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Het huis staat in een bosje. De smalle weg langs 
het Oranjekanaal is verlaten. Achter het huis een 
stille ruimte tot aan de horizon. Kippen scharrelen 
op het erf en katten spelen in de bosrand. Feitze 
Bijmholt opent de deur en stapt meteen terug. 
'Kom maor binnen mien jong.'  
Zijn Broer Hendrik zit in een hoek van het kleine 

vertrek, half verscholen achter de kolenkachel. Een 
petroleumbrander verspreidt de geur van vroeger. 
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  Hendrik en Feitze Bijmholt 

 
Feitze en Hendrik wonen sinds 1923 in dit kleine 
huis dat ooit aan de rand stond van een 
onafzienbaar heideveld. Vader en moeder Bijmholt 
werkten zich op, vanuit een plaggenhut waarin ze 
zes kinderen kregen, naar een huis van steen. Een 
grote schuur met eiken gebinten. Een paard op stal 
en een koe die voor melk zorgde. De kinderen 
ploeterden even hard als va en moe en hadden 
bijna geen tijd om aan een eigen leven te beginnen. 
Leren was er niet bij. 
Twee dochters en twee zonen trouwden en vlogen 
uit. Feitze en Hendrik waagden de sprong niet. Ze 
bleven thuis onder het vertrouwde dak en zorgden 
voor moeder nadat vader gestorven was. Toen ook 
moeder er niet meer was werd het stil in de kleine 

kamer waar geen stoel van plaats veranderde.  
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Feitze en Hendrik leven zonder gas, waterleiding en 
elektriciteit. Water halen ze uit een diepe put en als 
de zomer lang en droog is, uit het kanaal. Licht en 
warmte komen van petroleum, kolen, hout en turf. 
Ze willen geen televisie maar hebben wel twee 
transistor-radio's waarmee ze het wereldgebeuren 
volgen. Eén toestel staat op Hilversum 1 afgestemd 
en op het tweede apparaat is Hilversum 2 te horen. 

Hendrik zit meestal op zijn stoel achter de kachel. 
Droomt van vroeger en is tevreden. Hij vult zijn 
pijp met sigarenstompjes en pruimt af en toe. Net 
als vader vroeger, spuugt hij het bruine tabakssap 
keurig in een kommetje. Zijn ogen zijn niet best 
meer en hij is voor veel dingen op Feitze 
aangewezen. De oudere broer die aan moeder 
beloofde goed op de benjamin te zullen passen. 
Hendrik schilt de aardappelen, kookt, dekt de tafel 
en houdt het huis een beetje schoon. 
 

 Feitze bij Huis Westerbeek 
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Feitze is een man vol levenslust en energie. Hij 
heeft het hoogste geluk bereikt dat een mens kan 
wensen. Hij is tevreden met het leven dat hij achter 
de rug heeft. Dankbaar voor elke nieuwe dag en 
blij met eenvoudige dingen. 
 
Hij weet dat hij niet zal sterven als zijn aardse 

lichaam het begeeft. De Drentse jongen, die 
geboren werd in een plaggenhut, sleet zijn jeugd 
met werken en hopen op een beter leven. Zijn 
dromen kwamen niet uit. Hij mocht niet verder 
leren hoewel hij een pienter baasje was. Vader en 
moeder hadden zijn hulp dringend nodig en net als 
de andere kinderen zwoegde Feitze op het land. 
Toen bij volwassen werd durfde hij niet te trouwen. 
De toekomst was onzeker en het stichten van een 
gezin voelde hij als een grote verantwoordelijkheid. 
In zijn leven van zwoegen en plicht hield hij zich 
staande met de herinnering aan een vorig leven. 
Aan een wit herenhuis waarin bij leefde met een 
vriendelijke moeder. Het statige gebouw is te 
vinden in Frederiksoord en heet het Huis 
Westerbeek. Feitze woonde er in 1810 en hij weet 
nog goed hoe hij plotseling stierf en hoe zijn ziel 
daarna door de velden dwaalde. Hij verlangt naar 
de dag waarop zijn lichaam opnieuw zal verstillen 
en zijn ziel weer op reis gaat naar het grote 
Goddelijke Licht dat hij in zijn dromen zo vaak 
heeft gezien. 
 
In een rommelige bedstee kreeg bij visioenen 
waarin de almachtige Schepper hem antwoord gaf 
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op al zijn vragen. Feitze werd een ziener. Een 
profeet in een verstild heideland. Het Almachtige 
Licht gaf hem opdracht om de visioenen op te 
schrijven. Wekenlang zat Feitze in de donkere 
koestal en beetje bij beetje schreef hij op wat de 
Schepper hem 's nachts dicteerde. Het werd een 
schoolschrift vol ideeën en toen het werk klaar was 
noemde Feitze het: 'De nieuwe dag in gouden 

glans'.  
Het levenswerk van een Drents jongien dat graag 
had willen leren omdat hij bruiste van energie en 
levenskracht. Een kind van een tijd die hem geen 
schijn van kans gaf op persoonlijkheidsvorming en 
emancipatie. 
Feitze boog niet maar overwon. In een huisje 
zonder luxe leeft hij als de rijkste man ter wereld.  
'De Skepper hef mij hiel vake laoten zien dat de 
dood niet bestiet,' zegt bij. 'Neem dat maor gerust 
van mij an. As ik straks an het ende van de reize 
bin, vertrek ik vol bliedschop en verwachting. Het 
is maor een tik an 't oor en dan bin ik d'r weer.'   
 
Alles wat leeft heeft een ziel. De ziel is een straaltje 
licht van het grote licht dat wij God noemen. De 
Schepper laat elektrisch-magnetische stralen door 
het heelal gaan. 
Als die duizend jaar gestraald hebben dan is er een 
zekere wetenschap in opgeslagen. De stralen 
kunnen dan door een vorm van leven worden 
aangetrokken en geboren worden als mens, dier of 
plant. Hoe meer kennis een straal vergaard heeft, 
des te hoger komt hij in de levensrangorde terecht. 
 



 6 

Iemand die al eerder geleefd heeft draagt de kennis 
uit vorige levens mee. De talenten gaan mee over het 
graf en kunnen ontwikkeld worden. Er zijn ook 
kinderen die voor de eerste keer op aarde zijn. Die 
leren erg moeilijk en lijken soms wel eens dom. Maar 
ze kunnen er niets aan doen want ze zijn hier voor 
de eerste keer. Dat zijn de zonnekinderen die hun 
stralen rechtstreeks van het grote licht gekregen 

hebben.  
 
