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Met de glimlach en kleine oogjes zag men duidelijk de herinnering van de nacht op de
gezichten van de Reeperbahngang(st)ers. Wij wisten ook niet dat de gangnam style nog
zoveel succes zou hebben. Kortom, een half uur vroeger vertrekken liet duidelijk zijn
sporen na tijdens de eerste kilometers. Toen we echter de superkwis aanvingen, was F.V.
weer bereid R.S. die met de bibber zat te helpen met zijn muziekkennis (sic.).
De bunker van Farge blijft een overweldigend gebouw en de uitleg van Ullrich hoefde
niet veel vertaling daar hij van jaar tot jaar duidelijker wordt. Ondertussen mochten de
nieuwelingen deze inmense duikbotenbunker ontdekken onder begeleiding van Monica
Eichmann. Na de plechtigheid aan ‘Vernichtiging Durch Arbeit’, leidde Moni chauffeur
Jan tot op de Bahrsplate. Wat ons hier vooral bijbleef was de ontroerende getuigenis van
L.D. met zijn verontschuldigingen tegenover zijn grootvader en grootoom die beide
waren omgekomen in Bremen Blumenthal. Hij besefte en bekende dat hij er inderdaad
te lang had mee gewacht.

In Schützenhof wachtte ons weer een warm onthaal. De toespraak van Raymund met
een directe vertaling door Tom sprak iedereen aan. Ondertussen was een Bremense
journaliste O.D. aan’t uithoren over de houding van de overblijvenden na het drama van
Meensel-Kiezegem (tegenover het Duitse volk). Dat verschijnt morgen in de Bremense
pers. De ‘kartoffelnsalat met de riesige bockwürst’ deed de ‘hongerlijers’ zelfs tot
tweemaal toe aanschuiven. Ook de muffins van Marion waren hemels en met een warm

applaus reden we richting Österholzer Friedhof. Daar hielden wij een laatste ceremonie
aan het graf van vier dorpsgenoten, besloten naar gewoonte met het Europese
Volksklied (ten slotte zijn wij naast kloeke Belgen ook Europeanen).

Tijdens de terugreis moest de kwis nog afgewerkt worden en op dit moment buigt de jury
zich nog over de antwoorden en besluit dat er nog een schiftingsvraag moet komen.
Aan onze medereizigers kunnen wij nog het volgende meedelen: als je deze reis goed
vond, vertel het verder aan iedereen, wat je er minder aan vond, vertel het ons zodat
we het in de toekomst nog beter kunnen aanpakken. In ieder geval verwachten wij
iedereen op de derde zondag van september (de 21e) vanaf 14u in ons Hagelands
Vredesmuseum.

Met de groeten van M.O.T.

