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In Eindhoven, op ongeveer twee kilometer van elkaar vandaan, wonen 
een jongen, Albert en een meisje, Maria. 

Ze kennen elkaar niet, groeien los van elkaar op. Maar de vliegen in 
de lucht komen bij hen op bezoek, door de klapramen vliegen ze naar 
binnen in beide huizen en weten dat ze gemaakt zijn om elkaar ooit te 
ontmoeten. De vliegen zijn er zeker van: de kennismaking tussen Albert 
en Maria zal vonken geven.
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Dit is het verhaal van twee mensen die elkaar ooit zullen ontmoeten. 
Hun beide levens gaan een beetje zoals alle levens gaan: soms loopt 
het zoals verwacht en soms helemaal niet. 
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Laten we bij het begin beginnen. 
Als kind is Albert, zoals alle jongens van die leeftijd, een 

deugniet en heel erg nieuwsgierig. Overal steekt hij zijn neus in. 
Zo klimt hij op een middag samen met twee vriendjes tegen de 
regenpijp van een schuurtje omhoog. Voorzichtig lopen ze over 
de dakgoot, op zoek naar nestjes onder de dakpannen. Als een 
nestje eieren heeft, doen ze hun petje af, stoppen de eieren erin 
en zetten zachtjes het petje weer op hun hoofd. Ze gaan wel 
acht nesten langs, waardoor ze elk zeker acht eieren onder hun 
pet hebben zitten.

Plots horen ze iets beneden, er stapt iemand door het hoge 
gras. Ze bukken zich meteen en turen voorzichtig over de 
dakgoot naar beneden. Daar staat de schoolmeester, hij kijkt 
streng naar het dak.

‘Jongens, hoe zijn jullie bovenop het dak gekomen?’ roept hij 
naar boven. ‘Toch niet via de regenpijp?’ De jongens stamelen, 
weten niet goed wat te zeggen. ‘Goed,’ zegt de schoolmeester, 
‘ik haal een ladder. Als jullie via de ladder netjes naar beneden 
komen, krijgen jullie geen straf.’

Albert en zijn vrienden komen via de ladder naar beneden.
‘Jullie zijn brave kinderen,’ zegt de meester. Om zijn woorden 

kracht bij te zetten, klopt hij met zijn hand op de hoofden van de 
jongens. Er klinkt gekraak. Vanonder de petten loopt de struif, 
koud en glibberig, over hun gezichten en hun kleren heen. ‘Nou, 
ga jullie nu maar wassen, want zo kunnen jullie de school niet 
in,’ lacht de schoolmeester.

1939
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Wij, de vliegen die altijd alles zien, moeten heel erg lachen terwijl we 
naar Albert en zijn vrienden kijken. Ze denken dat ze er makkelijk vanaf 
komen, maar lopen zo voorzichtig langs de ladder, bang om de eieren te 
breken, dat het wel duidelijk is dat ze iets te verbergen hebben. Op het 
moment dat de meester zijn hand op de petten drukt, rollen wij door de 
lucht van het lachen. Het gezicht van Albert is goud waard.

Op hetzelfde moment, enkele kilometers van ons vandaan, is er nog 
een gezicht dat goud waard is. Namelijk dat van Maria.
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Haha, ze eindigen beiden 

met een natte kop!
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Terwijl Albert zich thuis aan het wassen is, rood van schaamte, 
plonst Maria voor de allereerste keer het meer in. De weken 
daarvoor heeft ze zwemles gekregen. Niet in het water, nee, 
op een houten bank. Met zo’n twintigtal klasgenoten lag ze op  
een houten bank in de gymzaal en oefende zo de schoolslag. 
Twee armen recht vooruit en terug, hetzelfde met de benen. De 
zwemleraar gaf Maria complimenten, ze kreeg een tien. Het is 
daarom dat Maria vandaag heel trots naar het meer toe loopt. In 
een borstrok die haar moeder onderaan heeft dichtgenaaid, een 
badpak heeft ze nog niet.

Maria staat aan de oever en twijfelt geen seconde. Met een 
harde plons springt ze het water in. Ze probeert de armbewe-
gingen te doen zoals ze ze geleerd heeft, maar het lukt niet. 
Ze kijkt verbaasd om zich heen, terwijl ze steeds dieper naar 
beneden zakt.

De zwemleraar springt haar achterna en trekt haar de kant op. 
‘Maar,’ zegt Maria met een gezicht dat goud waard is, ‘ik had 

toch een tien voor zwemmen?’

Wat een 

domme kinderen!

Och, ze zijn 
gewoon nieuwsgierig 

naar nieuwe dingen. 

M
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Als klein meisje houdt Maria al van poetsen. Ze is nog maar vijf 
jaar wanneer ze het hele huis dweilt.

‘Kleine meisjes horen niet te dweilen,’ zegt haar moeder. 
‘Dat is alleen maar goed voor later,’ merkt haar vader op. Maar 

Maria hoort hen niet, ze is al druk in de weer met ramen boenen.

Wij, vliegen, houden meer van huizen met kruimels en restjes, dan van 
schone huizen. Ook het huis van Albert, enkele kilometers verderop, wordt 
goed bijgehouden. Albert helpt zelden mee, hij houdt zich liever bezig 
met kattenkwaad uithalen. Deze keer met een ander dier als slachtoffer.