'Frederiksoord, zummer 1810. Moeder en ik 
woonden in een groot wit huus. Ik herinner mij van 
dat huus feitelijk allent de kamer. D'r stunden 
beelden veur het raam. Lucas, Johannes, Jezus en 
Maria. Wij waren katholiek, dat wus ik al hiel vrog. 
Ik herinner mij veural dat wij arg gelokkig waren. 
Wij zaten soms hiel stille bij mekaar en dan zeden 
wij tegen mekaar dat wij een mooi leven hadden.' 
 
'Ik gruide op en mus op een dag een klussie 
opknappen in een groot weilaand. Ik wete nog hiel 
goed dat ik een hek lös deu en met een schöp in 
mien haand een grune weide instapte. Toen ik 
zestig meter het laand in was, völ ik iniene op de 
grond. En nou komp het: ... onmiddellijk stun ik 
weer op. Ik keek achterumme en zag mien lichaam 
in het grös liggen. Zörgeloos leup ik wieder. 
Mien lichaam was dood maor ik had nog dezölfde 
lengte en kön gaon en staon daor as ik wilde. 
Het zunlicht was onbeschriefelijk mooi.  
Ik begunde an een dwaaltocht deur de velden en 
geneut van alles wat ik zage. Mien aardse lichaam 
is op 't karkhof van Frederiksoord begraven, maor 
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ik bin niet bij de begrafenis ewest. Dagenlang, 
wekenlang dreide ik um dingen hen die as mij 
boeiden. Ik wete nog goed dat ik ies een hiele dag 
um een paol van een wasliende leup.  
In het hiernaomaols is gien tied en veur de Skepper 
bint duzend jaoren as iene minuut.  
In aardse tied erekend zwarfde ik ongeveer 
zeuventig jaor deur Drenthe.  

 
Op een dag leup ik aover een zaandweg en kwam ik 
bij een krusing. Veur het eerst mus ik bewust 
kiezen of ik links of rechts zöl gaon. Ik sleuge 
rechts òf en nao een poossie kwam ik in Smilde bij 
de bos van Jans Popken.  
In een laantie stun een jonge vrouw met gitzwart 
haor. 
Ze was holt an het sprokkelen en ik dreide um 
heur hen. Iniene vuulde ik een behaaglijke warmte 
en wus ik dat ik veilig gebörgen was. Het vrouwgie 
was zwanger en had een kiend in heur lichaam dat 
voldoende staal bij hum had um mien electrisch-
magnetische lichaam an te kunnen trekken. 
In het hiernaomaols is 't wel mooi, mar in de 
moederboek is 't nog veul mooier. Behagelijk warm 
en vredig.'  
 
 
'Een paar maonden later weur ik van neis geboren 
en zag het levenslocht in een armoedige 
plaggenhutte. Het was 10 augustus 1902. Ik 
herinner mij nog dat ik in een flits de beelden uut 
mien veurige leven zage en ik schrouwde het uut. 
Later lag ik in een rieten wiege. Ze hadden mij in-
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epakt as een ingerolde krentestoete. Mien neie 
moeder nuumde mij Feitze. 'No'w moej stille wezen 
heur, want wij kriegt zodaolkies vesite', zee ze op 
een keer.  
Ik lage stil veur mij uut te kieken en nao een 
poossie kwamen twei vrouwluu binnen. Ze 
kwebbelden met moeder aover allerhaande zaken 
en iniene heurde ik d'r iene zeggen: 'Now mut wij 

de kleine Feitze ok even zien.'  
Ik zage heur gezichten hoog baoven de wiege en 
schaamde mij. 'Daor lig ik now as grote kerel in 
zo'n kleine wiege' dacht ik.'  
 
 
De droom is de voorloper van de dood. Als een mens 
slaapt is hij dood. Het lichaam leeft wel maar de ziel 
is uitgevaren. Het elektrisch-magnetische lichaam 
houdt contact met het aardse lichaam zolang de 
mens zijn roeping nog niet voltooid heeft. Omdat de 
ziel het werkelijke leven is, kunnen we zeggen dat 
tijdens de slaap het leven uit de slapende mens gaat 
en dan dromen wij. Als de mens werkelijk sterft en 
zijn aardse lichaam voorgoed verlaat, dan droomt hij 
en ontwaakt niet eerder dan in een nieuw lichaam 
van vlees en bloed.    
 
'Vader had de plaggenhutte bouwd, samen met een 
boerentummerman. In de hutte stun een ronde 
taofel en ok een paar stoelen. Toen vader en 
moeder trouwden hadden ze samen 28 stuver. De 
muren van het huussie waren van zoden en de 
zolder in de kamer was van stro. De hutte stun in 
het veld achter de Leemdiek in Smilde. De buurt 
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hiette in de volksmond 'de Olde Skeit' umdat de 
Leemdiek zo'n beetie de scheiding vormde tussen 
Drenthe en Frieslaand. Veur oens huus stun een 
woning met muren van plaanken en achter oens 
woonde een gezin in een stienen huussie.' 
 
'Vader warkte twaalf uur per dag bij de boeren in 
de umgeving en 's aovends ploeterde hij op de 

heide achter oens huus. Meter veur meter maakte 
hij daor bouwlaand van. Het was schraol laand 
maor d'r gruiden toch eerpels en gruunte. Zo 
hadden wij in de wintermaonden altied wat te eten. 
Het duurde niet lange of vader metselde een gevel 
van stien in de hutte. Twei kleine raampies leken 
veur oens grote spiegelroeten.' 
 
Kleine Feitze kruipt door de kamer. Moeder staat 
op het punt om naar Appelscha te lopen waar ze de 
hele dag zal blijven. Ze verdient een paar centen 
door de was te doen voor nette dames in keurige 
huizen. Vader is al vertrokken toen het nog donker 
was en komt pas tegen de avond thuis. Moeder 
pakt Feitze op en draagt hem naar de buren die 
vandaag weer op hem en zijn broertje Machiel 
zullen passen. Vader en moeder zijn vastbesloten 
om zich omhoog te werken. Ze willen een huis van 
steen en voor die droom beulen ze zich af. 
 
De grote Schepper wil dat wij dankbaar zijn voor het 
leven en dat we positief leven. Die dankbaarheid 
moet verder doordringen dan tot ons eigen ik. Niet 
alleen; wat ben ik dankbaar dat ik winterbrand 
genoeg heb. Wat ben ik dankbaar dat ik een vette 
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koe in de kuip heb. Zolang wij mensen bij elkaar zijn 
moeten we goed voor elkaar zijn. 
Als de dood is ingetreden is alles voorbij. Dan maakt 
het niets meer uit ook al zet je voor duizenden 
guldens op het graf. De overledene weet daar toch 
niets van want die is er zo weer. Hij heeft een nieuw 
lichaam. Het oude, het gebrekkige, het mismaakte 
heeft afgedaan. Alles is nieuw geworden. Wie in de 

nieuwe dag in gouden glans gelooft en Gods wet 
optimistisch volgt zal de dood niet zien. Zijn leven is 
onsterfelijk. 
 
