Mijn grootvader en de dood
Benn o van D elde n
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Als jongetje begreep ik er destijds
we inig van als er over M agere H ein
we rd gesproken, terwijl mijn oo m
H ein - gezo nd en w eldoorvoed daarbij aanwezig was. Enige dagen
later stierf mijn gro otmoede r.
Daarn a kw am dat fenom een - de
dood - regelma tig om de ho ek kijk en
bij de bezoeken , die ik in de daarop
vo lgende j aren aan mijn grootvade r
br acht.
Ik fietste graag naar hem toe, omdat
zijn gevoel voor histor ie en zijn
kennis van de En schedese
geschiede nis en voo ral zij n
kern achti ge uitspraken mij hevig
fascinee rde n .
M eestal trof ik hem dan aan, geze ten
op ee n bankje onde r een oude
eike nboom en uitkij kend ove r de
we ide n en roggeveld en; achter hem
heerste het bos, in de verte loeide een
ko e en over de landweg trok ee n
bo eren wagen m et melkbussen
ramm elend voorbij.
Uit zij n vestzakje - behorend bij een
zwa rt pak met daarin een wit
overhe md met een hard gesteve n
hoge boord - haalde hij een zilveren
doosje te voorschijn, waaru it mij een
pepermun tje werd aangereikt. Da t
vo rm de het vaste ritu eel, waa rna het
gesprek kon beginn en. Eigenlijk was
het gee n gesprek, maar betrof het een
m on oloog, waarin de do od - zij n
dood - de hoofdrol speelde .
Z o vertelde hij m ij, dat hij zich in
zijn zestigste levensjaar niet goe d
voe lde en toen dacht: ik goa dood.
Daarop liet hij in allerijl zij n zoo n
(mijn oo m H ein) teru gro ep en uit

Vervie rs (Hogere Texti elschool). N a
dat voo rval leefde mijn groo tvade r
nog meer dan 30 j aar!
N a een stilte kon hij plot selin g met
de deur in hui s vallen door te zegge n:
Aj now meer untsn of 't met Poaschen of
met Pinksteren gebeurt en vervolgens en
geem d'r kloar oet.
O nde rw ij l aaide hij zijn teckel
Waldm an , die hij aan een lang tou w
had (een tou w is lan ger en goe dko per
dan een riem), terwijl j e hem als het
ware aan het onve rm ij delij ke einde
hoorde denken , een einde dat zelfs
hij niet ko n tegenhouden.
Bij het teru gw and elen (me t Waldm an
aan het to uw) viel het mij op, dat hij
nogal versleten schoene n aan had . Als
reactie op mijn verwonde ring
daarover uitt e hij: Dee sc/won hölt
ruiene tied wal oet. O p zij n negenti gste
veljaardag verschee n hij met twee
lin kerschoen en aan het ontbij t,
waar bij hij zorgelijk opme rkte: t
Loopn IIJ0rdt er nidi better op!
Zijn andere treffende uitspraken
luidden : J ong, 't l èvn is 'n IJ/ok en 'n
zocht, t L èvn is boks au boks eet en '1/
O ale keer! en 'n oald peerd bint niks
weerd m. a.w. het wo rd t tijd!
O p bijn a oz-jarigc leeftijd was het
dan zove r en gaf hij de geest: niet
m et Pasen , niet met Pinksteren, maar
wel d'r kloar oet.
Nu ik zelf M agere Hein zie
opdoe me n , maak ik m et veel plezier
gebruik van zij n uitspraken c.q.
wijs hede n : zij zij n tijdl oos en zo raak.
A .'j IWW meer wustt of
. 'I niet Poosdien of
.
Pinksteren gebel/rt!
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