1940
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In de hoek van de keuken van het huis van Albert, bevindt zich 
een schoergat. Het is een klein gat in de muur, waar moeder het 
water kwijt kan als ze de vloer heeft geschrobd.

Op een avond zijn Alberts moeder en zussen de afwas aan het 
doen. Het is halfdonker. Ze kunnen maar net zien wat ze doen 
door het flauwe licht van een petroleumlamp. Albert verschuilt 
zich buiten, gehurkt zodat ze hem niet door het keukenraam 
kunnen zien en kan nauwelijks zijn lach inhouden. Hij heeft een 
plan. Hij heeft een kikvors gevangen en bindt een kaarsje om zijn 
buik. Hij ontsteekt het lichtje en laat de kikvors via het schoergat 
naar binnen gaan. De kikvors kwaakt en Albert proest het uit. 
Het volgende moment hoort hij glazen en borden vallen, hoog 
gegil van de zussen. Zijn moeder roept: ‘Albert, hier komen!’

A
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En de meiden 
maar poetsen!

Ik zou ook schrikken van een kikker in de keuken. 

Albert krijgt 
op zijn donder!
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De vader van Albert probeert zo goed mogelijk voor het gezin te 
zorgen. Zo ploetert hij een hele zondag in de tuin.

‘Waar is hij toch mee bezig?’ vraagt Albert aan zijn moeder.
‘Geen idee,’ antwoordt zij, ‘we horen het wel als hij klaar is.’
Die avond roept de vader het gezin naar buiten. Met z’n allen 

staan ze rond een hoopje zand. ‘Nou en?’ zucht Albert.
‘Onder dit hoopje zand zit een deur, daaronder onze nieuwe 

schuilkelder,’ legt de vader uit. Met veel trots laat hij de put onder 
de deur zien. Het zand brokkelt naar beneden. Het ziet er heel 
slijkerig uit.

‘Mij krijg je met geen geweld die put in,’ roept Albert uit, ‘je 
krijgt er geen lucht en het is er kletsnat.’

Die avond klinkt het luchtalarm, dat voor ons vliegen ook 
oorverdovend klinkt. De moeder van Albert begint onmiddel-
lijk mee te gillen. Haar krijsende stem klinkt even schel als de 
sirene. De vader en moeder van Albert lopen de tuin in, kruipen 
snel onder de deur de zelfgemaakte schuilkelder in. Albert en 
zijn zussen blijven lekker binnen, ze gaan dicht tegen elkaar aan 
liggen en halen fluisterend mooie herinneringen op. 

De volgende ochtend zit het gezin aan de ontbijttafel, vader 
en moeder zien zwart van de aarde, ze rillen van de kou en 
alles doet pijn. 

‘We hebben een andere schuilkelder nodig,’ geeft vader toe. 
De kinderen moeten lachen. Hij gaat die ochtend nog op zoek 
naar hooi, om in de echte kelder te leggen.

Er volgen jaren waarin de wereld raar doet. Er is paniek, er is geweld. 
Het is oorlog. Alles wat zo gewoon was, verandert voor Albert en Maria. 
Ze zijn heel flink, maar wij, de vliegen, zien dat ze beiden bang zijn. De 
wereld staat op z’n kop.

1942
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Wat een eigenzinnige 
jongen, die Albert!
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Wat een mooi beeld: 

al die kleine kinderen, 

dik ingepakt tegen de kou, 
rondom het klooster.
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Maria gaat die ochtend naar school, maar op een andere manier 
dan ze gewend is. De school is bezet door de Duitsers, dus krijgt 
ze in het klooster les. De nonnen staan op de binnenplaats van 
het klooster. De kinderen op de balkons, met sjaals, mutsen en 
handschoenen aan. Zo krijgt Maria les, in de gure buitenlucht. 
Ze probeert de hele tijd haar armen en voeten te bewegen om 
niet te veel kou te vatten, maar tegen de namiddag is ze zo stijf 
dat ze zich uren moet warmen aan de stoof. 

Die avond blijven de buren van Maria slapen. De twee 
gezinnen slapen met z’n allen in de woonkamer. De mannen 
van de gezinnen zijn er niet, ze moeten helpen bij het opruimen 
van een bombardement. Bijna de hele nacht bidden de vrouwen 
en de kinderen. 

‘En nu voor de kindjes van China,’ zegt de moeder van Maria. 
Ze bidden voor de kindjes van China. Als ze klaar zijn zegt 

de buurvrouw: ‘Wat erg dat jullie een kindje verloren hebben, 
kindje Francina.’

Ik snap het, de buurvrouw 
had ‘bidden voor kindje 

Francina’ verstaan.

M
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Maria is een echt buitenkind. Ze haalt de hele dag grapjes uit. 
Op een middag komt ze thuis van school en heeft ze een gat in 
haar mouw.

‘Hoe komt dat?’ vraagt haar moeder. 
‘De jongens zaten ons achterna.’
‘Dan moet je harder lopen, meid,’ antwoordt haar moeder.

Maria is verbaasd over het antwoord van haar moeder. Ze had gedacht 
dat ze straf zou krijgen, maar dat is niet zo. Haar moeder geeft haar een 
levensles mee: wie zich verbrandt, moet op de blaren zitten. Ze moet 
het zelf oplossen. Die middag is Albert ook verbaasd over de reactie van 
zijn vader, zijn antwoord is ook heel anders dan Albert had verwacht.

