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De eersten 

 
(verhaal in drie delen) 

 

 

I 

 

 

‘Fünf Minuten! Nicht mehr,’ brulde de officier. ‘Ich brauche drei 

Personen. Freiwillige!’  

Niemand keek hem aan. Verachting en dreiging waren ook zo 

voelbaar. Wie het waagde blikken met hem te kruisen was geheid 

de eerste vrijwilliger. We staarden naar de vloer. Knieën knikten. 

Een jongeman greep zich vast aan de arm van zijn rechter 

buurman. Misschien nog een paar seconden voordat zijn benen 

het zouden begeven. 

‘Scheiss Holländer! Wenn sich keiner meldet so werdet ihr alle 

hingerichtet werden!’  

De man draaide zich op zijn hakken om, blafte zich een weg 

tussen de haastig uiteen wijkende soldaten die mét hem waren 

binnengekomen en verliet als eerste de ruimte. Het gewapende 

escorte volgde. De deur viel in het slot. Het geluid van een zware 

grendel die werd verschoven, bezegelde het onverbiddelijke 

karakter van het aanbod. 

 
Verdoofd en met halfopen mond staarden we naar de deur, maar 

daar zou geen redding vandaan komen. Hooguit dood en verderf. 

In elk geval voor drie van ons. Het enige geluid dat ik registreerde 

waren ritmisch stampende voetstappen die zich verwijderden. 

Niemand bewoog. Spontane verlamming. Verbijsterde stilte. 

Ongeloof. Angst. Krijtwitte angst. Hoezo? Waarom? Wie? Vijf 

minuten!  
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Dit kón niet waar zijn. Zulke monsters waren het niet. Een rauwe 

kreet en de jonge gijzelaar zakte door zijn knieën. Hij was nog 

geen vijfentwintig en droeg een vaalblauwe werkbroek en een 

marineblauwe zeemanstrui. Mijn zoon had er ook zo een. Zijn 

huilen ging over in snikken. Niemand reageerde. Verstard keken 

we naar elkaar. Zagen we elkaar? Ik denk het niet. Onze hersens 

boden daarvoor niet de ruimte. Mijn mond was kurkdroog. 

Genadeloos verstreken de seconden. 

 

Een ongeveer 50-jarige kalende man met een pafferig gezicht, 

sprak het eerst. Hij had volle lippen en dikke glazen in een 

hoornen montuur. In de militaire truck die ons naar dit gebouw 

vervoerde, zat hij naast me. Hij stapte na mij in. Zijn aktentas, 

attribuut van een geregeld en voorspelbaar kantoorleven, klemde 

hij daarbij stevig onder de arm. Alsof die bescherming kon 

bieden. Hij droeg een goedkoop, grijsgetint confectiepak. Klerk, 

dacht ik. Bij een notaris of advocatenbureau. Een man met 

vertrouwen in het geschreven woord. Hij had moeite om geluid te 

maken. Zijn stem piepte alsof hij lucht tekort kwam. Kwamen we 

allemaal. Nog even en ademnood zou voor drie van ons nooit 

meer een probleem zijn. Wie? 

‘We moeten iets doen, iets beslissen,’ bracht hij moeizaam uit. 

‘Doen we dat niet dan beslissen zij voor ons. Dan gaan we er 

allemaal aan.’ 

De voorover op zijn knieën liggende jongeman beukte wanhopig 

met zijn vuisten op de rode tegelvoer en schreeuwde: ‘Nee, nee! 

Kan niet. Doen ze niet! Dat zijn alleen maar dreigementen.’  

Was het zijn leeftijd? Een nog weinig geschonden vertrouwen in 

de menselijke natuur? Of verwoordde hij alleen maar wat we 

allemaal hoopten? Natuurlijk hoopten we dat. Maar we wisten 

beter. Er waren de afgelopen jaren al vele vergeldingsacties 

geweest. De een nog weerzinwekkender dan de ander. Deze zou 
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de lijst enkel iets langer maken. Niets ontziende repressie als 

middel om het gezag overeind te houden. Repressie als voorbode 

van een met zekerheid volgende nederlaag, dacht ik. Maar 

wanneer? Wie zou die nog meemaken? Dat was de vraag. 

 De wijze waarop we van de straat waren geplukt moest 

absolute macht uitstralen: volstrekte willekeur. Het was een lauwe 

zomeravond. Regen hing in de lucht. Ik was op weg naar het 

ziekenhuis voor een bezoek aan een nicht, een vrouw van mijn 

leeftijd. Niet dat we een bijzondere band hadden met elkaar, maar 

de operatie waarvoor zij was opgenomen, kon alleen maar daar 

worden uitgevoerd. Veel bezoek zou ze niet krijgen, wist ik, en ik 

woonde tamelijk dicht bij het ziekenhuis. Bovendien had ik 

weinig te doen. Dat was al jaren zo. En ach, we waren tenslotte 

familie. Dus waarom niet?  

 Dat er eerder die dag een Duitse onderofficier was 

doodgeschoten bij een overval wist ik niet. Ik was het ziekenhuis 

tot op een paar honderd meter genaderd toen ik plots achter me 

het ronkende geluid hoorde van militaire vrachtwagens. Ik draaide 

me om en zag even later hoe tientallen soldaten eruit sprongen 

nog voordat de wagens tot stilstand waren gekomen. Er klonken 

bevelen. Het ging razendsnel. Voor en achter mij werd de weg 

afgegrendeld. Een man werd van een fiets gerukt en in een 

vrachtwagen geduwd. Toen was ikzelf aan de beurt. Enkele 

minuten later was de straat weer leeg. Er lag een fiets zonder 

eigenaar. Dat was al. Zeven passanten waren verdwenen. 

Mannen. Je zou kunnen denken dat er niets was gebeurd. 

 In de wagen zaten we tegen elkaar aangedrukt, te geschokt 

om elkaar tot steun te zijn. Ieder ten prooi aan zijn eigen 

verwarring. We probeerden te voorkomen dat we door het 

geslinger van de smalle houten bank gleden. Tegenover ons zaten 

gewapende soldaten. Gesproken werd er niet. Ik had de indruk dat 

we naar de rand van de stad reden. Na een minuut of tien draaiden 
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we een met prikkeldraad afgezet terrein op. In het midden een 

groot grijs gebouw dat ik niet kende. Het wemelde er van de 

soldaten. We moesten uitstappen. Vloekend en tierend dreven de 

Duitsers ons de trappen op naar het arrestantenlokaal. Daarbij 

maakten ze druk gebruik van hun geweerkolven als het niet snel 

genoeg ging. We bukten om de slagen te ontwijken, beschermden 

ons hoofd met onze armen. 

 Het arrestantenverblijf was een grote kale ruimte met 

zware stalen wandkasten in een ondefinieerbare kleur. Iets tussen 

donkergroen en donkerbruin. De ramen van de kamer waren met 

een honingraatvormig stalen hekwerk aan de binnenkant beveiligd 

tegen uitbraakpogingen. Elke gedachte aan ontsnapping werd 

gesmoord voordat die opkwam. De ruimte was hoog en licht. Een 

schoolgebouw? Ik wierp een blik op mijn lotgenoten. In de 

consternatie van de drijfjacht had ik amper tijd gehad hen in mij 

op te nemen. Eén man kwam me bekend voor. Thuisbrengen kon 

ik hem niet.  

Een gedrongen man met een vertwijfelde blik die het verst van 

mij af stond, bewoog. Hij had donker haar en smalle lippen. 

Lijkbleek. Ik schatte hem veertig. Hij was chic gekleed. Type 

zakenman. Hij ging wat zeggen. Razendsnel had hij een afweging 

gemaakt.  

‘Doen ze wél,’ zei hij zacht maar voor iedereen verstaanbaar. ‘Dit 

is niet de eerste keer. Ook niet de laatste. Moffenhonden. We 

móeten kiezen. Vier van ons kunnen overleven. Ik heb een vrouw 

en drie kinderen.’ 

Ik schrok op uit mijn verdoving. Let op! De zakenman had gelijk. 

Recht gold hier niet, genade nog veel minder, begrippen uit een 

andere wereld. Ja, we moesten kiezen. Dan konden tenminste vier 

van ons overleven. Maar wie? En op grond waarvan? Hóe in 

godsnaam? De zakenman had zijn stelling meteen betrokken: 

vrouw en drie kinderen.  
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Ik besefte dat vrouwen en kinderen een alibi vormden. Of toch 

niet? Vrouwen konden immers ook voor kinderen zorgen? 

