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Proloog  
 
Maandag 27 april 2015  
Juf Louise Hoedemaker stond op het punt iets te doen 
waarvan ze spijt zou gaan krijgen. De rimpel in haar grote 
voorhoofd werd dieper. Helaas wist ze maar al te goed dat 
ze nog meer spijt zou krijgen als ze het niet zou doen. Voor 
haar, op haar bureau, lagen twee stapeltjes. Achttien 
opstellen links. Zes opstellen rechts.  
Het kleine brugwachtershuisje aan de sluis in Zaandam lag 
midden tussen de cafés en restaurants. Toch had ze bijna 
nooit ergens last van. Het huisje aan de Dam was zo klein 
dat mensen er makkelijk aan voorbij gingen. Voor haar 
was het perfect. Met haar één meter tweeënvijftig was ze 
net geen lilliputter hoewel haar leerlingen daar anders over 
dachten. Dwerg, bijzettafeltje, Piggelmee, 
theelepelvrouwtje, kabouter. Inmiddels had ze het zo vaak 
gehoord. Het maakte haar niet meer aan het lachen. Dit 
was wie ze was. Een kleine vrouw met een groot hoofd in 
een klein huisje. 
Vandaag was één van de weinige dagen dat ze haar huis 
minder prettig vond. Als ze op haar tenen ging staan dan 
zag ze door het openstaande raam een zee van oranje, 
rood, wit en blauw. Mensen met pruiken op, vrouwen in 
korte oranje jurkjes. 
Een warme wind dreef geuren van vette frituur, gegrilde 
hamburgers, sigaretten, Vietnamese loempia’s, popcorn, 
urine en bier haar huiskamertje binnen.  
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De stem van de smartlappenzanger op de ene brug 
vermengde zich met het rauwe rockgeluid van de band op 
de brug er tegenover. Daartussen werd via grote boxen 
dapper gevochten door alle cafés die hun eigen geluid 
wilden laten horen. Gek genoeg dwong de klaterende 
klank van mensen die kotsten of plasten in het water van 
de sluis zich er helder tussen. Met een glimlach bedacht ze 
dat het prachtig was dat Nederland gebruik maakte van de 
vrijheid om Koningsdag te vieren. Al was het niet haar 
manier van vieren.  
 
Haar opdracht aan klas 2b van het Saencollege was 
duidelijk geweest. Het is bijna vier mei. Dan vieren we 
zeventig jaar vrijheid. Schrijf in zeventig woorden op wat 
jij in de Tweede Wereldoorlog zou hebben gedaan. Voor 
elk jaar vrijheid een woord. 