Werken is heilig, dat merkt Feitze al vroeg. Op de 
lagere school krijgt hij een letterdoosje en een 
leesplankje. Zonder aarzelen legt hij de eerste 
woordjes op het plankje. Aap, noot, Mies. Hij 
herinnert het zich uit zijn vorige leven en geeft 
antwoord op vragen die voor andere kinderen te 
moeilijk zijn. Maar hoewel hij een tien haalt voor 
schoonschrijven en een pienter baasje is komt er 
van leren niet veel terecht. 
's Zomers krijgen de arbeiderskinderen vrij van 
school om mee te helpen bij het rooien van de 
aardappels en het oogsten van de gewassen. Alleen 
's winters zitten ze geregeld in de schoolbanken. 
 
'Ik was zeuven jaor en mien achtste verjaordag 
kwaamp in zicht. 'Dan bin ik groot', dacht ik en ik 
vuulde mij trots maor ok een beetie verdrietig. A'j 
acht jaor waren mussen ie warken. Helpen waoras 
dat kön. Ik speulde nao mien verjaordag achter het 
huus en ik heur vader nog zeggen: 'Schaam ie oe 
niet? Zo'n grote kerel en dan nog speulen? 
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'lk zie nog hiel scharp de kiender van drei en veer 
jaor op het zaandpad. Ik dachte: 'Ik wol dat ik ok 
nog drei ware.' 
 
Een arbeidersgezin bestaat uit zes kinderen in ons 
voorbeeld. 'Je snapt het gewoon niet,' zegt vader 
als ze praten over hun wonderkind. 'k Ben zelf, ik 
wil het eerlijk bekennen zo dom als een os. Mijn 

vrouw is ook niet één van de gladsten. En ons 
zoontje Jan die in de derde klas zit weet alles. De 
meester zegt eenmaal zo en zo moet dat gedaan 
worden en Jan heeft het begrepen. Van de tweede 
klas sprong hij zo over naar de derde en nu mag hij 
maar om de andere dag heen anders hebben zijn 
hersens teveel te verwerken.' 
Er zijn nog veel meer wonder-kinderen. Het ene 
kind van vijf jaar bespeelt een piano en het andere 
kind tekent met vijf jaar een volledig landschap. 
Ook zijn er kinderen van vijf jaar die een vijf-rijer 
harmonica bespelen. Zo zijn er tal van voorbeelden. 
Al die kinderen hebben de gave Gods ontvangen. 
Neem een boerengezin, ook met zes kinderen. Hoe 
vaak zien wij dan dat er één of twee op uit zijn om 
iets anders te gaan doen dan het boerenvak. De 
één zal vader smeken om hem voor timmerman te 
laten leren terwijl de ander zonder dat hij er ooit 
les in kreeg een reus is in snijwerk en beeldjes 
maken. 
 
Feitze is een buitenbeentje. Hij zit boordevol 
fantasie en vermaakt de kinderen op de Olde Skeit 
met zijn verhalen. Hij is ook erg vroom en spreekt 
vaak over de Schepper.  
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De herinneringen aan het witte huis in 
Frederiksoord vervagen en hij weet niet meer of hij 
alles gedroomd heeft of dat de flitsen in zijn hoofd 
herinneringen zijn. 
Vader is niet zo blij met dat vreemde kind. Aan 
kletsmeiers heb je niets in het veen. Alleen werkers 
tellen mee. Daarbij komt nog dat vader erg 
naamziek is. De eerste zoon draagt de naam van 

vaders vader; Machiel. Feitze is naar moeders kant 
vernoemd en dat staat vader niet aan. Moeder 
heeft haar zin doorgedreven en ze stond er op dat 
de baby Feitze zou heten. Vader heeft zuchtend 
toegegeven maar kan zijn nederlaag niet best 
verwerken. 
 
's Zundags gungen vader en Machiel vake naor 
grotvá en grotmoe in het kolonieveld. Ik möch wel 
ies met, maor ik mus altied op de dele blieven 
stoan. Daor drentelde ik wat rond töt vader en 
Machiel weer naor buten kwamen. 
Grotvá was net zo naamziek as vader en hij wol mij 
niet zien. Toch bin ik ién keer bij mien grootolden 
in de kamer ewest. lén keer möch ok ik, die de 
name van de aandere familie dreug, binnen komen. 
Ik heb daor mooie herinnerings an. Grotmoe gaf 
mij keze-korsten en grotvá had een nöst jonge 
poessies in zien pette.' 
 
De hoofdmeester vroeg mij toen ik van school 
afging: 'Feitze wat wil je nu worden?' Ik gaf met 
heldere stem te kennen dat ik arbeider wilde 
worden. Nu is arbeiden natuurlijk ook wel terdege 
een gave. Zowel voor de man als voor de vrouw. 
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Maar de grote wereld heeft laat begrepen dat 
arbeider zijn terdege een gave is.  
Lange jaren heeft de arbeider zich moeten behelpen 
omdat het hem ontbrekende voor hem niet te 
bereiken was. 
 
Soms gaat het goed tussen vader en Feitze maar 
meestal is vader knorrig en bij het kleinste vergrijp 

krijgt Feitze straf.  
 
'Ik bin gelouterd. Ik had het altied verbruid en 
wekenlang gung ik veur straf vrogger op bedde dan 
de aandern. Op een keer waren wij te late thuus. 
Wij stunden achter de deure op de donkere dele en 
ik heurde vader zeggen: 'Nee jonges, fluit maor 
gerust een liedtien maor ie koomt er niet in.' 
Met de beste bedoelings begunde ik een liedtien te 
fluiten. De deure gung lös en vader leut de kiender 
d'r in. Mij pakte hij bij de voddegies en hij douwde 
mij in 't sikkenhokke. Ik krege een ketting um mij 
hen en zo zat ik urenlang in 't duuster naost de 
sikke.'  
 
Mooie herinneringen heeft Feitze ook. Toen hij elf 
jaar was moest hij op een morgen in de zomer door 
de velden op zoek naar vader. 
 
'Feitze, ie mut um acht uur bij mij komen en dan 
mut ie veur mij wat veen vlak maken zodat ik de 
turf daorop zetten kan', zee vader.  
Die morgen zal ik nooit vergeten. Nooit heb ik 
mooier morgen had. Toen ik goed en wel in 't 
veengebied ware zag ik allemaole veugels. Je kunt 
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je gien soort bedanken die d'r niet was. En alle 
veugels zungen: feest, feest, feest.  
De tureluur, de grutto, de kemphanen en de wilpen 
en hiel veul enten. Het was de ongerepte schepping 
daoras ik in leup en de veugels zungen uut 
dankbaarheid.' 
 