Waarom gaf het hebben van kinderen het recht om te overleven? 

En als je géén kinderen had? Was je dan per definitie de klos? 

‘Wacht even,’ riep de man die het dichtst bij de deur stond 

bezwerend. Hij had kort geknipt krullend haar. Blond. Zijn 

gezicht was niet markant, lichte wenkbrauwen en tamelijk fletse, 

grijsblauwe ogen. Alleen zijn kin was geprononceerd. Hij droeg 

een kakikleurige katoenen broek die losjes om zijn benen hing. 

Daarbij een brede bruine riem en een donkerblauw overhemd 

waarvan de bovenste knoopjes open stonden. Zijn schoenen leken 

van touw te zijn gemaakt, espadrilles. Een frequent 

strandbezoeker, dacht ik, een met tijd en geld.  Zijn leeftijd was 

moeilijk te schatten.  

‘Mijn naam is Kooistra. Als het dáárover gaat: ik heb óók vrouw 

en kinderen. Vier zelfs. De oudste is zeven en de jongste twee. 

Mijn vrouw heeft vorig jaar een ongeluk gehad en is nu voorgoed  

invalide. Lopen kan niet meer. Ze kúnnen niet zonder mij.’ 

Verrast zweeg ik. Zoveel voor de strandbezoeker. Maar werden 

vrouwen en kinderen nu de reddingsplank voor de gelukkigen 

onder ons? Wat kon je daar tegenin brengen? Erover heen gaan 

met zes kinderen? Wie wist trouwens of de bewering waar was? 

‘Nee!’ schreeuwde de geknielde jongeman met een woedende 

blik in de richting van Kooistra en de zakenman.  

‘Dat is onrechtvaardig! Ik heb een verloofde. Wij hebben nog een 

leven vóór ons. Wij staan aan het begin. Jullie hebben genoeg 

kansen gehad. Wij niet!’ 

Je zou voor hem willen hopen dat het waar was, dat hij inderdaad 

nog een leven vóór zich had. Maar zijn leven  zou ten koste gaan 

van andere levens in deze ruimte. Dat gunde ik hem niet. Welke 

verantwoordelijkheid droeg hij nu helemaal? Enkel voor zichzelf. 
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En misschien voor zijn verloofde, maar die zou na verloop van 

tijd wel weer een ander vinden. 

 

Wat was mijn verhaal? Had ik wel een verhaal? Met 62 ben je 

niet jong meer. Fysiek was ik in een prima conditie. Mentaal een 

stuk minder. De dood van mijn vrouw vier jaar eerder had er 

zwaar ingehakt. De lust om te leven was weggeëbd. We hadden 

twee kinderen. De oudste is mijn zoon. Hij is tweeëndertig nu en 

had tot het uitbreken van de oorlog een baan op het pas opgerichte 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met zijn 

vrouw kon ik het niet zo goed vinden. Nogal bazig en ontevreden. 

Wekte voortdurend de indruk dat ik tekort schoot. Geen idee 

waarin. Ze hadden één kind. 

Mijn jongste, een dochter, was nu 27 en getrouwd met een 

jurist. Zij hadden twee kinderen en daar zouden er zeker nog wel 

een paar bij komen. Ze ging volledig op in haar gezin. Nodig had 

ze mij niet. Dat gold ook voor mijn zoon en mijn kleinkinderen. 

Niet dat die met tegenzin op bezoek kwamen, maar na een paar 

uur verveelden ze zich stierlijk en waren ze mijn zwijgzame 

gezelschap beu. Te weinig vertier. Geen speelgoed en een opa die 

glimlachend zat te dromen in zijn stoel. Ik zag mijn kinderen en 

kleinkinderen graag maar ze konden de leegte niet vullen die mijn 

vrouw achterliet.  

In de periode na het overlijden van mijn vrouw kwamen 

mijn kinderen vaak langs. Meestal namen ze de kleinkinderen dan 

mee. Die zorgden voor afleiding. Die bezoeken waren  gestaag in 

aantal afgenomen. Alsof het rouwen nu lang genoeg had geduurd. 

Het leven ging tenslotte verder. Ja, voor hen wel. ’s Avonds 

sukkelde ik in slaap met pillen en ’s ochtends wist ik niet waarom 

ik zou opstaan.  

Ik had mijn kinderen graag vaker gezien maar wilde dat 

niet zeggen. Als ze dat zelf niet bedachten, zou ik het ze niet 
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vertellen. Je moet je kinderen vrijlaten. Afstand was geen excuus. 

Ze woonden dichtbij. Het was natuurlijk een kwestie van 

prioriteiten, maar ik protesteerde niet. Mijn  levenslust was 

geknakt; begraven met mijn vrouw. Er was weinig waarover ik 

me nog oprecht verheugde. De jaren die voor me lagen, oogden 

als een woestijn nu de bron van mijn leven was opgedroogd. 

Kort daarop begon de oorlog. Duitsland was al jaren 

onrustig, maar op een inval van de Duitsers had ik niet gerekend. 

Ik was niet de enige. Ik meende dat we net als in 1914 de 

neutraliteit zouden bewaren. Een misrekening. En nu was het 

einde van mijn leven plots onverbiddelijk dichterbij gekomen. 

Dat wekte een levensprikkel in mij die ik niet meer aanwezig 

dacht. Was het omdat me de vrijheid werd ontnomen te kiezen 

voor mijn eigen levenseinde? 

‘Dat is waar,’ mengde zich nu een andere man in dit 

wanhoopgesprek. Het was de man die me vaag bekend 

voorkwam. Een leraar misschien, mogelijk een geestelijke of een 

rechter. Hij was van mijn leeftijd. Zijn vlekkeloze kleding was 

eenvoudig maar van goede snit. Gezag straalde hij uit en 

zorgvuldigheid. Zijn ogen, zijn stem, zijn woorden, zijn gebaren. 

Alles paste. De krans van grijs krullend haar om zijn schedel gaf 

een impressie van geleerdheid. Zelfs in deze krankzinnige 

ogenblikken ging er rust uit van hem of was het berusting? Nee, 

het was méér dan acceptatie van het onvermijdelijke, het was ook 

waardigheid. Of iets wat daar op leek. 

‘Hoe heet je?’ vroeg hij aan de jongeman. 

‘Ben,’ antwoordde die gesmoord. 

‘Mijn naam is Heemskerk, Karel Heemskerk.’ 

Hadden we hier tijd voor? Hoeveel tijd was er al verstreken? 

Twee minuten? Drie? Een kennismakingsronde was wel het 

laatste waaraan we moesten beginnen. Of waren we daarmee al 
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begonnen? De mannen die gesproken hadden over hun vrouw en 

kinderen hadden een claim op tafel gelegd. Ben ook. 

‘Ben,’ hervatte Heemskerk, ‘als gehuwd zijn en het 

hebben van kinderen geen reden is om te leven, is ongehuwd zijn 

dat dan wél? Ook ik ben ongehuwd, net als jij. Of vind je dat we 

alleen moeten kijken naar leeftijd? Moeten de oudsten het eerst 

gaan?’ 

Ben antwoordde niet. Ontredderd fixeerde hij zijn blik op een 

onduidelijk punt op de grond. De tijd tikte voort. De man die het 

eerst had gesproken, de klerk, hernam het woord. Zijn stem was 

dringender nu, doodsangst sloot zich om zijn stembanden.  

‘Hier hebben we allemaal geen tijd voor,’ perste hij uit. ‘We 

moeten beslissen voordat de Duitsers weer binnenkomen. Laten 

we loten! Tijd om na te gaan wie méér recht heeft om te leven 

hebben we niet.’ 

 Er was nóg iemand die niet had gesproken, een stevig 

gebouwde man in werkplunje. Of hij het gesprek had gevolgd, 

was moeilijk te zeggen. Misschien ontwaakte hij pas net uit zijn 

verdoving. Zijn verweerd gezicht en zijn robuuste bouw verrieden 

de man die altijd buiten werkt. Hij nam ons nauwkeurig op. 

Waarschijnlijk een landarbeider of een boer. Moest even in de 

stad zijn om gereedschap te kopen. Zoiets. In plaats daarvan werd 

hij van de straat geplukt om te sterven en zo de dood te 

verzachten van een ons totaal onbekende Duitser.  

Zijn stem klonk hees en misschien daardoor ouder, maar 

ook vaster dan die van de anderen. Alsof hij eerder al had 

nagedacht over wat hij ging zeggen. Ik schatte hem tussen de 

dertig en veertig.  