1945
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Albert voetbalt graag op straat. Hij kan de bal heel hoog schop- 
pen. Zo hoog dat zijn voetbal soms in de tuin van de buurman 
terechtkomt.

‘Bal in de tuin,’ roept de buurman dan heel hard.
Albert wil hem een lesje leren. Hij sluipt onder het raam door 

waarachter de buurman naar buiten staat te gapen. Wanneer 
Albert midden onder het kozijn is, gooit hij de bal heel hoog 
naar boven. De buurman schrikt en Albert rent naar huis, via de 
achterdeur gaat hij snel naar boven.

‘Nu ga ik je vader aanspreken,’ hoort hij de buurman nog roepen.
Met zijn oor tegen de deur hoort Albert hoe de deurbel gaat en 

zijn vader de voordeur opent. Waarom mijn vader, denkt Albert, 
hij zal vast heel boos zijn. Albert bedenkt wat voor straf hij zal 
krijgen. Misschien mag hij de hele week niet buitenspelen. Of 
moet hij eten in de kelder. Misschien mag hij wel een maand niet 
meer voetballen.

Na een hele lange tijd komt zijn vader naar de zolder. Albert 
opent de deur met een sip gezicht en kijkt naar de grond.

‘Albert,’ zegt zijn vader, ‘nu moet je eens goed luisteren.’
Albert slikt zijn tranen in. 
‘Ga de volgende keer maar op het pleintje voetballen, zorg in 

elk geval dat ik die vent nooit meer aan de deur krijg, want die 
zeurt uren aan een stuk!’

Dat hadden ze 
niet verwacht!

A
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Albert komt er 
alweer goed vanaf, 
wat een belhamel. 

De buurman bleef maar 
aan de kop van de 

vader van Albert zeuren. 
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Laat je wegen, één centje maar!
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In die tijd lopen door de straten van Eindhoven verschillende 
verkopers rond. Wij, de vliegen, zien ze telkens lopen, van deur 
naar deur. De scharensliep, de bakker, de melkman, de aardap-
pelman, de groenteboer. Er is ook altijd een man, die heeft een 
weegschaal om zijn nek hangen en roept: ‘Laat je wegen, laat je 
wegen, één centje maar, één centje maar.’

Hij roept het de hele dag door, waardoor wij begrijpen dat er 
niet veel mensen zijn die zich willen laten wegen. Bij het huis 
van Maria houdt hij altijd even op met roepen, daar mogen alle 
kinderen van het gezin zich laten wegen.

‘U ook?’ vraagt de man met de weegschaal aan de moeder 
van Maria. Ze is een rond, klein mevrouwtje en wordt vuurrood.

‘Ik voel me goed zo,’ zegt ze en ze veegt ongemakkelijk haar 
handen af aan haar schort, ‘loopt u maar verder naar Dikke Tiny 
aan het einde van de straat, die zou zich eens moeten laten 
wegen.’

1946
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Er wordt hard gezwoegd om het land weer op te bouwen na de 
oorlog. Elke baan die er is, wordt aangenomen. Mensen werken 
als bezetenen. Ook de vader van Albert is dag en nacht aan de 
arbeid bij Philips. Per jaar heeft hij maar drie dagen vakantie. In 
die drie dagen ziet zijn vrouw hem niet, noch haar zoon Albert. 
In die dagen verdwijnen vader en zoon namelijk in de garage, 
waar ze doen wat ze het liefste doen: sleutelen. 

Drie dagen lang sleutelen ze aan een motorfiets. Ze hebben 
boeken die hen helpen, ze zoeken het samen uit. De vader en 
Albert werken zo hard voor die derde dag, waarop de vader op 
het zadel van de motor gaat zitten, Albert achterop gaat en zijn 
armen rond de buik van zijn vader klemt. Ze werken zo hard 
voor het moment dat vader de motor start, voor het spannende, 
ronkende geluid en de heerlijke geur van benzine. Het toestel 
komt in beweging. De wind suist langs hun oren. Albert klemt 
zich nog sterker om de buik van zijn vader. Ze lachen allebei luid 
en gaan steeds harder. 

Wanneer de vader en Albert op de terugweg de garage in de 
verte zien, merken ze dat moeder ervoor staat. Haar gezicht is 
spierwit.

‘Alles is toch wel goed gegaan?’ roept ze naar haar man en 
zoon, die nog kleine stipjes aan de horizon zijn.

‘Het was fantastisch,’ schreeuwt Albert terug. 

A
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Ik denk dat motorrijden wel 
een beetje voelt als vliegen.

Arme moeder, ze is drie dagen haar man en zoon 
kwijt aan de garage.
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Al die lampen aan stukken. 

Wat een pech.
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Maria gaat als lampenmeisje bij Philips werken. Omdat ze kleine, 
fijne vingertjes heeft mag ze lampen stempelen, de hele dag 
lang. De lampen passen in een grote houten plaat en als die vol 
is, moet ze die in een rek zetten.

Het rek is eigenlijk net te hoog voor Maria, op de toppen van 
haar tenen schuift ze de plank het rek in. Lukt net, denkt ze. Dat 
denkt ze verkeerd, want wanneer ze de plaat loslaat, valt alles 
naar beneden. Met een hels kabaal springen alle lampen kapot 
op de grond. Maria staat er verbaasd naar te staren, ze krijgt 
geen woord over haar lippen. Die dag nog wordt ze overge-
plaatst naar de drukkerij.

