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A"s jonee1r ·~- d1.er1st bij de O.usto geko1Hen 
Lt"· g011 ik rn1Jr1 oopbaan natuur.Lijlc ·he.el klein, 
: .. ocst brie~en, -~ ura11ten , otc. rondbrengen , . 
Cf.i è<lg i;lijks in l;~ ectie-kruner ·zijn. 
S&er binnèr1 kwam j è;, r1iet gewoon 
zo :i.ets ntoe st men eerst leren. 
~en kwam hier nie t bij iedereen, · 
!::C.al' voor de hoge ' heren ·1 
Lv.s voetei1 veger, , een bescheiden klop •• _ ••• 
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de deur ge rui sJ.oos open , 
dan blijverL vvacr1ter1 op de n:at 
vooi·al niet verder lopen t 

• . . -·-• 

• 
'Nerd dan l1~t woord tot je gericl1t, 
dan r1o c:ht je nader treden, 
m&.<".r •••••• niet te dient, dat hoorde niet. 
dus werd dit ook vermeden. 

Eens . op eer1 dag trad il1: naar b:i,nnen 
miä:n voorsc.t1ri I' ten v1aren correct vervuld, 
belee'fd stond :i.lc op de rnat te wachten, 
doel": de Heren b.l evei1 in zv1ijgen gehuld. 
Mijnheer Guus zat vol aandacht te schrijven, 
de Gr ote Baas ~as bezig met een tas, 
V;ié:ar .:.n hi j .net geweld p?<pieren, 
o~· &nde1·z:Lr1s e.an l1et proppen was. 
z rJ i1aud.Gn ir;i j n.ie t opgemerkt, 
rui:: vl j f n,ir1u tei1 stond •ik niaar 
te v:e.cl1ten; t ot rr.er1 mij zou vr_agen: 
11 --·:Et kor:1 t je doen? v,at heb je' daar? 11 

; ;.-,,,::·, p J.ot.seling \ver-d ik opges cr1rikt t 
~.0 ::1 ·0&rs gel uiu k.i.on.k in mi jn oren: 
11 J;'a t nioet je '? 11 vi·aagt i>1ij.nheer Conijn 
en :i.k a11tv1oorde, ineen ik, naar behoren: 
11i;iag il<.: e.an J\-li jrJ1eer Guus deze brief, 
die hij zo even heeft vergeten •••• ; •• '' 
Docl1 voor ik uitgesproken was, 
werci ik de deur al uit gesmeten 1 
n:i jn antwoord v1as misscr1ien verkeerd, 

'. 

maar het zou r1oogst on:i.vaarschi.1nlijl{ zijn; 
l."!ij brulde:. (riet lclorüc àoor heel het kantoor) 
n·;,at je hebt, leg je neer ••• • •• en verdwijn 1 11 

Mi jnheer Guus was zeker ook geschrokken, 
l1i j keek met een ontsteld gezicht 
dat zag ik juist nog, voor ik mijn schreden 
verlangend naar de uitgang had gericht. . 
Mijnheer Conijn stond met uitgestrekte vinger 
en riep mijn toen nog daverend achterna: 
tèrwi j l ik bijna_ over het matje struikelde: 
11 Verdwijn t II er1 liet nog volgen: 11 Ga 1 "• 

Nu vele, vele jaren l ater, 
denk ik aan .die historie weer 
d.e ·'Ner·ela is toch wel veranderd 
wat r1eemt ons leven vaak een keer•' 

' 
Nu zie ik geer1 directie-kamer • · 
do c~1 ik zie barakken, prikkeldraad. 

· _;_ k 11oor een s ten, in mijn verbeeldir1g 
v&.n ee11 rllan , die bi j de uitgang staat·. 

· Ce Cüfüi!:é:rictant var1 het kanip is riet , 
h1 j ziet vertre'.cl~enC:e lieren nà , , 
der, roept_ hij, .::i_e t de v1r1ger wij ze:{l.d 
11 Ve rdv;i jn, j ullie z .L j n vr·ij, dus s,ä - 1 " 

i:, i e beide Y1oorder1 en die vinger 
ze zijn hi·er dus de s7mboliek 
het einde van een periode 
van jongensleed en van tr·agiek, . 

' 

doch aan alle leed kor;1t 'eens eer1 eir1de . 
n:oge dit ''ga 11 heel spoedig zijn 
da.n i s l1et voor U er1 voor ons aliea 
e·en blij de dag , een gr·oot festi j n 1 , 
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