch ein Tochter in deinem Alter.’ Hij had geknipoogd. 

 

Wilhelm, de chauffeur van de jeep, stapte uit de auto. ‘Bist Du nicht eigentlich ein 

bisschen zu alt um mit Puppen zu spielen?’ Dineke voelde het bloed naar haar wangen 

stromen. ‘Lass sie in Ruhe,’ maande Heinrich, maar Wilhelm ging door. 

‘Zeig mir doch einmal deine Puppe.’ Dinekes hart ging als een razende tekeer toen 

Wilhelm de deken terugsloeg. ‘Aha guck mal, eine kleine Diebin!’ zei hij triomfantelijk 

toen hij de eieren zag.  

‘Ik weet dat ze op de bon zijn, maar mijn moeder wil graag een cake maken voor Pasen 

en ik mocht helpen.’ Dineke beet op haar lip, het huilen stond haar nader dan het lachen. 

Voordat Wilhelm wat kon zeggen, riep Heinrich: ‘Gut zu wissen, dann dürfen wir 

sicherlich auch ein Stück probieren! Viel Spass, Herzchen!’ 

  

Wilhelm kroop weer achter het stuur en vroeg haar waar de Koersendijk was. Dineke had 

eens opgevangen dat de familie Hammers aan de Koersendijk joden verborg. De Duitsers 

mochten daar niet naar toe, ze besloot ze de andere kant op te wijzen. Heinrich bedankte 

met zijn duim omhoog, Wilhelm gaf een kort knikje. 



Zodra de jeep uit het zicht was, rende Dineke zo hard ze kon naar de familie Hammers 

aan de Koersendijk. Het was gelukkig dichtbij en al gauw zag ze boer Hammers lopen op 

zijn erf. 

“Snel, de Duitsers komen! Ze vroegen de weg en ik heb ze richting Hellendoorn 

gestuurd, maar ze komen vast snel terug!” Dineke zag mensen met paniek in hun ogen 

snel de bossen inschieten en Gees Hammers verzamelde snel hun spullen om in een kuil 

te verstoppen achter de boerderij. “Ga gauw naar huis meisje, voordat ze er zijn.” 

Dineke rende zo hard ze kon naar huis. Ze vergat de poppenwagen. 

 

Boven haar hoorde ze het geluid van naderende vliegtuigen. Ze keek omhoog. Wat raar, 

ze kwamen van een andere kant dan normaal. Ze vlogen laag en lieten wat vallen. Het 

leken wel paaseitjes. In de verte hoorde ze gesuis en daarna doffe  harde ploffen. De 

vliegtuigen waren nu heel dichtbij, het geluid was oorverdovend. Dineke voelde hoe ze 

tegen de grond werd geslagen en voelde de aarde tegen haar zere lippen. De smaak van 

bloed vermengde zich met het zand in haar mond. Ze huilde van angst, wilde vluchten, 

maar durfde niet te bewegen. Pas in de avond, toen het al bijna donker was, kwam ze 

thuis. Moeder huilde van geluk. “We waren zo ongerust, Nijverdal is gebombardeerd, de 

boerderij van Hammers ligt plat en ook de school is afgebrand.” Dineke probeerde te 

begrijpen wat er werd gezegd. Ze was op de Koersendijk geweest. Ze had dood kunnen 

zijn.  

Ineens dacht ze aan de school. “Mijn spullen liggen nog op school,” mompelde ze. “Mijn 

poesiealbum, mama, mijn poesiealbum!” Dikke tranen biggelden over haar wangen. “Dat 

is heel jammer, kindje, maar het zijn maar spullen. We mogen God danken dat we er 

allemaal nog zijn.” Toch was ze ontroostbaar om het verlies van de enige tastbare 

herinnering aan haar vader. 

 

De volgende ochtend zag ze een jeep het erf op rijden. De schrik sloeg Dineke om het 

hart. “Oh nee, de poppenwagen! Ik heb deze bij de Koersendijk laten staan! Mama het 

spijt me, niet boos zijn, oh wat nu?” Haar moeders gezicht was krijtwit. “Oh mijn God, ze 

hebben de kranten gevonden en ze weten wie je bent. Bid tot God om genade.” Dineke 

zag de knokkels van haar moeders gevouwen handen wit worden in gebed.  Drie bonken 

op de deur. Dineke opende de deur en keek in het verdrietige gezicht van Heinrich. 

“Entschuldigung,” sprak hij. In zijn hand hield hij het poesiealbum, zwartgeblakerd door 

het vuur. “Du kannst nicht mehr reinschreiben, aber das Foto von deinem Vater is noch 

drin.” Dineke nam het poesiealbum aan, zo verkoold dat het handschrift niet meer 

leesbaar was. Heinrichs blik kruiste die van Dinekes moeder. “Auch ich bin ein Vater. Es 

tut mir alles so leid.”  
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