1950
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Wij, de vliegen, zijn heel opgetogen, want ook Albert gaat in die tijd bij 
Philips werken. Van zijn vader hoort hij dat er tractorbestuurders nodig 
zijn en een tractor besturen, dat kan Albert. 

We zijn er zeker van dat Albert en Maria elkaar nu zullen ontmoeten. 
Er is zelfs een moment waarop de nieuwe arbeiders begroet worden en 
ze beiden naar het toilet moeten. Albert en Maria nemen in het wc-hokje 
naast elkaar plaats. Zo dicht zijn ze nog nooit bij elkaar geweest. Wij 
buitelen over elkaar heen van de spanning terwijl we de twee goed in de 
gaten houden. Misschien wassen ze wel samen hun handen en komen 
ze zo in gesprek, denken we. Albert komt inderdaad naar buiten, wast 
zijn handen en verlaat het toilet. Iets later komt Maria uit het hokje. De 
ontmoeting zal een andere keer zijn.
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Samen bij Philips! 
Samen bij Philips!

Spannend!
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Er is een dansfeest in Eindhoven en eindelijk zien wij, de vliegen, onze 
grote wens uitkomen.

Zowel Albert als Maria gaan erop af. Albert heeft een vriend meege-
nomen, die twee koppen groter is dan hem. Maria neemt ook een 
vriendin mee en ook zij is veel groter dan Maria. Hoe wij vanuit de 
lucht naar de vier vrienden kijken gaat het zo: de grote jongen en het 
grote meisje stellen zich aan elkaar voor, de kleine jongen, Albert, en 
het kleine meisje, Maria, ook. Ze beginnen te dansen. Albert en Maria 
swingen en jiven, ze kunnen het goed. Vanuit de lucht lijken ze op twee 
vliegen die om elkaar heen dansen, twee mensen die nooit meer van 
elkaar weg willen vliegen. 

Eindelijk, 
de ontmoeting. 

Albert moet toch nog wat oefenen. 

Hij heeft al twee keer 
op Maria’s tenen getrapt.
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Wat kunnen ze 
mooi dansen. 
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Wat een verdriet!

In de dagen, de jaren die volgen zijn wij, de vliegen, teleurgesteld. 
Kunnen we dan helemaal niet meer voorspellen?

Maria en Albert hebben de hele avond gedanst, maar vergaten een 
volgende afspraak te maken of een adres uit te wisselen, ze verloren 
elkaar weer uit het oog. 
In de jaren erna heeft Maria de smaak van de jongens goed te pakken. 
Ze is dan ook een hele mooie meid, de hoofden van de jongens draaien 
telkens met haar mee als ze langsloopt. Albert daarentegen, is teleur-
gesteld. Terwijl hij op de velden van Philips in zijn tractor rijdt, moet hij 
alsmaar aan haar denken.

1950
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Maria heeft een nieuwe verovering ontmoet, op fietsvakantie in 
Maastricht. Ze wordt verschrikkelijk verliefd. De jongen, Willem, 
geeft haar vergeet-me-nietjes, voor ze met de fiets weer naar 
Eindhoven fietst. Op hetzelfde moment neemt hij snel de trein 
en komt nog voor haar bij haar huis aan. Hij belt aan en vraagt 
aan de ouders om de hand van Maria.

‘Ze is nog te jong,’ antwoordt Maria’s moeder, ‘je zult nog een 
jaar moeten wachten.’

Willem neemt teleurgesteld de trein terug naar Maastricht.
Beteuterd vertrekt Maria met de boot naar Engeland om er 

te gaan werken als au pair. Het stormt op zee, alle mensen op 
de boot zijn aan het overgeven, maar Maria huilt uren aan een 
stuk. Een staflid merkt haar op en bindt haar vast aan de mast, 
zodat ze minder last heeft van de vieze lucht. Er wordt nog een 
meisje naast haar gezet, die ook last heeft van liefdesverdriet. 
Samen janken ze de hele bootrit lang, als twee katten in de 
nacht. Terwijl de zeezieken allang in slaap gedommeld zijn, hoor 
je over het stille water alleen nog het gesnik van de meisjes en 
het gekrijs van een paar verdwaalde zeemeeuwen. Met haar 
hand voelt Maria in de zak van haar rok, waar ze de vergeet-
-me-nietjes bewaart. 

Arme jongen uit Maastricht!

M
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Albert gaat op dat moment de zwaarste winter ooit tegemoet. 
Voor het eerst gaat Philips zes weken in vorstverlet. En toch 
mag Albert niet zomaar thuisblijven. Elke ochtend moet hij op 
zijn brommer naar Philips knorren om zich aan te melden in het 
ijskoude kantoor. Dan weer terug naar huis, waar hij de hele 
voormiddag tegen de kachel aan zit om te ontdooien.

Zijn lichaam wordt dan wel warmer, maar zijn gedachten niet. 
Hij blijft maar treuren om Maria. Hij voelt zich dom, droevig en 
ijs, ijskoud.

Wat onnozel dat Albert steeds 
helemaal naar Philips moet. 

A



45

helemaal naar Philips moet. 
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Terug in Eindhoven staat Maria voor de spiegel en maakt zich 
op. Vanavond gaat ze uit. Ze lakt haar nagels en kiest een mooie 
halsketting uit. Ze heeft een afspraak met een jongen.

