
De OOflOgsViSSef ( n.a.v. een waar gebeurd verhaal )

Traditiegetrouw gingen wij (de familie en ik ) op twee november naar het kerkhof, om

de gertorven íamilieleàerite gro"tào. En zoals elk jaar yas het een rotweer' De motregen en

de iarde noordwestenwind zorgden voor een droevige sfeer.

Eerst grngen we naar het graf van mijn doötrter; ze is omgekomen in een tragisch

verkeersongeval. Daarna staprten we in treurige pas naar h9t graf van mijn man ; hij stierf qn
à nuraun ut Bij[;t g"f van mijn vader-gei(omen, zal<te ik neer tot op mijn knieën'. D-e

tranen rolden orrr, *1jnï"ng., 
"o-d.op", 

laíp mdn kin op mijn trui' I{9reen werd stil' Ik

[".t ,"* het graf v4i mijn íader et nghem plots weel.voor me staan. Ik stak mijn armen

nuu, t r* uit, àaar hij veràween weer. Het was maaÍ gen illusie.

En toen f.roglt *or die flachback .lk raghet verhaal weer helernaal voor me' Toen

stond ik op en *ón verlisten we het kertàof in arc $ifte. Thuisgekomen sneed ik de door

mijn dochiers gebakken cake aan en schonk de koffie uit

plots woeg m'n jorrgste kleindochter me waarom ik plots zo.stil werd op het kerkhof'

De tranen spÍongen 
"prgl;" 

in m'n ogeL Ik haalde mijn zakdoek uit, veegde m'n tanen weg

en snoot m,n neus. tàereen had een stoel genomen en was in een halve cirkel rond me komen

zitt€n. .Ik zal jullie een verhaal \rertellq, Een _verhaal dat zich vierenvijftig jafi gete{en

a*peetae.-il *"r toen ongeveer veertien jaar,-Mijn papa en ik gingen -tipas de oorlog '=

,"glmutig vissen op pufi"íonder de pier in Nieuwpoort. Eigenlijk was.lret verboden' maar

;j d"d;-ha toch,-r*rmt íla*. de oodog was er niet zoveel eten en wij moesten tenslotte,

met én loon, rondtomen ó- tt* vohÀsenen en drie kinderen te voeden Mijn oom wist

heel goed u,a;rcet hst het momot was CIn te gaan-uTj.l:--- "rori:" p*pu tr"ro" me de kneepies van hét vak. Hij lmrde me een 'dtÉs' te maken' Een

.duts, is een lange, fijne draad *óp aaröroÍmen *"ideo gestokeJl met eetr roestige naald

*Àt A"t ging bà1gr àan met een mooior liteuwe naald. Als er een hoop wonnen aanhingen'

werd de draad rond gedraaid, tot men ee hdletje verlreeg. En dat bolletje noemen de vissers

een'duts'.- 
rtarjo papa kon die gtibberige, slijmerige.beestjes niet doorprikken, want hij had maar

drie vingers meer. De andére n a fri: *íor"ritijdens de eerste wereldoorlog. Dus moest ik dat

vieze wer\ie opt*rppto. Ik deed dat ecnt niet graag. We-visten met hengels, ze bestonden uit

eàiii:n *Ët op het'Ëinde de 'duts'. Dat wareÍt sÉial: hengels om-palingen te vangen' We

grrg* als volgÍ tewerk: we lieten de 'drÍi' zakkén tot in het water. van zodra de paling beet

in de 
.duts, haalden we zo rapwe konden de lijn weer boven wator en wierpen de vangst op in

een fijn netje dat gemaakt ï\ras van een fietsband met daarin een verfijnd visnet. De paling zit

,,rstz,nkleine, srrr".p" àajes vast in de fijne draad van de 'duts'. Ik miste nog vaa§ maar 'k

àeeA *gn uiteiste tót, *i ons gezin moést ervan leven. En op een dag wal het weeÍ zover'

s,Morgens moest ik il mgn 
-vader twee 'dutsen' maken en kort na het middagmaal

vertrokken we rrpt onze fiets naar Nieuwpoofi-aarvzrn. Alle materialen hadden we achteraan

op t.t bagagerek vastleUonden, ï" kwóen aan onder de pier, kozen een mooi plekje uit en

maakten al het ,"trriLf los. We begonnen te vissen. Ik klungelde wel nog veel, maar toch

had ik al enkele palingen kunnen ,arrgen en §amen met mijn vader hadden we er al een aardíg

aantal.


