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opsmuk verhaal van haar gevangenschap en de lange tocht terug naar een 

bevrijd Nederland.

 

• Het tweede boek, Ik was erbij van A. F. van Ravesteijn, beschrijft de persoon-

lijke herinneringen van onze 97 jarige debutant die op jonge leeftijd verplicht 

tewerk werd gesteld in de oorlogsindustrie in nazi-Duitsland. Een uniek  

historisch document dat niet eerder op vergelijkbare wijze werd vastgelegd.
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• In het vierde boek, Anne Frank. Het meisje en de mythe, lezen we over de 

vriendschap tussen Anne Frank en Jacqueline van Maarsen. Jacqueline wijdde 
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ontroerende verhalen door, die haar werden verteld tijdens de lezingen die ze 

over de hele wereld gaf.
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‘Heerlijk dat de moedige, sprankelende verzetsvrouw Jet 
Roosenburg nu uit de schaduw van de mannen treedt.’  
– Jolande Withuis

Eind 1943 neemt het Duitse leger de jonge verzetsvrouw 
Henriette ‘Zip’ Roosenburg gevangen. Na een schertspro-

ces wordt ze driemaal ter dood veroordeeld. Omdat de geal-
lieerde troepen oprukken vanuit Frankrijk, wordt ze overge-
plaatst van gevangenis naar gevangenis, steeds verder naar het 
oosten. Ze belandt in Waldheim, Oost-Duitsland, waar zij en 
haar compagnons Joke en Nel hun doodsvonnis afwachten.

Vlak voor de geplande executie nemen de Russen de ge-
vangenis over, maar veilig zijn de Nederlanders allerminst. 
Samen met Joke, Nel en Dries, een Nederlandse zeeman, be-
reidt Zip een vlucht voor. In De muren vielen om doet Henriette 
Roosenburg ontroerend maar zonder opsmuk verslag van de 
ongelooflijke vlucht: de nasleep van de allesverwoestende oor-
log, de plunderende en verkrachtende Russen, en een tocht 
die met een gestolen boot ingezet wordt, terug naar een be-
vrijd land.

‘Je weet dat je een verslag in handen hebt, maar betrapt jezelf erop 
dat het léést als een spannende roman.’ – Wouter van Oorschot

‘It’s an absolute knockout.’ – Viking Press in 1957 over  The 
Walls Came Tumbling Down

Henriette Roosenburg (Den Haag, 1916 
– Le Poët-Laval, 1972) was studente Let-
teren toen de oorlog uitbrak. Dapper en 
avontuurlijk van karakter, raakte ze be-
trokken in de smokkel van mensen en 
inlichtingen naar België en Zwitserland 
voor de Nederlandse regering. Begin 
1944 werd ze gearresteerd en driemaal 
ter dood veroordeeld. Ze werd meer-
maals overgeplaatst. Zingen met haar 
medegevangenen en heimelijk bordu-
ren hield haar op de been. Zip naaide 
een tasje met namen van celgenoten 
en een opbeurende tekst, en een lapje 
met een embleem voor elke gevangenis 
waarnaast de verblijfsperiode, het cel-
nummer en een zin uit een toepasselijk 
lied staan. Na haar vlucht emigreerde ze 
naar New York en publiceerde ze in 1957 
The Walls Came Tumbling Down, dat een 
bestseller werd in de Verenigde Staten, 
Nederland en Japan.

‘Dries had een goed idee: “Kom mee,” 
schreeuwde hij. “De boot van de jon-
gens.” We vlogen terug naar de bocht. 
Dries rende het water in en speelde 
het klaar om de boot van de verbaas-
de jongens te vorderen. Ik bleef lang 
genoeg aan de kant om mijn schoe-
nen uit te trekken en mijn broeks-
pijpen op te rollen. Toen waadde ik 
achter hem aan en samen trokken we 
voorzichtig de kleine notendop om 
de bocht heen en ver genoeg stroom-
opwaarts om ons met behulp van 
een beetje stuurmanskunst en wat 
peddelen precies voor de aken aan 
de andere oever te brengen, dachten 
we. Maar we wisten niet hoe sterk en 
verraderlijk de stroom in het midden 
van de rivier was en hoe zwak we zelf 
waren. De boot een halve kilome-
ter stroomopwaarts trekken had ons 
uitgeput, en in plaats van te stoppen 
en te rusten stapten we meteen in de 
boot en zetten af.’
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Hoofdstuk 1

6 mei 1945 was een dag van voorgevoelens. Het was zondag en 
daarom werden we een halfuur later gewekt dan door de week. 
Dat was gewoon, maar de bewaakster die onze deuren kwam 
openen was dat niet. Het was een jonge vrouw met een grof 
gezicht die we nooit eerder hadden gezien, en ze deed alle zes 
NN-cellen tegelijk open zonder zich te bekommeren om hoeveel 
gevangenen er uit elke cel kwamen. Bovendien was ze alleen; 
de reguliere bewaakster in de wasruimte was afwezig. In een 
minimum van tijd waren alle tweeëndertig NN’ers (het waren 
er zesendertig geweest toen de groep in Waldheim aankwam, 
maar vier van hen waren gestorven) de gang ingestroomd en 
liepen vrolijk rond, opgewonden pratend tegen oude vrienden 
uit andere cellen. Ze staken over naar de wasruimte via de brug 
boven het trapgat en speurden daar naar briefjes of vodjes, die 
voor het borduren konden worden gebruikt.
 De bewaakster deed toen iets wat nog nooit was voorgeko-
men: ze liep om het trapgat heen en opende de vijf cellen te-
genover de onze (de zesde was de wasruimte). Dat bewees hoe 
nieuw ze was, want twee van de cellen waren onbewoond. Ze 
keek naar binnen en sloot ze weer. We hadden nooit iets van 
de gevangenen tegenover ons geweten, hoewel we wel contact 
hadden met vele andere uit onbekende gedeelten van de gevan-
genis. Elke gevangene, politiek of crimineel, weet dat een trap-
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gat een van de moeilijkst te overkomen geluidsbarrières is; het 
geluid gaat naar beneden voor het de overkant kan halen en 
bereikt dus onvermijdelijk een bewaker voor het een gevange-
ne bereikt. We wisten uit vroegere ervaringen dat de resulta-
ten voor alle betrokken cellen bijzonder akelig konden zijn en 
we hadden nooit geprobeerd om de nummers tegenover ons te 
bereiken. Ze moesten gelucht zijn op een andere binnenplaats 
dan die onder onze ramen, want we hadden hen daar nooit ge-
zien.
 Toch herkenden we hen die zondagmorgen zodra ze in de 
gang verschenen. Het waren veertien van de tweeëntwintig 
Poolse politieken die de veewagen met ons hadden gedeeld die 
ons van Cottbus naar Waldheim had gebracht. Het was een reis 
van honderddertig kilometer zonder eten en drinken, die twee 
dagen en drie nachten had geduurd. De Poolse vrouwen kwa-
men dansend de wasruimte binnen en omhelsden ons als lang 
verloren zusters en praatten opgewonden in hun eigen taal, die 
geen van ons kon verstaan. Maar hun gebarentaal was niet mis 
te verstaan; ze wezen naar de deuren en spreidden hun armen 
wijd uit. Vervolgens wezen ze naar ons en maakten bewegingen 
van hard weglopen. Ze lachten voortdurend en schudden onze 
handen. Ze dachten duidelijk dat het niet lang meer zou duren 
voor we hier allemaal weg zouden zijn. Met handen en voeten 
beeldden we de goede dingen die ons te wachten stonden uit 
– voornamelijk bewegingen van eten, roken en lui zijn. Ik pro-
beerde de Poolse woorden voor die bezigheden te leren, maar 
de algemene verwarring was te groot: alles wat ik opving was 
iets van ‘papiroski’ voor sigaretten, wat ik onthield voor toekom-
stig gebruik. De waanzinnige toestand duurde ongeveer een 
halfuur, totdat schelle stemmen van de eerste verdieping onze 
onverschillige bewaakster ertoe bewogen zich los te maken van 
de trapleuning waartegen ze had geleund en ons terug te bren-
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gen naar onze cellen. We waren deze nieuweling dankbaar en 
maakten geen herrie. Vlak voordat ik terug in mijn cel stapte 
passeerde Nel me rakelings en zei: ‘Fafa zit in de volgende vleu-
gel.’ Toen werd de deur gesloten.
 Mijn celgenoten van dat ogenblik waren drie Françaises en 
een Belgische. We rangschikten ons beddengoed – bestaande 
uit twee met zaagsel gevulde zakken – en onszelf in de cel en 
begonnen opgewonden te speculeren terwijl we op de ene bo-
terham kauwden die we van de vorige dag overgehouden had-
den en wachtten op het morgenbrouwsel. Ik overdacht Nels 
beknopte mededeling. Fafa was een Nederlandse politieke met 
wie we nauw contact hadden gehad in Cottbus en die met ons 
naar Waldheim op transport was gezet. In die tijd was ze al zeer 
hulpbehoevend geweest door artritis en we hadden in die laat-
ste drie maanden vaak voor haar leven gevreesd, want geen van 
onze pogingen om contact met haar te krijgen was succesvol. 
Maar nu scheen Nel te weten waar ze was, wat in ieder geval 
betekende dat ze leefde.
 De opgewondenheid van de vroege morgen duurde tot de 
surrogaatkoffie was uitgedeeld. Diep in ons hart hadden we 
allemaal verwacht dat er iets opzienbarends zou gebeuren als 
de deuren weer opengingen; er gebeurde niets en de soufflé 
van onze hooggespannen verwachtingen zakte in elkaar. Na 
een poosje haalden we onze borduurwerken tevoorschijn en 
werkten zwijgend, gezeten op de ene kruk, de grond, de twee 
op elkaar gestapelde matrassen – met onze opgetrokken schou-
ders afgewend van het kijkgat om ons werk te beschermen voor 
de altijd spiedende blikken – aan onze armzalige fantasieën in 
kleur. Ik was een nieuwe steek aan het proberen, waarmee ik 
hopelijk een tak gladiolen realistischer kon weergeven, maar 
mijn aandacht was er niet bij. Ik hield mijn oren gespitst tot ik 
het gevoel had dat ik de polsslag en de ademhaling van iedere 
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gevangene in het gebouw kon horen. Ik was bijna blij toen Mi-
ckey, de jongste van ons, hardop zei wat ik geprobeerd had uit 
mijn gedachten te bannen: ‘Misschien lieten ze ons zo rond-
dansen omdat we vandaag worden doodgeschoten.’
 Tot mijn eigen verbazing merkte ik dat ik het antwoord klaar 
had: ‘Heb je ooit gezien dat ze zo attent waren? Doe niet zo gek. 
Ze raken zelf gedesorganiseerd, dat is alles. Kom, laten we wat 
zingen.’
 We zongen een paar Franse liedjes en de stemming in de 
cel werd iets beter; toch scheen er geen eind aan de morgen te 
komen en lang voor de gewone tijd probeerden we ons voor te 
stellen waaruit het middagmaal zou bestaan. Van daar kwam 
het gesprek als gewoonlijk op de meest fantastische menu’s. 
Laure, een pittige Française van middelbare leeftijd wier hals 
afschuwelijk was gezwollen door tuberculose van de klieren, 
hield ons een poosje geboeid met een sappige beschrijving van 
gebraden eend à l’orange en alles wat daarbij hoort. Toen het 
eten ten slotte kwam was de teleurstelling des te pijnlijker. In 
plaats van de iets dikkere soep met wat erwten of bonen erin, 
waar we ’s zondags op rekenden, was het gewone dunne oranje 
drab, geraspte koolraap met water. Toch was er iets zeer bijzon-
ders. De uitdeling geschiedde door een groepje van drie: een 
bewaakster, die de deur openmaakte; de Duitse moordenares 
met de gemene ogen, die geregeld met het toezicht op ons was 
belast en die de opscheplepel hanteerde; en Joke, die de soep-
ketel langs onze zes deuren sleepte. Ik was de laatste die haar 
kom ophield; Joke boog zich voorover met haar gezicht vlak bij 
het mijne, siste ‘Hitler is dood’ en sleepte de ketel weg. De deur 
werd gesloten.
 Te midden van de klachten over de armoedige dunne soep 
had ik enige moeite om dit laatste nieuwtje mee te delen, maar 
toen het doordrong barstte de hele cel in lachen uit. Ik denk 
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niet dat iemand van ons het werkelijk geloofde, maar het was te 
mooi om er niet van te genieten en het in wilde fantasieën om 
te zetten. De soep stilde onze honger niet in het minst, maar we 
waren in onze geest zo bezig met het interessante nieuwtje dat 
we het nauwelijks merkten. We brachten een vrolijk uur door 
met het bedenken van de meest verschrikkelijke doden voor 
Hitler. We maakten een lange lijst van hoge piefen onder de 
nazi’s van wie we zeker waren dat ze met hem gestorven waren, 
onder wie de Gestapo-agenten met wie we te maken hadden ge-
had en alle vertegenwoordigers van de nazimacht in onze ver-
schillende landen. Na een poosje ging ik onder het raam staan 
en zong zo hard als ik durfde een Hollands liedje. Nel in de 
volgende cel viel in en algauw konden we Jokes stem drie cellen 
verderop horen. Toen zweeg ik en Nel ook; we konden allebei 
Joke horen, die verder zong maar die de woorden veranderde 
in: ‘Het is waar, hij is dood, ik heb het gehoord van –.’ Ze brak 
plotseling af en we wisten dat er gevaar was en haastten ons 
onze borduurwerken te verbergen.
 Maar het gevaar bleek een verrassing te zijn: we werden ge-
lucht, een ongehoord iets op een zondag. Er was weer één be-
waakster in plaats van de gebruikelijke drie, en toen we een-
maal op de binnenplaats waren, kon ze de orde niet handhaven. 
We hadden altijd zonder te spreken moeten lopen, met twee 
meter tussenruimte en onze handen op onze rug. Omdat één 
bewaakster niet voldoende was om deze regels te handhaven, 
deed ze er nauwelijks moeite voor. Joke, Nel en ik liepen al heel 
gauw naast elkaar en zij lichtten me in over de bronnen van 
hun nieuws. Joke had het gehoord van een gevangene van de 
keukenploeg, die de soepketels naar onze verdieping bracht 
– op zichzelf al iets ongewoons, want normaal werd Joke niet 
uit haar cel gelaten voor de keukenploeg was vertrokken. En ’s 
ochtends, terwijl de rest van ons maar wat had rondgedold, had 

De muren vielen om.indd   27 18-2-2020   16:49:29

9



28

Nel de tegenwoordigheid van geest gehad om naar de volgende 
vleugel te rennen en de luikjes voor de kijkgaten van de ene cel 
na de andere op te lichten op zoek naar Fafa. Ze had haar ge-
vonden, maar toen ze op de deur klopte en haar aanwezigheid 
kenbaar maakte, was een andere gevangene naar haar toe ge-
komen om met haar te praten. Fafa was gebleven waar ze was, 
ineengedoken in een hoek onder een deken. ‘Blijkbaar gaat het 
zo slecht met haar dat ze zich niet eens kan bewegen,’ zei Nel. 
‘Als ze ons komen bevrijden, moeten we haar ophalen.’
 Als ze ons komen bevrijden... maar zóúden ze ooit komen?
 Tegen vieren werd het avondeten uitgedeeld: twee sneden 
brood en een flinterdun plakje worst. Het was het eerste vlees 
dat we sinds lang hadden gezien. We legden één boterham op-
zij voor de volgende morgen, aten de andere op en zogen op de 
worst tot die was versmolten tot niets. We wachtten weer. Maar 
waarop? Op de volgende dag? Op de bevrijding? Op de dood? 
We wisten het niet.
 Er was die avond geen appel. De kerkklok vlakbij sloeg zeven, 
toen halfacht, en nog geen appel. Om acht uur besloten we ons 
klaar te maken voor de nacht. We spreidden onze twee matras-
sen naast elkaar en gingen er toen in de breedte op liggen. Dat 
was de enige manier waarop we er alle vijf op pasten. Onze voe-
ten bengelden over de rand, maar ieder van ons had ten min-
ste twee centimeter spaanders tussen haar botten en de harde 
vloer. We wikkelden ons in de dekens die we hadden gekregen 
toen de winter voorbij was en wrongen ons in allerlei bochten 
tot onze vaste legpuzzel van ledematen, schouders en heupen. 
Maar we konden niet slapen. De gevangenis leefde. Er klonken 
geluiden van alle kanten – onherkenbare, onverklaarbare gelui-
den –, de onrust van duizenden gevangenen die zich afvroegen 
waarom er geen appel was geweest en die hoopten, hoopten...
 Ik lag wakker en luisterde. Het leek op het geluid van een 
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storm in het bos tijdens de eerste lentedagen; takken zuchten 
en kraken, eikenbomen ritselen met hun laatste bedekking 
van dorre bladeren en de regen ruist erdoorheen als een diepe 
ademtocht, vol van beloften en overlopend geweld.
 Ik merkte dat ik beefde en ging rechtop zitten. Niemand 
sliep.
 ‘Hebben jullie er wat op tegen als ik naar buiten kijk?’ vroeg 
ik deemoedig.
 Ze hadden er wat op tegen. Laure gaf me een vriendelijk 
standje: ‘Je hebt me al die tijd in het leven gehouden – waar-
om wil je me nu vermoorden?’ Er bestond een speciale band 
tussen Laure en mij; elke dag had ik geduldig de pus uit haar 
ontstoken halsklieren geknepen en de open wonden zo schoon 
gehouden als onder de omstandigheden kon.
 Mickey, die naast me lag, beefde ook. ‘Ik wou dat er iets ge-
beurde,’ kreunde ze. ‘Dit houd ik niet lang meer uit.’ We wisten 
allemaal dat Mickey soms hysterisch werd en zenuwtoevallen 
met wild snikken of schreeuwen kreeg. Ik voelde me schuldig 
dat ik de collectieve poging om te slapen had verstoord, en ging 
weer liggen.
 Aan de andere kant van Mickey wurmde Jeanne zich in de 
weinige ruimte die ze had met veel moeite op haar andere zij, 
sloeg een arm om het jonge meisje heen en zei om haar te kal-
meren: ‘Toe nou, liefje, het kan niet lang meer duren. Er zal 
heus wel wat gebeuren. Ga nu maar slapen. Misschien komen 
ze morgen.’
 We hielden ons ongeveer een uur lang stil, maar geen van 
ons viel in slaap. We lagen allemaal te luisteren, te wachten, 
we voelden de spanning van de hele gevangenis en probeer-
den onze eigen spanning te beheersen. Ik wist door de toren-
klok dat het over halftien was toen andere geluiden die uit de 
stad kwamen me begonnen op te vallen. Er klonk een kreet. 
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Ver weg klonken enkele geweerschoten. Toen weer kreten, toen 
een soort gedreun dat steeds sterker werd, maar nooit duidelijk 
genoeg om het te kunnen herkennen. Ik ging rechtop zitten, 
gooide mijn deken af en zei hardop: ‘Maar nu ga ik kijken.’
 Laure lachte en zei: ‘Ga je gang, het is in elk geval bijna don-
ker, ze zullen je van buitenaf niet zien.’ Mickey en Jeanne von-
den het ook goed. Alleen Dora, de Belgische, was er nog tegen, 
maar ze was in de minderheid.
 Ik nam het krukje, zette dat boven op de matrassen, klom 
erop en trok mezelf zo ver op dat ik met een knie in een gat in 
de muur kon steunen dat we daarvoor hadden gemaakt. Er was 
nog een sprankje daglicht, maar de sterren en de maan ston-
den aan een heldere hemel. Mijn ogen waren voldoende aan het 
donker gewend om alles duidelijk te kunnen zien: daar was de 
binnenplaats, de gevangenismuur, de daken van de gebouwen 
buiten de muur en daarachter de paar meter hellende straat die 
van een heuvel afdaalde. Onze enige glimp van het ‘gewone’ 
leven.
 Ik richtte mijn aandacht op dat stukje straat en kon nog net 
flauwtjes de witachtige lijn van het trottoir tegen de donkere 
muren van de huizen onderscheiden. Er was niets te zien. Mijn 
handen om de tralies deden pijn, mijn knie deed pijn tegen het 
ruwe cement. Ik stond op het punt me te laten vallen toen het 
wonder gebeurde: een verlichte bus kwam slingerend langs 
mijn stukje straat naar beneden. Hij had niet alleen de koplam-
pen aan, hij was ook vanbinnen verlicht. Ik kon er nog net een 
paar vage figuren in onderscheiden voor hij tussen de gebou-
wen verdween. Men moet vijf jaar lang in verduistering hebben 
geleefd om zich de volslagen ongerijmdheid van een bus met 
licht vanbinnen en vanbuiten te kunnen voorstellen. Ik liet me 
zo haastig vallen dat ik het krukje omver schopte en boven op 
Mickey terechtkwam.