‘Waar ga jíj heen,’ vraagt haar moeder als ze beneden komt.
‘Wandelen,’ antwoordt Maria. Als ze merkt dat haar moeder 

dat antwoord niet gelooft, voegt ze eraan toe: ‘wandelen tot aan 
de bioscoop.’

‘Geen sprake van,’ komt haar vader tussen beiden. Haar 
ouders weigeren, zeggen dat de bioscoop duivels is. Maar 
Maria kent ondertussen de kneepjes van het vak, ze weet dat 
haar ouders na de avondmaaltijd langzaam indommelen op de 
bank in de woonkamer. Wanneer ze beiden in slaap gevallen 
zijn, sluipt zij de bijkeuken uit.

Wij, de vliegen, hopen dat het Albert is die ze gaat ontmoeten. We 
houden Maria in de gaten en hopen het zo zo vurig.

Maria loopt in een snelle pas over straat, net op tijd komt ze bij de 
bioscoop aan. Voor de entree staat een lange slungel van zeker twee 
meter lang. Het is al van ver uit de lucht te zien dat dat Albert niet 
is. Als we dichterbij vliegen zien we het duidelijk: het is de jongen uit 
Maastricht, Willem. Samen kopen ze een ticket voor Sissi, de keizerin 
van Oostenrijk. Maria ziet er prachtig uit.

Ah, dan heeft die 
jongen van Maastricht 
toch nog geluk! 

1952
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Op het moment dat Maria en Willem in de bioscoop zitten, ze 
kruipen steeds een beetje dichter bij elkaar, drukt Albert op de 
deurbel van het huis van een meisje.

‘Ze hebben me gezegd dat ik jou op moet komen halen,’ zegt 
hij. Het meisje draagt een grote reistas en een dikke regenjas. 
Ze heet Annie en gaat voor het eerst mee kamperen met de 
padvinderij. Albert kent haar niet, maar hij is de enige met een 
bromfiets, dus is hij aangewezen om haar op te halen.

‘Spring maar achterop,’ zegt hij.
Annie bloost en gaat verlegen zitten. Ze drukt zich stevig 

tegen Albert aan.
‘Ik heb nooit eerder op een bromfiets gezeten,’ roept ze tegen 

de wind in. 
Onderweg praten ze honderduit, over hun werk, over het leven, 

over alles wat je maar verzinnen kan. Het kampeerweekend is 
heerlijk. Tijdens de nachtwandeling moeten ze met z’n allen over 
een heel smal pad lopen dat amper te zien is. Albert struikelt en 
valt in de gracht. Annie helpt hem zo goed en zo kwaad als ze 
kan om weer op te staan.

‘Mijn bril is weg,’ roept Albert, terwijl hij met zijn armen om 
zich heen zwaait.

Het meisje zoekt en zoekt, tussen het riet en in de modder. 
‘Dan zal je me moeten helpen,’ merkt Albert ondeugend op, 

waarop Annie zijn hand vastpakt en hem tot bij zijn tent begeleidt.
Na het weekend brengt Albert haar naar huis, wat hij daarna nog 

veel vaker zal doen, na alle avondjes waarop ze samen uitgaan.

Albert doet maar alsof 

hij niets kan zien zonder bril. 
Dat kan hij best!

A
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Hoe ontroerend, de prille liefde.



A
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Maria vindt het wel tijd om te trouwen en dus zegt ze ja wanneer 
Willem haar ten huwelijk vraagt. Ze wil het huis graag verlaten 
en op haar eigen benen staan. 

Er is een dienst in de kerk en daarna een mooi feest in het 
ouderlijke huis van Maria. Er is geen openingsdans, want Willem 
kan niet dansen. De volgende ochtend pakt Maria haar spullen 
en verhuist naar Maastricht.

Wij, de vliegen, hadden Albert aan het altaar willen zien staan en vooral 
op de dansvloer. Wat is een trouwfeest zonder openingsdans? Mag je 
het dan wel een trouwfeest noemen?

Het gehele feest hangen wij boven de bruidstaart en de wijn en 
proberen zo vervelend mogelijk te zijn voor de gasten. Ondertussen 
trouwt Albert ook, aan de andere kant van de wereld.

Ik vind er niks aan 
dat ze beiden trouwen!

1954
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Maria verhuist naar Maastricht, maar Albert verhuist nog verder 
weg. Hij gaat naar Canada. En hij neemt Annie, het meisje van 
het kampeerweekend, gewoon mee.

Het is er heel modern, in die tijd in Canada. Mensen hebben 
er telefoons, vloerbedekking en een badkamer met een bad. De 
regels zijn er ook anders. Zo is er een regel in Canada die zegt 
dat je binnen 30 dagen moet trouwen als je naar het land verhuist, 
waardoor Albert en Annie al een week na aankomst trouwen. 

Het is een gek feest, want ze zijn helemaal nog niet lang 
samen. Bovendien zijn er amper gasten, omdat ze nog maar 
een handvol mensen kennen in Canada. Het feest is in het 
appartementencomplex waar ze een kamer huren. Annie draagt 
de jurk van één van die net gemaakte vrienden, een vrouw met 
toevallig dezelfde maat. Naar de kapper gaan zit er ook niet 
in. De mensen waarvan ze huren hebben voor koffie en cake 
gezorgd en daarna een glaasje bier. Het is een armoedig feest, 
maar ook een prachtig feest. Albert en Annie zijn dolgelukkig. 