Tevreden mensen, die moeten wij hebben. Er moeten 

duizenden, nee, miljoenen tevreden mensen komen. 
Niet na jaren. Nee, voorspiegelen is voorbij. 
Miljoenen tevreden mensen moeten NU komen. En ze 
komen ook al, er komt schot in. De gemeenschapszin 
breekt door. Voor ieder arbeid en voor ieder brood. 
Voor een ieder geluk als hij wil. Voor een ieder jubel 
als hij of zij God heeft aangenomen. Voor niemand 
de dood. Voor een ieder het licht.  
De oude man van tachtig jaar die zijn einde ziet 
naderen zal niet bang zijn. Hèt licht omringt hem, hij 
kan in vrede heengaan. 
 
In het oorlogsjaar 1914 gebeurde er een wonder op 
de Olde Skeit. Hendrik en Feitze weten het nog 
heel goed. Er stonden soldaatjes op het 
aardappelloof. 
 
Het is stil in de hut van zoden en stro. Moeder zit 
gebogen over een stapel verstelwerk. Vader is op 
het land aan het werk. Zwijgend graaft hij een 
greppel in het schrale bouwland. Daar komt 
buurvrouw aangerend. Ze hijgt als ze de kamer 
binnen komt. 'Hej 't al zien?' vraagt ze aan moeder, 
die rechtop gaat zitten. 'Wat zol ik zien moet'n 
hebben', vraagt moeder rustig. 
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'D'r staon slangen op het karseblad,' puft 
buurvrouw en ze blijft staan. 'Kom maor ies 
kieken'.  
Ongeduldig stapt ze weer naar buiten.  
Feitze voelt de opwinding van buurvrouw die niet 
eens ging zitten maar zo weer weg rent. Moeder 
staat langzaam op en gaat achter buurvrouw aan. 
Tegen de bosrand wist vader het zweet van zijn 

voorhoofd. 'Kiek' roept buurvrouw en ze trekt een 
zware tak van een kersenboom naar beneden. 'D'r 
staon slangen op. Soms wel zes of zeuven op een 
blad.' 
Moeder bekijkt de blaadjes en dan roept ze vader er 
bij. Hij komt met tegenzin naar de vrouwen en 
drukt zijn schep in de grond naast de boom. Feitze 
houdt de adem in. 
'Het liekt wel of d'r slangen op staon' bromt vader. 
Even later staat de hele bevolking van de Olde 
Skeit rond de boom. 'Slangen op het karsenblad' 
roepen de kinderen opgewonden. 
Later blijkt dat de slangen niet alleen op de 
kersenboom achter het stookhok van de buren 
staan maar op alle kersenbomen op de Olde Skeit. 
Sommige mensen zijn er een beetje angstig door 
geworden. Anderen stellen lachend vast dat de 
slangen door rupsen in het blad zijn gevreten. 
 
Feitze heeft wel tien blaadjes geplukt en zit gehurkt 
in het gras. Hij tuurt naar de slangen die allemaal 
gelijk zijn. Ze hebben een kop en een duidelijk 
getekend lijfje. Het wonder is nog niet verklaard. 
De mensen praten er weinig over. Kinderen vinden 
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de tekeningen al heel gewoon. Feitze pijnigt zijn 
hersens maar vindt geen antwoord. 
 
Als de bonen geoogst worden blijkt dat er 
soldaatjes op staan. Weer is de Olde Skeit in rep en 
roer. Eerst slangen op het kerseblad en nu 
soldaatjes op de bonen. Op elke boon een 
haarscherpe afbeelding van een Duits soldaatje 

met zijn helm en zijn geweer. De grote mensen 
halen hun schouders op. Het is 1914 en Duitsland 
is aan een oorlogsavontuur begonnen. Wat die 
soldaatjes op de bonen daar mee te maken hebben 
begrijpt niemand. Feitze zoekt een handvol 
boontjes en kijkt met open mond naar de 
soldaatjes.  
 
'D'r staon ok soldaoties op het eerdappelloof', roept 
de buurjongen. Feitze rent met hem mee naar het 
veld van de overburen en knielt tussen de 
aardappelplanten. Het duizelt in zijn hoofd. Op alle 
planten staan Duitse soldaatjes. Duidelijk 
herkenbaar, als door een bovenaardse macht 
getekend. Hij staat op. Joelende kinderen rennen 
over het stoffige pad. 
Feitze staat heel stil naar het aardappelloof te 
kijken. Dan krijgt hij een ingeving. Een gedachte, 
die door zijn hersens spoelt en hem warm maakt 
van binnen. Hij rent het pad af en blijft staan bij 
buurman die met moeder over de soldaatjes staat 
te praten. 
'Ik weet waarom de slangen op het kerseblad 
stonden en ik weet ok wat de soldaatjes betekenen' 
roept bij. Buurman luistert eerst niet, maar Feitze 
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herhaalt zijn woorden en dan is het stil. 'De 
slangen bint een tieken van de Skepper,' zegt 
Feitze. 'Vanaf 1914 zal de mensheid openlijk de 
werken van de satan aanschouwen. De soldaoties 
op het aardappelloof dat wil zeggen; hoe kunt gij 
iemand doden die ge nog nooit gezien hebt?' 
'Buurman kijkt lacherig naar moeder en het lijkt of 
moeder een beetje kleurt. 'Gao in huus Feitze' zegt 

ze zacht. De jongen gehoorzaamt. Grote mensen 
luisteren niet naar een jongien van twaalf.  
In zijn hoofd gonst de overweldigende openbaring 
na. 'Niet soezen' zegt vader later. 'Help mij maor ies 
even met zaand krooien.' 
Ook de kinderen op de Olde Skeit geloven Feitze 
niet zo erg. Hij zwijgt over de slangen en de 
soldaatjes. De grote mensen werken van  
's morgens vroeg tot 's avonds laat en praten er ook 
niet meer over. 
 
De ziel wil het aardse lichaam leiden. In de droom 
gaat de ziel soms weken vooruit om te zien wat de 
mens moet doen. Als wij naar Gods wil leven 
kunnen wij de boodschappen van de ziel ontvangen 
in onze dromen. Maar velen zien Gods wet als een 
last. Je mag niet liegen ook al kost de waarheid een 
paar fikse oormeppen. Je mag niet vals zijn als 
buurman's slaboontjes niet bevroren zijn en de uwe 
wel.   
 