De muren vielen om.indd   30 18-2-2020   16:49:29

12



31

 ‘Ze zijn er,’ schreeuwde ik. ‘Ze zijn er, ik heb ze net gezien, er 
was een grote bus met alle lichten aan.’
 Meegesleept door mijn opwinding krabbelden de anderen 
overeind en drongen aan op bijzonderheden. ‘Zijn het de Rus-
sen?’ ‘Zijn het de Amerikanen?’ ‘Wie zijn het?’ ‘Hoe weet je 
het?’ ‘Ik weet niet wie het zijn, maar ze zijn er, in een verlichte 
bus, echt waar!’
 Juist op dat ogenblik klonk er weer geschreeuw van buiten 
en het geluid van een motor die werd aangezet. ‘Dat is hem,’ 
schreeuwde ik. ‘Horen jullie hem? Dat is mijn bus.’ Ik bonsde 
op de muur om Nel in de cel naast ons te bereiken. Zodra ze 
terug bonsde, begon ik in morse te tikken. ‘Bus met lichten.’ Ze 
tikte terug: ‘Waar?’ Te opgewonden voor dit trage morsegesprek 
gaf ik haar het teken om naar het raam te komen, klom zelf 
weer naar boven en ontdekte dat ik aan alle ramen toehoorders 
had. Ik schreeuwde het nieuws in het Frans en Nederlands, zo-
dat ze het allemaal konden horen en de opwinding ging als een 
lopend vuurtje door de vleugel.
 Mijn celgenoten hadden de matrassen opgepakt en tegen de 
muur gezet; nu stonden we in de donkere cel, allemaal met een 
deken, een snee brood en ons borduurwerk tegen ons aan ge-
klemd. Het lawaai in de gevangenis zwol aan tot een geweldig 
gebrul, op en neer golvend, om ons heen. Vlak bij ons, maar 
nog niet dichtbij genoeg. We waren nog opgesloten. Vergaten 
ze ons? Woedend bonsden we op de deuren, probeerden de pa-
nelen in te trappen. Toen kwam het: een gekletter van houten 
sandalen op de ijzeren trap en schelle Franse stemmen. Ze rie-
pen: ‘Les condamnés à mort, les condamnés à mort!’ De Franse po-
litieken waren ons niet vergeten, ze kwamen ons verlossen. Het 
geluid van openslaande deuren en het geschreeuw en gejuich 
van de gevangenen die naar buiten stormden was ondraaglijk. 
Toen klonk er gerinkel van sleutels bij onze deur, de deur ging 
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open en we gingen direct naar een troep Françaises en één ma-
gere Russische soldaat die de sleutels had. We smoorden hem 
in onze omhelzingen. Hij duwde ons geduldig weg en ging ver-
der naar de volgende cel, nog steeds begeleid door een paar van 
de Françaises.
 Ik herinner me dat ik tegen de leuning van het trapgat werd 
geduwd en dat ik daar stokstijf bleef staan kijken naar die ten-
gere jongeman in zijn vale uniformjas, die bezig was mensen 
te bevrijden. Hij opende de volgende cel en werd opnieuw bijna 
begraven onder een lawine van vijf broodmagere vrouwen die 
hem omhelsden en kusten en aan zijn kleren trokken. Weer 
duwde hij hen geduldig en vriendelijk opzij alsof het lastige 
katjes waren en ging verder naar de volgende cel om dezelfde 
aanval te ondergaan. Hij was bijna de hoek om, naar de vol-
gende vleugel. Plots merkte ik dat ik dat niet kon verdragen. Ik 
kon hem niet verliezen – nog niet. Ik baande me een weg door 
de menigte en bereikte hem net op het moment dat hij op het 
punt stond de sleutels in het slot van de laatste cel van ons blok 
te steken. Dezelfde macht die me naar hem toe had gedreven, 
deed me zijn pet afnemen, de Rode Legerster eraf scheuren en 
de pet weer op zijn hoofd zetten. Hij hield in zijn ene hand de 
sleutels en met de andere greep hij naar zijn ster. Toen zag hij 
mijn gezicht, of iets in mijn gezicht. Hij haalde zijn schouders 
op en glimlachte. Ik zoende hem op zijn mond. Hij draaide de 
sleutel om en dat was het laatste wat ik van hem zag.
 Ik liep zo snel mogelijk terug om Nel en Joke te zoeken en 
vond hen nog steeds bij hun eigen cellen. Ze hielden allebei een 
opgerolde deken tegen zich aan, nog niet helemaal bekomen 
van de schrik. Zo stonden ze te praten met de Franse politie-
ken die ons onze bevrijding hadden gebracht. Ik had het gevoel 
dat ik weer tot leven begon te komen, maar was er niet hele-
maal zeker van. De eerste woorden die ik tot hen richtte waren 