‘Ik ben Hans Verdonk. Ook ik heb een vrouw en ook ik heb een 

kind, maar om te leven heb je geen excuus nodig. Dat is een 

grondrecht. Dat geldt voor iedereen. Wij weten niets van elkaar. 

We weten dus niet wat waar is. We weten niet wie wat van zijn 
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leven heeft gemaakt of nog gaat maken. Laten we dus loten. Dat 

is het meest eerlijk. Een paar maal al ben ik aan de dood ontsnapt. 

Ditmaal hebben die godvergeten moffen me te pakken. Als dit het 

einde is, laat het dan maar zo zijn.’  

 Hij zweeg. Gezegd had hij het niet, maar voor mij was het 

direct duidelijk: iemand uit het verzet. Dankzij jouw verzet 

worden nu drie mensen afgeknald, dacht ik onmiddellijk. Wat zou 

er tegen zijn als je een van hen was? Waarom bied je je niet aan 

als vrijwilliger? Maar nog vóór deze gedachte zich helemaal had 

gevormd, voelde ik wroeging. Wat laf! Ondankbaar ook. De man 

die telkens zijn leven op het spel zette voor mijn vrijheid, 

schotelde ik als beloning een zekere dood voor. Kon het 

armzaliger? Wat had ik zélf gedaan om de vrijheid dichterbij te 

brengen? Daarover kon ik kort zijn: niets. Ik had gezwegen zoals 

iedereen. In de veiligheid van mijn woning had ik de Duitsers 

vervloekt, maar ik had ze nooit een strobreed in de weg gelegd.  

 Ook anderen leken intussen te hebben bedacht dat de 

aanwezigheid van verzetsman Hans misschien niet los stond van 

ons lot. De zakenman kende zelfs geen twijfel. ‘Jullie acties 

brengen de levens in gevaar van onschuldige burgers!’ riep hij. 

‘Wij betalen met ons leven voor jullie daden. Als het verzet niet 

zo stom was geweest, hadden we hier nu niet gestaan!’ 

‘Stop!’ De stem van Karel Heemskerk sneed door de ruimte. ‘Niet 

de man die zich verzet tegen onrecht treft blaam, maar het land 

dat een buurland binnenvalt. Dat land vertrapt onze vrijheid, 

schuift het recht opzij en vervangt recht door moord.’  

Toen wist ik het weer. Ik had hem enkele maanden eerder gezien 

in Den Haag waar hij in een zaaltje voor belangstellenden een 

lezing hield over de historie van de Lage Landen. Het 

ogenschijnlijk uitzichtloze verzet tegen de Spaanse overheersing 

stond daarin centraal, maar ook de uitkomst. De boodschap die hij 

daarmee wilde afgeven was duidelijk. Ik zou de lezing zeker niet 
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hebben bijgewoond als een collega me niet had meegetroond. Hij 

wilde niet alleen gaan. En och, ik had toch niets te doen.  

‘Als niemand een beter idee heeft, zullen we loten,’ zei 

Heemskerk nu. ‘Heeft iemand lucifers?’ Iedereen zweeg. 

Kooistra, de man met een invalide vrouw, liet zijn hand in zijn 

zak glijden en haalde er een doosje Zwaluw-lucifers uit. Trillend 

reikte hij het Heemskerk aan. Ik merkte dat we allemaal bereid 

waren diens leidende rol te accepteren. Het ging vanzelf. Alleen 

niet bij Ben. Die was intussen overeind gekrabbeld. Asgrauw en 

benepen vroeg hij: ‘Hoe weten we dat u de lucifers niet 

manipuleert?’   

‘Ja, hoe weten we dat?’ viel een ander hem bij.  

Heemskerk zweeg kostbare seconden. Toen hij sprak klonk zijn 

stem rustig, alsof hij deze tegenwerping had voorzien.  

‘Het is het beste om mij de lucifers te laten vasthouden. Dat 

verhoogt jullie kansen. Zélf doe ik niet mee met de loting. Ik meld 

me als vrijwilliger.’ 

Even bleef het stil. Hier en daar ontsnapte een stoot lucht uit 

opeengeklemde lippen. De beroering die volgde, duurde kort. 

Niemand stelde zijn offer ter discussie. Zijn aanbod werd 

geaccepteerd. Onmiddellijk. Zonder enige tegenwerping. We 

probeerden uit te rekenen hoeveel verschil het maakte. Dat was 

aanzienlijk.  

‘Ik zal twee gebroken lucifers en vier ongebroken lucifers in mijn 

hand houden,’ vervolgde Heemskerk. ‘Degene die een afgebroken 

lucifer trekt, meldt zich samen met mij als vrijwilliger. Akkoord?’  

Weer sprak niemand. Ik bevochtigde mijn lippen.  

‘Akkoord?’ herhaalde hij scherp terwijl hij zich tot ieder van ons 

afzonderlijk wendde. Een voor een stemden we in met het 

voorstel. Aarzelend. Wie niet meer kon spreken, knikte slechts. 

Op de achtergrond hoorden we gestommel van soldaten in een 

aangrenzende kamer. Het geluid leek dichterbij te komen. De 
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spanning was onhoudbaar. Ik had intussen berekend dat door het 

offer van Heemskerk de kans dat je aan het kortste eind trok 

gedaald was tot een op drie. Nog twee anderen waren nodig van 

de resterende zes arrestanten. Zonder zijn offer was de kans bijna 

fiftyfifty. Ook Ben had de berekening gemaakt en ging bevend 

akkoord.  

Heemskerk  draaide zich om en nam lucifers uit het 

doosje. We hoorden het knakken van houtjes. Het duizelde me. 

Voor het eerst voelde ik het leven uit me wegstromen. Toen hij 

zich weer omkeerde, hield hij zes lucifers geklemd in zijn 

rechterhand. Tussen duim en wijsvinger. Met de overige vingers 

dekte hij de uiteinden af. Daar overheen legde hij zijn andere 

hand. Het was onmogelijk te zien welke lengte de lucifers hadden. 

De rode zwavelkoppen stonden een paar millimeter uit elkaar 

maar waren allemaal op gelijke hoogte. Het ritme van een 

vuurpeloton. 

‘Iedereen trekt in de volgorde waarin we nu staan,’ deelde 

Heemskerk mee. ‘Ik ga de rij af.’  

Hij strekte zijn armen en bood de zakenman aan als eerste te 

kiezen. Deze aarzelde. Trillend en met gesloten ogen trok hij als 

eerste een lucifer. Lang! Met een zucht waarin alle tegenslagen in 

zijn leven gereduceerd werden tot onbenulligheden, zakte hij 

tegen de muur op de grond. 

Kooistra, de man van de invalide echtgenote, trok als tweede. 

Voorzichtig wrikte hij een lucifer los uit de hand van Heemskerk. 

Kort! Hij vloekte hard. En hij vloekte wéér, harder. Daarna 

wendde hij zich af, kreunde, zocht met zijn ene hand steun bij een 

muur, sloeg de andere voor zijn ogen en zeeg ineen.  

Mijn beurt. Ook ik sloot mijn ogen, bevoelde de vier resterende 

koppen, slaakte een diepe zucht en trok. Lang! Ik stiet een rauwe 

kreet uit. Leven betekende meer voor me dan ik me bewust was. 

Nog drie lucifers te gaan.  
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De klerk die begonnen was over de noodzaak snel besluiten te 

nemen, trok als vierde. Lang! Tranen sprongen in zijn ogen. We 

keken elkaar aan. Als vanzelf stootten onze vuisten waarin we de 

reddende lucifers hielden tegen elkaar. Gered! 

Ben en Hans bleven over. Vier lucifers waren nu getrokken, 

driemaal lang. Van de twee resterende lucifers moest er één kort 

zijn. Voor Ben en Hans was het risico razendsnel weer 

aangegroeid tot  50 procent. Het vuurpeloton kwam in looppas 

hun kant op. Heemskerk hield Ben de overgebleven twee lucifers 

voor. Radeloos bewogen zijn vingers zich boven de twee 

luciferkoppen op en neer.  

‘Kies!’ gebood Heemskerk.  

Vertwijfeld greep Ben een van beide lucifers. Kort! Zijn benen 

begaven het weer, maar nadat zijn knieën de grond raakten, 

strekte hij zijn hand uit naar de dichtstbijzijnde kast.   

‘Nee! Nee! Ik wil niet!’ Wanhopig omklemde hij de poten. 

