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HOOFDSTUK

IN 'T DTJINENLAND
tDg Hooge Blle[<rlrer... n Waô he,b,ben we
daar gespee[d I u ae,i mij een mân vâ,n
'{, D,udnenûandr. ;t Was, als een r"aoestemrii,
drie hoc,ge h,iù! Er wiensn rxeeù doodûagen,

plagtisen, wraa,r. 't wat'er nieû doordrong,
tlus hlee,f staen, m'aar ,melt, zo,ndt als d0or.
een bEw,eeEil'iX'ikan bode,rn bedekô wetd.
We zarkrten er dillir\rijls to,t den nek in.
Enr alber eenrkoe verridlwaarldtg, dan moesten er aclhrt toô tiernr man korn€n, orn, 't
beest er ui,t, te hal.en. Orp den Hooge,n
Bletldker grn,e,ide niietts; de aandlyenstuivinrgen m'aaiklt,en er oo[r. den geningsten
'la.nrdrbro'ulv onrniogrelri{ùr... Da,n heoft rnen
den,nenhoompjes,
g.ing:
'{,
en
_er
,gepùantû
jbe'ter...
En zogwerrjkrte men oln de strc€ik
Ecùioo,ner, vr.ucrh,thnarder, we&varrernd,er
ûe rnrarlren... tio,t clri,e gnurwelrijke oorlog
kwam oolk over hert, dtuLnenùand.
En j,a, n,u \r,erwiie,rf De panne mei de
natbruri,ge dro,ilpe,n oens{klaps were,lcl,be,kendrhei'd.

Het

cluinrenùa,n'cli...

u Op, dte

groen beg:roeride lage

staan de kle,iner

d,ui,nen

wùrtgtehaùlldJe, brurinhe-

pnn,de en g,rorenhe,l'uillçte u D,urinetweunsten u. '6 Znjn neltite, profirrer€ huisje,_l ,rnef
e€,n ov€vr 't d,alk ra.nùrenden wijngaard, of

eenr redkje verneepte vlielbosmen iù&n
dern zeellant;. Ttegetn het h,uisje staat een
meesta,l gwrshal,letje g€iplû.kt. 't,

Zijn

h'ier wonen. Eentsen
gaan te voeô, andteren o{p een murileze'I,
er zijn er',zelfs, fur paarde, Rond het hruis.
je on,tgi,nnerlr zê e€n kile,in brctkj,e grond
en hweieken. er vrocge lpaôaôjes. Het moeit
er tiocttr gellulklkig wbnen zijn, zoo jaal in,
nanllrvtisscttrtetrt d;iiet

jaar

u,i,t' mert, voùùe, teuEien,

d,iè

gea;cnde

zwarle zee,l'udht in te zu'eùgen, det netusr
en ùr,aùten €ir van bte,uze,n. 't. Mbeb er trocùr
'zo0 aiangellrara'rTr \vo,nen zijn in den zo!
m€r, lva,nn'eer de in 'hdb zand glinste'rende hùeine lrrwartkristatlùetjes de zo,nne
stra,l,en naar al,le kanten terugkaartberl,
an tnv t'etl er geùr'eeù van, wordÛ brudrn ge,brand. 't, Moell er tnc,h ZOO. âÉ,flt{€û(l;ilrlll
won€n zijn in den \\rinrter, r\'&nlleer g'e
aan hst rnnfcnd stoofje gezeten, de w'ind

dbor dre sq:ll,eten €n ltvemrstels en de,rlren
hoo'rrf hu'ilen, ge rveert dab hed danr budûen zoo koukl is, en aan ,hetl grloeienkl

;tboo,f,je, 'z'oo hoesterrend wbrrn D, æa
scfhri{ft M. D'er Wulf. En de, menecùren
van h'et Dtuin€nil'a.nd helb'ben ook h,un
li'dd.
'Eerwaardc heer Men'itl,l'e ducùr'tl,o het,

voor hen en. z€ zillgen hdt gaerne,
der.en en jo'nge,ren... en odk aij die

ouL

te

Vliesingen wonen, daa,r geplaaLqt b,ij het
Belsiscih Iroodsutezên kennen het, nog en
leerern h,et a'an

hun

kinrder.en...