De muren vielen om.indd   32 18-2-2020   16:49:29

14



33

scherp: ‘Zeg, we moeten het werk verdelen. Die cel op de hoek 
tegenover de onze is leeg. Kunnen jullie Fafa daarheen krijgen? 
Dan ga ik op zoek naar eten en...’ De rest ging verloren, want ze 
ontwaakten uit hun verdoving. We keken elkaar aan en beseften 
dat we hier stonden, wij alle drie, levend en vrij! We vielen el-
kaar in de armen en omhelsden en kusten elkaar, en de eerste 
tranen kwamen, de eerste snikken van geluk.
 Al die tijd waren de lichten in het trappenhuis en de gangen 
aan geweest, maar net toen wij drieën ons voor het eerst op de 
vrijheid begonnen in te stellen, gingen alle lichten uit en werd 
het toneel van volslagen verwarring onverwacht in het duister 
gehuld. Er volgden enkele seconden op de grens van paniek. 
Geschreeuw en gegil kwam van de lagere verdiepingen omhoog 
en ineens kwam het besef dat we dicht opeengepakt stonden 
tussen hopen gevangenen die allemaal bezeten waren na van de 
vrijheid te hebben geproefd. Iedereen drong naar de trappen, in 
het volslagen duister, want de ramen van het trappenhuis wa-
ren met zwart papier dichtgeplakt. Maar de Fransen, God zege-
ne hen, redden ons opnieuw. Een stem hief luid de Marseillaise 
aan en iedereen stond stil, terwijl alle Françaises om ons heen 
invielen en het bezielende lied tussen de vervloekte gevangenis-
muren weerklonk. Ik heb altijd van de Marseillaise gehouden 
en als ik ooit had verlangd om die te zingen dan was het wel 
op dit ogenblik. Toch zweeg ik eerbiedig, want op dat moment 
voelde ik dat zij het alleenrecht erop hadden. Of misschien was 
mijn stem te verstikt door tranen, ik weet het niet. Toch, toen 
onze beurt kwam, klonk het Wilhelmus net zo fier, en ik legde 
er al mijn gevoel in. De Polen volgden en ten slotte de Belgen. 
Het was het plechtigste moment van mijn leven, zonder twijfel. 
Het was ook het beste dat er psychologisch gezien had kunnen 
gebeuren. Het verbond ons en veranderde ons van hongerige 
dieren in menselijke wezens, met een doel en trots. De oude 
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geest van het verzet, afgestompt door maanden van uithonge-
ring en verdierlijking, kwam weer tot leven. Het duwen en drin-
gen hield op en we waren beleefd tegen elkaar. In het donker 
duwde een hand een snee brood in de mijne. Ik zei ‘Nee, nee, 
hou hem’, en een stem naast me fluisterde: ‘Nee, hij is van jou, 
ik heb hem van je deken gestolen, het spijt me.’ Ik nam het 
brood en begon het op te eten. Ik wist dat de stem de waarheid 
had gesproken en toen ik later mijn deken uitrolde, was ik blij 
mijn souvenirs en borduurwerk te vinden en zocht ik niet eens 
naar het brood.
 Na de catharsis van de volksliederen waren de lichten nog 
steeds uit, maar onze ogen waren weer aan het donker gewend 
en er kwam genoeg maanlicht door de open deuren van de cel-
len om het ons mogelijk te maken mensen en dingen te on-
derscheiden. Nel, Joke en ik bespraken met elkaar wat we nu 
zouden doen. Ze besloten dat mijn eerste plan goed was. Zij 
zouden proberen Fafa naar de hoekcel over te brengen en ik zou 
naar beneden gaan om te proberen eten en nieuws te vinden. 
Ik gaf hun mijn deken in bewaring en liep naar de trap. Vrijwel 
alle anderen gingen ook in de richting van de trap, toch was de 
beweging ordelijk – tot de tweede verdieping. Daar voegde zich 
een haastige, duwende menigte gevangenen van die verdieping 
bij ons, die blijkbaar pas de vrijheid hadden gekregen en nog 
geen tijd hadden gehad over de schok heen te komen. Maar ze 
hadden ons gezang gehoord, want toen ik gekneusd en geha-
vend onder aan de trap belandde vroeg een stem: ‘Waren jullie 
dat die zongen?’ Ik hijgde ‘Ja’, en ik hoorde de stem ‘dank je’ 
zeggen, terwijl de eigenaar werd meegevoerd door een stroom 
van gevangenen.
 Nu was ik op de benedenverdieping, in een hysterische me-
nigte die in het donker deinde. Zelfs bij licht zou het moeilijk 
zijn geweest de weg naar de keukens te vinden, want ik wist 
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niet meer van de indeling van de gevangenis af dan wat ik had 
kunnen uitvinden op onze tochten naar de binnenplaats en we 
waren nooit langs de keukens gekomen. Ik kon slechts met 
moeite vooruitkomen, met de grote stroom mee, in de hoop 
dat iemand wist waar we allemaal heen gingen. Ik twijfelde er 
niet aan dat de grootste stroom op zoek was naar eten. Mijn 
voornaamste zorg was om me te blijven oriënteren, zodat ik 
wist hoe ik bij Nel en Joke moest terugkomen. We gingen een 
hoek om naar links. We kwamen zo langzaam vooruit als in het 
gedrang bij een vuurwerk of een kroningsfeest, maar het was 
veel beangstigender door de duisternis en doordat het bloed 
van ieder menselijk wezen hier onstuimig klopte en niemand 
helemaal bij zijn volle verstand was maar gedreven werd door 
een intens verlangen naar fysieke vrijheid, dierlijke honger en 
nog veel meer halfbewuste tegenstrijdige gevoelens. Iedereen 
scheen tegelijkertijd te roepen en te schreeuwen. Toch merkte 
ik dat vele mensen zwijgend naast me meeworstelden. Er wa-
ren flarden van gesprekken. ‘Hoe ver zijn we van de hoofduit-
gang?’ ‘Dat weet ik niet, gaan we dan niet naar de keukens?’ ‘Ja, 
natuurlijk.’ Maar vervolgens werd het contact weer verbroken 
en het vragen begon opnieuw, links en rechts.
 Ik wist dat we nu de zijgang waren gepasseerd waar onze 
kleine groep van NN’ers doorheen geleid werd naar de binnen-
plaats en dat ik op onbekend terrein was. Er scheen een zwak 
licht voor ons uit en de menigte begon zich sneller te bewegen. 
We gingen nog een hoek om. Het licht werd feller, het was af-
komstig van een primitieve fakkel van vodden, die was beves-
tigd aan een geweer dat aan een stukje ijzerdraad aan de muur 
hing. In het licht daarvan lagen zeker tien stelletjes, allemaal 
bestaande uit Russische soldaten en gevangenen, te vrijen op 
de vloer van de gang. Ik had intussen ver genoeg tot in de voor-
ste rijen van de menigte weten door te dringen om een glimp 
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op te vangen van deze hindernis op onze weg. De volgende se-
conden sloten de rijen zich en wij golfden eroverheen. Ik heb 
nooit geweten of ze erin slaagden snel genoeg op te staan om 
te voorkomen dat ze werden vertrapt. Er was geen tijd om ons 
er druk over te maken, want de menigte was weer een hoek 
omgegaan en stroomde nu een trap af naar een verlichte deur-
opening die de ingang tot de keukens bleek te zijn. De keukens 
lagen in het souterrain en hadden hun eigen dynamo, want alle 
elektrische lichten brandden. Het was ook duidelijk dat wij niet 
de eerste golf waren die hier binnenrolde. We kwamen in een 
grote ruimte met verscheidene deuren waar tafels en stoelen 
hadden gestaan, die nu allemaal kort en klein waren geslagen. 
Eén viel me in het bijzonder op omdat die naar buiten scheen 
te leiden. Er hing een verduisteringsgordijn voor dat op de wind 
heen en weer bewoog.
 Aan de andere kant van de ruimte stond in keurige slagor-
de de keukenploeg. Er was geen bewaakster te zien, maar toch 
hadden deze goed doorvoede misdadigsters blijkbaar besloten 
hun voorraden zo karig uit te delen als ze maar konden. Ze wa-
ren in vier rijen opgesteld voor hun provisiekamer en ze had-
den een barricade van stukgeslagen meubels voor zich. Op het 
ogenblik dat ze onze troep zagen binnenkomen, begonnen ze 
broden uit te delen en heel kleine busjes (op zijn hoogst drie-
kwart ons) met reuzel. Ze schreeuwden: ‘Eén per persoon, één 
per persoon, er is niet genoeg, laat ook wat voor de anderen 
over. Eén per persoon.’
 Toen we de ruimte binnendrongen was ik tegen een zijmuur 
geduwd en het duurde enige tijd voor ik ergens in de buurt van 
de uitgifte kon komen. Dat bespaarde me heel wat blauwe plek-
ken, want de eersten die een brood te pakken hadden gekregen 
probeerden tegen de stroom in terug te keren en er ontstond 
een verschrikkelijk gedrang. Omdat ik vlak bij de buitendeur 
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stond, schreeuwde ik tegen hen dat ze mijn kant op moesten. 
Ik constateerde dat het ze was gelukt eruit te komen, want ze 
kwamen niet terug. Ik had ook tijd om tot het besef te komen 
dat onze groep niet groter was dan een paar honderd, en geen 
duizenden, zoals ik me in het donker had verbeeld.
 Ik kwam langzaam vooruit, dicht langs de muur. Toen ik er 
dicht genoeg bij was maakte ik de vrouwen achter hun barri-
cade duidelijk dat ik meer dan één brood wilde, omdat ik vier 
gevangenen vertegenwoordigde. Ik zette mijn betoog kracht bij 
met de poot van een stoel, die ik van de barricade had gepakt. 
Ze gaven toe en ik kreeg twee broden en twee busjes reuzel. 
Ik draaide me snel om en sloop terug langs de muur naar het 
verduisteringsgordijn, bang dat de andere gevangenen me mijn 
buit zouden misgunnen. Ik ontdekte een korte stenen trap die 
naar een kleine omheinde plaats leidde. Ik keek rond. Uit een 
deur scheen een vaag licht. Ik liep erheen. Het brood en de reu-
zel wikkelde ik in de versleten schort die tot op dat ogenblik 
een waardeloos onderdeel van mijn gevangenisuniform was ge-
weest.
 Maar toen ik in de deuropening kwam deinsde ik terug, ont-
zet door het theater dat ik aantrof. Het was een vrij kleine berg-
ruimte en op de grond waren een stuk of dertig gevangenen 
met elkaar aan het vechten, grijpend en graaiend in de inhoud 
van de vele koffers die langs de muur opgestapeld hadden ge-
staan maar nu ondersteboven waren gehaald. De inhoud lag 
verstrooid over de vloer en elke nieuwe vondst veroorzaakte 
nieuwe veldslagen onder de plunderaars. Ik zag twee politieken 
vlak bij me staan, die niet deelnamen aan het verwarde gevecht 
maar ontzet en geboeid toekeken.
 ‘Wat is dit?’ vroeg ik en zij antwoordden: ‘De provisiekamer 
van de bewaaksters.’ Ik haalde mijn schouders op en maakte 
me klaar om me een weg te banen langs de vechtende troep 
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naar de trap aan de andere kant van de ruimte, want ik walg-
de van het geheel. Maar toen keek ik toevallig naar boven en 
slaagde er nog net in een kreet van vreugde te onderdrukken. 
Op een hoge plank, onopgemerkt door de vechtende bende op 
de grond, stond een rij glazen weckflessen met ingemaakte 
vruchten en iets wat eruitzag als wijnflessen. In een oogwenk 
berekende ik dat ik door halverwege de trap op te klimmen bij 
een deel daarvan zou kunnen. Ik legde een vinger op mijn lip-
pen, wendde me tot de twee politieken naast me en wees ernaar. 
Voorzichtig en zo onopvallend als we konden – want als deze 
razende vrouwen onze vondst zouden opmerken, zouden ze 
ons vast dooddrukken in al hun geweld – zochten we onze weg 
naar de trap. Mijn plan werkte schitterend; met één voet op de 
trap en de andere op een lagere plank stak ik mijn hand uit en 
gaf de anderen drie weckflessen met vruchten en drie flessen 
wijn aan. Toen stapte ik naar beneden en we haastten ons on-
opgemerkt de trap op. Boven aan de trap namen we elk een fles 
en een weckfles en gingen uit elkaar. Met mijn ongelooflijke 
vondst in beide armen tegen me aangedrukt sloeg ik rechtsaf de 
donkere gang in, voornamelijk geleid door het feit dat een nieu-
we golf van gevangenen langs me in de richting van de keukens 
stroomde. Ik vorderde uiterst langzaam; omdat ik zo bang was 
dat een onverwachte ontmoeting in het donker mijn kostbare 
glaswerk zou doen breken, durfde ik me alleen maar stap voor 
stap voort te bewegen, weer dicht langs de muur. Het zou me 
misschien de hele nacht gekost hebben, maar toen ik ongeveer 
een derde van de weg had afgelegd ging het licht weer aan en 
rende ik, schijnbewegingen makend als een voetbalspeler, door 
het gekkenhuis op de gangen.
 Joke en Nel hadden in de tussentijd niet stilgezeten. Toen on-
ze verdieping leeg was gelopen, waren ze naar Fafa’s cel gegaan. 
Ze hadden haar gevonden terwijl ze zich aan de trapleuning 
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vastklemde voor steun. Ze was alleen gelaten door haar celge-
noten. Met hulp van Joke en Nel had ze de langzame pijnlij-
ke schuifelgang naar de hoekcel weten af te leggen en nu lag 
ze daar uitgeput op een stapel van drie matrassen. Haar hele 
uitgeteerde lichaam was verkromd door de reumatiek en het 
was duidelijk dat elke beweging haar pijn deed. Toch schitter-
den haar donkere ogen en haar rimpelige gezichtje straalde van 
geluk. Nadat ze haar hadden geïnstalleerd hadden Nel en Joke 
nog vier matrassen naar onze cel gesleept. Door drie ervan op 
elkaar te stapelen en de vierde daarop tegen de muur aan te 
zetten hadden ze een soort bank gemaakt, bedekt met een extra 
deken. Ze hadden ook al onze kommen en lepels meegenomen 
en zelfs een paar tinnen bekers. De deur was open- en vastgezet 
met een paar stukken hout van een muurplank, die ze daarvoor 
kapot hadden geslagen.
 Toen ik hijgend de trap op kwam stond alles voor me gereed. 
‘Kom binnen in ons paleis,’ zei Nel met een van de voorname 
gebaren die haar de vreemde bijnaam ‘de baron’ hadden be-
zorgd.
 Ik kuste Fafa en stalde mijn waren uit. De anderen keken 
hun ogen uit.
 ‘Baron,’ zei ik plechtig, ‘laten we een feestmaal houden.’ 
En een feestmaal werd het. Door onze lange training konden 
we een van de broden voor de volgende morgen bewaren; het 
andere deelden we in vier ongeveer gelijke stukken, besmeerd 
met reuzel. De weckfles, een van ruim twee liter, bleek perzi-
ken op sap te bevatten. We wisten een ogenblik niet hoe we de 
kurk uit de wijnfles moesten krijgen, maar toen herinnerde Nel 
zich dat zij door een gelukkig toeval die week de bewaarster van 
de gemeenschappelijke NN-schaar was geweest, en daarmee 
overwonnen we de kurk snel. We verdeelden de helft van de 
wijn en die steeg ons zo naar het hoofd dat we besloten de rest 
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voor een volgende gelegenheid te bewaren. Terwijl we vrolijk 
van deze smakelijke en overvloedige maaltijd genoten, keerden 
de meeste andere NN’ers terug naar hun cellen en zetten hun 
eigen feesten op touw. Velen van hen waren alleen met brood 
en reuzel teruggekeerd, maar toch had elke cel iets extra’s. De 
groep Belgische vrouwen tegenover ons had een paar rauwe 
koolrapen en verderop had iemand een pot jam weten te be-
machtigen. Alle deuren stonden open, de lichten in de cellen 
waren nu ook aan en in de vleugel weerklonk vrolijk gelach. We 
hadden de hele vleugel voor onszelf, want de Poolse politieken 
kwamen niet meer terug. Ze moeten zich bij andere Polen in 
een ander deel van de gevangenis hebben aangesloten.
 Toen ik me na het feestmaal voor het eerst in ten minste ne-
gen maanden verzadigd voelde kwam er een andere oude be-
geerte in me op, en ik zei: ‘Ik wilde dat ik nu een sigaret had.’
 ‘Ik ook,’ zei Fafa, en ze voegde eraan toe: ‘Maar nu moeten 
jullie drieën naar buiten gaan en kijken hoe de wereld er buiten 
uitziet. Ik lig hier goed. En misschien kunnen jullie zelfs wel 
wat tabak voor me te pakken krijgen.’ Ze las natuurlijk onze 
gedachten.
 Hoewel het na middernacht was, waren we allemaal te opge-
wonden om te gaan slapen. We wilden verschrikkelijk graag de 
gevangenis uit, al was het maar voor even. Dus lieten we ons 
door Fafa overhalen. Nadat we onze borduurwerken, de wijn 
en het brood aan het voeteneind van haar matras hadden ver-
stopt, gingen we op verkenning. Een Belgische en haar dochter, 
die celgenoten van ons waren geweest, sloten zich bij ons aan. 
Opgewonden klepperden we op onze houten sandalen de trap-
pen af. De meeste portalen leken nog steeds op gekkenhuizen 
– groepen gevangenen drongen in alle richtingen op zoek naar 
vrienden of eten, of gaven simpelweg uiting aan hun gevoelens 
door als krankzinnigen te dansen, te schreeuwen en rond te 
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rennen. We hielden elkaars handen vast om elkaar niet kwijt 
te raken en bewogen ons als een menselijke slang voorwaarts. 
Nel eerst, dan de twee Belgen, dan Joke en ik aan het eind. Door 
het steeds opnieuw te vragen vonden we de weg naar de uit-
gang. Toen we die naderden zagen we steeds meer stelletjes van 
Russische soldaten en Duitse misdadigsters die vrijend over de 
grond rolden, zich onbewust van de voeten die over hen heen 
stapten. Andere Russen liepen rond met een gelukkige glim-
lach van verwachting op hun gezicht. Toch scheen er die eerste 
avond niemand te worden verkracht; ik zag geen aanvallen en 
ik hoorde geen gegil. De soldaten schenen net zoveel gewillige 
partners te kunnen vinden als ze nodig hadden, voornamelijk 
onder de beter gevoede misdadige gevangenen.
 Buiten de zware gevangenisdeuren, die wijd open stonden, 
stuitten we op een oudere Russische sergeant. Hij leek in ieder 
geval veel ouder dan de jonge jongens die we tot nu toe hadden 
gezien, maar het kan ook simpelweg door zijn enorme snor zijn 
geweest. We omringden hem en ik vroeg ‘Papiroski? Papiroski?’ 
terwijl ik overdreven rookgebaren maakte. Hij glimlachte en zei 
‘Da, da’ en nam Nel bij de hand om ons ergens naartoe te bren-
gen, vermoedelijk naar sigaretten. Nog steeds in slangformatie 
staken we de donkere straat over en gingen de open deur van 
een huis aan de overkant binnen. Toen we achter elkaar de korte 
nauwe gang binnenliepen, kwam ik plotseling tot bezinning. Ik 
liet de hand van het Belgische meisje los, wendde me tot Joke 
en zei: ‘Dit kon weleens gevaarlijk worden. Blijf jij maar hier en 
zorg ervoor dat de deur openblijft.’ Toen haastte ik me achter de 
anderen aan. De gang, die maar een paar meter lang was, leidde 
naar een verlichte slaapkamer. Rechts stond een grote toilettafel 
met een enorme spiegel.
 Daarvoor stonden Nel en de twee Belgische vrouwen met 
open monden hun eigen spiegelbeeld aan te gapen, totaal on-
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bewust van het feit dat op het tweepersoonsbed achter hen twee 
stellen bezig waren in heftige ontucht.
 Het was begrijpelijk genoeg. Geen van ons had tijdens onze 
gevangenschap de kans gehad om in een spiegel te kijken, en 
hoewel deze drie precies wisten hoe de anderen om hen heen 
eruitzagen, gaf het hun toch een grote schok om hun eigen ble-
ke, uitgemergelde gezicht, hun glansloze touwhaar en hun ver-
magerde gestalte in gescheurde gevangeniskleding te zien.
 Ik keek rond naar onze vriend met de snor en op hetzelfde 
ogenblik richtte hij zich op uit zijn bukkende houding aan de 
andere kant van het bed, waar hij had staan rommelen in wat 
zijn privévoorraden moeten zijn geweest. Hij schonk me een 
brede glimlach en kwam naar me toe met twee grote handen 
vol sigaren.
 De hele situatie was zo bespottelijk dat ik in lachen uitbarst-
te. Dat wekte de twee anderen uit hun verdoving. Ze wierpen 
een blik achter zich en snelden langs me heen als verschrikte 
konijnen. Ik bleef lang genoeg wachten om de sigaren aan te 
nemen en een kleine mimevoorstelling met mijn Russische 
vriend op te voeren. Omdat ik niet wist wat ‘dank je’ was, wees 
ik naar de sigaren en naar hem en knikte en glimlachte. Hij 
antwoordde met een hoffelijk gebaar van uitnodiging naar het 
bed. Ik schudde beslist mijn hoofd en hij haalde zijn schouders 
op. Ik glimlachte weer tegen hem, hij glimlachte terug. Glimla-
chend trok ik mij terug door de korte gang.
 Buiten vond ik de anderen tegen de muur geleund, slap van 
het lachen. Daar stonden we met z’n allen, terwijl ik sigaren 
uitdeelde alsof ik net vader was geworden. Maar toen ik zag dat 
Joke haar sigaar weggooide, bukte ik me om hem op te rapen 
en zei serieus: ‘Gooi ze niet weg, we kunnen ze voor andere 
dingen ruilen.’
 Hoe vurig ik ook verlangde te roken, ik begreep dat ik aan 
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een grote zwarte sigaar niet hoefde te beginnen. Dus verdeel-
den we ze onder elkaar, stopten ze in onze zakken en zetten 
onze ontdekkingstocht voort. De straten waren op het licht van 
de sterren en de maan na donker. Alle huizen waren verduis-
terd en de straatlantaarns waren waarschijnlijk lang geleden 
uitgeschakeld. Toch verdrongen zich mensen in de straten. We 
wisten dat het óf gevangenen óf bevrijders moesten zijn, want 
geen Duitser zou zich vannacht buiten wagen.
 Hand in hand liepen we de straat uit, zonder te weten waar 
we heen gingen of wat ons wachtte. We wilden alleen maar 
de vrijheid proeven waar we zo lang naar hadden gesnakt. We 
hadden nog niet ver gelopen toen we op een Amerikaanse jeep 
stuitten, die in het midden van de straat was geparkeerd. Tegen 
de motorkap geleund stonden twee Amerikaanse GI’s naar de 
verwarring om hen heen te kijken. Ze waren waarschijnlijk niet 
erg geïnteresseerd in dit toneel, dat ze al vaker moesten hebben 
gezien. Ook voor wie al deze menselijke wrakken waren of wat 
ze behoefden hadden ze weinig belangstelling. Ze stonden daar 
alleen te wachten tot de menigte zou slinken, zodat ze er met 
hun jeep uit konden komen en naar bed konden gaan. Maar 
voor ons waren het goden. Ze waren de verpersoonlijking van 
de bevrijders die wij ons gedroomd hadden: forse Amerikaanse 
soldaten in keurige uniformen, wier taal we konden verstaan, 
die konden antwoorden op onze ontelbare vragen, die ons zeker 
zouden kunnen vertellen hoe we uit deze hel konden geraken.
 We omringden hen en begonnen allemaal tegelijk te praten 
en een ogenblik kon niemand er iets wijs uit worden. Toen we 
beseften dat het hen verveelde en dat ze geen zin hadden in 
ons gezeur, deden we een ernstige poging om georganiseerd 
te werk te gaan. Een voor een namen we het woord en deden 
alles om onze goden gunstig te stemmen. Geconfronteerd met 
de oprechtheid en dringende noodzakelijkheid van onze vra-
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gen lieten ze zich vermurwen en werden vriendelijker. Van hen 
hoorden we voor het eerst dat het noorden van Nederland nog 
maar net was bevrijd. Dat was een grote teleurstelling. Ons laat-
ste nieuws was de aanval van de luchtlandingstroepen van 17 
september 1944 bij Arnhem geweest. We hadden aangenomen 
dat Holland vlak daarna was bevrijd van de gehate nazibezet-
ting, net als België en Frankrijk.
 De twee Belgische vrouwen liepen tevredengesteld door na-
dat ze hadden gehoord dat België vrij was, niet erg verwoest en 
op het ogenblik welvarend. Maar wij drieën bleven en de twee 
Amerikanen, nog verder ontdooid, nodigden ons uit in de jeep. 
Zo zaten we ongeveer een halfuur dicht op elkaar. Ze waren erg 
aardig. Hun antwoorden over de toestanden in Holland waren 
onhandig en ontwijkend, niet omdat ze niets wisten (een van 
hen liet zich de mededeling ontvallen dat er vanuit Den Haag 
V2’s waren afgeschoten en dat de stad zwaar gebombardeerd 
was), maar omdat ze ons wilden sparen. Ze waren blij toen ik 
om sigaretten vroeg – dat gaf hun een kans om het gesprek op 
iets anders te brengen. In de jeep en hun zakken vonden ze ne-
gen sigaretten voor ons. Ze verontschuldigden zich voor het feit 
dat ze zelf een half pakje hielden, ze wisten niet wanneer ze hun 
volgende rantsoen kregen. Ik stak er meteen een op en moest 
tot hun groot vermaak bekennen dat die naar hooi smaakte.
 Vervolgens maakten ze ons duidelijk dat we binnen de Rus-
sische linies zaten. Ze waren hier per ongeluk terechtgekomen 
als spits van een patrouille die verder was doorgedrongen dan 
de bedoeling was. Deze mededeling was moeilijk te accepteren. 
‘Hoe komen we hieruit en terug naar Holland?’ vroegen we. 
‘Wie gaat ons helpen als er geen Amerikaanse of Engelse troe-
pen in de buurt zijn?’
 Ze hadden geen antwoord, maar raadden ons aan te pro-
beren naar de Amerikaanse linies te komen. Als we daar een-
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maal waren zou er wel voor ons gezorgd worden. ‘We hebben 
al miljoenen mensen zoals jullie,’ voegde een van hen eraan 
toe. Het klonk niet erg hoopvol, maar het was het beste wat ze 
ons konden vertellen. Ze bevestigden ook een paar geruchten 
die we hadden gehoord. Ja, Roosevelt was dood. Ja, ze waren 
twee maanden geleden de Rijn overgetrokken. Ja, zij hadden 
ook gehoord dat Hitler dood was, maar ze wisten het niet ze-
ker. In elk geval capituleerden de nazi’s overal en de oorlog was 
voorbij, tenminste in grote lijnen. Ja, de Russen hadden Polen 
overstroomd en beheersten nu het hele land om ons heen. En 
zo ging het maar door. Vragen en antwoorden. We hadden de 
hele nacht door kunnen gaan, er was zoveel dat we niet wisten. 
Maar het was duidelijk dat zij door wilden. Ze gaven ons een 
paar souvenirs: een insigne van hun uitrusting (de Zesde Tank-
divisie), een dollarbiljet met hun handtekeningen (geschreven 
op het donkere gedeelte, ik ben er nooit in geslaagd de namen 
te ontcijferen), en een chocoladereep voor elk van ons. Meer 
omdat we het onszelf beloofd hadden dan omdat zij het wil-
den, zoenden we hen om de beurt. Zij hadden als overwinnaars 
waarschijnlijk overal de keuze uit de mooiste meisjes, waardoor 
ze niet in het minst in vogelverschrikkers zoals wij waren geïn-
teresseerd. Ze waren slechts bewogen door medelijden en door 
de goedheid van hun harten, en misschien een beetje door het 
feit dat wij hun taal spraken. Toen startten ze hun motor. De 
jeep reed langzaam weg door de menigte en wij stonden mid-
den op straat en sloegen treurig het vertrek van onze goden ga-
de.
 Maar niets kon ons die nacht terneergeslagen houden. De 
rusteloosheid, ontstaan uit onze lange opsluiting, dreef ons ver-
der. Wat wijzer en wat rijker met sigaretten en chocoladerepen 
gaven we elkaar een arm en liepen verder de straat in. Nu en 
dan stonden we stil om aan andere gevangenen te vragen wat 
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er gebeurde. Met tussenpozen riepen we: ‘Hollanders – zijn er 
hier nog Hollanders?’ Pas twee straten verder, bij de ingang van 
de mannengevangenis, kwam er eindelijk antwoord uit de me-
nigte. Een mannenstem riep: ‘Ja, ik ben Hollander. Waar zijn 
jullie?’
 Het kostte vijf minuten van voortdurend roepen en zoeken 
voor de stem bleek te behoren aan een lange, magere jonge-
man, die zijn armen wijd uitspreidde en ons alle drie in één 
grote omarming omhelsde. Hij moest een paar ogenblikken op 
onze schouders leunen voor hij zijn stem kon gebruiken. Zelfs 
toen had zijn stem een vreemde hoge klank. Hij zei: ‘O god, wat 
is het heerlijk om weer Hollands te spreken.’
 De volgende ogenblikken bestonden uit een vreemde afwis-
seling van heen en weer schuifelen en ontroering. We probeer-
den uit het gedrang te komen bij de muur van een huis, op het 
trottoir waar we rustig zouden kunnen praten zonder geduwd 
te worden. Tegelijkertijd wilden we zo graag meer over elkaar 
weten dat we vergaten door te lopen en vragen stelden waarop 
we de antwoorden niet konden horen, omdat van alle kanten 
mensen tegen ons aan botsten. Maar ten slotte zaten we op de 
vensterbank voor een winkelraam en Dries – want dat was zijn 
naam – vertelde ons zijn geschiedenis. Hij was gepakt toen hij 
had geprobeerd naar Engeland over te steken, was hij ter dood 
veroordeeld, in de NN-groep gestopt en van gevangenis naar 
gevangenis overgebracht, telkens als er een kleine kans was dat 
de geallieerden de stad waar hij zat onder de voet zouden lo-
pen. Tot zover kwam zijn geschiedenis overeen met de onze. 
Ook was hij ongeveer in dezelfde tijd als wij naar Waldheim 
gebracht. Het verschil was dat hij was gescheiden van de andere 
NN’ers en de laatste drie maanden had doorgebracht in het ge-
zelschap van twee Noorse smokkelaars, die van beroep vissers 
waren. Deze mannen, die heel vriendelijk waren, spraken geen 
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taal die Dries en hun andere celgenoot, een onbetrouwbare 
Duitse misdadiger, konden verstaan. Dries was die laatste lange 
maanden dus nog eenzamer geweest dan wij.
 Er was niet veel dat we voor hem konden doen, maar we kon-
den hem tenminste uit zijn eenzaamheid verlossen. Bijna in 
koor zeiden we: ‘Ga met ons mee en blijf bij ons’, en dat deed 
hij. Met z’n vieren begonnen we aan de terugweg. Onderweg 
vertelden we hem onze geschiedenis en dat we Fafa hadden 
om voor te zorgen. Hij verzekerde ons nog eens dat hij, wat hij 
ook had geprobeerd, geen contact met andere Hollanders in de 
mannengevangenis had kunnen krijgen. De menigte was uit-
gedund. Er liepen nog wel veel gevangenen rond en ongeveer 
evenveel Russische soldaten, maar we konden zonder moeite 
naast elkaar lopen. Toen ik naar de hemel keek realiseerde ik 
me dat de maan lang geleden ondergegaan moest zijn en dat 
de sterren aan het verbleken waren in de eerste grijze sluier van 
de morgenstond. Toen we de stoep naar de vrouwengevangenis 
opklommen, sloeg de kerkklok vier uur. We waren ongeveer vijf 
uur bevrijd!
 Fafa lag te doezelen toen we in onze hoekcel terugkwamen, 
maar was klaarwakker toen we Dries voorstelden. Het feit dat 
we nu een man in ons kleine gezin hadden vroeg om een nieuw 
feest, besloot ze. Daar stemden we tevreden mee in, zeker toen 
we ontdekten dat Dries al die tijd twee broden en een bus reu-
zel van een halve pond onder zijn arm had gehouden. Met het 
brood en de reuzel dronken we de rest van de wijn en Fafa, 
Dries en ik rookten een sigaret.
 Nel en Joke bedankten. Omdat ze nooit overtuigde rooksters 
waren geweest vonden ze dat ze ons dat genoegen maar moes-
ten laten. Daardoor hielden we vijf sigaretten en acht verfrom-
melde sigaren over, die we zorgvuldig wegborgen met de rest 
van het brood, de reuzel en de chocoladerepen. Daarna spreid-
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den we de vier matrassen uit die onze bank hadden gevormd. 
Tegen die tijd vielen we om van vermoeidheid. Nadat Nel, die 
het dichtst bij de deur lag, de knop van het licht aan de buiten-
kant had uitgedraaid, zonken we in onze eerste vrije slaap.
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Hoofdstuk 1  