'Af en toe herinnerde ik mij het witte huus en op 
een keer vreug ik an moeder of wij vrogger beelden 
veur het raam hadden, maor ze schudde heur 
heufd.  
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Moedertien was arg vroom en wol van die verhalen 
aover mien veurige leven niks weten. Alle aovends 
knielde ze met mij bij het bedde van plaggen en 
stro. Dan mus ik bidden: 
 
Lieve Jezus maak mij vroom 
dat ik in de hemel koom 
en vernieuw mijn hart o heer 

dat ik bij u koom 
amen' 
 
'As ik d'r goed aover naodeinke geleuf ik da'k een 
vrömd kiend was. Het gebeurde wel dat ik zomaor 
aover de Skepper begun te praoten. Dan sprak ik 
vol vuur en markte iniene dat er een groep 
meinsen um mij hen was gaon staon. Dan schrök 
ik en heul metien op.  
Het is gek, maor ik wusse in de wiege al dat God 
liefde is en dat ik mus proberen um liefde te wezen. 
Op de Olde Skeit stun ik bekend as 'de 
Spreekbuis'. De meinsen luusterden graag naor 
mien verhalen. Het was een gemoedelijke buurte 
daor as allent maor arme meinsen woonden. Maor 
wij waren as broeders en zusters veur mekaar. 
Ondanks de armoede hadde wij vake plezier.'  
 
Ergeren is de grootste vijand van de ziel. Iemand die 
zich vaak boos maakt legt in zijn lichaam de kiem 
voor kanker. Ons lichaam bevat een zenuwen-net 
waardoor de levensstroom (elektriciteit) loopt. We 
kunnen een mens vergelijken met een motorfiets. Als 
dat apparaat is afgesteld op een snelheid van 
honderd kilometer per uur en de eigenaar gaat er 
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nooit harder mee dan twintig kilometer, dan verliest 
de motor kracht en komt in zijn eigen vet om.  
Een mens is bijvoorbeeld afgesteld op het getal 
honderd. Als een mens positief leeft en het goede 
doet haalt hij dat getal en zijn hele lichaam is 
gezond.  
Maar een mens dat zich ergert of slechte dingen doet 
waardoor zijn geweten knaagt haalt misschien maar 

net vijftig of nog minder. Dan legt hij in zijn lichaam 
de kiem voor ziekten.  
Als het getal honderd langdurig niet gehaald of 
overschreden wordt, gaan kleine zenuwdraadjes 
dood en die verstoppen de kleinste bloedvaatjes. Zo 
ontstaan gezwellen.  
Het menselijk lichaam heeft een elektrisch-
magnetische kern. Er is een hoeveelheid staal nodig 
om die kern goed vast te houden. Staalgebrek 
veroorzaakt ook ziekten. 
 
'Een feest was ieder jaor weer de viering van old en 
nei. De kiender kregen een rooie buusdoek en 
trökken van deure töt deure. En aoveral kregen ie 
wat lekkers.  
Toen wij een jaor of twaalf waren much de 
buusdoek vut en gungen wij naor binnen um een 
borreltien te drinken. Wij waren groot.  
Eerst naor Harm en Lammechien en dan naor Jan 
en Hente. En aoveral klunken dezölfde woorden.  
'Goeien-dag Harm, goeiendag Lammechien. 
Gelokkig Nei-jaor heur.'  
'Ja bedankt jonges, ok een gelokkig Nei-jaor heur. 
Wat woj drinken?'  
'Now ... een börreltien?'  
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'Ach ja, ie bent ja ok al zo groot, een börreltien dan 
maor.' 
Aoveral kregen wij ién börrel en wij namen ok nooit 
meer want wij mussen nog wieder. 
 
Ik weet nog goed dat ik ies bosschoppen deu bij 
Japikje Hoogeveen. Toen ik uut de winkel kwam 
leup daor een allermachtigst mooi magien. Het was 

in de wintermaonden, het leup al tegen old en nei. 
As Machiel en ik oppassen mussen schreef ik een 
brief naor dat mooie magien. En alles wat maor lief 
en mooi was kwaamp d'r in. Ik postte de brief 
nooit.  
De weken gungen veurbij en het weur nei-jaor. We 
gungen met een paar jonges op pad um nei-jaor òf 
te winnen en wij hadden Jan Oosterhof al had. 
Now mussen wij naor Pieter en Kneele. Toen wij 
binnen kwamen zaten daor twei magies en mien 
magien was daorbij. Van het ien kwaamp het 
aander en een uurtie later leup ik naost mien 
mooie magien.  
Wat ik hiel lange hoopt had was werkelijkheid 
eworden.  
Ik was in zeuven hemels tegelieke. Maor ik had niet 
erekend op heur moedertien. Die stun veur het 
huus en schrouwde: 'Jaantien... . thuus kommen 
heur.' En toen was het òf-elopen.' 
 
Hendrik was de benjamin. In de wieg speelde hij 
met de balletjes boven zijn gezicht, en maakte geen 
lawaai. Hij was vader's lieveling.  
'Dat rotkereltie hef nooit een klap van vader had', 
lacht Feitze. Hendrik beaamt dat een beetje trots 
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en vertelt dan over één van de belangrijkste 
momenten in zijn leven. 
Moedertien ging sterven. Ze lag uitgeblust op het 
bed in de kamer en praatte zacht met een 
familielid.  
'Toen zee die man tegen moeder dat Feitze altied 
een beste zeun veur heur west was. Daor he'j veul 
steun aan had, zee die man.  

En toen zee moeder ... 'maor Hendrik ok' ... dat zee 
ze ... 'maor Hendrik ok' ... Dat was een hiel mooi 
moment in mien leven toen ik dat heurde . . .'  
 
Verstandige ouders zijn als bakens in zee. Zo als 
een schipper zijn schip stuurt tussen de bakens 
door. Omdat hij weet dat hij veilig kan varen. Zo 
zullen de kinderen van verstandige ouders ook wel 
varen als vader en moeder gehoorzaamd worden, 
die als bakens in zee zijn.  
Bakens in zee, dat moesten wij allen zijn. Wat 
zouden wij toch een kostelijke wereld bezitten als wij 
allemaal, zoveel miljoenen mensen als er zijn, 
bakens in zee waren. Dat wij op elkander konden 
vertrouwen in woord en daad.  
Wij zullen bijvoorbeeld met iemand onderweg zijn op 
straat, in gezelschap, in vergadering of dergelijke. 
Die man of die vrouw zal tegen u zeggen: 'Zeg 
Jansen, ben je donderdagavond ook thuis dan kom 
ik een poosje praten als het je uitkomt.' 
'Ja, uitkomen en uitkomen is twee, maar als ik er op 
rekenen kan dan blijf ik wel thuis hoor.' 
'Op mijn woord van eer kom ik donderdagavond.' 
Donderdagavond is het. U wacht, kijkt op de klok, Al 
half negen is het. De verwachte persoon is er nog 
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niet. Als hij maar komt ... of ... Ja, zo is het. Hij 
kwam niet.  
Na veertien dagen rijdt hij u op de fiets voorbij.  
'Dag Jansen, mooi weer hè?'  
U stemt er mee in dat het mooi weer is. Dat ziet u 
zelf. Maar hij is voor u geen baken in zee. Zijn neen 
is geen neen en zijn ja geen ja. Het woord heeft met 
de daad te maken.  