O tlminen, gij hemelpilaren, ge
IleeCb clmizende

5trns,1.

[reuzen op

'l

gt'lijtlt

strand

en d uûzende jat'err vetdn aagt,
[gri den las't va'u u:rv zattd''

heeft. u Tenhwen, en Êrterkte gegeven, Gocl
[iod
'
t'ho'urlft u hier'staan
Om ons te 'behoeden voor 't stolmen en
['t\\'oet]En van 't lvaterorl(aa-n, I

Ja, ja, ja.

Refl.eiD:
Le've d€ Panûe, daal' staat tnijn hu,i's.
Leve de Pann€, en hel' zeegedt'uii'scù. !
I-e.ve de d[r{r-r.e1, met h'unne kmiinen
Gno€n van biezen en wit van't zand.
.1a, ja, ja. Hoepsa, ho,epea, hantl aalr ham[
Wij zijn de hinders van 't Ettinenland.
,ls, ja, ja. Hoensa, hoqrs,a. htnd aân har(l'
Wij zijn d,e rkinders van 't Duinenland

lloe geejt,ig toctr is hit'r het lel'ert, verrvij[derd van alle geruchi'
)len ziet hiel de zeervo€:e'ls zlveven in oPette'

\\'ij

zi€n

hier

lzuiv el'e lu,chl.
met 'hoo,Den d.e keunties, dje
zand,
[ioopert etr erllelen

in't

hunne
ze
stellen
hooren,
trfaar a]s z'ieman'l
'
[ooren etr wiq-r,Pen van kânt.
.Ia.

ja. ja. Refrein.

Ja, ja, j,a. Relreirl.

Ouae oudens zi'jn vissclrer:', en vatigelt tlen
[]Larir\g, torl€:, rù€i, ûùl€iÙ]an'
Ja o,oq{. ja wij ootk, rv[j vet']alttgrerl orn mee op

Wij

wij

te $a,ln.
dan zutlen rvii rver'
Ivi!:lsc,h.en

vel6,teù$ien,
[ùten en g,aa.n (Ù3D

ook mee.
zullen ooli valen op cl'effene baten der
[zingentle zee.

Ja,

I,and.

\4riie hier voor he.t, eerst komt, staart
rterhnasdr.. Lees maar w'a,t Consbience
scrtlnijft... ln he,[ legel had hij e'en. Ponn,en,&ar leer.en kenpe.n, zelkeren Srn€$he
err cl€ac had heun van zijn str,etke, vert,eild.
Dn d;a,b \\E$ voot'o,nzetn sohrijver en vor,scrher voùd'oendte, o'm een,s noar da[ afg:eùegen ooncl, t'e re,iaen,, srl €r vader
S'maglgrhe
wanrt cle Boù'claar[ was \veer
visscùror en intusschen hoofd van gsn
geain g:e'worde,n
te bezoetken'...

-

Tben zag Coursrliencer voor hreût eelg[ ds

diu,inerr.
u

Er is ierls ontz,sttÆndb in het s,shourw

sp'sl, d'a,f zich daar voor den wanddlaÂr
on,tp,loo,it, wannaeù hi,j, ta, m,idrden dezer
zo,nde.r{inge na.trùur, een hoogte be{k'ldrnô
en zijn verbarsc'dbn blùk in her[ rnnd ]aart,
dlwelen. Druizen,d en d.u;iagng zandheuvelen, van verFch'lll,Endlon vonm en'grootte, ver'ùlelfetr hnn,kruinen }angs arlùe ziljden, en o,mrirlg€rn hetrn, zo,o,yerre zijn
g,eaicùrt kan te'ikcril. Den,iger zijn dnor

hdlmen of dn,nlker .moS begrcenrd, andere zijn naokt, en gùinstercn
ond,er hcû zonnell,ichrl,, vele ziju door den
w;ind u,.ltigevre,ten en neigen ten vûJ,
so,m'mige veûerngen' ziclh atls een kst/ûngcùergte en sli'ngeren hnur rurige'n rug
clhv'ars o,ver allte hoogten. heen, om oindetlijtk in een fliep de,l "v/€9. tre' zirnkon en
te verdrrvtijnen.
In heù serwt onûw,aa,nt, de aanscrhbruSclha,a,nsche

