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Mijn schrijfmachine deed het niet. Tenslotte vond ik het uit dat de winden van mijn nieuwe lint niet 
paste. Een gedyonysos! Ik krijg de type-inkt niet meer van mijn vingers, tenzij met een voor het 
ogenblik al te tijdrovende behandeling. Och wie ziet me?
Ik moet het schrijven heel anders gaan aanpakken Ik word er telkens afgehaald. Zoals 
zondagochtend toen Nancy, mijn nicht uit Canada- woont op het schiereiland in Ontariomeer 
ongeveer op de grens met de VS. Een van haar zoons is aan de andere kant gaan wonen maar zij 
zelf vindt het daar te christelijk. Het zal jou wel niets kunnen schelen maar….)
geheel onverwachts aanbelde.

Ik kende haar amper. Raar, omdat ik geen zusjes of broers had en zij mijn naaste familie was in 
zekere zin.
De laatste keer dat ik haar zag was in 1946 op haar afscheidsronde. Daarvoor had ik haar voor zover
ik mij herinner slechts een keer gezien, namelijk in het voorbijgaan op de fiets. Zij aan de ene kant 
van de weg, ik aan de andere in tegenovergestelde richting beiden hadden wij zakken. 

Haar ouders en de mijne waren ongeveer tegelijkertijd begonnen aan hun echtscheidingen en de de 
liquidatie van de fabriek. Een slepende geschiedenis. Die speelde vanaf ongeveer ons derde jaar. Ik 
was drie maanden ouder dan mijn nichtje dat ik toen nog moet hebben gekend.
Het gekste is dat toen ik in de zesde klas van de lagere school zat en na de paasvakantie plotseling 
werd overgeheveld naar mijn moeder in een andere stad, Nancy tegelijkertijd op mijn school 
geplaatst werd . Ze kwam op mijn bank en bij mijn meester en nam zelfs mijn vriendinnetjes over. 
Dat weet ik sinds ze mij daar vorig jaar een brief over schreef.
Nancy heet eigenlijk Joke maar dat is geen handige naam in het Engels  dus noemde ze zich Nancy 
naar onze grootvader Nanning Raven weet ik nu.

Het liedbundeltjes Trees heeft een Canadees heb ik vroeger ook nooit gehoord. Het werd onlangs 
besproken in de NRC