 
'Heks Hente nuumden wij het kleine vrouwgie dat 
met heur man an het kanaal woonde. lederiene 
was een beetie bange veur Hente. Ze was niet 
groter dan ien meter en op de taofel in heur 
huussie stunden beeldties. Die kön ze op een 
bepaolde manier verschoeven en dan kön ze iene 
kwaod doen.  
Soms weur d'r zomaor een kiend ziek op de Olde 
Skeit en de meinsen fluusterden dan dat Hente 
met heur toverkuunsten d'r meer van òf wus.  
An de Beilervaort woonde Geesse. Een 
koopvrouwgie met een rimpelig gezichte. Geesse 
was ok een hekse.  
's Aovends stopten de meinsen an de Beilervaort de 
sleutelgaten en de kippeloeken dichte. Geesse kön 
zich hiel klein maken en spookte 's nachts rond.  
Toen wij opgruiden möchten wij wat langer 
opblieven en as d'r visite was kwamen altied de 
verhalen aover de heksen en spoken. Iederiene had 
wel ies wat verschrikkelijks met-emaakt.  
Ik weet nog goed hoe ik dan, nao een aovend vol 
verhalen, probeerde mien bedde te vienden in het 
donkere achterhuus. Ik was doodsbang dat ik een 
hekse zöl zien.' 
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Heksen en spoken kruisten het pad van Feitze en 
Hendrik nooit. Wel zagen ze geregeld dwaallichten 
boven het donkere moeras.  
 
'Ie zagen d'r soms vief of zes bij mekaar. Heldere 
lochten die op een òfstaand op fietslantarens leken.  
Vader vertelde wel ies hoe hij as jongeman in een 

donkere nacht in een sloot evallen was. Hij 
verdrunk bijna in het drabbige water maor 
krabbelde toch weer tegen de wal op. Baoven an de 
wal zag hij iniene een helder locht dat hum haoste 
verblindde. Hij sleut zien ogen en toen hij ze weer 
lös deu was het locht al honderd meter wiederop. 
De overlevering zeg dat de lochten de zielen bent 
van meinsen die zelfmoord epleegd hebt. Ze mut 
heur tied op aarde volmaken. Ze dwaalt töt de dag 
waorop ze estörven zölden wezen as ze heurzölf 
niet te kört edaone hadden. lene die zich verdöt um 
zien zörgen te ontvluchten zal marken dat zien 
zörgen ok in het hiernaomaols bestaot.  
Hij drag ze met töt an de dag waorop de Skepper 
hum vrij laot en hij van neis mag begunnen.' 
 
De hel wordt vaak beschreven als een plaats waar 
het niet pluis is. Maar laat ik u niet lang in 
onzekerheid laten over wat de hel is. Stel; een 
jongen moet trouwen met een meisje waar hij niet 
van houdt. Hij stapt de hel binnen. Liefde voor 
elkaar is er niet.  
Een vader en moeder die hun geld omzetten in 
drank hebben ook een hel. Want als de armoede 
binnensluipt gaat de liefde onder het venster uit. 
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Armoede is ook hel. Hel is dood  ... armoede is dood  
... er is geen ware blijdschap, eerder wrok. 
 
 
De hel wordt door de mensen zelf gemaakt. De ene 
mens kan veroorzaken dat de ander in een hel leeft. 
Als een mens die in een hel heeft geleefd sterft, 
heeft hij veel zwarte bladzijden in zijn levensboek.  

Als hij gestorven is komt hij in het onzichtbare en 
droomt. Nu komt de grote bezinning. De mens kan 
geen verstoppertje meer spelen. Al zijn slechte 
daden ziet hij haarscherp voor zich.  
Zo'n mens droomt een ellendige droom. Ook dit 
zouden wij Hel kunnen noemen.  
Als de mens zijn zonden ziet en overdenkt en tot 
inkeer komt wordt het licht. Zodra hij uit het diepst 
van zijn hart verlangt naar verlossing komt die 
verlossing meteen.  
De angstdroom is voorbij. Ook hij is licht geworden 
en begint een nieuw leven in vlees en been.  
 
'Tussen de Grietmans- en de Meestersbrug stun de 
Langejammer. Acht wonings an mekaar vaste en 
daor woonden arme meinsen.  
D'r stunden veul kleine huussies op Smilde en hier 
en doar een boerderijgien en hiel òf en toe een villa.  
Het merendeel van de meinsen woonde in dubbele 
kamers. In elke dubbele kamer woonden twei 
gezinnen en die hadden ieder een behoorlijk lange 
tuun waor ze veul könden verbouwen.  
lederiene was arm, maor d'r waren ok meinsen die 
absoluut gien hure könden betalen. Veur die 
stumpers had de gemiente an de Molenwiek een 
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holten keet ebouwd waor vier gezinnen in 
woonden. De ramen waren zo hoge in de waand 
ezet dat de bewoners niet naor buten könden 
kieken. De gemiente maakte die huzen zo slecht 
meugelijk um te veurkomen dat meer meinsen 
zölden zeggen dat ze liever gien hure wilden 
betalen.  
In die tied van grote armoede warkten de arbeiders 

dag en nacht maor ze kregen het nooit beter. De 
rieken bouwden het iene paleis nao het aandere. 
Het kön niet op.  
En dan hadden ie op Smilde een domeneer die bij 
een arbeider binnenkwam en vreug. 'Nou Willem, 
wat verdien je nou in een week?'  
'Now domeneer, as ik een volle week hebbe, dan 
he'k twaalf gulden.' 
En toen zee die domeneer: 'Aha ... een mooi loon 
zeg.'  
Dat durfde hij te zeggen terwijl bij zölf vief keer 
zoveule had.  
En 's zundags zag ie de rieken in de Koepelkarke. 
De karke was verdeeld in het herengestoelte, de 
betaalde baanken, de doembaanken en de 
wortelhoek.  
De rieken van het dörp zaten in het herengestoelte 
dicht bij de kansel.  
Iederiene die niet riek was maor ok niet straotarm 
huurde een plekke op de betaalde baanken. De 
allerarmsten zaten op de doembaanken. Ze 
möchten wel naor de preke luustern maor 
iederiene mus kunnen zien dat ze gien geld hadden 
um een plekke te betalen. 
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Dan was er nog de wortelhoek. Daor zaten alle 
opgescheuten jonges en het kwam geregeld veur 
dat domeneer of iene van 't herengestoelte kwaod 
naor de wortelhoek keek. De jonges könden niet 
lange stille zitten en d'r zaten altied wel een paar 
grappemakers tussen.  
 