Het moet gek zijn om zonder je familie te trouwen in een heel ander land. 
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Maria heeft tenminste wel 

een eigen jurk op haar trouwdag!
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Zo droevig!
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Maria loopt door de straten van Maastricht, ze kijkt om zich heen 
en ziet alle mensen langs zich heen lopen. Er is veel volk op 
straat, maar niemand kijkt op, niemand wuift, niemand herkent 
haar. Na haar trouwen is ze eervol ontslagen, sindsdien is ze 
helemaal alleen.

‘Er zijn tien miljoen mensen in Nederland,’ denkt Maria bij 
zichzelf, ‘tien miljoen mensen, en ik ken er geen één van.’

1955
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Albert zit bij een knisperend vuur en bijt in een stuk beer. Het 
smaakt heel rauw en gruwelijk vet. De barbecue fikt steeds 
harder van al het vet dat uit het vlees druipt. Hij kauwt lang op 
het vlees, krijgt het uiteindelijk toch doorgeslikt. Hoe stoer het 
ook klinkt om een zelf gevangen beer op te peuzelen, het is 
eigenlijk niet te eten. 

Hij is op trektocht door Siberië, met twee vrienden en een 
bodyguard. Ze lopen langs een rivier, door een berengebied, 
naar een robbeneiland. Daar leven de laatste robben in het wild. 
Het is een reis waarin Albert soms doodsangsten ervaart in de 
donker van de nacht en soms diepe ontroering voor de schoon-
heid van de natuur. Zo merkt hij dat hij plots staat te janken om 
een rob. Het is een reis waarin Albert voelt dat hij leeft.

Terwijl Maria daar in Maastricht tegen de stroom van mensen in loopt, 
gaat Albert een sneeuwbui in Siberië tegemoet.

Ze bevinden zich steeds verder van elkaar. Toch blijven wij, de vliegen, 
sterk van mening: ze zullen elkaar ooit weerzien. Het zal een vuur zijn 
dat opflakkert.
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Hmm, ik zou ook wel 
eens beer willen eten. 

Wat een avonturier, 
die Albert. 
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Maria heeft hier 
geen uitleg over gekregen!



67

‘Dokter dokter, vertel het mij alsjeblieft, wat gaat er nu gebeuren?’
Maria ligt op het witte bed, haar benen wijd open en heeft 

geen idee. Ze is al negen maanden zwanger en nu zal het 
gaan gebeuren. Maar wat er precies zal gebeuren en hoe het 
zal gaan, weet ze niet. Ze schreeuwt moord en brand, kan niet 
meer op adem komen. Haar grootste vraag is: waar gaat het 
kind uit komen?

1959
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Terwijl Maria haar eerste kindje in de armen heeft en einde-
lijk weet hoe baby’s ontstaan, wandelen Annie, Albert en hun 
eerste kind door de bergen. Ze horen een waterval kletteren en 
besluiten er naartoe te gaan. Telkens lijkt het alsof de waterval 
vlakbij is, gewoon de hoek omslaan, maar dan blijkt hij toch 
nog verder te liggen. Wanneer ze uiteindelijk bij de waterval 
aankomen is het prachtig. Het water davert naar beneden, het 
lijkt wel een oerkracht waar ze tegenover staan.

Die middag komen ze aan op de top van de berg. Alberts 
hart lijkt wel te ontploffen, zo adembenemend is het uitzicht. De 
andere toppen prikken door de wolken, de zon is als een verf-
streek door het landschap heen geveegd. Net een ansichtkaart. 
Uitgeteld komen Albert en zijn gezin later die dag in een berghut 
aan.

‘Is er plek,’ vragen ze ongerust, als er geen plaats is moeten 
ze nog uren lopen. 

‘We improviseren wel,’ zegt de uitbater. Wat erop neerkomt 
dat Albert die nacht op de grond slaapt. 

‘Niet erg,’ denkt hij terwijl hij zich omdraait om geen stijve nek 
te krijgen, ‘mijn vrouw en dochter liggen veilig en warm.’

Typisch: de man moet 

zich weer opofferen. 
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Een bergtop, 
prachtig. 



M
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De heimwee brengt Albert en Annie terug naar Nederland, wat 
maar goed is, want meteen na aankomst wordt Annie ziek. Het gaat 
heel snel, ze takelt zienderogen af. Ze verblijft op een wit zieken-
huisbed in de woonkamer, Albert en hun dochter zitten ernaast.

‘Mama, ik vind dat je wel heel ziek bent,’ zegt de dochter. 
‘Ja, maar ik ga niet dood hoor,’ antwoordt Annie geruststellend. 
‘Hoe weet je dat, heb je misschien een seintje gekregen?’
‘Ach, meisje, dat kan wel zijn, maar mijn seintoestel is kapot,’ 

antwoordt Annie.

1975
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Het gaat niet 
goed met Annie. 

Wat droevig 
voor Albert.
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Och gerum Maria, 
met al die vlaaien 

in de tocht. 
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Op hetzelfde moment zit Maria aan tafel met haar man en hun 
kroost van vier kinderen. De tafel staat vol reusachtige vlaaien 
die ze tot gisteren in de nacht heeft staan bakken. Het gezin is 
nu nog even alleen, alles ligt er nu nog netjes bij, het is stilte voor 
de storm. En dan begint de jaarlijkse misère. Sommige gasten 
komen via de voordeur en andere gasten via de achterdeur, 
het tocht verschrikkelijk in de woonkamer. Maria voelt de bui al 
hangen, morgen zal ze weer verkouden zijn. Haar man Willem, 
de jarige, zit aan de kop van de tafel en pakt geen enkele jas 
aan, schenkt niet één kop koffie in, komt niet één keer van zijn 
plaats af. Gedurende het hele feest heeft Maria geen tijd om te 
zitten.