Heemskerk opende zijn hand om de laatste lucifer te laten zien. In 

het midden van zijn handpalm lag een ongebroken lucifer. Die 

was voor Hans. Gerechtigheid! Opluchting, woede en blijdschap 

kolkten door mijn hoofd. Compassie ook met de hartverscheurend 

jammerende Ben die zich vastklampte aan een leven dat nog 

nauwelijks vorm had gekregen. Ik zag mijn zoon.  

 Bij de vier die door een vogelvrije zwaluw gevrijwaard 

waren van de dood, kreeg medelijden met de lotgenoten  nu de 

overhand. Wat een woord: lotgenoten! Ik probeerde Kooistra aan 

te spreken en vroeg of hij nog een bericht had voor zijn vrouw of 

kinderen. Ik bereikte hem niet. ‘Mijn God,’ stamelde die slechts. 

En weer: ‘Mijn God.’ Ik moest denken aan de bewegingloze 

patiënt die ik ooit had gezien bij een bezoek aan een inrichting. 

‘Stupor,’ zei de begeleidende psychiater. 

Heemskerk was intussen naar Ben gelopen, boog zich 

voorover en legde zijn hand op zijn schouder. Zacht zei hij: ‘We 
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zijn allemaal bang, Ben, maar het zal snel over zijn. Misschien is 

er nog iets dat je je verloofde wil laten weten…’ Verzetsman 

Hans Verdonk was aan de andere kant van Ben neergeknield. 

Praten kon Ben niet meer, denken ook niet. Onbegrijpend staarde 

hij naar de afgebroken lucifer in zijn hand en huilde met gierende 

uithalen. Plots hoorden we de stem van Verdonk.  

‘Wacht!’ Hij stootte Ben aan en zei rustig maar duidelijk 

hoorbaar: ‘Kijk me aan, Ben... Je hoeft niet te sterven. Ik ga wel.’  

Lange seconden bleef de boodschap in de lucht hangen, drong die 

tot Ben door? Begreep ik het zelf wel? Het was teveel. Verbijsterd 

keek Ben zijn redder aan: ‘Bedoel je.… bedoel je dat jij voor mij 

gaat?’ Hans knikte bevestigend.  

Wat nu? Waarom deed die man dat? Het lot redde hem van kille 

executie. Hij was ouder dan Ben maar niet veel. Nog een leven 

voor zich. Nou ja, vooropgesteld dat hij het einde van de oorlog 

haalde. Het verzét had hem nodig, maar ook zijn vrouw, zijn kind. 

Waarom? 

In de gang was nu het geluid van naderende soldatenlaarzen 

hoorbaar. Nog even en de deur zou openzwaaien. Ik keek naar het 

hoopje mens naast me: kostwinner, een invalide vrouw en vier 

kinderen. Onbeschrijflijk leed. Voor hem zou het snel zijn 

gedaan, maar voor de achterblijvers begon het dan: een leven van 

ontreddering en bittere armoede. Zonder precies te beseffen wat 

ik deed, stootte ik hem aan.  

‘Is dat waar? Dat van je invalide vrouw en vier kinderen? Dat ze 

onverzorgd achterblijven?’  

Verwilderd keek hij me aan. Waar hád ik het over? Wat wilde ik 

van hem? Ik drong aan.  

‘Schiet op! Is het waar?’ 

Vaag werd hij zich bewust dat ik hem een vraag stelde, een vraag 

die er mogelijk toe deed. Ik zag dat hij zich concentreerde, 

probeerde te antwoorden. 



 

14 

 

‘Ja, ja natuurlijk,’ fluisterde hij nauwelijks verstaanbaar. ‘Mijn 

vrouw, de kinderen. Mijn God!’ 

De soldaten hadden de deur bereikt. De grendel werd 

weggeschoven. De deur zwaaide open en de officier en zijn 

manschappen stapten binnen. 

‘Also, wie sieht es aus? Habt ihr euch entschieden? Gibt es drei 

Freiwillige?’ 

De besluitvorming had verwoesting aangericht. We stonden, zaten 

en lagen tegen elkaar, een vormeloos tableau de la mort. Ben lag 

nog op de grond. Onbegrijpend maar toch in het oplevende besef 

dat zijn leven zou worden verlengd. Heemskerk en Hans zaten 

nog gehurkt naast hem. Kooistra zat op zijn knieën, de handen 

voor zijn gezicht geslagen. Ik stond voorovergebogen naast hem, 

een hand op zijn schouder. Langzaam kwamen Heemskerk en de 

verzetsman overeind. Ze lieten Ben liggen.  

‘Ja, wir haben uns entschieden,’ zei Heemskerk. ‘Diese drei 

Personen haben sich gemeldet.’ Daarbij wees hij op Hans, de nog 

op de grond geknielde Kooistra en op zichzelf.   

‘Also gut, so wird es sein,’ besloot de officier met een smalende 

glimlach. Daarna wendde hij zich tot zijn manschappen: ‘Fesseln 

und abführen!’ 

Zes soldaten stapten naar voren.  

Wat me bewoog, weet ik niet. Was het de verpletterde blik in de 

ogen van Bert Kooistra waarin ik het onvermogen zag zelfs maar 

bij benadering te overzien wat er met zijn gezin zou gebeuren? Of 

was het fel oplichtende helderheid bij mezelf over een schuld-

bewuste toekomst? Was het de innerlijke zekerheid van mijn 

eigen vervangbaarheid tegenover de onmisbaarheid van Kooistra? 

Of was het toch anders? Wou ik ontsnappen aan mijn 

onbeduidendheid? Voor eeuwig een plekje veilig stellen aan de 

goede kant van ethiek en moraal? Of was ik gewoon teleurgesteld 

in het  leven en de dagen zat? Nooit zal ik het weten, maar mijn 
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verwondering zal blijven. Ik rechtte mijn rug terwijl ik met mijn 

linkerhand de schouder van Kooistra naar beneden drukte.  

‘Moment noch! Nicht dieser Herr hat sich gemeldet sondern ich.’ 

De soldaten hielden hun pas in en keken naar hun officier. Ook 

Heemskerk en Hans  keken mij aan. Verrast. Ik voelde mijn 

knieën knikken. Laat het snel gaan, dacht ik, laat het snel gaan. 

Voordat ik van mening verander. 

De officier nam me spottend op, een dunne glimlach om zijn 

lippen. Ik zag dat ook donkerbruine ogen staalhard kunnen zijn. 

Meedogenloos. 

‘Haben Sie es so eilig dem Tod zu begegnen? Das passiert nicht 

oft. Meinetwegen. Wie Sie wünschen…  Fesseln und abführen!’ 

De soldaten kwamen weer in beweging. We werden elk door twee 

man vastgegrepen. Onze handen werden ruw op onze rug 

gebonden. Ik had graag mijn handen gelegd op de schouders van 

Heemskerk of Hans. Voor steun. Een held was ik niet. Dat leek 

alleen maar zo. Hun nabijheid gaf me kracht. Voordat we naar 

buiten marcheerden, keek ik nog één keer over mijn schouder 

naar de achterblijvers. Alleen de klerk, die het voorstel voor 

loting had gedaan, keek me aan. Verbijsterd. De anderen staarden 

naar de grond. Platgeslagen. Alsof ze zich schaamden voor de 

dodelijke redding die zich voor hun ogen voltrok. Hoe lang 

zouden ze aan ons denken? Een paar maanden misschien. Vast 

geen jaren.  

 

De rit met de legertruck vergde hooguit twintig minuten. Door het 

klapperende zeil zag ik dat we niet de stad uitreden  - zoals ik 

verwachtte - maar in de stad bleven. Ik herkende de straten. Ik 

probeerde me te concentreren, aan mijn kinderen te denken. Lukte 

niet. Flarden van beelden uit verleden en heden versmolten met 

elkaar. Elke lijn ontbrak. Alles draaide voor mijn ogen. We 

stopten op het plein waar we waren opgepakt. Ze zouden ons toch 
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niet midden in de stad executeren? Zomaar op straat? Ook 

Heemskerk en Hans Verdonk herkenden het plein. We keken 

elkaar aan. Verwarring en de komende dood verbonden ons met 

uiterst broze draden. Onze blikken haakten, de enige steun die ons 

gelaten was. 

‘Aussteigen!’ 

We stommelden naar de rand van de legertruck en werden door 

soldatenhanden naar beneden getild. Ik voelde urine lopen langs 

mijn benen. Ophouden kon ik het niet. 

