
Nazomer 1931 
‘Eikenoord’ 

Gisteren aan een groot gevaar ontsnapt, nl. sloeg de bliksem door ’t huis of een 
broertje ervan. ’t Onweerde wat, niet erg. Agnes was met Frits mee. Wim de Fouw 
(neef Frits) die hier logeert, vischte voor het huis met Hans en Fried. Kooy, de 
groenteman, stond voor de deur ik kocht peren – ons huis tocht altijd maar nu nog 
eens extra. De gang werd gedaan en was helemaal leeg – Coba en Annie wachten in 
de keuken af. – v. Faassen (de tuinman) veegde de garage, alles met open portieren! 
Plots een vrij harde slag. Ik roep: Wim, Hans, Fried thuiskomen. ’t Gebeurd – ik praat 
met Kooy – Wim zet de hengels tegen ’t huis – plots, op ’t zelfde moment, dat de 
hengels tegen de muur tikten, springt er een vuurbal uit elkaar. Voor ons, de vonken 
vlogen van Wim, Hans, de vlammen schieten langs mij, langs Fried, die ’t uitgegild, 
gekrijst heeft, de gang in ----- de gang één vuurzee – alles in een seconde gebeurd – 
meteen gevolgd door een donderslag zóó geweldig & knetterend, dat wij allen van angst 
precies ’t zelfde deden, we hurkten. Kooy & ik + 4 kinderen (één van Kooy)geheel in 
elkaar. ’t Was in een woord vreeselijk – we zagen allen spierwit of citroengeel. ’t Kind 
van Kooy kreeg ’t op de zenuwen, begon te beven als een riet en moest met water bij 
geholpen. Coba & A. zagen de gang van de andere kant. Langs hen was het niet 
gekomen, maar wel in de autoschuur bij v. Faassen, die ook iets rook. We waren allen 
verlamd van schrik, maar v. Faassen heeft direct alles geïnspecteerd maar niets 
gevonden. – Een wonder, langs ons, door ’t huis, maar niets geraakt. Hans had erna 
hoofdpijn en werd ’s avonds benauwd, wat hij in geen jaar zeker had. Fried had 
buikpijn – alles dus van nervositeit. De boeren aan de overkant kwamen kijken & 
dachten ook, dat ’t bij ons mis was gegaan. 
Hoe interessant ’t ook was, dat uit elkaar knetter-slaan van zulk een vuurbal------ik 
hoop ’t nooit weer mee te maken. 
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