Feitze was een jaar of zeventien toen hij zijn eerste 

visioen kreeg. Hij lag op bed in het koude 
achterhuis en merkte opeens dat zijn ziel op reis 
kon gaan. Terwijl zijn aardse lichaam op het 
schamele bed lag verliet het elektrisch-magnetische 
lichaam de aardse cocon en zweefde door tijd en 
ruimte.  
Hij zag het witte huis weer en de kamer met de 
beelden voor het raam. 'De Skepper maakte mij 
alles dudelijk. Hij leut mij zien hoe ik edwaald had 
en hoe ik nao een tocht van jaoren weer in een 
moederlichaam gebörgen was. 
De visioenen kwamen vaker en ik kreeg antwoord 
op de vraogen aover leven en dood. God is een 
locht, een warmte, een liefde, een alwetendheid.  
God is gien persoon. Hij sprak met mij, meer kan 
ik d'r niet van zeggen.'  
 
Veel ergeren maakt ziek. Wij nemen om dit duidelijk 
te maken een jongetje van zes jaar. 'Jo, als je nou 
niet uitscheid met dat stiemkoppen ga je direct naar 
bed. Wat dacht je wel. Mag je vader je niet berispen 
als je links, rechts door de moestuin loopt?  
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Vader heeft er zo'n werk aan gehad om de tuin mooi 
te krijgen en nu trap jij alles plat. Schaam je wat. Je 
weet toch wel dat zoiets niet mag?' 
Aldus de berisping van moeder. Maar kleine Jo ziet 
het anders. Zijn willetje moet geen tegenstand 
ondervinden. Hij vond dat bedlopen nu eenmaal 
mooi. En nu nog een bestraffing op de koop toe?  
Dat het niet goed was wat hij deed, daar wil hij niet 

aan denken. Hij is gestraft en berispt en dat stuit 
hem tegen zijn borstje ... en bij stiemkopt.  
Wanneer het jongetje een lange tijd stiemkopt dan 
kweekt hij de kiem voor kanker.  
 
Het gezin was groter geworden. Zes kinderen 
woonden in de hut die al twee keer was verbouwd. 
Op een dag kwam vader thuis met de mededeling 
dat er aan het Oranjekanaal een huis te koop 
stond. Een boerderijtje van steen met een paar 
schuurtjes en een grote veenderij.  
'Wat dacht ie er van as wij dat zollen kopen,' vroeg 
hij moeder.  
'Ik wil daor dood nog niet wezen, laat staon da'k d'r 
wil wonen,' antwoordde moeder en daarmee was de 
kous af. 
Vader en moeder hadden met hun dubbele 
dagtaken een beetje geld gespaard en vooral vader 
zocht naar een mogelijkheid om te verhuizen. Het 
gezin bleef nog twee jaar wonen aan de Olde Skeit. 
Toen werd het huis aan het Oranjekanaal opnieuw 
te koop aangeboden. Vader probeerde het nog eens 
en nu zei moeder dat het wat haar betrof goed was.  
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De familie verhuisde en woonde nu in een huis van 
steen. 'Toen wij in dit huus in Hieken kwamen was 
alles woest en ledig. Vader was een echte pionier. 
Samen met zien vier jonges veraanderde hij acht 
hectare veengrond in bouwlaand.  
's Zomers gungen wij met het hiele gezin bieten 
wieden bij de boeren en verhuurden oens veur 
allerlei boerenwerk. 

's Aovends zwoegden wij op oenze eigen grond en 
wij ploeterden net zo lang töt het donker was. 
Vader was wel ies töt middernacht in het veld en 
de volgende dag stun hij um zes uur klaor um bij 
de boer te warken.  
Ik gung al lange niet meer naor schoele maor had 
een grote drang in mij um te leren. Veural vrömde 
talen trökken mij an. De boeken die wij hadden las 
ik bij stukkies en beeties. Veural 's winters, as het 
wark stille lag, zat ik bij het locht van een 
petroleumlaampe en dreumde dat ik niet meer 
hoefde ploetern, maor leren möch.  
Vader had een hekel an lezen. Hij weur vake 
kribbig as ik een boek veur mij had.  
'Zit ie weer met de neuze in de boeken?' vreug e 
dan.  
Ok de aandern vunden het niet prettig as ik mij 
terugtrökke. Ik legde het boek miestal rap an de 
kaante en kwam bij ze zitten. In mien heufd 
bruisten ideeën en dan begun ik te vertellen. Dan 
klunk d'r een lach en was het iniene gezellig in 
huus.  
Feitelijk was ik onmisbaar. Tied veur mijzölf had ik 
nooit.' 
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De familie krabbelde moeizaam omhoog naar een 
zekere welstand. Moeder rekende en rekende en 
draaide elke cent om voor ze hem uitgaf.  
Ze rekende in stuivers en hield een kasboek bij met 
'boerekriet'. Kruisjes en nulletjes gaven de 
bedragen aan en er was nooit een stuiver tekort.  
Hoeveel twee gulden waard was wist ze niet, maar 
de waarde van veertig stuivers kende ze wel.  

Vader ging soms naar een boeldag en kwam dan 
thuis met mooie spullen die het kleine huis bijna 
tot een paleis maakten.  
In 1925 kocht hij een Franse spiegel uit een 
inboedel van een herenhuis in Assen. De spiegel 
kostte 35 gulden, dat was meer dan twee 
weeklonen van een arbeider.  
Het gezin verdrong zich ervoor en ademloos 
luisterde Feitze naar vader die vertelde dat koning 
Lodewijk Napoleon zijn haar in de spiegel gekamd 
had. 
Op een dag zei Vader: 'Wij kopen een peerd'.  
'Ach man, ie liekt wel niet wies,' zei moeder. 'Wat 
moet wij met een peerd?'  
Vader zette door en er kwam een prachtig paard.  
Drie bunder land was 'aangemaakt' en vader kocht 
niet lang daarna een ploeg van smid Keizer op de 
Smilde. Er kwam een wagen en een volledig tuig en 
het paard verlichtte het zware werk.  
 