Wanneer Willem om een pilsje vraagt, schenkt ze stiekem 
alcoholvrij in. Dat heeft ze ook zo afgesproken met de kastelein 
van zijn stamcafé. Als haar man daar om pils vraagt, wordt er 
ook alcoholvrij gegeven. Tegen de middag zijn alle taarten op, 
lijkt er een paard door de woonkamer te zijn gelopen en gaan 
de gasten weer naar huis. De voordeur en de achterdeur staan 
weer tegelijkertijd open, Maria’s haren vliegen omhoog van de 
tocht. Ze heeft er genoeg van, loopt naar de achterdeur, draait 
hem op slot en roept: ‘De voordeur is de uitgang!’
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In de zaal waar de lichten gedimd zijn en de spiegels glanzen, 
staan zeker honderd mensen. Als stipjes verdelen ze zich in 
paren en dansen. De paren bewegen om en rond elkaar. Ze 
doen de tango of de foxtrot. Ze walsen rond en rond en rond. 
Soms gaat een paar weer uit elkaar en zoekt de man een 
nieuwe danspartner. De bewegingen gaan geleidelijk en opval-
lend sierlijk.

‘Wij hebben ooit eerder gedanst,’ fluistert Albert, als hij met 
Maria walst. 

‘Denkt u?’
‘Daar ben ik honderd procent zeker van,’ antwoordt Albert, 

‘en ik weet even zeker dat ik u deze keer niet meer los zal laten.’
‘Denkt u?’ antwoordt Maria nogmaals, ze bloost. 
Albert en Maria wisselen niet meer van partners die avond, 

het is het begin van een hele lange dans samen.

Wij, de vliegen, zijn er nog steeds van overtuigd dat onze voorspelling 
uit zal komen. Albert en Maria wonen nu dichter bij elkaar, we zien weer 
mogelijkheden dat ze elkaar zullen ontmoeten. Beter laat dan nooit, zo 
zien wij het, beter laat dan nooit. 

1999
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Wat kunnen ze mooi dansen.
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Eindelijk, 
ze zijn samen!



M
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Albert en Maria wonen in een groot huis aan de rand van 
Eindhoven. In de tuin houden ze een dwerggeit, een hond, drie 
konijnen en vijf kippen. Sinds ze kippen hebben, zijn ze aange-
sloten bij een kippenvereniging, waarvan er maandelijks een 
blaadje op de deurmat valt. 

In het kippenblaadje van deze maand wordt een reis naar 
Israël aangeboden. Albert en Maria besluiten te boeken, de 
kinderen zullen op de dieren letten. 

Enkele maanden later stappen ze het vliegtuig in. Het is 
Maria’s eerste keer vliegen. Sinds de oorlog heeft ze het niet zo 
op het geluid, maar Albert pakt haar hand vast en laat die niet 
meer los tot ze geland zijn.

Op het vliegveld in Israël kijken ze hun ogen uit. Het is er 
benauwd en druk, er zijn mannen in gewaden en vrouwen met 
koffers die groter dan zichzelf zijn. Als ze eindelijk hun bagage 
op de rolband hebben kunnen vinden en de douane door zijn 
gekomen, staan ze bij de uitgang om zich heen te kijken. 

‘Wat nu?’ vraagt Maria. 
‘We worden opgehaald door iemand van de organisatie,’ sust 

Albert, maar hij kijkt ook druk om zich heen, ‘ze hebben waar-
schijnlijk een bordje vast met onze namen erop.’

Albert en Maria kijken alle kanten uit en lezen alle bordjes. 
Hun naam staat nergens. 

Plots schiet Albert in de lach. ‘Die moeten we hebben,’ scha-
tert hij en hij wijst naar de hoek in de verte. Daar staat een 
vrouw, verkleed als een grote pluchen kip. 

‘Jullie moeten Albert en Maria zijn,’ zegt ze als ze dichterbij 
komen, ‘Welkom in Israël.’

2002
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Ze worden opgehaald door een kip! 

Oh, wat mooi, 
ze gaan dan toch nog 

samen op avontuur.
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Wij, de vliegen, krijgen gelijk: Albert en Maria zijn zó gelukkig met elkaar. 
Ze dragen elke dag Happy Socks, van die kleurrijke sokken met prentjes 
erop. Bij elke gelegenheid geven ze die aan elkaar cadeau. Als Maria 
gaat revalideren in een verpleeghuis, kijkt ze elke dag met kriebels in 
haar buik uit naar het moment dat de deur openzwaait, Albert naar 
binnenkomt en zegt: ‘Dag mijn mooie meisje, ik heb je weer gevonden.’