‘Losmachen!’ commandeerde de officier. 

Soldaten schoten toe om ons van onze boeien te bevrijden. 

Zouden we ‘auf der Flucht’ worden neergeschoten? 

‘Sie können gehen,’ zei de officier nu op milde toon. We bleven 

staan, durfden ons niet te verroeren. Als we zouden worden 

doodgeschoten dan toch niet op de vlucht.  

‘Gehen sie ruhig,’ zei hij weer. ‘Ich hab mich entschieden sie frei 

zu lassen.’  

De soldaten verroerden zich niet. Hun geweren bleven 

geschouderd. Hun blik was uitdrukkingloos.  

Heemskerk, Hans Verdonk en ik keken elkaar ongelovig aan. Een 

valstrik. 

‘Laten we ze aankijken als we weglopen,’ zei Hans en 

tegelijkertijd draaide hij zich met zijn gezicht naar de soldaten. 

Ook wij keerden ons om. Hans stelde zich tussen ons op en sloeg 

een stevige arm om onze schouder. Ik voelde me meteen sterker. 

Toch durfde ik amper te kijken. Een enorme natte plek tekende 

zich af op mijn broek. Het deerde me niet meer.  

 Langzaam liepen we gedrieën achteruit. Stap voor stap. De 

afstand groeide. De soldaten bewogen zich niet. 

‘Wenigstens drei anständige Holländer,’ hoorde ik de officier 

zeggen. Ik zag hoe hij een zilveren sigarettendoos uit zijn zak 

haalde, er een sigaret uit viste en die opstak. Hij inhaleerde 
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behaaglijk. Ik verwachtte dat het spel nu lang genoeg had geduurd 

en dat hij elk moment bevel zou geven te schieten. Het waren de 

langste meters uit mijn leven. En de laatste. De afstand groeide. 

Twintig meter, vijfentwintig, dertig. 

‘Ik tel tot tien,’ fluisterde Hans schor. ‘Bij tien draaien we ons om 

en rennen alle drie een andere kant op. Akkoord?’  

Nauwelijks hoorbaar zeiden Heemskerk en ik ‘ja’. Hans telde bij 

elke stap. Ook bij ‘negen’ was er geen beweging bij de soldaten. 

Hun geweren bleven geschouderd.  

‘Nu!’ schreeuwde hij, draaide zich vliegensvlug om en vloog 

zigzaggend over het plein. Heemskerk en ik deden hetzelfde. Ik 

hield rechts aan. Er waren op dit uur nauwelijks voetgangers, een 

onbelemmerd schootsveld. Ik verwachtte een spervuur van 

kogels, die me tegen de grond zouden slaan, maar die bleven uit. 

Ik dook een zijstraat in, bleef rennen. Pas toen ik drie straten 

verder was, begon ik te beseffen dat ik was ontkomen. Geen schot 

was er gevallen. Geen achtervolging ingezet. Hoezo?  

 

De volgende dag las ik in de krant dat vier mannen in de leeftijd 

van 23 tot 40 jaar in de duinen waren geëxecuteerd als vergelding 

voor de dood van een Duits onderofficier.  
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     II 

 

 

 

Het gesprek in de kamer van de specialist was kort geweest. Het 

effect overdonderend. Hij zat in een draaistoel aan een bureau dat 

vóór een raam was geplaatst waardoor ik zijn gezicht moeilijk 

kon zien. Opzet? Uit een wit kartonnen doosje Golden Fiction - 

een wonder dat hij die kon krijgen -  haalde hij zorgvuldig een 

sigaret en stak hem op. Zenuwen? Mij bood hij er geen aan. Ik 

onderdrukte de neiging mijn eigen blikje Javaanse Jongens uit 

mijn zak te halen en een sjekkie te draaien. 

‘Gaat u zitten.’  

De arts klonk zorgelijk en vervolgde: ‘Het spijt me, meneer 

Verdonk, maar ik heb geen goed nieuws.’ 

Kilte omklemde mijn hart. Nu zou ik het horen. Echt verrast was 

ik niet, mijn klachten wezen allemaal in een bedenkelijke richting, 

maar natuurlijk hoopte ik op een gunstig resultaat.  

‘Het nieuws is zelfs zéér slecht,’ ging hij verder. De strop om 

mijn hals werd nog wat verder aangetrokken. ‘We hebben de 

foto’s bestudeerd, maar er is geen twijfel mogelijk. U heeft 

longkanker… in een vergevorderd stadium.’ Hij wachtte even om 

het nieuws te laten bezinken. ‘Er zijn veel uitzaaiingen. Ook uw 

stembanden zijn aangetast. Er is niets wat we kunnen doen. Er 

rest u nog weinig tijd.’ 

Mijn  emoties camoufleren lukte niet.  

‘Godverdomme!’  

De arts trok zijn wenkbrauwen samen, maar reageerde daar verder 

niet op. Alsof ik een klap op mijn hersens had gekregen. Versuft 
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probeerde ik zijn woorden te vatten. Slecht. Zéér slecht. 

Uitzaaiingen. Stembanden. Weinig tijd.  

Ja, de stembanden. Dat verklaarde die heesheid natuurlijk, iets 

van de laatste weken. Daarvóór was er al een aanhoudende felle 

prikkelhoest. Er zat iets goed fout. Dat wist ik wel, maar ik was 

de waarheid uit de weg gegaan. Er was nog zoveel te doen. Ik had 

het gewoon te druk maar intussen rochelde ik en spuugde slijm. 

Gezondheidsproblemen kwamen me niet goed uit.  

 Ik ging pas naar de dokter toen ik bloed zag in het 

opgehoeste slijm en pijn voelde op de borst. Soms felle steken. Ik 

was ook snel moe. Sneller dan anders. Het klimmen van de 

trappen kostte plots veel moeite. De huisarts verwees me naar het 

ziekenhuis. Anne had ik hier buitengehouden. Dat deed ik ook 

met het verzetswerk dat ik opknapte. Ze wist zelfs niet of  ik 

daaraan deelnam al denk ik wel dat ze het vermoedde. Wat ze niet 

wist, kon ze niet vertellen. Eerst maar eens afwachten wat de 

dokter te melden heeft, dacht ik. Slecht nieuws komt nooit te 

vroeg. Nu was het dus zover. De specialist zweeg. De aspunt aan 

zijn sigaret gloeide rood op. 

‘U zegt dat er niets aan te doen is,’ zei ik terwijl ik mijn uiterste 

best deed me te concentreren, ‘en dat er weinig tijd is. Waarover 

praten we? Hoeveel tijd is er?’ 

Voordat de arts antwoordde, blies hij met getuite lippen langzaam 

rook uit, zoekend naar de juiste woorden.  

‘Als ik nog enige mogelijkheid zag om uw lot te veranderen dan 

zou ik het zeggen. Ik heb collega’s geraadpleegd… helaas, we 

kunnen niets meer doen. Hoeveel tijd u nog heeft, weet ik niet. 

Een aantal weken, met wat geluk misschien een paar maanden…. 

U doet er goed aan uw zaken te regelen. Voor hulp en praktische 

vragen kunt u zich wenden tot de huisarts. Ik wens u veel sterkte.’  

Hij veerde op uit zijn stoel, drukte de sigaret uit in een asbak en 

stak een hand uit. Einde gesprek.  
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Dit was het dus. Over en uit. Van alle mogelijkheden de slechtste. 

De weg naar huis was een waas. Het gesprek met Anne verliep 

met horten en stoten. Hoe vertel je zoiets? Ze huilde hevig en 

lang. De kleine Emmy kwam op het geluid af, kroop op haar 

schoot en probeerde haar te troosten. Ik liet haar even betijen en 

bracht haar toen weer naar bed. Zwijgend zaten Anne en ik bij 

elkaar, verzonken in herinneringen, zwervend naar een onzekere 

toekomst. Voor haar dan.  

We hielden elkaars hand vast. Het besef van een toekomst 

zonder mij werd haar af en toe te machtig. Volkomen overbodig 

zei ik: ‘Zorg goed voor de kleine.’ Later bespraken we met de 

huisarts de weg naar het einde. Daar zag ik enorm tegenop. De 

beklemming, de ademnood, het gevoel te stikken. Veel had hij 

niet te bieden. Als ik wou hooguit een ziekenhuisopname in de 

laatste fase. 