November 1942

Eind 1942 zijn de negentienjarigen aan de beurt. Tewerkstelling in 
nazi-Duitsland voor 300.000 werkende jongeren. Via het Geweste-
lijk Arbeidsbureau word ik geselecteerd als Metallarbeiter voor Ham-
burg. De directie van de drukkerij waar ik sinds drie jaar werkzaam 
ben, spreekt haar leedwezen uit ten aanzien van deze niet te verhin-
deren gebeurtenis en laat houten koffers voor mij en vijf leeftijdsge-
noten timmeren, loodzwaar en praktisch onhanteerbaar. We krijgen 
een officiële ontslagbrief, opgesteld door het onnozele zoontje van 
een van de directieleden. Geen voorlichting over uitwijkmogelijkhe-
den, integendeel: waarschuwingen voor gevolgen van ondoordachte 
daden voor de drukkerij en onze familieleden.
 Zo gebeurt het dat mijn oudste broer en oudste zus mij en mijn 
koffer naar de trein richting Duitsland brengen. Ik zit in een oude 
trein, maar wel in een eersteklascoupé te midden van talrijke lotge-
noten. Mijn koffer wordt met de hulp van reisgenoten in een baga-
genet gedeponeerd. ‘Ik ben Fred van Santen,’ begint mijn buurman 
met een voorstellingsronde. Diverse familieleden zwaaien ons uit.
 De trein neemt een vreemde route. In plaats van noordwaarts, rij-
den we meer naar het zuiden. In Kaldenkirchen, net over de grens bij 
Venlo, stopt de trein. We moeten uitstappen en worden geacht onze 
bagage mee te nemen. De deksel van mijn koffer begeeft het en mijn 
schamele bezittingen belanden op het perron. ‘Kom,’ zegt Fred, ‘we 
krijgen wat te eten.’ Ik blijf nog even bij mijn koffer. Een stations-
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chef bekijkt mijn probleem. Hij loopt weg en komt dan terug met 
een hamer en wat spijkers, waarmee hij de deksel weer vasttimmert. 
Ik zeul mijn vracht in de richting van de plaats waar het eten wordt 
uitgereikt. Het blijkt Grünkohlsuppe te zijn, ook eind november 1942 
niet bepaald een lekkernij. Later zal ik leren dat Duitsers dit soort 
soep Quer durch den Garten noemen: dwars-door-de-tuinsoep.
 Daarna moeten we uren wachten.
 Na een schril fluitsignaal stappen we met onze bagage weer in de 
trein, die nu een noordelijkere route neemt. Het is inmiddels don-
ker en niemand heeft nog enig idee waar we zijn. We stoppen ner-
gens en we kunnen in het donker niets herkennen, maar dan wordt 
er flink geremd en komt de trein met schokken tot stilstand. Het 
duurt niet lang voordat we de oorzaak begrijpen. We horen overvlie-
gende vliegtuigen en afweergeschut. ‘Erg ver van de grens kunnen 
we nog niet zijn,’ zegt Fred veelbetekenend. Ik kijk hem aan en kijk 
dan naar mijn loodzware koffer. Hij is pienter genoeg om te begrij-
pen wat ik bedoel en heeft mijn blik gevolgd. ‘Achterlaten?’ mompelt 
hij. Maar het klinkt al iets minder ondernemend. Ik kies voor een 
compromis: ‘Laten we even uitstappen en buiten kijken wat er aan 
de hand is.’
 Dat doen we, als enigen. Behalve afweergeschut zien we nu ook 
zoeklichten, die langs vliegtuigen glijden en een vliegtuig in het snij-
vlak van elkaar kruisende stralen proberen te krijgen. De spoorbaan 
ligt iets hoger dan de ons omringende weiden. Dat veronderstellen 
we tenminste, want we zien niets. Aan een kant lijkt een sloot te zijn. 
Als we weer richting de trein lopen, horen we een piepend en kra-
kend geluid. We rennen in het donker naar de trein, Fred glijdt uit, 
maar is weer snel ter been. Niet snel genoeg; onze trein rijdt al. Met 
onze bagage. In het donker rennen we erachteraan en beginnen te 
schreeuwen: onze bagage! We horen een smak: mijn koffer. Even la-
ter volgt Freds tas. Daar staan we, in het pikkedonker. Nu weliswaar 
met onze bagage, maar waar zijn we?
 Het begint te regenen, het is eigenlijk meer natte sneeuw. Zonder 
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te weten waarheen beginnen we te lopen, ik met mijn koffer op mijn 
schouder. Na nog geen vijftig meter lopen we tegen prikkeldraad op, 
en voordat ik het weet valt mijn koffer erachter. Het is te hoog om 
eroverheen te reiken en mijn koffer te pakken; als hij er niet over-
heen kan, moet hij eronderdoor. Ik graai in de vrij harde aarde. Fred 
is druk in de weer met zijn doornatte broek en zijn beschadigde tas. 
Na een goed halfuur heb ik een kuil gegraven waardoor ik mijn koffer 
met veel moeite naar me toe kan trekken.
 We moeten een stad vinden en lopen verder in de richting waar 
de zoeklichten stonden. Het aantal spoorbanen groeit. Na een tijdje 
herkennen we in het priemende licht van nog een enkel zoeklicht 
uitlopers van perrons. We mijden het station, klimmen over diverse 
obstakels en komen in een stad. Geen straatverlichting, verduisterde 
ramen. We zijn bekaf en gaan even op mijn dichtgetimmerde koffer 
zitten om uit te hijgen en te overleggen wat we zullen doen; wat we 
moeten zeggen, wie het woord zal doen, voor wie we ons uitgeven, 
hoe we hier gekomen zijn. Volgens onze papieren zijn we onderweg 
naar Hamburg. Hoe verklaren we dat we in deze stad zijn, met baga-
ge en al? De gedeeltelijke waarheid vertellen? Dat we zijn uitgestapt 
en dat onze bagage naar buiten werd gegooid toen onze trein ging 
rijden? Eén ding is zeker: Hamburg moeten we niet noemen. Weg 
met die papieren. We voegen de daad bij het woord.
 ‘We komen hier om te werken,’ stel ik voor.
 ‘Gaan ze dat geloven?’
 ‘Weet jij wat beters? We zijn tenslotte naar Duitsland gelopen, niet 
naar Nederland.’
 ‘Dan moet jij ook maar het woord doen,’ zegt Fred, ‘jij spreekt ook 
beter Duits.’
 We horen voetstappen en plotseling richt iemand een felle lan-
taarn op ons. Een agent. Hij bekijkt ons lang en nauwkeurig en ik 
vertel hem in mijn beste Duits ons verhaal.
 ‘Ausgestiegen, ja?’ is alles wat hij zegt. ‘Und wo wollt ihr denn die 
Nacht über bleiben?’
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 ‘Hotel,’ zeg ik. ‘Wir haben Geld.’ Dat pleit kennelijk ook in na-
zi-Duitsland voor ons. Hij brengt ons naar een Gasthof en tegen voor-
uitbetaling van twaalf mark krijgen we een tweepersoonskamer. Noch 
Fred, noch ik heeft ooit onder een donzen dekbed gelegen; voordat 
we gaan slapen leggen we onze jassen over de dekbedden voor meer 
warmte. Een paar uur later worden we zwetend wakker, en kennen nu 
de geneugten van donzen dekbedden.
 Om halfacht worden we in onze slaap gestoord door een stevig ge-
bons. Onze agent staat voor de deur en maakt ons op vriendelijke 
maar niet mis te verstane wijze duidelijk dat hij ons wil begeleiden 
naar het Arbeitsamt van de stad Recklinghausen. Door tussenkomst 
van de waard wordt ons toegestaan een Butterbrot te eten en krijgen 
we een kopje surrogaatkoffie voorgezet.
 De waard is nieuwsgierig waar we vandaan komen en wat we wil-
len. ‘Die bring ich jetzt zum Arbeitsamt, die suchen Arbeit.’
 Ik sleep mijn koffer mee naar het Arbeitsamt, dat gelukkig niet 
ver weg ligt. Daar krijgen we formulieren, die we samen invullen. 
Fred heeft mijn hulp hard nodig, sommige vragen begrijpt hij niet. 
Van onze mulo-opleiding maak ik Abitur. Diploma’s worden niet ge-
vraagd. Ten slotte worden we naar verschillende kamers gestuurd.
 Ik kom terecht bij een op het oog aardige mevrouw, die vooral wil 
weten wat ik met ‘Handelskorrespondenz’ bedoel. Ik leg haar uit dat 
we in Nederland twee soorten diploma’s kennen: het zogenaamde 
‘associatiediploma’ en het ‘diploma van de vereniging van leraren’. Ik 
heb het laatste.
 Terwijl de vrouw mijn formulier doorleest, kijk ik om me heen. 
Een zakelijke kantoorruimte met twee schrijftafels. Stalen meubel-
tjes. Een beeltenis van Hitler aan de muur. Ik vraag me af of onze 
koningin vroeger in de directiekamer van de drukkerij heeft gehan-
gen, waar ik werkte en veel heb geleerd. Dat komt me nu van pas: de 
vrouw vraagt me wat ik kan. Ik som al het werk op dat ik sinds mijn 
eerste baantje bij de drukkerij heb gedaan. Ik was jongste bediende, 
manusje-van-alles, loopjongen, van de ene afdeling naar de andere, 
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dus van zetterij naar drukkerij, naar binderij, naar expeditie. Daar-
na assistent op de afdeling uitgeverij, veel typwerk, maar ook correc-
tiewerk voor catalogi, zelfs eindcorrector na een opleiding door een 
bekwame collega, loonadministratie, vervanger van de boekhouder 
tijdens ziekte, kortom, een allround opleiding, verbonden met een 
jaarlijkse opslag en een flink tantième.
 ‘U kunt dus goed typen,’ zegt ze vriendelijk. ‘Gaat u eens daar 
zitten.’ Ze wijst op een plaats achter een klein tafeltje, waarop een 
schrijfmachine staat. ‘We gaan samen een brief schrijven. Ik dicteer 
en u schrijft.’
 