I{û€ sc,hoone toc,lr zilrg€n de bat'en' wann€el'
[ziJ vol znvie'r igen l'udm
l)e kusi loornen oprvearts gex'tren en wit zijn
[vatl '1, Pinlhend' sch tl,inl '
\\'anneer ttu 4a lf ilrtl'er) in 610 t'rnen ontbilxlen,
lals 't donder't en krankt,
I loe stra,f lr€1 mûg \Yezen, wij Dloeten ni€t
[vreezen, 1va,n't God oP ons waalit.

\\'arrtr,cet'

Oost-Du,in'kerke, C.oq(yde en De Panne
I,iggen d,ns lvel dct3relijh in het druinen-

nef r'ein.

W.anro,m noern't mtn i,n iI b,ijeo'n<ler
cleae .5lreak he,t u Duin,enl0.n,d ). Dt' heten
cler gr...lligo zlA,n,d,he,nvelS lO,o'p't toch langts
cnze giinscihe ktl,st, orvel' een lcnrgte o'n'ge\reer \ran 70 hilounctter'. Nla,ar hier tu;
schcn N'le,utwpoo,rt en de I''la,nsc,he gren.l
tb.e,re,'rken, dje durinen ee,n bre,editb Va,rl
1200 Lo[ 2300 metel'. 't Is' \\iil.t]l', hij
I(ncrkke irs de cloor'snt'cle erycll€'e{ls genri,clde,kl 1500 mcter', ma,ar t'usschEti
Hc'::,t cn We,ndu,i.ne lredra.ra-rt ctie gl'etftuta
?0 rneiter, ern tusscihen Ooa,tencle en We;ltende zijn de drurinen gedeet-talijh t'el'clwen,elt, geolfferd aan' clen madetnen drijih.

ten helisve 6's.r b,gclgs,sten.

wer hier niets, dû,n. een aikeù{go verv/arring, een. w,i,ldre o'mwo'eùing des boderris;

hij

voeù.t zicùr gene:gldr orn ts gdloornen, da,t dib tr.ou,rtig: oordt Saatnlt het
o,veribrl,ijlbel
eener scùrrrornelijke â,erdbeving, weùtlçe eextiidF de aarde [er deze,r
plaatse moet herbben on(arteltcl,. Mnar weùh,aastt, to,cgeven.de a,an ee,n begoocheùring
va,n gezictht en zinnern, m.eenrt hij in du,i-

en

is

zc'nden he,uve,len de btrren, eener onstuitni'ge zee tr zierr, rve.l'ke clroor den wil
Gods' een,slkù,aps met, boweeig:,loosftreid zlJn
gesùarg'e'n g'cwro'fden, en, d,ttB, Sederrt, egu'w,en, het o.n,verranr.leillil'k beeùdr van den
woerdcnden oc'c,ailn \rel'tioo'nen. )
Aidlrrs u.as Courscrientrct's eerrr:,e indruùr
van 't, Duinenlanrl., dat hij zoo liell[<reeg.
Docr zijn bsz,odken 6erfnringen wrij zijn
. Eeùta Stoclk, ,.
't Is 'de ge,:iclhieden'is van €e]l Jong
Frl,necth e.clelrm,np, 66, M'ilvn,l, die v()0l'