 In mijn verzetsgroep moest ik melden dat ik niet meer 

inzetbaar was. De reacties waren wisselend. Medeleven 

overheerste, maar niet bij iedereen. De groepsleider leek al meer 

bezig met de vraag hoe de openvallende plek in te vullen dan dat 

hij deel had aan mijn persoonlijk leed. Kon misschien ook niet 

anders. Ik was een zeer gewaardeerd lid van de groep, ging bij 

acties voorop. Hoe moest het verder gaan? Mijn kameraden deden 

toezeggingen over de zorg waarop Anne en Emmy konden 

rekenen, tijdens de oorlog maar zeker ook daarna. We wisselden 

belangrijke informatie uit en aan het einde gaf ik de Browning 

HP-35 met bijbehorende patronen terug die ik eerder in bruikleen 

had gekregen. Bij het afscheid omhelsden we elkaar. Ik weet nog 

dat ik dacht: ‘Wie weet, misschien zijn jullie wel eerder 

vertrokken dan ik.’ 

 We woonden twee hoog in het centrum van de stad en 

vooral bij het trappen klimmen merkte ik hoe de kanker zich een 

weg vrat door mijn longen. Hijgend en piepend kwam ik boven. 
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De weken die volgden, deed ik vooral klusjes in huis zodat Anne 

daar straks geen omkijken naar had. Als garagemonteur had ik 

genoeg gereedschap. Ik legde verlichting aan, repareerde een 

hekje bij de trap en maakte een keukenkastje. Ook knapte ik haar 

fiets op. Mijn eigen fiets, die ik steeds achterom in een schuur 

stalde, was perfect in orde. Ik had er veel profijt van bij het werk 

dat ik deed. Dat die nog niet in beslag was genomen, was pure 

mazzel. Ook legde ik Anne de financiën uit, maar dat was zeer 

beperkt. Veel te beheren was er niet.   

 Anne vroeg me haar oom te bezoeken en hem op de 

hoogte te brengen van de toestand. Die oom woonde aan het 

andere einde van de stad. Ouders had ze niet meer. Mijn vader 

leefde nog wél, maar ik had hem nog niet geïnformeerd. Ik was 

zijn enige zoon en wist gewoon niet hoe ik dit slechte nieuws op 

een goede manier kon vertellen. ‘Pa, je krijgt toch gelijk… roken 

is minder goed voor de gezondheid dan ik dacht. De sigaret heeft 

me te pakken gekregen, eerder dan de moffen.’ Nee, zo niet. Wat 

mijn dood voor hem zou betekenen, kon ik bevroeden. Toch 

moest ik hem nu snel vertellen wat er aan de hand was. Er 

wachtte immers een zorgtaak voor Anne en Emmy. Ik besloot 

eerst mijn vader te bezoeken - dan had ik het moeilijkste deel 

gehad - en dan naar Anne’s oom te gaan. 

Achteraf bezien had ik beter een andere volgorde kunnen 

aanhouden. Ik kwam niet verder dan het plein waar Anne en ik 

vóór de oorlog vaker naar een café gingen om wat te drinken. Ik 

zat in gedachten verzonken op mijn fiets toen het geronk van 

vrachtwagens tot me door drong. Ik draaide me om en zag drie 

trucks op me af komen. Even dacht ik aan wegsprinten, maar die 

gedachte liet ik snel los. Kruisingen van wegen die op het plein 

uitkwamen, lagen al achter me. Vóór me lag een recht stuk weg 

zonder afslag. Rustig blijven nu. Geen aandacht trekken. Eén van 

de wagens sneed me de weg af en stopte vlak voor me. Soldaten 
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sprongen uit de wagen. Ik kon geen kant op. Twee, drie mannen 

kwamen op me af. Ik werd van mijn fiets gesleurd. 

‘Einsteigen!’ 

Vanuit mijn ooghoeken zag ik dat ook andere passanten werden 

opgepakt. Willekeurig. Duitse represaille, schoot het door mijn 

hoofd. Voor welke actie dan? Ik kende geen actie van onze groep 

waarbij Duitse slachtoffers waren gevallen. Of had die 

plaatsgevonden nadat ik afscheid had genomen? Zou kunnen. Ik 

was al een paar weken weg en natuurlijk hadden ze me daar dan 

buitengehouden. We zaten op een bankje in de slingerende 

wagen. Ik zag angst en ontzetting in de ogen van de anderen. 

Even overwoog ik uit de wagen te springen, maar ik zat ver van 

de laadklep. Onmogelijk. Veel te gevaarlijk ook. Anderen op het 

plein zouden getroffen kunnen worden door rondvliegende 

kogels. Het was toen dat ik me voor het eerst bewust werd van 

een gevoel dat op berusting leek. Wat zou ik winnen als ik kon 

ontsnappen? Mijn einde stond vast.  

We stopten op een terrein omgeven door prikkeldraad. Soldaten 

liepen af en aan. De toegang werd zwaar bewaakt.  

‘Aussteigen!’ 

We stonden pal voor de ingang van een groot, lomp gebouw. 

Misschien een schoolgebouw. Een brede, stenen trap voerde naar 

zware houten deuren die wijd open stonden. In andere 

omstandigheden had ik dit als een welkom gezien. Nu niet. Er 

waren soldaten die luid schreeuwden. We werden door enkele 

gangen gejaagd. We moesten spitsroeden lopen. Gewoonte-

getrouw probeerde ik de omgeving in me op te nemen. Dat lukte 

nauwelijks. Ik zag enkel de schoenen van de man vóór mij en aan 

weerskanten soldatenlaarzen. Het waren brede gangen met 

lokalen aan beide zijden en wit gekalkte muren. Aan het einde  

van de gangen zag ik langwerpige, veelkleurige glas-in-

loodramen. 
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We werden een grote, lege kamer ingejaagd. Toen kwam die 

officier met zijn gruwelijke aanbod. Zou ik me melden? Iemand 

deed het voorstel te loten. Geen slechte gedachte. Ik kon me ook 

vrijwillig melden, maar toen enkelen het verzet verweten dat de 

Duitsers terugsloegen met executies van onschuldigen, verdween 

die behoefte onmiddellijk. Ik was er klaar mee. Mensen die 

doodsbenauwd in hun schulp kropen zodra ze een uniform zagen, 

waren de eersten om verzetsmensen verwijten te maken. Voor dát 

volk vrijwillig mijn leven geven? Ik dacht het niet. Dat mijn 

levensdraad bijna opgerold was, maakte geen verschil.  

Maar toen sprak Heemskerk en die zei precies wat ik 

dacht. Hij was ook de eerste die zich vrijwillig meldde en daarom 

de aangewezen man om de loting te doen. Niemand anders 

bewoog. Ik keek om me heen. Voor mannen die hun eigen hachje 

probeerden veilig te stellen met vrouw en kinderen had ik weinig 

waardering. Had ik ook kunnen doen. Makkelijk genoeg. Maar ik 

schermde niet met kwetsbare gezinsleden. Hoefde ook niet. Ik 

trok verdomme een lange lucifer! Vrij! Er was een jonge vent, 

Ben. Hij trof me. Misschien was het zijn paniek, pure, 

onverdunde angst. Het hebben van vrouw en kinderen vond hij 

geen argument om aan de dood te ontsnappen. Logisch want die 

had hij niet. Dat ouderen kansen genoeg hadden gehad, zoals Ben 

zei, vond ik slap gelul. Oncontroleerbaar. Bovendien, het gaat niet 

om kansen maar om wat je daarmee doet en dat wisten we niet 

van elkaar. De mannen die spraken, creëerden een persoonlijke 

ontsnappingsroute. Dat gaf weinig vertrouwen. Loting was dus 

het beste.  

 Mijn vertrouwen werd er niet groter op toen Heemskerk 

de loting voorbereidde. Dezelfde kerels die vrouwen en kinderen 

naar voren schoven, betwijfelden nu de onpartijdigheid van de 

loting. Het stoorde me, maar Heemskerk snoerde ze direct de 

mond. De manier waarop maakte indruk op mij. Bij het trekken 
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van de lucifers werd de spanning ondraaglijk. Ben en ik bleven 

als laatsten over bij de loting. Hij trok een korte lucifer en stortte 

helemaal in, een vormeloze hoop jammerende ellende aan mijn 

voeten. De laatste lange lucifer was voor mij. Ik was gered.  

 Heemskerk stapte op Ben af om hem te steunen. 