Recklinghausen, 26 november 1942. Aan de directie van het verza-
melkamp Bergmannsglück, Hasselerstrasse, Gelsenkirchen-Has-
sel. Geachte kameraad Immermann. Uitroepteken. – Hebt u dat? 
– Aangaande uw verzoek van 14 november jl. hebben wij ons best 
gedaan een jonge, capabele en betrouwbare kantoorbediende voor 
uw kantoorafdeling te vinden. U zult wel begrijpen dat het ons niet 
is gelukt hiervoor een Duitser voor te dragen en aangezien we voor 
deze positie geen vrouwelijke arbeidskracht mogen aanbieden, 
denken we met de bezorger van deze brief, een Hollander, aan de 
door u gestelde eisen te voldoen. De heer Van Ravesteijn is gisteren 
vanuit Nederland in Recklinghausen gearriveerd en heeft zich hier 
bij het arbeidsbureau gemeld. We hebben zijn reisdocumenten en 
zijn pas gecontroleerd en beide in orde bevonden.
 Nieuwe alinea alstublieft – Wij verzoeken u de heer Van Ravesteijn 
een voorlopige aanstelling te geven met een proeftijd van drie 
maanden. Het salaris zou honderdvijfentwintig mark moeten 
bedragen, na de proeftijd te verhogen naar honderdvijftig mark. 
Inwoning en verpleging zou hem in het kamp moeten worden ge-
boden. Voor het overige gelden dezelfde bepalingen als voor vrij-
willige arbeidskrachten.
 Heil Hitler – uitroepteken.
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Terwijl de vrouw dicteert en ik moeite heb om alles goed te verstaan, 
foutloos te typen en bovendien een indeling van de brief te maken zo-
als ik dit voor mijn correspondentie-examen heb geleerd, krijg ik het 
flink warm en gaat er van alles door mijn hoofd. Ik krijg een salaris 
van honderdvijfentwintig mark. Dat is, als ik rekening houd met het 
koersverschil, niet veel meer dan de negentig gulden die ik in Neder-
land verdiende. En wat blijft er netto van over? Daar staat tegenover 
dat in het kamp wonen misschien gratis is. Wat me stoort is de laatste 
zin. Word ik beschouwd als vrijwilliger? Omdat Fred en ik ons hier 
gemeld hebben? Moet ik zeggen dat ik dienstverpflichtet ben en dan 
alsnog naar Hamburg?
 De vrouw onderbreekt mijn gedachtegang. ‘Nou, dat ziet er hele-
maal niet zo slecht uit. Een enkel foutje, maar dat komt natuurlijk 
ook door de vreemde schrijfmachine. Ik onderteken de brief, dan 
kunt u hem zelf meenemen en aan de heer Immermann geven, dat 
is de kampleider. U steekt hier de straat over, dan neemt u tram 15 
richting Gelsenkirchen-Buer. Na een klein uur bent u bij de halte 
Westerholt Sammelbahnhof. Dan bent u vlak bij het kamp.’ Ze geeft 
me geld voor de tram en wenst me een goede reis.
 Op de gang is Fred nergens te bekennen. ‘Zoekt u iemand?’ vraagt 
een meisje in het voorbijlopen. Uit haar antwoord maak ik op dat 
Fred hier eerder op mij heeft staan te wachten, en nu al een tijdje weg 
is.
 Even later zeul ik mijn koffer naar de tramhalte. In de tram zijn 
alle zitplaatsen bezet, ik ga in de overloop op mijn koffer zitten. Bij 
de Schaffnerin, zoals een conductrice hier heet, koop ik een kaartje. 
Ik vraag of ze me wil waarschuwen wanneer ik moet uitstappen. Ik 
moet gaan wennen aan conversaties in het Duits voeren, en de con-
ductrice is opvallend welbespraakt. ‘Dat is geen kwestie van willen, 
maar van kunnen,’ zegt ze. ‘Als ik toevallig in de buurt ben waar-
schuw ik u met plezier, maar de tram is lang en ik ben maar alleen.’
 Ik begin me voor de Duitse taal te interesseren. Die vrouw van het 
Arbeitsamt met haar brief, en nu deze conductrice; ligt het niveau 
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van taalbeheersing hier hoger dan in Nederland? Ik ben benieuwd 
hoe die kampleider zal zijn. En wat is het voor kamp; zouden er voor-
namelijk buitenlandse arbeiders zijn, net als ik dienstverpflichtet? Of 
vrijwilligers, echte nazi’s? En daar ga ik de administratie doen, of er 
althans bij helpen. Ik neem me voor mijn ogen goed open te houden. 
En dan die zin uit de brief over ‘inwoning en verpleging’. Hoezo ver-
pleging, Verpflegung? Ik ben niet ziek en ben het ook nooit geweest.
 Mijn Schaffnerin helpt me bij het uitstappen en wijst in de richting 
van een zijweg: die weg volgen, tot voorbij de mijn, dan ziet u het 
kamp vanzelf.
 De weg is lang en ik blijf even hijgend staan met mijn koffer. Veel 
arbeiders zijn onderweg naar hun werk, ze zijn bijna allemaal het-
zelfde gekleed, in het zwart. Tanige kerels zijn het, ze lopen met 
flinke passen en niemand spreekt een woord. Het lijkt wel een soort 
stille omgang. De stilte wordt doorbroken door een man. ‘Probleme?’ 
zegt hij in het voorbijgaan. ‘Mein Koffer,’ wijs ik. ‘Brauche Ruhe.’
 ‘Gib her,’ klinkt het rustig. Hij zet mijn loodzware koffer op zijn 
schouder en loopt net zo snel door als zo-even zonder koffer. Ik loop 
achter hem aan. Bij de ingang van de mijn, zeker driehonderd meter 
verder, zet hij mijn koffer weer neer. Verder moet ik het zelf opknap-
pen. Ik bedank de man uitvoerig en zijn antwoord treft me: ‘So sind 
wir in Deutschland.’ De ene Duitser is de andere niet.
 Kort hierna zie ik op een kruising van wegen vele barakken. Het 
kamp. Het hek bij de ingang staat open en een grindweg voert naar 
een stenen gebouwtje. Ik ga naar binnen, zie diverse deuren en be-
kijk de namen die erop staan. Bij de deur met lagerführer klop 
ik aan. ‘Herein,’ roept een luide stem. Mijn koffer laat ik in de gang 
staan. Vanachter een schrijfbureau staat een grote, imposante man 
op: Herr Immermann.
 ‘U bent ongetwijfeld de Hollander die door het Arbeitsamt in Reck-
linghausen gestuurd is.’
 ‘Ja,’ zeg ik, ‘mijn naam is Van Ravesteijn.’
 ‘Herr Asselt,’ roept hij naar achteren. Uit het aangrenzende kan-
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toor verschijnt een man van middelbare leeftijd, een beetje gebogen, 
grijs haar, zorgelijk kijkend.
 ‘Hier is de Hollander die door het arbeidsbureau is gestuurd. En 
verdomd snel; we hebben het verzoek nog niet ingediend of ze heb-
ben al iemand.’
 Vanzelfsprekend maak ik deze mensen niet wijzer dan ze zijn. Ze 
hoeven niet te weten dat ik uit de trein naar Hamburg ben gestapt, 
terwijl ik daar als metaalbewerker ingezet zou worden. Asselt schudt 
mijn hand. Hij heeft een kleine, zachte hand, en trekt die zo snel 
terug dat ik er een onaangenaam gevoel aan overhoud. ‘Komt u maar 
mee.’ Asselt loopt zijn kantoortje in en wijst me een bureau aan, mid-
den in de kamer, vlak voor een tweede deur die naar de gang voert. 
‘Dat wordt uw plaats, en ik zit hier.’
 ‘Hier’ is een groter bureau dat recht voor het enige raam staat en 
uitzicht biedt op de toegangsweg naar het kamp. Immermann komt 
binnen en vraagt: ‘Haben Sie denn schon eine Bleibe?’
 ‘Eine... Bleibe?’
 ‘Of u al huisvesting heeft,’ verduidelijkt Asselt. Als ik ontkennend 
antwoord, zeggen de heren dat ik in het kamp kan wonen en daar 
ook mijn Verpflegung kan krijgen. Het dringt nu tot me door dat 
Verpflegung ‘verzorging’ of ‘kost’ betekent – het kamp biedt kost en 
inwoning.
 Asselt loopt weg en komt even later terug met een man met een 
vriendelijk gezicht in een witte verplegersjas. ‘Dit is Herr Redding-
hausen, onze hospik. Hij zal u naar uw kamer begeleiden.’ Redding-
hausen reikt mij een stevige hand, pakt zonder aarzelen in de gang 
mijn koffer en loopt voor mij uit naar een barak tegenover het kantoor-
gebouw. ‘Ik breng u voorlopig even onder in de ziekenboeg, we moe-
ten uw kamer nog in orde maken. Zo snel hadden we u niet verwacht.’
 De ziekenboeg is een vrij grote ruimte met een onderzoektafel en 
twee bedden. Aan de muren hangen diverse gesloten kastjes. Het is 
er netjes en schoon. Reddinghausen begrijpt na één blik op mijn kof-
fer dat de deksel dichtgetimmerd is. ‘Dat hebben we zo voor elkaar.’ 
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Hij snelt weg en keert terug met twee stevige schroevendraaiers, die 
hij tussen de deksel en de koffer wringt. ‘De scharnieren zijn kapot,’ 
constateert hij. ‘Die hebben we niet op voorraad, die moet ik kopen. 
U kunt ze later wel betalen.’
 Reddinghausen vraagt naar mijn redenen om in Duitsland te gaan 
werken, kennelijk benieuwd naar wat voor vlees hij in de kuip heeft. 
Ik antwoord voorzichtig.
 ‘Ik werkte bij een drukkerij en ben toen als negentienjarige vrij-
gezel dienstverpflichtet. Toen heeft het Arbeitsamt me hierheen ge-
stuurd.’
 Ik hoor hem denken.
 ‘Sind alle 19-jährigen in Holland dienstverpflichtet?’ vraagt hij en 
kijkt me doordringend aan.
 ‘Voor zover ik weet wel. Ter vervanging van al die soldaten van 
Duitsland aan het front, denk ik.’
 ‘Und wie steht man in Holland zur deutschen Besetzung?’
 ‘Zoals u waarschijnlijk zou staan tegenover Hollanders als die uw 
land bezetten.’
 Hij lacht. ‘David und Goliath.’
 Ik wil van dit gesprek af. ‘Wie wonen er eigenlijk allemaal in dit 
kamp?’
 ‘Hoofdzakelijk Oost-Europese arbeiders. Uit Polen dus, en ook 
veel uit Oekraïne. Die werken in de mijn, vooral ondergronds. Er zijn 
ook een paar Hollanders en Belgen. Zij werken vooral voor een firma 
die voor de mijnen werkt. En dan is er nog het kamp met Russische 
krijgsgevangenen, maar daar hebben wij niets mee te maken, dat valt 
onder het leger. En er zijn nog een paar Russinnen in een kleine ba-
rak buiten ons kamp. Die doen naaiwerk.’
 Dat is iets heel anders dan de paar afdelingen van mijn vroegere 
drukkerij. ‘Is het mogelijk in het kamp rond te kijken?’ vraag ik. ‘Ik 
ben er erg nieuwgierig naar geworden.’
 ‘Ik geef u zo een rondleiding. Dan kunt u ook de desbetreffende 
verantwoordelijke leren kennen.’
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 Intussen heeft hij mijn koffer opengewrongen en kan ik me een 
beetje opfrissen. Daarna leidt hij me door het kamp. Het is inmid-
dels halfvier en het is koud. Er zijn veel barakken, allemaal groen 
geverfd. Elke barak heeft twee ingangen en vier, soms vijf vertrekken 
met stapelbedden. Een grote kolenkachel moet een vertrek verwar-
men, maar dat lukt niet al te best. Sommige kamers zijn leeg, hier en 
daar ligt iemand in een bed. Dat komt, zo wordt mij verteld, omdat 
onder de grond in drie ploegen wordt gewerkt: de dag-, middag- en 
nachtploeg. Elke ploeg heeft onder de grond een eigen taak. Hauer. 
Versatz und Rutsche. Ik leer mijn eerste Duitse mijnbouwwoorden. 
Ik neem me voor mijn tijd in Duitsland goed te gebruiken. Woorden 
leren, inzicht in het mijnbouwwezen krijgen. Ik heb een voorliefde 
voor taal en dit mijnbouwtaaltje is iets heel nieuws en specialistisch.
 We komen een tanige man tegen met een gezicht dat ongetwijfeld 
veel gezien en meegemaakt heeft. ‘Dit is Paul Gallisch,’ zegt Red-
dinghausen. ‘Hij is zo’n beetje onze tolk hier, want hij kan een beetje 
Pools en Russisch.’ Paul reikt mij de hand en beent meteen weg. 
‘Geen tijd,’ roept hij nog. ‘Ik moet iemand zoeken.’
 In de keuken zijn twee meisjes, Sophie en Ingrid. Sophie blijkt 
de dochter van Paul Gallisch te zijn. ‘Bij hen kunt u terecht als u 
straks uw avondmaaltijd ophaalt,’ zegt mijn begeleider. ‘En nu gaan 
we naar de keukenchef, Herr Müller.’ Midden in het kamp staat een 
soort woning met een aangrenzende kamer, die de voorraadruimte 
blijkt te zijn. De deur wordt geopend door de dochter van Müller, een 
mooie jonge vrouw die zeer uit de hoogte doet: ze weet niet of haar 
vader nu wel tijd heeft voor die Holländer. Ten slotte komt Müller 
toch tevoorschijn. Reddinghausen vertelt hem dat ik straks mijn eer-
ste avondmaal zal komen halen in de keuken.
 ‘Niet zonder kaart,’ blaft Müller en doet de deur dicht.
 ‘En dat was Herr Müller,’ knipoogt Reddinghausen. Hij legt de 
klemtoon op Herr. ‘Het is maar goed dat Schulz er niet is, die is nog 
een paar graadjes erger.’ Het valt me op dat hij ‘Schulz’ zegt; het is de 
eerste keer dat hij het ‘Herr’ weglaat. Ik kan daar niet lang bij stilstaan, 
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want nu word ik voorgesteld aan een forsgebouwde man met een op-
geblazen gezicht. Hij is kennelijk ziek. ‘Dat is Herr Senftleben.’
  ‘U bent nog jong,’ constateert Senftleben na een blik op mij. ‘Komt 
u hier werken? Ik ben vroeger Steiger geweest, Fahrsteiger, mijnar-
beider, om precies te zijn. Maar ik heb steenstoflongen en ben nu 
afgeschoven naar dit vervloekte kamp. Klusjesman... Ik hoop dat die 
rotoorlog vlug afgelopen is.’
 Ik voel medelijden met deze man, wiens carrière opeens was af-
gelopen en die nu werk moet doen dat niets met zijn opleiding te 
maken heeft. Aan de andere kant: wie niet, in deze tijd? Van mij werd 
verlangd dat ik metaal zou gaan bewerken!
 We komen terug in het kantoortje, waar Asselt een knipkaart voor 
mij in orde maakt voor de maand november. Hij legt me uit dat ik 
daarmee tweemaal per dag naar de keuken kan gaan: eenmaal ’s mid-
dags voor de warme maaltijd en eenmaal ’s avonds voor de brood-
maaltijd en, de volgende morgen, het ontbijt. Er wordt dan wat brood 
verstrekt en een beetje beleg, worst of kaas. Voor dranken moet ieder-
een zelf zorgen. Thee en koffie zijn sowieso schaarse artikelen en wat 
overblijft is limonade of iets dergelijks, nagemaakt bier of kraanwa-
ter.
 Dan gaan we richting het krijgsgevangenenkamp. Het vormt ei-
genlijk een geheel met ons kamp, het kamp van de Ostarbeiter. Het 
verschil is dat de krijgsgevangenen opgesloten zitten achter een dub-
bele afzetting van dik prikkeldraad tot een hoogte van zo’n drie meter. 
Tussen de beide draadversperringen loopt een smal pad, waar twee 
soldaten voortdurend patrouilleren in tegenovergestelde richtingen. 
Aan hun manier van lopen te zien, zijn ze afgekeurd voor frontdienst.
 Reddinghausen wil weer verder, maar ik blijf naar de soldaten kij-
ken. Zullen ze telkens even blijven staan als ze elkaar tegenkomen, 
of zullen ze zich strikt houden aan hun ongetwijfeld nauwkeurig om-
schreven instructies? Maar uiteindelijk trekt mijn partner me mee. 
‘Houd ze te vriend,’ raadt hij me aan. ‘Daar zijn we allemaal bij ge-
baat.’
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 We lopen het kamp uit en via een kort zijweggetje komen we bij 
een kleinere barak aan. Hier verblijven acht vrouwen uit de Oekraï-
ne, die naaiwerk verrichten voor alle kampbewoners.
 Reddinghausen loopt zonder te kloppen naar binnen en vertelt de 
vrouwen dat ik de nieuwe aanwinst op het kantoor ben. Het zijn jon-
ge vrouwen, meisjes eigenlijk. Ze zien er vrij armoedig uit, hoewel 
ze allemaal lange jurken dragen. Niemand zegt een woord. Ik stamel 
een ‘Guten Tag’, maar niemand reageert. Eenmaal weer buiten zegt 
Reddinghausen: ‘Tegen die Russen in het kamp zijn ze niet zo afwij-
zend. Het hele kamp naait die meiden.’
 Om vijf uur zijn we terug in de ziekenboeg, mijn tijdelijke verblijf, 
en neemt hij afscheid.
 ‘Morgen maken we uw kamer klaar. Dus, tot morgen.’
 Ik ben blij dat ik eindelijk even alleen ben en al die nieuwe indruk-
ken kan verwerken. Ik repeteer alle namen: Herr Asselt, mijn chef, 
Herr Immermann, de kampleider, Herr Reddinghausen, de hospik, 
Herr Müller, de keukenchef. Herr Senftleben, de gewezen mijnop-
zichter, Schulz, de man die kennelijk geen heer is, de keukenmeis-
jes Sophie en Ingrid en de Russische dames in de barak buiten het 
kamp. Ten slotte de soldaten van het krijgsgevangenenkamp, die ik te 
vriend moet houden.
 Het verschil met mijn vroegere kantoorbaantje is overweldigend. 
In Den Haag was het leven gericht op het leveren van prestaties en 
het behalen van diploma’s om wat meer geld te verdienen. Hier word 
ik omringd door allerlei soorten mensen in een weinig vriendelijke 
omgeving, die vooral gericht is op overleven. Ik besluit een dagboek 
bij te houden en tot mijn grote genoegen vind ik in een ladekastje pa-
pier en potlood. Ik noteer alleen feiten en ga niet over op filosofische 
overwegingen. Dat is voor later, als ik ouder en wijzer ben.
 Het is intussen al donker buiten, maar zonder problemen weet 
ik mijn weg naar de keuken te vinden. Er heeft zich al een flinke rij 
gevormd voor de balie, waar het avondeten wordt verstrekt. Sophie 
ziet me in de rij staan en roept dat ik dichterbij moet komen; mensen 
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van het kantoor hoeven niet in de rij staan. Ze neemt mijn kaart in 
ontvangst en bekijkt hem goed. ‘Hij is geldig vanaf 24 november, dus 
u krijgt vandaag een dubbele portie – van vandaag en gisteren.’ Die 
dubbele portie bestaat uit een half brood en een stuk Fleischwurst.
 ‘Heb je wat te drinken?’
 Als ik nee zeg, pakt Sophie een lege fles en vult die uit een kan met 
melk. ‘Zo, nu kan je er voorlopig even tegen. Als je problemen hebt, 
vraag je maar naar mij. Hoe heet jij eigenlijk?’
 Ik vertel haar mijn naam en bedank haar vriendelijk.
 ‘Kom morgenmiddag precies om twaalf uur. Dan is het nog niet zo 
druk en kan ik je beter helpen.’
 De middagmaaltijd is er vandaag bij ingeschoten, maar dat ge-
beurde in Nederland ook regelmatig. Alleen ging het toen om een 
boterham, en wordt er hier ’s middags warm gegeten. In een van de 
vele kastjes vind ik een mes en zelfs een bord. Met moeite snijd ik 
wat sneetjes af van het Duitse brood, dat heel anders is dan het weke 
Nederlandse oorlogsbrood, veel vaster, en het heeft een grijsbruine 
kleur. Ik snijd wat plakjes van mijn worst, een soort gekookte worst, 
maar minder hartig en veel steviger. Ik eet het halve brood op en 
drink de fles melk grotendeels leeg. Het is een nieuw gevoel: alleen 
zijn in een grote kamer in een uitgestrekt kamp. Het is doodstil; 
geen stemmen en geen verkeer. Ik zie alleen een flauw schijnsel 
van de zoeklichten van het krijgsgevangenenkamp, dat langs mijn 
kamer glijdt. Ik lees mijn aantekeningen van deze dag door, breng 
hier en daar wat wijzigingen aan en vul het aan met mijn keukenbe-
zoek.
 Het is intussen bijna tien uur en ik begin naar een goede nachtrust 
te verlangen. ‘Zal je goed je tanden poetsen?’ had mijn zus Anny me 
op het hart gedrukt. ‘Ja, Anny,’ zeg ik hardop, ‘je brave broertje gaat 
nu zijn tanden poetsen.’ Mijn stem klinkt hol in de grote ruimte en 
ik schrik van mijn eigen geluid. Voor het eerst sinds ik gisteren in de 
trein ben gestapt denk ik ook even aan het meisje dat ik op dansles 
heb leren kennen en met wie ik sinds ruim een jaar een min of meer 
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vaste relatie heb. Ook zij heet Anny. Toen de mannen op de eerste 
dansles een vrouw moesten vragen was zij mijn keuze geweest, en 
sinds die tijd was ze mijn vaste partner. Anny is een keurig meisje uit 
een goed katholiek gezin. Ik neem me voor haar snel te schrijven.
 Midden in de nacht schrik ik wakker. Geluid van voetstappen, niet 
van enkele maar van vele. Het blijken Russische krijgsgevangenen te 
zijn, ze worden begeleid door enkele Duitse soldaten en marcheren 
richting de poort. Als mijn ogen wat beter aan de duisternis buiten 
gewend zijn, zie ik dat ‘marcheren’ eerder een soort strompelen is. Ik 
begrijp dat de krijgsgevangenen onderweg zijn naar de mijn, het is 
de ochtendploeg.
 Vanaf dit tijdstip is het met de rust in het kamp definitief gedaan. 
Voortdurend gaan er nu ploegjes arbeiders naar hun werk. Dat zul-
len de bewoners zijn van de barakken, waarvan ik er enkele heb be-
keken.

