
Plots hoorden we lawaai. Het kwam uit de richting van de tweede pier, aan de overkant
van de havengeul. We keken op en zagener een Duitse soldaa! met geweer en bajonet, lopen.
Opeens zag ook de soldaat ons zitten en begon mete€n te roepen en maakte forse bewegingen
in onze riohting. Mijn vader zei me dat hij waarschijnlijk niets zou doen tegen mij, want
tijdens de oorlog werden alle jongens en mannen gevangen genomen. De meisjes en de
wouwen lieten zn met rust. Even later zagik mijn papa weglopen over het zand naar de dijk
toe, mst zijn fiets in de hand.

Ik bleef helemaal alleen achter, doodsbang en lijkbleek. Wat moest ik doen ? In alle
paniek raapte ik onze spullen en vangst bijeen en bond zn achtsraan op mijn bagagerek. Ik
kon toch niet alle materiaal achterlaÍen, wat dat was het enige dat we hadden en ook de vangst
kon ik niet laten liggen, want dat hadden we allen broodnodig. Ondertussen liep de soldaat
met grote, arxarc passen de pier af, richting het overzetbootJe. Iopend en bijna struikelend
liep ik met de fiets in de hand door het zaclts zand naar de stenen dijk. De soldaat riep
luidkeels, omdat de man van de overzetdienst in zijn wachtpost zat. De man haastte zich naar
zijn boo(ie, startte de motor en vaarde naar de overkant. Ondertussen kon ik maar net door de
mazen van het net glippen. Thuisgekomen was ik doodmoe. Dit was de eerste keer en ook éen
van de enige keren dat ik me zo beschaamd, verlegen en in de steek gelaten heb gevoeld.

Dit is de eerste keer dat ik dit verhaal aan iemand vertel. Ik heb het aI heel mijn leven
brj mU gehouden.'

Iedereen zat rond mij, geboeid te luisteren. Sommigen pinkten, samen met mij, een
traan$e weg.

En terwijl Marie-Thérèse dit opschreef in haar dagboek dat ze al jaren bijhiet{ Ínoest
ze nog eens even een traan wcryegsn Daarna sloot ze haar dagboek en borg het veilig op
haar geheime plaatsje, op.


