
Tien jaar later: op het platteland 

 

eerste dinsdag van de grasmaand 1405 (dinsdag 7 april 1405) 

 

1. Lijsje zit in het voorjaarszonnetje te spinnen.  

 

2.Haar twee kinderen spelen rondom haar 

benen.  

 

 

 

3. Ze doet even haar ogen dicht om extra te genieten van de 

zon op haar gezicht. Meestal moet ze gewoon meewerken op 

het land met haar man Willem, maar vandaag is er niet zoveel 

werk. Ze is gelukkig. Ook al is het leven vaak zwaar, toch denkt 

ze met dankbaarheid terug aan de beslissing die haar vader 

tien jaar geleden heeft genomen. 

 

 

4. Ze herinnert het zich als de dag van gisteren. De schok. 

De dag dat vader moest kiezen tussen stad en platteland.  

 

 

 

5. Zij en haar broertje Didde waren op 

een zondagmiddag in de stad gaan 

kijken. Ze hadden uitgezocht hoe het 

zou zijn om daar te wonen. Ze hadden 

van alles ontdekt en ’s avonds hun vader 

erover verteld. Natuurlijk had vader zelf 

uiteindelijk de beslissing genomen: ze 

zouden niet naar de stad gaan, maar op 

het platteland blijven. 

 

 

De eerstvolgende jaren waren zwaar geweest. De oogst viel tegen en ze hadden het 

nog maar net overleefd.  

 

6. Didde liet steeds duidelijker merken, dat hij er geen zin in 

had om op de boerderij te werken. De boerderij zou toch van 

hun oudere broer Hein worden. Toen er vijf jaar geleden een 

groep huursoldaten langs hun huisje kwam, had hij zich hierbij 

aangesloten. Daarna hadden ze lang niets van hem gehoord of 

gezien. Vader was boos en moeder verdrietig dat Didde was 

weggelopen met dat uitschot. Die vechtersbazen stonden nu 

eenmaal niet bekend om hun keurige gedrag.  



Een paar weken daarna werd de ellende alleen maar groter. Vader gleed uit tijdens 

het houthakken. Hij hakte diep in zijn eigen been.. Er was geen geld om een dokter 

te betalen. De wond ging ontsteken en vader overleed binnen een week.  

 

7. Toen hoorden ze dat Didde in de stad was 

gezien. Hij was in een vechtpartij terecht gekomen 

en opgepakt. Voor straf was hij op bedevaart naar 

Keulen gestuurd. Keulen, dat lag heel ver weg. 

Daar spraken de mensen een andere taal. Lijsje 

had geen idee of en wanneer ze Didde terug kon 

verwachten.  

 

Na deze nare periode was het langzaamaan beter 

gegaan. Hein had de pacht overgenomen en kon 

toen eindelijk trouwen met Geertrui uit het dorp. 

Lijsje, moeder en de kleine Albert bleven bij Hein 

en zijn vrouw inwonen…  

 

 

De kinderen beginnen enthousiast te roepen: “papa, papa!” Lijsje wordt opgeschrikt 

uit haar gemijmer.  

8. Met grote stappen komt Willem aanlopen. “Wat 

ben je vroeg vandaag”, zegt Lijsje. Willem lacht haar 

toe. “Zoveel is er ook niet te doen op het land”. Hij 

loopt naar de put om het stof van zijn gezicht af te 

wassen. 

 

Lijsje denkt aan de eerste keer dat ze Willem zag. De 

enige zoon van een nieuwe pachter. Het was een 

zondag.  

 

 

 

9. Bij het uitgaan van de kerk hadden hun blikken gekruist. 

Niet lang daarna waren ze getrouwd. Lijsje was bij hem en 

zijn ouders gaan wonen. Dat was alweer vier jaar geleden. 

 

 

 

 

10.Ze is heel gelukkig, maar af en toe vraagt ze zich 

nog af, hoe het gegaan zou zijn als ze wel naar de 

stad waren verhuisd. Was het dan beter afgelopen 

met Didde? Ze mist haar broertje enorm. 