Mijn dienst bij Asselt begint om acht uur en hoewel het pas halfzeven 
is, begin ik me te wassen en aan te kleden. Ik snijd een snee brood af 
en drink wat overgebleven melk erbij. Iets warms zou lekkerder zijn, 
maar ik ben gewend aan het gezegde thuis bij onvervulbare wensen: 
lieverkoekjes worden hier niet gebakken.
 Om vijf voor acht sta ik voor het kantoortje. De deur is dicht. Uit het 
tegenoverliggende gebouw verschijnt Müller, de keukenchef. ‘Guten 
Morgen, Herr Müller,’ roep ik. Müller hoort me niet of doet alsof.
 Precies om acht uur verschijnen zowel Herr Immermann als Herr 
Asselt. Tot mijn verbazing geven ze me allebei een hand. Ik word 
achter mijn bureau geïnstalleerd en mijn eerste taak bestaat uit het 
typen van knipkaarten voor alle kampbewoners voor de maaltijden. 
Elke kaart is een maand geldig en elke dag heeft twee vakjes: een ’s 
middags en een ’s avonds. De maand december is aan de beurt. Het 
is een beetje vervelend, simpel werk en toch moet ik goed opletten, 
want het zijn niet bepaald alledaagse namen die ik moet typen. Vele 
namen eindigen op ‘kowski’ of ‘zow.’ Ingrid uit de keuken brengt een 
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grote kan met surrogaatkoffie, die me goed smaakt, vooral omdat ik 
er net zoveel van kan drinken als ik wil.

De morgen vliegt voorbij en om twaalf uur gaat iedereen naar huis 
voor de middagmaaltijd. Ik zorg ervoor dat ik precies om twaalf uur 
bij Sophie in de keuken ben. Ze dirigeert me naar een klein hokje 
met een tafel en een paar stoelen. ‘Dat is ons hokje,’ zegt ze, ‘maar jij 
mag er ook eten.’ Ik krijg een bord voorgezet met stamppot en een 
beetje jus eroverheen. Aan de rand van het bord ligt iets wat op een 
stukje soepvlees lijkt.
 ‘Guten Appetit,’ zegt Sophie en weg is ze weer om de rij wachten-
den te bedienen. ‘Houd de deur dicht,’ roept ze nog. Het stukje soep-
vlees staart me aan en ik snijd er een ministukje van af. Het smaakt 
zoals het eruitziet. Ik snijd het in kleine stukjes en meng het vlees 
door de stamppot. Het is een soort boerenkool, en best eetbaar. In 
ieder geval beter dan de Grünkohlsuppe in Kaldenkirchen.
 Ik ben nu vrij tot twee uur en besluit de omgeving van het kamp te 
gaan bekijken. Direct naast het kamp ligt een langwerpig, betonnen 
bouwwerk met diverse vakken. De bouw ligt kennelijk stil. Ik heb 
geen benul wat dit moet voorstellen. Er is ook een prachtige bouw-
keet met een stenen onderbouw en een houten bovenbouw. Rondom 
zijn ramen. Ik gluur door een raam naar binnen. Het is helemaal 
leeg. Ik loop om de bouwkeet heen en bekijk ook de andere kanten. 
Diverse vertrekken en zelfs een wasgelegenheid, eigenlijk een com-
plete woning. Waarom woont hier niemand?
 Even verderop is een kruidenierszaak gevestigd. Ik probeer naar 
binnen te gaan, maar de winkel is dicht. Ook de kruidenier is tot twee 
uur vrij. Aan de overkant van de weg liggen keurige eengezinswonin-
gen met een aardig voortuintje en een flinke achtertuin. Na ongeveer 
een kwartier kom ik bij een bredere weg met verkeersborden, links 
gaat het naar Buer, rechts naar Dorsten. Op een hoek is een Wirt-
schaft, een café, Bergmannsheil genaamd. Alles staat hier in het teken 
van de mijnen. Het is hier kouder dan in Den Haag en mijn winterjas 
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is niet geheel berekend op deze temperaturen. Ik ga terug en tref in 
het kantoor Reddinghausen, mijn begeleider van gisteren. Hij zit bij 
de radio en draait aan de knoppen. ‘Af en toe moet je ook eens naar 
ander nieuws luisteren,’ zegt hij met een glimlach. ‘Wel goed kijken 
op welke zender de radio stond en precies terugzetten, anders krijg 
je gedonder.’ Ik moet denken aan de instructies van mijn oudere col-
lega Rouwenhorst, die me veel geleerd heeft tijdens de periode dat ik 
mocht corrigeren. ‘Denk erom,’ zei hij, ‘ze zullen net doen alsof ze 
aan jouw kant staan, en als je je dan blootgeeft, grijpen ze je.’
 Waarom zou Reddinghausen zonder mij naar een buitenlandse 
zender luisteren? Ik vraag voorzichtig: ‘Naar welke zender luisterde 
u?’ Maar hij ontwijkt mijn vraag. ‘Zorg dat je hier morgen om een 
uur bent, dan is Immermann er nooit.’ Hij laat me in Immermanns 
kantoor, waar ik me niet op m’n gemak voel, dus ga ik naar het kan-
toortje dat Asselt en ik delen.
 Nu pas valt het me op dat Reddinghausen me tutoyeerde, net als 
Sophie dat deed.

Het grootste deel van de middag ben ik bezig met achterstallig ar-
chiefwerk. Asselt heeft een drietal dozen vol met kopieën van brie-
ven, formulieren, aanvragen, rapporten en wat dies meer zij, die al-
lemaal netjes moeten worden opgeborgen in vele ordners. Vreselijk 
werk, maar ik lees veel van wat ik moet opbergen. Ik moet me een 
weg denken in het systeem van het kamp om alles op de juiste plaats 
te kunnen opbergen en heb in het begin veel vragen, maar al snel leer 
ik de gebruiken en kan ik zo goed als alles zonder hulp verstouwen.
 Om vijf uur klinkt een forse tik op de gangdeur, die meteen wordt 
geopend. Er stapt een man van een jaar of veertig naar binnen die 
zich voorstelt als Hermann Rahle, chauffeur van de directie van de 
Hibernia-mijnen. Hij gaat naast mij zitten en informeert waar ik van-
daan kom, wie ik ben, wat ik doe en waar ik woon. Als ik vertel dat 
ik in het kamp woon, begint hij te lachen. ‘Maar dat is toch onzin,’ 
roept hij. ‘Je kunt bij mij wonen. Voor dertig mark heb je bij mij een 
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mooie kamer. Je kan meteen meerijden, want ik moet toch nog naar 
de directie en mijn huis ligt aan de overkant.’
 Het gaat me een beetje te snel. ‘Maar ze zijn hier al een kamer voor 
me aan het inrichten.’
 ‘Geen zorgen, ik maak dat wel even in orde voor je.’ Hij beent weg 
naar de kampcommandant en komt binnen twee minuten weer te-
rug. ‘Alles in Ordnung, wir fahren jetzt.’
 Ik heb nog net tijd om mijn beruchte houten koffer uit het zieken-
zaaltje te halen. Rahle zet hem achter in een protserige directiewagen 
en op de tweede dag van mijn verblijf in Duitsland word ik met een 
particuliere chauffeur naar de wijk gereden waar het hogere perso-
neel van de mijn in keurige woningen is ondergebracht. Ik zit hoofd-
schuddend naast de chauffeur en vraag me af of mijn zus Anny dit 
verhaal zal kunnen geloven.
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Ze wilde het huis achterlaten zoals ze het twintig jaar 
geleden als jonge bruid had aangetroffen: zandvrij.
 Ze leek daar aardig in geslaagd, ondanks de storm 
die de voordeur belaagde als een wild dier, voorspeld 
door de kustwacht, zodat maatregelen getroffen konden 
worden: de ramen moesten kierloos gemaakt worden 
met oude kranten en plakband, zoals tijdens de oorlog 
tegen de luchtaanvallen door de Duitsers. Maar eigen-
lijk was het vechten tegen de bierkaai: de wind schoof 
altijd weer muurtjes zand over de korte, lage dijk de 
Dorpsstraat binnen, waarin zij het laatste huis bewoon-
de, vrijstaand en het dichtst bij zee.

Geleund tegen de voordeur overzag ze haar werk en 
voelde zich langzaam onzichtbaar worden, alsof ze er al 
niet meer was, geen herinnering meer maakte.
 Voldaan deed ze het bovenlicht uit en wachtte tot ze 
aan het donker gewend was, zodat haar hart weer rustig 
werd. Feilloos, als een blinde op bekend terrein, schui-
felde ze daarna de ruimte in, vond haar windjack en 
weekendtas bij de rechte stoel, keerde zich naar de ach-
terdeur die uitkwam op de binnenplaats en de schuur, 
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deed enkele stappen in die richting, stopte even en deed 
weer twee stappen terug, alsof ze haar vertrek oefende 
zonder één wankeling.
 Deze choreografie deed ze geregeld om uit het don-
ker te komen voor ze door het licht gegrepen kon wor-
den, een handeling die ze maar al te goed kende: in het 
herenhuis in Rotterdam verborg ze zich van jongs af 
aan in kelder en kasten, lichtschuw, geluidschuw, God-
schuw. Meestal werd haar afwezigheid pas opgemerkt 
wanneer de uitgebreide familie aan tafel zat, even aan 
God gevraagd werd de komende maaltijd te zegenen, 
wat dan uitgesteld moest worden om voor de zoveelste 
keer het jongste familielid te gaan zoeken, wat soms zo-
veel tijd in beslag nam dat de soep opnieuw opgewarmd 
moest worden.
 ‘Waarom verberg je je toch altijd zo voor God, Theo-
dora?’ vroeg haar vader, de dominee, steevast. ‘God ziet 
alles, hoor. Ook jou in jouw klein hoekje, zoals het liedje 
ons leert. God heeft wel wat beters te doen. Maar laten 
we de rollen weer eens omdraaien: ga maar in de hoek 
staan en zoek Hém.’
 Haar zwijgen en donkere blik verontrustten de do-
minee, waardoor hij steun zocht bij de anderen aan ta-
fel: zijn stille echtgenote, zijn vader, zijn moeder, zijn 
zoons en de geregeld aanzittende gasten zoals collega’s 
en buren. Meestal stond ze al in het donkerste hoekje 
van de eetkamer voor er iemand antwoord kon geven, 
blind en doof voor wat er komen kon.
 Bij de tweede gang stond haar grootmoeder meest-
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al op om voor haar kleinkind een bord op te scheppen, 
haar bij de hand te nemen en de eetkamer te verlaten.
 ‘Bij een maaltijd hoort altijd een dankgebed, moe-
der!’ riep haar vader hen dan na. ‘Ik hoop dat u het haar 
leert zoals u dat vroeger mij leerde,’ vervolgde hij, ei-
genlijk meer voor de mensen aan tafel, van wie sommi-
gen blijkbaar dezelfde herinnering hadden en knikten.
 Als twee doven liepen ze de trappen op naar de zolder 
en het kleinste kamertje van het grote huis, meer een 
ruime garderobekast, waar afgedankte spullen stonden, 
onder andere het kinderledikant, waar de broers aan 
ontgroeid waren, maar waar zij zich onvindbaar voelde 
voor de God van haar vader. 
 Haar stille moeder stak iedere avond haar hoofd uit 
het trapgat om haar welterusten te wensen, schichtig en 
haastig alsof ze betrapt kon worden.
 Daar in het ledikant, zonder licht te maken, voerde 
de oude vrouw dan het kind, dat als een jonge spreeuw 
de mond wijd openhield.
 Ook toen er van rol gewisseld werd en zij haar groot-
moeder moest voeren, die dement en incontinent, half 
zittend in het ledikant paste, tot zij geen licht meer ver-
droeg en stierf; hand in hand had ze haar enige vrien-
din helpen doodgaan, terwijl er beneden in de herenka-
mer bij het harmonium ‘Blijf bij mij, Heer, de avond is 
nabij’ gezongen werd. Om de paar minuten kwam een 
van de zangers de trappen opgeklommen om te vragen 
hoe de zaak ervoor stond. Haar vader zou de laatste in 
de rij worden. Toen hij zijn dochter zag huilen, door het 
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glinsteren van haar tranen in het zuinige licht van de 
overloop, probeerde hij haar te troosten: ‘Waarom huil 
je, Theodora? Ze ligt in Jezus’ armen. Ze ziet straks het 
Licht Gods en dat zal heel wat sterker zijn dan het licht 
in dit hokje. Mag ik...?’
 Ze was net te laat geweest om hem tegen te houden 
bij het aandoen van het kastlicht, dat de ruimte in be-
slag nam. Op dat moment gaf haar grootmoeder met 
twee duidelijk hoorbare zuchten de geest. 
 Dat ontging de dominee niet, hij trok haar weg bij 
het sterfbed om zich met een schreeuw op zijn moe-
der te storten: ‘Vergeef me, moeder. Geef me een teken 
dat u me hebt vergeven.’ Snikkend greep hij haar bleke 
handen en legde die op zijn hoofd, smekend om haar 
zegen.
 Intussen waren de andere zangers zingend boven-
gekomen en verdrongen elkaar op de schemerige over-
loop. De collega-dominee, tevens buurman, ontfermde 
zich over zijn broeder-in-de-Heer, tilde hem voorzichtig 
van de overledene en zette hem op een stoel aan het 
voeteneind van het ledikant. 
 Toen de buurvrouw de aanwezigen vroeg ruimte te 
maken voor degene die de dode zou afleggen, waagde 
Theodora vanuit de donkerste schaduw in het licht te 
stappen.
 ‘Wat doe jij hier nog, Theo?’ vroeg de buurvrouw ge-
irriteerd.
 ‘Ik ga hier dadelijk de gestorvene afleggen. Ik hou niet 
van pottenkijkers, dus wegwezen.’ Ze maakte aanstalten 
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de benodigdheden voor de aflegging te gaan halen. 
 Theo herinnerde zich nog goed hoe verbaasd ze zelf 
was over hoe ze haar zenuwen in bedwang had en de 
juiste woorden bij de hand, hoe ze een gevecht aanging 
dat een leven zou duren.
 ‘Alleen familieleden hebben het recht mij Theo te 
noemen, mevrouw.’ 
 De buurvrouw hield haar pas in: ‘Wat zei je?’
 ‘U heeft mij best verstaan, anders was u wel doorge-
lopen,’ zei Theodora iets dichter bij het ledikant. 
 ‘Ik heb de afkorting van je naam altijd onbehoorlijk 
gevonden tegenover onze Schepper,’ stamelde de buur-
vrouw in het omdraaien. 
 ‘En waarom? Omdat ik een vrouw ben,’ vroeg Theo, 
‘die haar plaats zou moeten weten?’ Ze wilde verder 
lopen, waardoor enkele omstanders uiteenweken. ‘Ik 
weet niet of u begrepen heeft dat mijn plaats hier is, 
en op mijn grootmoeder na heeft hier niemand iets te 
zoeken.’
 ‘Ik kan haar onmogelijk verplaatsen, dat is ongebrui-
kelijk. Je hebt geen idee hoe snel rigor mortis intreedt, 
hoe zou je ook...’ 
 ‘O, misschien is het dan leerzaam voor alle aanwezi-
gen en vooral voor mij, “in mijn klein hoekje”, omdat ik 
het zeker nodig zal hebben, als jongste in de familie.’
 Ze had niet één woord benadrukt, omzeilde kalm 
de trieste ernst van alles; intieme handelingen hielpen 
daarbij, zoals het verder dichtdrukken van de geloken 
ogen van haar grootmoeder, haar gevouwen handen op 
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haar borst beter schikken en tot slot haar gezicht ver-
bergen onder een schoon servet, na een korte aarzeling, 
omdat ze meende een glimlachje te zien rond de spier-
witte lippen.
 Er groeide een diepe stilte, die na een tijdje rijp was 
om verscheurd te worden door iets volkomen tegenstrij-
digs: een schaterlach, even intens als de stilte, klonk als 
een ontploffing, begeleid door een enthousiast applaus 
dat pas ophield door de kaakslag die de buurvrouw haar 
zoon toediende.
 Het geluid van de schaterlach herinnerde Theo zich 
als het aanslaan van een hond, hol beginnend en eindi-
gend in een soort gekef, een klank die haar nooit meer 
zou verlaten, als een persoonlijke fanfare die haar ver-
dere leven zou begeleiden en op de sterfdag van haar 
grootmoeder begon, toen ze ten overstaan van alle 
aanwezigen het kastlicht uitdeed, zodat iedereen snel 
vertrok, de steile trappen af naar de herenkamer waar 
haar grootvader had gestaan, gehinderd door zijn angi-
na pectoris, ontredderd, omdat hij het sterven van zijn 
vrouw niet had gehaald.
 ‘Stort over mij Uw zegen, doop mij met Uw Geest,’ 
klonk het uit de diepte van het huis.