'Vader wilde wel graag veuruut, maor de duvel zat 
hum vake dwars. Het leup vader vake tegen. Miene 
beide zusters en twei breurs gungen al rap het 
huus uut um te trouwen en Hendrik en ik bleven 
allent aover.  
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In 1940 overleed vader.  
Niet lange daornao lag ik 's nachts in een visioen. 
Ik mus plassen en stapte uut de bedstee um de 
waterpot te pakken. Toen ik eplast had heurde ik 
achter mij in de donkere kamer een boosaardig 
gelach. Ik wus metiene dat ik met de duvel te doen 
had en greep hum vaste. Hij was ongeveer een 
halve meter hoge en zag d'r wonderraar uut. Zien 

lichaam en zien gezichte waren bedekt met een 
stugge laog haor. Ik greep hum stevig in het nekvel 
en zee: 'Ik zal met oe òfwarken.'  
Met ién haand deu ik de tussendeure lös en dreug 
de duvel naor achtern. Daor zag ik vader die rustig 
lag te slaopen.  
'Ik heb hum, vader,' reup ik.  
Vader richtte zich slaoperig op en knikte. Toen 
vervaagde hij en verdween. Ik wusse vanòf dat 
moment dat ik de macht aover de satan hebbe.  
Toen ik hum bij zien nekvel had kön hij niks 
begunnen.  
In de jaoren dartig gaf de Almachtige Skepper mij 
opdracht um de visioenen op te schrieven. Ik deu 
dat met een koortsachtige drang in mij. Stukkie bij 
beetie kwaamp de waorheid aover leven en dood in 
mij op.  
Toen ik ienmaol wusse wat God met de meinsen 
wil, was ik stark genog om de duvel an te kunnen. 
Daorum mus ik nao vaders dood met de duvel bij 
hum komen.  
 
 



 31 

Ik bin niet etrouwd en heb daor wel ies spiet van 
had. Maor as ik mien leven bekieke dan is alle 
egaone zoas het gaon mus en bin ik dikke tevreén.'  
 
Toen Feitze tegen de veertig liep was zijn drang 
naar ontplooiing zo groot geworden dat hij als een 
bezetene begon te studeren. Hij bestelde cursussen 
boekhouden, tekenen, Spaans, Engels, Duits, 

Frans en Maleis en deed zijn best om bij het licht 
van een petroleumlamp te leren. Het lukte niet. 
Vaak was hij te moe of was er toch weer een karwei 
dat geklaard moest worden.  
 
Feitze stuurde het schrift met ideeën over leven en 
dood naar minister-president Schermerhorn en 
kreeg het met een bedankbriefje terug.  
Daarna zond hij het werk naar een uitgeverij en 
later gaf hij het mee aan een dominee. Hij kreeg 
het steeds terug met een vriendelijk bedankje en 
daar bleef het bij.  
In 1963 stierf moeder op 87-jarige leeftijd. Voordat 
ze heen ging riep ze haar jongens bij zich. 
'Jongens, ie moet mij beloven da'j gien gas en 
electrisch neemt,' zei ze. 
'Beloof ie mij dat? Het is gevaarlijk en ik wul niet 
dat je wat overkomt.' De jongens beloofden het en 
hielden woord. Het werd stil in het kleine huis. 
Hendrik en Feitze werden twee kleurrijke figuren in 
de dorpsgemeenschappen van Beilen, Hijken en 
Oranje. Ze zijn lid van twee buurtverenigingen en 
gaan dan ook twee keer per jaar met de buurt op 
reis. Ze bezoeken alle feestavonden in café 
Oranjestein en lusten een stevige borrel. Feitze 



 32 

schrijft verhaaltjes in de buurtkrant van Oranje en 
van lege melkkartonnetjes vouwt hij 
portemonneetjes voor de kinderen in de buurt.  
Elk jaar worden de naaste buren uitgenodigd voor 
een gezellig feest in het stille huis aan het 
Oranjekanaal. 
'Het landgoed De vief schoppen, zo heet oes land', 
zegt Feitze. 'In het bossie dat wij zölf plant hebben 

staon vief kastanjebomen. Vader maakte met zien 
vier jongens het heideveld tot bouwlaand. Vandaor 
die vief bomen en die naom.' In het bosje legde 
Feitze een doolhof aan voor de kinderen van Hijken 
en Oranje. 's Zomers was het vaak een drukte van 
belang bij de kleine boerderij.  
Toen de bomen groot werden verdween het doolhof 
en werd het bosje het speelterrein van de katten.  
 
In november 1923 trok het gezin van de Olde Skeit 
naar het huis aan het Oranjekanaal. Pas in 
februari 1981 kwamen Feitze en Hendrik bij hun 
geboortehuis terug.  
Zonder zichtbare emotie bekeken ze de kleine 
kamer die er nog net zo uitzag als in 1923.  
Vader had de plaggenhut verbouwd tot een stenen 
optrekje. De muren hadden de willekeur van regen 
en wind weerstaan. Ook het stookhok was er nog 
en in een forse boom zag Feitze initialen van 
kinderen uit zijn jeugd.  
 
De mensen in de buurt kennen veel verhalen over 
de broers. Toen ze eens op een feest in Dwingeloo 
te diep in het glaasje hadden gekeken werden ze 
met een auto thuisgebracht. Midden in de nacht 
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ontwaakten ze uit hun roes en ontdekten dat hun 
fietsen nog in Dwingeloo stonden. Ze besloten geen 
risico te nemen en liepen door de donkere nacht 
naar Dwingeloo. Bij het krieken van de dag 
kwamen ze op de fiets in Hijken terug.  
 
Ook de visioenen van Feitze hebben al veel stof tot 
praten gegeven. Voorspellingen die hij in café 

Oranjestein deed over de bouw van een nieuwe 
fabriekshal bij de aardappelmeelfabriek en over een 
groot feest dat in het dorp gevierd zou worden 
kwamen griezelig nauwkeurig uit. Hij droomt vaak 
over alledaagse gebeurtenissen die de volgende dag 
precies zo gebeuren als in de droom. Ook voorspelt 
hij strenge winters en aan jonge paartjes die hem 
om raad komen vragen vertelt hij of ze bij elkaar 
passen. Feitze en Hendrik zijn nu al een legende.  
 
De goede geest die werkt zal ook ons bewerken. Wie 
wij ook zijn. Waar wij ook mogen wonen en welke 
kleur wij ook mogen hebben. Begin bij u zelf en 
duizenden zullen volgen. En dan  ... het grootste 
lied, het mooiste lied wat ooit gezongen is zal 
opklinken over velden en wegen. Uit huizen en over 
de daken. Het lang verbeide lied in jubel. Vrede op 
de ganse aarde en in alle mensen een welbehagen. 

Wereldvrede. Dan is er De nieuwe dag in 

gouden glans.   
 