2021
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Heel veel dank aan bewoners van Vitalis Peppelrode:
Meneer Goorman, voor de sappige verhalen over uw kwajongens-

streken, over de eieren en de struif. Mevrouw Klaver - De Vries, voor 
het geestige vertellen over het zwemmen en de tijd als lampenmeisje. 
Mevrouw Van Turnhout, voor de romantische verhalen. Mevrouw Jacobs, 
voor de kennismaking met een schoergat en het kippenverhaal. Meneer 
Abelskamp, voor de hilarische anekdotes over voetballen en boze 
buren. Mevrouw Hoens, voor de rake beschrijvingen van de oorlogs-
tijd. Mevrouw De Haan, om mij mee te nemen in uw jongere jaren, het 
stiekem naar de bioscoop gaan. Rob Gertzen, voor de motor- en reis-
verhalen. Mevrouw Eras, voor de liefdesverhalen. Mevrouw Kelch, voor 
de herinneringen aan Canada. Mevrouw van Nunen, voor de verhalen 
over als vrouw je mannetje staan. Mevrouw Van Aelst, voor de vertelling 
over het ballroom dansen. Mevrouw Huijbers, voor het droevige, maar 
o zo mooie verhaal over liefdesverdriet aan boord. Mevrouw de Graaff, 
voor de wandelverhalen. Mevrouw Vervaert, wie ik wil danken voor haar 
mooie vertelling over het seintoestel. Sommige bewoners zijn intussen 
helaas overleden.

Aan jullie allen veel dank voor de verhalen en de prachtige foto’s van 
vroeger, die verwerkt zijn in het boek.

Het ontstaan van het boek
Er zijn veel boeken over (mensen met) dementie, maar er zijn nog 

geen leesboeken vóór mensen met dementie. Wendy van Zon, coör-
dinator kunst en cultuur bij Vitalis WoonZorg Groep, nam daarom het 
initiatief voor het ontwikkelen van het eerste boek voor mensen met 
dementie. Een boek vol korte verhalen, zo opgezet, geschreven, opge-
maakt en geïllustreerd dat het voor ouderen met dementie begrijpelijk en 
leesbaar is. Van mensen met beginnende dementie tot mensen in een 
vergevorderd stadium van dementie en alles daartussenin. Van mantel-
zorgers, familieleden, vrienden, naasten, vrijwilligers tot zorgverleners. 
Want ook voor hen is het fijn als het aantrekkelijk is om voor te lezen. 

Nawoord



Het boek is bedoeld om te ontspannen en voor een zinvolle dagbe-
steding. Om zelf te lezen óf om voorgelezen te worden, kan gebruikt 
worden als aanleiding tot gesprek. En mocht er even niemand in de 
buurt zijn om voor te lezen, dan zijn de verhalen ook te beluisteren. 
Geestelijk verzorgers van Vitalis WoonZorg Groep en bewoners van 
Vitalis Peppelrode vertolken de stemmen van de verschillende perso-
nages in het boek. De basis voor het boek zijn echte verhalen en echte 
beelden; herinneringen aan vroeger verteld door bewoners van Vitalis 
Peppelrode. Dit maakt dat de korte verhalen perfect aansluiten bij de 
belevingswereld van ouderen. Het zorgt voor herkenning en vormt een 
ingang tot het ophalen van eigen herinneringen of flarden daarvan. 

Voor de totstandkoming van dit boek stelde Wendy een professio-
neel team samen. De bewoners van Vitalis Peppelrode; experts in het 
vertellen van verhalen en anekdotes over vroeger, dé vertolkers van ons 
cultureel erfgoed. Els Lijten; activiteitenbegeleider bij Vitalis Peppelrode, 
die als geen ander bewoners kan enthousiasmeren en als verbindende 
factor een cruciale rol gespeeld heeft tussen het team en de bewoners. 
Esther van Tuijl, senior verpleegkundige op de psychogeriatrische afde-
lingen van Vitalis Peppelrode, expert op het gebied van dementie en dé 
verbindende factor met bewoners, familieleden en zorgprofessionals. 
Corinne Heyrman; schrijver en woordkunstenaar in hart en nieren. Altijd 
zoekende en bezig met hoe zij met kunst iets kan bijdragen aan de 
maatschappij. Judith Herman; een beeldkunstenaar die met haar illus-
traties en vormgeving op poëtische wijze beelden tot leven brengt. De 
geestelijk verzorgers van Vitalis Woonzorg Groep; geboren verhalenver-
tellers, vertrouwenspersonen van bewoners én medewerkers, bekende 
gezichten binnen alle gelederen van Vitalis en betrokken bij eenieder 
die hiervoor open staat.

De kunst van gelukkig oud zijn
Bij Vitalis WoonZorg Groep willen we dat mensen gelukkig oud zijn. 

En dat is soms een hele kunst. Daarom zorgen wij ervoor dat we onze 
bewoners kennen, zodat we goed kunnen aansluiten bij wat iemand 
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nodig heeft. Wij hebben bijzondere aandacht voor de beleving en 
mentale fitheid van de bewoner. We proberen iedere dag de kunst te 
bedrijven om kleine geluksmomenten te creëren. Kunst en cultuur zien 
we als middel om net wat vrijer te denken, met elkaar in verbinding te 
blijven, te genieten en iets moois te maken van het leven. Als vitamine 
voor de geest. We zien in de praktijk dat actief bezig zijn met kunst 
en cultuur ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving en plezier kan 
bieden.

Het boek is ook te beluisteren. Dit kan online, door de volgende QR-code 
te scannen of te surfen naar: www.vitalisgroep.nl/ook-vliegen-kunnen-
-dansen. Bewoners en geestelijke verzorgers vertolken de stemmen 
van het verhaal.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 
Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.
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