Ze had de buurjongen niet direct zien staan door haar 
tranen heen, in de dichte schemer tussen koffers en do-
zen, schimmig, bijna een verschijning die paste in de 
dag van dood en verdriet.
 Niettemin greep ze zich vast aan het ledikant, dat een 
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verdedigend geluid maakte, waardoor hij moest lachen 
– nooit eerder had ze dat keffen gehoord; zacht klinkend 
had het iets ontwapenends, als een persoonlijk signaal, 
alleen bestemd voor hen die de eigenaar vertrouwden.
 ‘Leuk hok,’ waren de eerste woorden die ze hem 
hoorde zeggen. ‘Wel wat krap voor twee personen, lijkt 
me, maar met een beetje inschikken...’ Daar moest hij 
weer om lachen, iets luider nu, waarin ze de schaterlach 
duidelijk terug hoorde. 
 ‘Ik herkende je niet zo gauw,’ zei ze. 
 ‘Logisch, zo in het donker.’ Op de tast kwam hij iets 
dichterbij, wat ze beantwoordde door een paar passen 
terug te doen.
 ‘Ik doe je niks, hoor. Bovendien is het bed bezet.’ Dat 
vond hij van zichzelf heel geestig en hij kefte het uit.
 ‘Niet zo hard, joh, dadelijk hoort je moeder je nog,’ 
zei ze op de trap wijzend.
 ‘Ach Jezus, ja, je hebt gelijk. Mijn moeder heeft losse 
handjes, altijd gehad, maar één keer per dag is genoeg.’
 ‘Wat? Wat zeg je toch allemaal?’ vroeg ze ongelovig.
 ‘Hier ligt de eerste dode die ik zie, althans, als jij het 
licht aandoet. Dan is de confrontatie met ieders lot com-
pleet.’
 ‘Nee,’ zei ze dapper. 
 ‘Ook goed,’ klonk het toen, terwijl hij het lontje van 
zijn aansteker aanknipte en tussen hen in hield.
 Ze keken elkaar voor het eerst in de ogen.
 ‘Je moeder heeft je goed geraakt,’ was het enige wat 
ze uitbracht.
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 ‘Nu háár gezicht, dan staan we quitte.’ Hij hield de 
aansteker boven het ledikant.
 Waarom ze het linnen servet toch weg had genomen, 
begreep ze eigenlijk nog steeds niet goed. Uit het ge-
zicht van haar grootmoeder was elk spoor van leven ver-
dwenen. Iets tijdloos deed hen beiden stil zijn.
 ‘Als mijn vader wist dat ik rookte, zou hij me tot moes 
slaan,’ zei hij na een tijdje.
 ‘Als de mijne wist dat jij hier bij mij was, zou hij mij 
een week op water en brood zetten.’
 Hij reageerde met een kefje en blies het vlammetje 
uit, waar zij weer om moest lachen. Ze lachten toen sa-
men. Ze kon zich niet herinneren dat ze dat ooit met 
iemand gedaan had: stilletjes samen lachen. Het had 
iets geheimzinnigs.
 ‘Gek eigenlijk dat ik je nooit eerder heb horen lachen. 
We wonen zowat onder één dak,’ zei ze.
 ‘Thuis valt ook weinig te lachen. Bij jullie wel dan?’
 ‘Wij hadden een papegaai die halleluja kon zeggen. 
Dat was wel grappig.’
 Ze bedekte de dode weer met het servet.
 ‘Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus lachte, van-
daar dus. Denk ik.’
 In de stilte die toen volgde voelde ze hem dichterbij 
komen, maar ze trok zich niet terug. 
 ‘Hoe heet je toch?’ vroeg ze zacht.
 ‘Jij heet Theo, hè?’ Ze knikte. ‘Ik heet Job, die van 
die mestvaalt, je weet wel. Iedere zondag zie ik jou twee 
keer in de kerk.’
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 Z’n adem ging nu sneller, met nauwelijks hoorbare 
piepjes.
 ‘Ik zie jou nooit. Waarom niet?’ zei ze.
 ‘Dat klopt. Ik zit altijd boven bij Gerard, de organist, 
die help ik met lucht en knoppen. Ik weet hoe je eruit-
ziet, ook in het donker.’
 ‘Ik hoor je alleen. Je piept.’ 
 ‘Ja, kan, ik ben geboren met een chronische bronchi-
tis.’

Toen ze iemand boven hoorden komen glipte de jongen 
geruisloos terug tussen de koffers en dozen. Zij was 
snel bij het trapgat waarin haar stille moeder verscheen 
en een dienblad met twee bekers chocolademelk en bo-
terhammen op de overloop schoof. Ze hurkte verbaasd, 
wilde iets zeggen, maar haar moeder was haar voor 
door een wijsvinger op haar lippen te leggen.
 ‘Dank je, mam. Dat was toch niet nodig, mam, en 
zoveel,’ fluisterde ze. Haar moeder gluurde langs haar 
het donker in. 
 ‘De begrafenisondernemer komt grootmoeder over 
een uur halen. Daar wordt ze ook afgelegd. Dat zeggen 
ze tenminste.’
 Wat ze nooit van haar moeder had verwacht was die 
handkus die ze haar toeblies voor ze verdween.

Een slippende auto in het rulle zand voor het huis on-
derbrak haar gepeins. Ze hoorde mannen schreeuwen 
om boven het geloei van de storm verstaanbaar te zijn, 
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ze trokken aan deuren en ramen, liepen daarna naar de 
schuur op de binnenplaats en controleerden de grote 
deuren waarvan één niet op slot bleek. Ze schrok, was 
haast van haar plek gekomen, aarzelde toch vanwege 
de kleren die ze droeg, wat op een vertrek zou kunnen 
lijken, ook al zou de storm dat onmogelijk maken. Er 
werd op de keukendeur gebonsd. Automatisch kroop 
ze ineen op de rechte stoel toen een schijnwerper door 
de afgeplakte vensters probeerde te dringen. Na een 
schreeuwende telefonade met de kustwacht vertrokken 
ze. 
 ‘De schuur! Wat stom van me,’ kreunde ze. Verstijfd 
stond ze op, manoeuvreerde tussen de meubels door 
richting gang en keuken, waar ze niet direct merkte dat 
zeewater bezit had genomen van mat en tegels.
 Door het kijkgaatje in de keukendeur zag ze dat een 
schuurdeur met balken stormveilig was gemaakt. Het 
opgestuwde zand was al voldoende geweest om een en-
tree te belemmeren. Om straks haar fiets te pakken zou 
ze al een uur scheppen nodig hebben. Stel dat de storm 
haar fiets had gegrepen en meegesleurd, de zee in! Dan 
zou ze haar vertrek hebben moeten uitstellen, want te 
voet ging ze die afstanden nooit, zelfs niet met wind in 
de rug; dagtochten langs de zee, langs drie dorpen, waar 
ze, indien nodig, in de telefooncellen de kustwacht in-
formeerde over weggeslagen duinwanden, omgeslagen 
waarschuwingsborden op de golfbrekers, aangespoelde 
scheepsladingen, olieverlies, gave of incomplete licha-
men van drenkelingen. En dat tweemaal per week. Zon-
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der fiets zou ze ook niet herkend worden, zonder haar 
motorbril en verrekijker evenmin. Ze vond haar werk 
zinvol, al bracht het haar niets op, alleen waardering 
van de kust- en vogelwacht. De laatste voor de mede-
delingen over broedtijd en vogeltrek. Ook was ze trots 
op de bijnaam die vrachtwagenchauffeurs haar hadden 
gegeven wanneer ze haar vanuit het Noorden, in hun 
wagens vol vis, meenamen, met fiets en al, en haar ter 
hoogte van haar dorp dropten: de Zeester. Vaak ver-
kleumd kroop ze dan in hun warme cabines, dronk van 
hun koffie, viel soms in slaap. In de plaatselijke krant 
werd over haar geschreven als ‘die bijzondere vrouw 
uit dat bijzondere huis aan het eind van de Dorpsstraat, 
vrijstaand en het dichtst bij zee’.
 Pas bij het omdraaien ontdekte ze het binnenstro-
mende zeewater. Ongerust vond ze op de tast de twee 
dikke Perzische tapijten bij de haard, sleepte ze naar de 
voordeur om de drempel te verhogen.
 Ineens meende ze op de eerste verdieping bonkge-
luiden te horen die haar even deden denken aan intie-
me zaken die ooit in het grote bed plaatsvonden, maar 
haar nu als volkomen onwaarschijnlijk voorkwamen. 
Straks zou ze Job nog horen roepen om haar zoals altijd 
voor de keus te stellen te vrijen of te dansen. Ze had 
meestal voor beide gekozen, waar dan een kefconcert 
op volgde. Het gepiep en gebonk stopte tegelijk met de 
ongelijke stiltes in de storm, die bedreigender waren 
dan die constante cycloonachtige razernij, die haar deed 
denken aan de bommenwerpers boven Rotterdam, in 
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die schitterende meimaand, laag over het huis sche-
rend, om niet veel later hun lading boven het centrum 
van de stad te lossen. Die pauzes tussen de aanvallen 
waren angstaanjagender dan de inslagen zelf; de angst 
zelf slachtoffer te worden was alsof je geest uit je weg-
liep en jij bleef staan, een executie die je tegelijk zag en 
onderging. Ze werd eraan herinnerd alsof het gisteren 
was gebeurd. Ze werd ook herinnerd aan hoe haar va-
der, als hij de bommenwerpers hoorde aanvliegen, heel 
luid begon te zingen om de duivel-in-persoon te bezwe-
ren. Ze probeerde de teksten te vergeten, maar ‘Ik lag 
gekneld in banden van de dood, daar angst des hels mij 
alle troost deed missen; ik was uitgeteerd maar Hij zag 
op mij neder’ leek in haar brein gegrift. Wie het lied 
kende viel onmiddellijk in, luider dan haar vader – Jobs 
ouders, trouwe ouderlingen met hun vrouwen – terwijl 
haar stille moeder, met rode ogen van het huilen omdat 
haar twee zonen kortgeleden waren opgeroepen voor de 
mobilisatie, dunne boterhammetjes serveerde. Toen ze 
bij haar kwam, gaf ze een niet mis te verstaan hoofd-
knikje richting de keuken. Met twee boterhammetjes 
rende ze erheen en zag Job op het balkon staan, tussen 
vuilnisemmers en lege bloempotten. Zijn ogen lichtten 
op toen hij haar zag.
 ‘Ik weet er nog één, Theo!’ riep hij en acteerde daar-
na alsof beneden in de binnentuinen publiek stond en 
zong: ‘Wordt soms de zondelust wakker in mij, dus ook 
door tegenspoed: nader tot U.’
 Er dreigde weer een bommenwerper aan te vliegen. 
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Ze wilde naar binnen vluchten, maar hij hield haar 
vast, drukte haar tegen de muur met zijn handen op 
haar oren, terwijl de immense schaduw over hen heen 
schoof.
 Toen ze haar ogen weer opendeed, waren de zijne 
dicht bij haar, omdat hij haar kuste. Pas toen het geluid 
helemaal weg was, maakte ze zich van hem los.
 ‘Waarom ben jij niet opgeroepen zoals mijn broers?’
 ‘Afgekeurd,’ zei hij en zocht naar een sigaret. ‘Door 
mijn eigen lucht en knoppen, je weet wel, hier,’ en hij 
wees op zijn borst.
 Ze duwde hem een boterhammetje in zijn lege hand.
 ‘Ik heb je gemist al die weken, waar zat je toch?’ vroeg 
ze. 
 Hij nam een hap.
 ‘Je ouders waren best ongerust,’ ging ze verder.
 ‘O ja? Het is niet waar,’ kefte hij.
 ‘Ze waren trouwens meer bij ons dan in hun eigen 
huis. En maar naar mij kijken, alsof ik wist waar je zat. 
Ja! Ze hebben zelfs zondags voor je gebeden, met de 
hele gemeente.’
 ‘Ik ben verdomme zeventien! Bijna achttien!’
 ‘Dat is nog geen eenentwintig, Job.’
 ‘Ik stik nog eens in die heilige troep, Theo. Het hangt 
me kilometers de keel uit. Ik doe niet meer mee, ook 
niet met lucht en knoppen. Ik heb het Gerard al verteld. 
Hij begreep me helemaal. Hij gaf me interessante lite-
ratuur te lezen over een nieuwe beweging in Holland.’ 
Hij at en rookte tegelijk.
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 ‘Ik wil leren terugslaan. Mijn ouders, die me altijd 
laten merken hoe teleurgesteld ze in me zijn, mijn le-
raren, die me bij de beurten altijd overslaan, de Joodse 
jongens van de overkant die me altijd pesten met mijn 
gekef en mijn gepiep, als we buitenspelen. Ik wil ze al-
lemaal aankunnen en me niet langer afvragen wat ik 
kan!’
 ‘Maar het is oorlog, Job. Oorlog!’ probeerde ze.
 ‘Precies! Ik wil klaar zijn als die is afgelopen. Om jou, 
Theo. Alleen om jou!’
 Hij gaf haar de boterham terug en hield zijn aanste-
ker, die hij op zolder in het donker gebruikte, vlak voor 
haar gezicht. ‘Ik had nog nooit iemand ontmoet die me 
aankeek, écht aankeek, die me zag staan. Nooit!’
 ‘Maar...’ probeerde ze opnieuw. 
 ‘De meeste mensen kijken altijd van me weg. Je hebt 
geen idee op hoeveel manieren dat kan. Deze aanste-
ker heeft me geluk gebracht. Wacht op me, Theo, alsje-
blieft? Voor jou alleen moet ik iets worden. Alleen voor 
jou.’
 Er naderde van ver opnieuw een bommenwerper, 
zacht grommend. Job stak z’n vinger in de lucht. 
 ‘Hoor. Het is toch altijd weer een wonder hoe ze die 
dingen de lucht in krijgen, en houden! Schitterend! Een 
Heinkel iii. Duitse makelij. Daar kan geen andere na-
tie tegenop.’
 Hij ging iets dichter bij haar staan, raakte haar met 
een vinger aan, haast voorzichtig. 
 ‘Ik duik weer even onder, Theo, wat iets in me teweeg-
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brengt, wat iets met me doet, wat iets van me maakt...’
 ‘Maar waar dan?’ vroeg ze snel.
 ‘In een soort... in een kader... zoiets, ja.’
 Ineens werd hij nerveus. 
 ‘Ga naar binnen, voordat we met z’n tweeën van het 
balkon vallen.’
 Hij wilde haar nog zoenen, maar ze ontweek hem.
 ‘Wat voor merk sigaretten rook je toch?’
 ‘Duits. Kost me maar een habbekrats.’
 Het vliegtuig kwam dichterbij. Hij liep naar de keu-
kendeur en keek naar binnen.
 ‘Je moeder heeft zeker verklapt waar je me kon vin-
den, hè?’
 Ze bleef verward staan.
 ‘Zo’n moeder had ik moeten hebben!’
 Voor ze iets kon vragen was hij verdwenen.
 Hij had de deur open laten staan. Langzaam nader-
de ze de keuken en zag haar moeder staan, bij het aan-
recht, alleen. Ze had een glaasje in de ene hand, met 
advocaat, en een lepeltje in de andere hand. Zonder op 
te kijken lepelde ze de gele lekkernij naar binnen, zelfs 
toen een Heinkel iii brullend overvloog.

Ze had water opgezet voor thee. Ze verruilde haar 
schoenen voor laarzen, waarin ze altijd buiten werkte, 
of bij eb in zee, waarmee ze de glanzende golfbrekers 
op liep tot aan het einde, waardoor ze zich op een schip 
waande, wegvoer van het huis, het erf, de schuur, de 
straat, het dorp...
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Sobibór

Het was veertig jaar na de beëindiging van de Twee‑

de Wereldoorlog. Ik was op de boekenafdeling van 

een warenhuis en bladerde in een boek over Sobibór. 