*456gisolrc gre.N, tio Sluis, Aardrenhuirtg, Eedê,

Iizen'd,ijke, Fi[itpinne,

Sas \,'iùn Gonù,

Zunlddo,npo, Otvernlarg, Koowtaohtb, Hu[st,
Sint-Jan Streon, IQingg, Nieuw-Na,rnen,
Be,rgon op Zlo,om, Ossenrdneotut, Fi,o,zen-

d,oal, tot Nlaasbricttr,t toe, i'eder voor zijn
eiig:e'nr gerw,eot, en men schreef daarnnar,
op Elood gelu,k en Gods genardro, h,o,pend,
dtatr koeriers d,en b'ri,e'f zouden meenernen Beligtië irr en bestelùen, e,n mren
waichtrte dan,gddiuldiig oF, onûwborrd'.
Er^' n,a wrelkern, na maanden, kreeg de
een v/,aa,r{rijlk bescùrerùdr, en u,it'geJaûen va.Il
vnsulglde verteldle hij aan iedel heû gr'oo,te
nrieurws en too,ndle, h,ij de porttetten, herm
foegedondon, wreùke, hij opr 't h'arte d,r'ager!.z/orur miiùa,r eeln ander ontving nriats
lerlr llo[ltsxite' zlirjn ,geestl m,st, gi,ssing;en

naar dto rodlen, en d;aû wa.s weer aanùeidling to'b nrieurr,r',e ornrnul$. Geùuldkig lron
mren nog niiEl verrnoeden, dat de snlhe'iding vrier j,arcnri d,uire'n zout.
Zto'o was dùs her[ l,erven' in 'i IJzer]ancl
in, dietn all,ertre,uniggten wintrer van hrrt,
eersbe c,ortlnrgsjtlay. Dens nara,r' De Pa,nne
hunnen gûan, wihs een heenlijke on,ûs'pan
n,ing; d,tar waren, wintke;ls, oinema's,
daar lço,n rnen ailflerl'ei vo'0,rwe{pe,n, koopren, weer niormaa;l l,erven zien.
Ma'ar ger'da,rm€n sloten weldra den
weg' af naar hst laurltdortpr en, e{isctrùt€tn
den verlbfbr:iref, en zcri ver"wriervern
ze dEn n.a.a,m ya.n ltiottenpark{lteirs, ko,r,t€jf
p. p,.,. en tgvens me,nrrg onverdiend ver.

sbtt,nrg:

wijt.

Voor de o,fficieren w€rd, h'et horffi rSrtIindk ails hot, sa,lon, van ho,t, front, woar
m€n Oornforlt Vondl, gezelli,,g grôfin€rrr Zâit,
vr'iendbn onfmoeûte, db nieurwties vsrn'am, dd kl'arllxten uri,td,e, kritie[ç oefende.
Te Goxyde-,bad wtos sv€ngsns, zooqls
. w,ij w,eùen, een hol,el van di'en nd/am,
wa,a.r

de

reedls hefaailder mevroruiw Treir-

ùindlç nri,mm€r een o,nges[oorden n{rcù}t
kende..Htet gebbqrw wend nu vooral d0or
do Fr'anschen gelbnu,i,ktt, voor kwar'tier,
voor ken'lk, schonrlwhu'rtg.annil, krijgsra,adl
€rn: E€M&ng€rnis, allee teg'oli:jk.
In de du,in'en kampe,e.rden kolo,niaile
troopen, w,elker vreeseùijh leden in diiti

'bar sreizoen v,an, het h'un o'nbarmhaliûig
landi.

villa's van dler kust ed brinnenwaarts
in, zaten vol sold,aten, die van dten nogd
een d,eurgd maalktten e,rl, b,ij g:erbrok aon
Der

stieenùcoo{, hun'

stramrne treden verwarmF

dron en nar![o pùrunje's dfoogfiern, bij he.t
vuuù van d'ouren, vlo,erplantken, venstbr-

bùinden, msubeùs zeùfs, wan,t welke
waardle badl een mahoni'eho,urten wascùrken, d,ie zictr voqrttHturend, door den db,otd
dJie morgen m'issdtrrien 't le,ve,n vettliszen'
kon, d,ie zich voortduren'd d,oor dre,n dood
bsloerd' sevbgtr6. en, wisb dot dreze lust,huizen toclh maar to,t de,n rr ovendood >
hdhoord'en va.n rijke l,iedien, voor wrirsr

gooderen zij,
vocttr,ten.

wldaien,

imrners

ootr

