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Berichten van beppe: 
Parmentier op Schier

Gepke Visser

1940: het vliegtuig is geland op het Rif, met mijn pake en beppe en mijn
moeder tussen hen in.

Toen ik in 1984 voor mijn opleiding een aantal jaren naar het buitenland
ging, was mijn beppe erg verdrietig omdat ze me nog zo veel wilde ver-
tellen. Ik gaf haar toen een mooi schrift en vroeg haar om, elke keer als
ze iets bedacht wat ze wilde vertellen, dat voor mij op te schrijven. Toen
ik na ruim drie jaar terugkwam, had ze twee schriften voor me! Schriften
vol met alledaagse verhalen over haar leven op Lytje Pole,

Zondag 6 januari 1985
Het is winter, er ligt sneeuw, en het vooruitzicht is een sneeuwstorm:
weer om bij de kachel te blijven dus. Hoewel niet iedereen binnen blijft.
De kinderen vermaken zich goed met sleetje rijden van de duinen. Maar
wij blijven binnen. Daar ik nu ook aan het koken ben, kan ik tijdens het
schrijven ondertussen het oog op de pannen houden.
Ik moet bij dit weer denken aan alle keren dat het eiland helemaal was
afgesloten van de buitenwereld omdat de zee was bevroren en de boten
niet konden varen. Het beste herinner me ik dat nog van de winter
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van 1940. Dat was nog voor de oorlog begon, maar dat wisten we toen
natuurlijk nog niet. In januari kwam een groot vliegtuig naar het eiland
om de post en andere spullen te brengen. Het vliegtuig landde op het Rif.
Het werd gevlogen door een beroemde vliegenier, mijnheer Parmentier.
Ik denk zo maar dat jij niet weet wie hij was, maar voor ons was hij een
beroemdheid. Nu is vliegen heel gewoon en vlieg jij zo maar naar
Curaçao, maar dat was vroeger echt anders. Wij kenden Parmentier uit
het nieuws omdat hij een vliegwedstrijd naar Australië had gewonnen.
Een hele belevenis want hij heeft toen in slecht weer onderweg een nood-
landing moeten maken. Nu kwam die beroemde vliegenier bij ons post
brengen en mensen ophalen. Jortje Hoekstra heeft er foto’s van gemaakt.
Er was er een waarop Parmentier je moeder over haar wang aaide. Maar
die foto ben ik kwijt. Ik had nog nooit zo’n groot vliegtuig van zo dichtbij
gezien. Alle mensen kwamen dan ook even kijken.
Een andere keer toen het eiland ook was ingevroren, zijn je pake en ik
zelf meegevlogen. Dat was ook een hele belevenis, maar nu zijn de aard-
appelen klaar dus daarover later een keer verder.
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