Heemskerk, de man die zichzelf had opgeofferd. Hij leek me een 

gezonde vent. Zo te zien had hij nog vele jaren voor de boeg. Bij 

mij ging het slechts om weken, hooguit maanden. Bij Ben om een 

heel leven. Een snelle dood nu bespaarde me het creperen later. Ik 

nam een besluit en boog me voorover. Ik tikte Ben op de 

schouder en zei dat ik zijn plaats zou innemen. Het duurde even 

voordat hij vatte wat ik zei. Ik vroeg hem mijn vrouw te bezoeken 

en haar te zeggen dat dit de beste oplossing was geweest en dat ik 

zeker wist dat ze mijn besluit zou begrijpen. En dat ik 

hartstochtelijk van haar hield. Of tot Ben doordrong wat ik zei? 

 Toen kwamen ze binnen. Heemskerk deelde mee wie de 

vrijwilligers waren. Geheel onverwacht meldde zich plotseling 

een andere man als derde vrijwilliger. Hij was de enige die niet 

had gesproken. Van hem wisten we niets. Tamelijk onopvallend 

uiterlijk. Zijn naam noemde hij niet. Hij was al vrijgeloot. Wat 

bezielde hem? Of hij vrouw en kinderen had, weet ik niet. Hij zei 

dat hij de plaats zou innemen van Kooistra, de gijzelaar met een 

invalide vrouw en vier kinderen. Ik bewonderde hem. Direct 

daarop werden we afgevoerd. We reden naar het plein waar we 

waren opgepikt. Daar maakten ze onze boeien los waarna we 

bevel kregen te gaan. Ik voorzag een oude truc. Ik wilde niet 

sterven met een leugen in mijn rug.  

 Ik zei tegen Heemskerk en de redder van Kooistra dat we 

ons moesten omdraaien, gezicht naar de soldaten. Dat deden ze. 

Ik stelde me tussen hen op en sloeg mijn armen om hun schouder. 

Dat versterkte onze saamhorigheid. Samen stapten we achteruit. 

Stap voor stap. Het duurde een eeuwigheid. Ik begrijp nog steeds 
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niet wat die officier bewoog, maar opdracht te schieten gaf hij 

niet. Ik wist dat de beste kans om te ontsnappen was als we elk 

een andere kant op renden. De anderen stemden daarmee in. Na 

dertig meter draaiden we ons om en renden voor ons leven. Er 

viel geen schot. Geschokt en in verwarring heb ik Anne het hele 

verhaal verteld. Ze was dolgelukkig. Al was het maar voor even.  

Toen ik de volgende dag de krant las, voelde ik me kotsmisselijk. 
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    III 

 

 

 

De dag was goed begonnen. Een heldere zon straalde aan de 

hemel en even, heel even maar, was ik het naargeestige gevoel 

kwijt dat me al maanden kwelde zodra ik besefte dat zich weer 

een dag voor me uitstrekte zonder hem. Zou ik er ooit overheen 

komen? Zou hij ooit op zijn schreden terugkeren? Geen verwijt 

zou over mijn lippen komen. Met liefde zou ik Franz Joseph in 

mijn armen nemen en zijn stuntelige excuses wegkussen. Wat 

gebeurd was, was voorbij, zou ik dan zeggen. Nu gold nog slechts 

de toekomst. Dagdromen. 

En ze volgden steeds hetzelfde patroon: terugkeer, 

vergeven en vergeten. Maar er viel niets te vergeven want hij 

keerde niet terug. En vergeten kon nog veel minder. 

Godsonmogelijk. De gedachte dat ik hersenschimmen najoeg was 

onverdraaglijk. Toch wist ik wel dat mijn hoop ijdel was. En niet 

alleen mijn hoop, maar ook mijn gevoel van eigenwaarde. Beide 

had ik nodig om te overleven, om verder te gaan. Zonder hem. 

Maar wilde ik wel verder?  

 Zijn vertrek had ik niet zien aankomen. We hadden het 

goed samen. Uitzonderlijk goed. Nooit eerder had ik iemand 

ontmoet die zo snel mijn vertrouwen won. Omgekeerd was het 

niet anders. Het was deze spontane, allesomvattende 

wederkerigheid die ons allebei verraste en enorme snelheid gaf 

aan de ontwikkeling van onze relatie. Een paar maal eerder was ik 

verliefd geweest, maar de diepe liefde voor Franz Joseph leek 

absoluut niet op de snel verdampende gevoelens voor anderen.  

 Laat ik eerlijk zijn, ook die andere verhoudingen hadden 

betekenis maar toen ze tenslotte strandden, was ik niet 

droefgeestig; eerder opgelucht. Opgelucht dat wat niet waar was, 



 

27 

 

niet oprecht en niet volmaakt, weer voorbij was. Relaties 

gekenmerkt door dikdoenerij of misleiding stonden me tegen, 

maar ook verhoudingen met vooraf ingebouwde beperkingen. 

Beperkingen waren er zat in het dagelijks leven. Niet ook nog 

tussen liefdespartners.  Niemand wist dat mijn voorkeur zich 

beperkte tot mannen. Als mijn geaardheid bekend werd, zou dat 

me mijn baan kunnen kosten en mijn positie in de samenleving. 

Eén permanent toneelstuk was wel genoeg.  

 Voor de buitenwereld huurde Franz Joseph gewoon een 

kamer in mijn huis. Geen probleem. Mijn woning was een twintig 

jaar oud herenhuis dat ik kon kopen dankzij een erfenis. Het was 

natuurlijk veel te groot, maar ik hield van ruimte. Ik was de enige 

bewoner. Het huis had vijf slaapkamers waarvan ik de grootste 

voor mezelf gebruikte. De andere kamers zouden weinig worden  

benut, maar dat wist ik al toen ik het huis kocht. Het huis kende 

een prachtige, ruime werkkamer met uitzicht op de tuin, een 

bibliotheek, een comfortabele salon en een eetkamer waar ik als 

ik dat wilde probleemloos tien gasten kon ontvangen. Die situatie 

had zich nog niet voorgedaan.  

 Aan de achterkant van het huis was een groot terras dat 

uitzag op de lange, goed onderhouden tuin met verschillende in 

het groen verscholen zitjes. Voor het onderhoud daarvan 

schakelde ik een tuinman in. De woning was grotendeels 

onderkelderd. Zo beschikte ik over een voorraadkelder, een royale 

wijnkelder, een kelder met een pingpongtafel en een kelder die ik 

had omgebouwd tot biljartruimte. In die laatste kelder kwam ik 

het meest. Ik hield van de rust die uitgaat van het groene laken en 

de twee boven het biljart hangende geelkoperen lampen die 

afgeschermd licht wierpen op de tafel. Het magische geluid van 

de tegen elkaar tikkende ivoren ballen verveelde nooit. Buiten mij 

was de poetsvrouw de enige die het huis van boven tot onder 

kende. Zij kwam een paar maal per week en deed ook de was.  
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 Ik was zeer gesteld op mijn woning maar het liefst had ik 

mijn geluk en voorspoed gedeeld. Met mij had het huis een hart, 

maar toch was het niet compleet. Het miste een ziel. Of liever: ik 

miste een ziel. Daarin voorzag Franz Joseph. Onaangekondigd 

stond hij op zekere dag voor de deur met een aluminium 

handkoffer, een brief in zijn hand. Hij stelde zich voor als Franz 

Joseph Weber. Het was november 1938, koud en kaal. In de 

ontbladerde straat rukte een gure wind aan ramen, deuren en 

dakpannen. Hem daar laten staan was geen optie. Ik nodigde hem 

uit binnen te komen.  

 Franz Joseph was een knappe, slanke man met donkere, 

levendige ogen en een royale zwarte haardos, zeker vijftien jaar 

jonger dan ik. Misschien wel twintig. Zijn blik was rustig, vol 

vertrouwen. Alsof het vanzelf sprak dat ik hem binnen liet. Ik 

vroeg hem even te wachten in de hal, het portaal leek me te 

weinig gastvrij. Hij glimlachte. Ik voelde me meteen op mijn 

gemak. Dat was gek want ik was op eigen terrein. Was het zijn 

zelfverzekerdheid waarin ik geen spoor van arrogantie kon 

ontdekken of was het zijn blik, die een wijsheid uitstraalde die 

niet bij zijn leeftijd paste? Of was ik toen al hopeloos voor hem 

gevallen? 