Naast mij stond een oudere man. Hij bekeek hetzelf‑

de boek.

 Een deel van mijn familie is daar vergast. Twee 

zussen van mijn vader, hun echtgenoten en drie van 

hun kinderen. Wij kenden de datum: 11 juni 1943. Al‑

le zeven tegelijk, op de dag van aankomst. Het kan 

maar één ding betekenen: de gaskamer.

 Plotseling sprak de man me aan: ‘Mijn vrouw is 

daar omgekomen,’ zei hij. ‘Ze is door de Duitsers uit 

ons huis gehaald. Ze was nog zo jong. We waren net 

getrouwd, vlak voor de uitvaardiging van de rassen‑

wetten. Ik ben nog naar het hoofdkwartier van de SS 

in de Euterpestraat gegaan om te smeken haar weer 

vrij te laten.’

 De man vertelde hoe hij in gevecht met de SS’ers 

was geraakt. Hij was geschopt en geslagen. Toen hij 

72



106

het opgaf en het kantoor verliet riepen ze ‘Juden‑

freund!’ Zijn scheenbeen bleek gebroken.

 ‘Bent u later weer getrouwd?’ vroeg ik na een tijd‑

je.

 Dat was niet het geval. ‘Ik kon haar niet vergeten,’ 

zei hij.

Ik legde mijn hand op de arm van de man en zo ston‑

den wij elkaar enkele seconden in de ogen te kijken, 

te midden van de menigte op de boekenafdeling van 

het warenhuis. Even later gingen wij ieder een ande‑

re kant op.
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De kerk

Hij vertelde me dat hij iedere zondag meeging naar 

de kerk. In de kleine gemeenschap van het dorp waar 

hij was ondergedoken moest je vooral geen aandacht 

trekken door een afwijkend gedragspatroon. Hij ging 

door voor een neef en noemde het echtpaar dat hem 

had opgenomen oom en tante.

 Op een zondag, voordat de preek begon, kondig‑

de de dominee vanaf de kansel aan: ‘Ik moet u waar‑

schuwen, aan het eind van de dienst zal een controle 

gehouden worden bij de uitgang. Degenen die dit 

aangaat doen er goed aan de kerk nu te verlaten.’ Het 

was een dappere en gevaarlijke verklaring.

 Het was 1944. Hoe langer de oorlog voortduur‑

de, hoe meer Duitse mannen werden opgeroepen 

voor militaire dienst. Arbeiders die werkzaam wa‑

ren in de wapenfabrieken werden opgeroepen en 

vervangen door mannen uit de door Duitsland be‑

zette gebieden. Zij die aan deze tewerkstelling wil‑

den ontkomen doken onder. De waarschuwing van 
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de predikant was vooral bedoeld voor deze mensen.

 Verscheidene jongemannen stonden op en verlie‑

ten de kerk. Het waren voornamelijk studenten die 

naar dit afgelegen gebied waren getrokken en nu bij 

de boeren op het land werkten.

 Maar de dertienjarige jongen vond dat dit hem ook 

aanging. Vertwijfeld keek hij op naar zijn tante en 

maakte aanstalten op te staan. Deze drukte hem te‑

rug op de bank en fluisterde hem toe: ‘Blijf zitten. Als 

je nu opstaat weet iedereen hier dat je Joods bent!’ 

Als verstijfd en met kloppend hart zat hij de kerk‑

dienst uit.

 Toen de dienst voorbij was liepen ze naar buiten. 

En ja, daar stonden ze, zes Duitse soldaten, geweer 

in de aanslag. Hier en daar pakten zij mannen op 

die zij geschikt achtten om in de Duitse fabrieken te 

gaan werken. De mannen moesten zich in een rij op‑

stellen en werden meegenomen.

 Onopgemerkt verliet de jongen de kerk en kwam 

samen met zijn tante veilig thuis.
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Doe het hondje maar de deur uit

Haar ouders hadden bericht gekregen uit Wester‑

bork van vrienden. ‘Doe het hondje maar de deur uit’ 

stond op de briefkaart.

 Ze waren niet van plan onder te duiken. Ze vrees‑

den de gevolgen als ze ontdekt zouden worden. Maar 

ze hadden de bedekte waarschuwing begrepen en be‑

sloten hun tweejarig dochtertje te behoeden voor de 

ontberingen van het kamp.

 Na een paar dagen was het ze gelukt in contact te 

komen met een verzetsgroep. De ondergrondse or‑

ganisatie hielp ze een gezin te vinden dat een klein 

kind wilde opnemen.

 ‘Een lid van de groep kwam mij halen,’ vertelde ze. 

‘Toen hij met mij vertrok, waarschuwde hij: “U moet 

al haar kleren en speelgoed wegdoen. Bewaar geen 

foto’s en spreek met niemand over uw kind. Dat zou 

uw kind en haar nieuwe ouders in gevaar kunnen 

brengen.”’
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Ze heeft haar ouders nooit meer teruggezien. Na de 

oorlog werd ze in huis genomen door de broer van 

haar vader, en door hem opgevoed. Hij was onderge‑

doken en is na de oorlog teruggekeerd naar Amster‑

dam. Haar oom vertelde van het afscheid van haar 

ouders. Hij was erbij geweest.

 En hij had haar een foto gegeven. Ze staat erop, 

wandelend aan de hand van haar ouders, rechts haar 

moeder en links haar vader.

 ‘Ik heb geen enkele herinnering aan hen,’ vertelde 

ze me. ‘Ik ben nog naar het huis gegaan waar we toen 

woonden. Ik heb aangebeld en gevraagd of ik even 

mocht rondkijken. Maar ook daarvan is niets in mijn 

geheugen achtergebleven.’
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Koosjer

Hij was achtereenvolgens bij drie families onderge‑

doken geweest. Eerst kwam hij terecht bij een familie 

in de Achterhoek. Daar speelde hij gewoon op straat 

met de twee zoontjes, die van niets wisten, en met 

een broertje en zusje die verderop in de straat woon‑

den. Hij vermoedde dat dat Joodse kinderen waren. 

Hoewel hij pas twaalf jaar was, wist hij heel goed dat 

hij daar niet rechtstreeks naar kon vragen.

 Hij loste het op door tijdens het spelen te vragen: 

‘Aten jullie vroeger ook koosjer?’ Ze antwoordden 

ontkennend, maar aan hun reactie was duidelijk te 

merken dat ze zijn vraag begrepen hadden en hij 

wist wat hij wilde weten. Maar die avond, tijdens het 

avondeten, vroeg een van de broertjes aan zijn moe‑

der: ‘Mama, wat is koosjer?’ Hun oma zat erbij.

 Toen de twee broertjes sliepen, legde de jongen die 

avond zijn oor tegen de vloer. Hij had in de kamer 

beneden zijn naam horen noemen. Oma keurde het 

duidelijk af dat er een Joodse jongen bij hen onder‑
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gedoken was. Ze vond het te gevaarlijk. ‘Denk aan je 

kinderen,’ hoorde hij haar zeggen.

 De volgende dag kwam iemand van het verzet hem 

halen. Hij werd naar zijn volgende onderduikadres 

gebracht.

Hij kwam terecht bij een gastvrij gezin, zo bleek. De 

ouders behandelden hem als hun eigen zoon en hij 

kon goed opschieten met de andere kinderen en hun 

vriendjes. Hij paste er nu wel voor op zijn echte iden‑

titeit prijs te geven. Toch zou hij onbewust weer de‑

zelfde fout begaan.

 Op de zolder van het huis speelden ze zelfverzon‑

nen toneelstukjes met de kinderen uit de buurt. Er 

stond een kist met verkleedkleren. De andere kinde‑

ren vonden het prachtig als hij een marktkoopman 

nadeed die petjes en mutsen verkocht. Op het Water‑

looplein in Amsterdam, waar hij voor de oorlog op 

zondagen weleens met zijn vader naartoe ging, had 

hij gezien hoe de Joodse kooplui hun waar aanpre‑

zen.

 Toen de buurvrouw om haar kinderen op te halen 

de trap op ging naar de zolder, zag ze hoe de jongen 

de Joodse marktkooplui nadeed. ‘Het lijkt wel een Jo‑

denjongen,’ zei ze toen ze weer beneden kwam.
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Het gevolg was dat hij weer moest verhuizen en door 

het verzet nu in Twente werd ondergebracht. Hij 

ging door voor een neefje van de familie, die in het 

westen van het land woonde en wiens moeder ziek 

was. Voor het feit dat hij niet naar school ging was 

ook een verklaring. Hij leed aan tuberculose. Er wer‑

den schriftelijke cursussen voor hem aangevraagd, 

zodat hij ‘na de bevrijding’ op school niet te veel ach‑

ter geraakt zou zijn bij zijn leeftijdgenoten.

 In Twente kwam hij daardoor amper in contact 

met andere kinderen. Hoewel hij goed kon opschie‑

ten met zijn ‘oom en tante’, voelde hij zich eenzaam. 

Dat veranderde pas toen er een jongeman in het huis 

kwam onderduiken, die vertelde dat hij uit een werk‑

kamp in Duitsland was gevlucht. Het kwam goed uit, 

want de jongeman kon hem niet alleen gezelschap 

houden, hij hielp hem ook met zijn huiswerk.

Toen de oorlog voorbij was bleek dat het verhaal van 

de jongeman niet klopte. Bij het vertellen van zijn 

avonturen was hij steeds meer in zijn leugens ver‑

strikt geraakt en hij werd na de oorlog stevig aan de 

tand gevoeld door de verzetsbeweging.

 De onderduiker bleek in de Jeugdstorm gezeten 

te hebben, en had samen met de Duitsers gevoch‑
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ten. Wat hij meemaakte was hem zo tegengevallen 

dat hij gedeserteerd was. De ondergrondse verzets‑

beweging had zijn leugen destijds geloofd en hem in 

Twente ondergebracht.

De jongen zelf werd achter op een fiets zonder ban‑

den naar Enschede gebracht. Naar het onderduika‑

dres van zijn moeder.

 Het duurde nog een tijd voor zijn moeder en hij 

weer aan elkaar gewend waren. Hij was de laatste ja‑

ren voortdurend met blonde mensen geconfronteerd 

en vond dat zij er vreemd uitzag.

 Zijn moeder had het er ook moeilijk mee. Ze had 

een christelijk zoontje teruggekregen. Iedere zon‑

dag was hij mee naar de kerk gegaan en hij had de 

psalmen meegezongen. Het afscheid van zijn ‘tante’ 

was moeilijk geweest. Ze waren aan elkaar gehecht 

geraakt. Hij wist zeker dat hij bij het gezin gebleven 

zou zijn als zijn moeder niet was teruggekeerd.
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In de slagerij

Hij was nog een kind, en woonde met zijn familie in 

Gelderland. Zijn vader had een koosjere slagerij. Ne‑

derland was een paar maanden bezet en in het leven 

van de kleine Joodse gemeenschap daar leek alles 

nog zijn gewone gang te gaan.

 De slager schrok toen plotseling een Duitse sol‑

daat zijn winkel binnenkwam. De soldaat bleek al‑

leen iets te willen kopen. Zijn vader was opgelucht 

toen de man weer vertrok met zijn zakje pekelvlees, 

en niemand van zijn Joodse klanten het gezien had.

 Maar een paar dagen later kwam de soldaat terug. 

Met een vriend, dit keer. De soldaat had het vlees 

erg lekker gevonden en wilde meer. Behalve het 

pekelvlees zochten de twee soldaten nog wat andere 

vleeswaren uit.

 De winkel werd zo steeds populairder onder de 

Duitse militairen. De soldaten die in het stadje wa‑

ren gelegerd kwamen geregeld binnen. Het duurde 

niet lang voordat ook de Joodse gemeenschap daar 
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lucht van kreeg. Men begon hem verwijten te maken. 

Er werd schande van gesproken dat de slager zich, 

als Jood, met Duitsers inliet.

 Intussen waren de vervolgingen begonnen. Joden‑

wet na Jodenwet werd uitgevaardigd.

 ‘Ik kan de leveringen niet stoppen,’ zei hij. ‘Ze 

zouden mijn weigering niet accepteren en het als 

een belediging en brutaliteit opvatten. Ze zouden de 

zaak onmiddellijk laten sluiten en ons naar een con‑

centratiekamp afvoeren.’

 Een jaar later zou dat toch gebeuren, maar dat is 

een ander verhaal.
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Roodvonk

Haar gezin had nog uitstel gekregen tot de baby ge‑

boren was. Ze wisten dat ze vanaf de geboorte ieder 

moment hun oproep om zich te melden konden ver‑

wachten. Alle voorbereidingen om onder te duiken 

waren al getroffen.

 ‘We moeten nog een paar boodschappen doen, 

maar we kunnen jullie niet naar tante Rosa brengen,’ 

had hun moeder gezegd, ‘want je neefje heeft rood‑

vonk. Een gevaarlijke en erg besmettelijke ziekte, en 

we willen niet dat hij jullie aansteekt.’

 En zo was Sientje van acht jaar alleen thuis met de 

baby toen er hard op de deur gebonsd werd. ‘Aufma‑

chen!’ werd er geschreeuwd.

 Toen ze om de hoek van de deur keek om te zien 

waar het lawaai vandaan kwam, stormden een poli‑

tieman en een Duitse beambte naar binnen.

 ‘Waar zijn je vader en moeder?’

 ‘Ze zijn aan het wandelen.’

 ‘Dat zal wel,’ zei de een, terwijl hij in de wieg keek.
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 De ander pakte een bronzen klokje van het buffet 

en stak het in zijn zak. ‘Jij wilt vast wel een ritje met 

ons maken, beneden staat onze auto. Haal de baby 

maar uit de wieg en kom met ons mee.’

 ‘Ik kan mijn broertje niet meenemen, hij is ziek.’

 ‘Die leugens kennen we van jullie Joden. Kom 

mee, en neem je broertje mee. We laten ons adres 

hier achter, dan kunnen je ouders straks naar ons toe 

komen.’

 ‘Ik mag mijn broertje niet aanraken, hij heeft 

roodvonk.’

 ‘Verdomme, wegwezen,’ riep de politieman.

 De ander smeet het bronzen klokje op de grond en 

de mannen maakten dat ze weg kwamen.

Diezelfde dag nog vertrok het gezin naar hun onder‑

duikadres.
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Bij de buurvrouw

Het gebeurde in het laatste jaar van de oorlog. Ze was 

vijf jaar oud.

 Op een nacht werd ze wakker van luid gebonk op 

de deur. Geroep en geschreeuw. Er liepen mensen 

heen en weer in de hal. Ze hoorde een dichtslaande 

deur. Daarna stilte. Het meisje gleed uit bed en deed 

voorzichtig de deur van haar kamer open. Ze liep de 

hal in en keek rond. Er was niemand. Niet in de huis‑

kamer, die rommelig was – een omgevallen stoel, op 

tafel half leeggedronken koffiekopjes, volle asbak‑

ken. En ook in de slaapkamer van haar ouders zag ze 

niemand. Ze was helemaal alleen thuis. Ze stond op 

het punt in huilen uit te barsten toen er aan de voor‑

deur gemorreld werd. De buurvrouw kwam binnen. 

Zij nam haar mee naar haar huis. Het meisje bleef er 

zes maanden. De buurvrouw vertelde haar niets en 

ze vroeg ook niets. Na een halfjaar was haar moeder 

weer terug in Amsterdam.

 Samen betrokken ze een nieuw huis. Haar moe‑
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der praatte en praatte maar. Ze vertelde haar verhaal 

steeds weer opnieuw, vaak huilend. Steeds dezelfde 

namen. Het meisje begreep niet goed waar het over 

ging, maar wist wel dat het met haar oom te maken 

had, de man van haar moeders zus, die als SS’er in 

de Euterpestraat ingekwartierd was. Meestal ging ze 

de kamer uit als haar moeder weer begon te vertel‑

len, of ze stopte haar vingers in haar oren.

 Het volgende schooljaar werd ze bij haar moeder 

weggehaald en ging ze in Den Haag bij een gastge‑

zin wonen. Toen ze een jaar later weer bij haar moe‑

der terugkwam vroeg ze om opheldering. Intussen 

was de oorlog voorbij en wilde ze weten waarom haar 

vader niet teruggekomen was. Als niet‑Joods, Duits 

dienstmeisje was haar moeder vóór de oorlog naar 

Nederland gekomen, en bij een Joods gezin gaan 

werken om daar op de kinderen te passen. Daar had‑

den haar toekomstige man en zij elkaar ontmoet.

 Van de nazi’s hoefde haar Joodse vader geen ster te 

dragen omdat zijn gezin niet bij een Joodse gemeen‑

te ingeschreven stond en zijzelf luthers gedoopt was. 

Dat zou hem behoeden voor deportatie.

 Haar moeder vertelde haar dat een vriend van haar 

oom, die ook in de Euterpestraat ingekwartierd was 

en weleens met hem op bezoek was gekomen, op een 
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gegeven moment gedeserteerd was en zich had aan‑

gesloten bij een Nederlandse verzetsgroep. Ze verga‑

derden regelmatig bij haar moeder thuis. De groep 

werd verraden en op een avond werd hun straat aan 

beide kanten afgesloten. Allen werden gearresteerd. 

Ook haar moeder en haar Joodse vader. De Duitse 

verzetsstrijder werd een paar dagen later opgehan‑

gen. De Nederlandse leden van de verzetsgroep wer‑

den gefusilleerd.

 Haar ouders werden naar twee verschillende 

concentratiekampen gestuurd. Haar moeder naar 

Vught, haar vader naar Westerbork, in afwachting 

van zijn deportatie naar het vernietigingskamp.
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