 De brief die hij me gaf was afkomstig van Fritz 

Vorburger, een oude kennis uit München. De tekst was kort. Fritz 

berichtte me dat Franz Joseph in werkelijkheid Daniël Blitz 

heette. Daniël was op zoek naar een onderkomen. Hij was 

opgegroeid in de Maximilianstrasse in München. Zijn ouders 

waren twee jaar eerder naar Amerika vertrokken, maar hij was 

gebleven. Met het oog op het dagelijks verslechterende politieke 

klimaat had ook hij tenslotte besloten te vertrekken. Definitief. 

Nederland was een tussenstop op weg naar Amerika. Of ik hem 

een tijdje onderdak kon bieden. 
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Fritz kende ik al vele jaren, een uitstekend gastheer. Steeds als ik 

in het zuiden van Duitsland moest zijn, ging ik bij hem langs. 

Politiek verschilden we nauwelijks van mening. Ook onze 

wijnvoorkeuren liepen parallel hetgeen we in vele nachtelijke 

sessies met genoegen vaststelden. Fritz rekende erop dat ik Franz 

Joseph zou kunnen onderbrengen. In elk geval tijdelijk. ‘Ich 

vertraue ihm ganz und gar. Du wirst dich noch über ihn freuen,’ 

besloot hij zijn brief. 

 Toen ik weer naar de hal liep stond Franz Joseph enkele 

schilderijen met Zuidfranse  landschappen te bestuderen. Wat 

moest ik met deze binnengewaaide gast die ik - dat voelde ik 

direct - nu al niet meer kwijt wilde? Franz Joseph draaide zich 

naar me toe en keek me nieuwsgierig aan, niet eens 

verwachtingsvol. Dát ik hem onderdak zou aanbieden, was voor 

hem kennelijk een uitgemaakte zaak. Ik nam hem nog eens 

nauwkeurig op en zag de logica in van die zelfverzekerdheid. 

Zulke gasten kreeg ik niet dagelijks; ook niet maandelijks.  

‘Ik heet Karel, Karel Heemskerk’ zei ik en stak mijn hand uit.  

‘Dat wist ik al,’ antwoordde hij glimlachend terwijl hij mijn hand 

drukte en me ironisch aankeek. Ja, dat was natuurlijk zo. Ik zei 

hem dat hij voorlopig kon blijven in afwachting van het vinden 

van een permanent verblijf en ik liet hem de keuze van een kamer. 

Dat was meteen het laatste wat we over zijn inwoning ooit zeiden. 

Het was duidelijk: hij had zijn bestemming gevonden en ik de 

mijne. We spraken Duits met elkaar. Dat hij joods was, had ik 

begrepen. Om dodelijke vergissingen te voorkomen, besloot ik 

vanaf de eerste dag hem niet met Daniël aan te spreken.  

 Zijn openhartigheid was ontwapenend.  Dat wist ik 

eigenlijk al toen hij aan de voordeur stond en me rustig en 

aandachtig opnam. Bijna zonder woorden had hij mij de brief 

overhandigd. Alsof het ging om een formaliteit, iets wat nu 

eenmaal gedaan moest worden. Zijn interesse in mijn leven was 
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diepgaand en oprecht. Over het zijne sprak hij zonder 

terughoudendheid in de dagen die volgden. Hij had een rijk 

liefdesleven gehad, vertrouwde hij me toe, maar niet gevonden 

wat hij zocht. Dat het nog drie dagen duurde voordat ik hem in 

mijn armen sloot, zie ik achteraf als de prijs van conventies, een 

nodeloze verkwisting van tijd.  

 Iemand als Franz Joseph was ik niet eerder tegengekomen. 

Gevoelig, spontaan, analytisch scherp, betrokken en recht door 

zee. Oplopende emoties relativeerde hij met een kwinkslag. Een 

man ook met een zeldzame moed en vasthoudendheid, maar dat 

ontdekte ik pas later. We leken eigenlijk helemaal niet op elkaar. 

Ik opereer voorzichtig, rationeel, strategisch en voorspelbaar. Dat 

er meer spontaniteit en impulsiviteit in me school dan ik voor 

mogelijk had gehouden, zou ik zonder hem niet hebben ontdekt. 

Hij wekte het beste in mij tot leven. Dat ik hem meteen onderdak 

aanbood, was een indicatie. Na een dag of vijf wisten we al dat 

onze zoektocht ten einde was, dat we niemand meer zouden 

vinden met wie we gelukkiger konden worden. Dat hij zijn 

voornemen om naar Amerika te gaan liet varen, verraste ons geen 

van beiden. 

  Zijn identiteitspapieren en enkele diploma’s waren 

vervalst en stonden op naam van Franz Joseph Weber. De 

vervalsingen waren niet van echt te onderscheiden, verzekerde hij 

mij. Ik geloofde hem op zijn woord. Ze hadden hem een 

vermogen gekost. De papieren voorzagen hem van een solide 

Duitse historie. Zijn taaltalent was indrukwekkend, hij pikte talen 

op zoals anderen glazen van een dienblad. Een jaar, meer had hij 

niet nodig om zich het Nederlands zo goed eigen te maken dat 

mensen zich verwonderden als ze hoorden dat hij uit Duitsland 

kwam. Met zijn taal maakte hij vrienden. 

 Zijn verhaal was dat hij een uit Noord-Duitsland (Bremen) 

overgekomen vrijgezel was die in Nederland was om de taal te 
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leren. Als historicus verdiepte hij zich in de geschiedenis van de 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) waarover hij een 

boek wilde schrijven. Zijn interesse ging daarbij vooral uit naar 

de wijze waarop de VOC erin slaagde een monopolie te 

verwerven op de specerijenhandel. Uiteraard verzweeg hij zijn 

joodse afkomst en zijn seksuele voorkeur. 

 Ik denk dat ik nooit diepgaander met iemand heb 

gesproken dan met hem. Onze gesprekken bestreken het hele 

terrein van het menselijk gedrag, maar gingen ook over taal, kunst 

en wetenschap. Zijn leeshonger stilde hij met romans en poëzie. 

De bibliotheek was de ruimte waar ik hem het eerst zocht als ik 

thuis kwam. Hij las alle kranten en tijdschriften waar hij de hand 

op kon leggen. Met hem deed ook de politiek, een onderwerp dat 

ik meed als troebel water, zijn intrede in ons huis. Die volgde hij 

op de voet. Daarover spraken we veel. Franz Joseph schetste dan 

een gitzwarte toekomst voor de Duitse joden en - bij uitbreiding - 

voor alle joden in Europa. 

Wat kon ik zeggen? De oorlogsdreiging was reëel. Maar 

los van de dagelijkse ellende, die ik – bemiddeld als ik was – kon 

verzachten, waren het gouden dagen. Niet eerder voelde ik me zo 

gekend, zo geaccepteerd en zo gelukkig. Dat gold ook voor hem, 

maar geregeld overschaduwde zijn politieke interesse de gouden 

glans van ons samenzijn. Politiek was voor mij nooit de 

graadmeter van mijn geluk en al helemaal niet sinds hij bij mij 

woonde. Voor hem was dat anders. Persoonlijk geluk binnenshuis 

combineerde moeizaam met het steeds grover wordende geweld 

buitenshuis. Telkens weer beschreven onze gesprekken dezelfde 

cirkel. Begin- en eindpunt vielen samen. Zag ik de stralenpracht 

van een ondergaande zon, hij zag vooral een ondergaande zon.  

 Hij had natuurlijk gelijk maar ik wilde de weergaloze uren 

van ons samenzijn niet verknoeien door gesprekken over zaken 

waaraan wij toch niets konden veranderen. Mijn leven met hem 
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was daarvoor te kostbaar. Er bleef nog zoveel te genieten over. 

Wat ik bij hem vond, vond ik nergens anders. Ja, wij spraken 

veel, maar we zwegen nog meer. Ons spanningsloze zwijgen, 

bevestigde de eenheid in ons denken. Eindeloze uren brachten we 

door met lezen en het was een verrukking daarna vast te stellen 

hoezeer onze ideeën overeenstemden. Mijn leven met hem was 

een roes, misschien ook een schuldbewuste roes. In elk geval voor 

mij. Ik kon er geen genoeg van krijgen en sloot me zoveel 

mogelijk af voor de buitenwereld. De jaren hebben mij geleerd 

dat méér niet haalbaar is. Maar Franz Joseph wilde meer.  

‘Het is fantastisch dat we elkaar hebben,’ zei hij, ‘maar ik kán 

mijn ogen niet sluiten voor wat er allemaal gebeurt. Zoals wij 

leven… dat is niet genoeg.’  

Het was mij wél genoeg. Toen we mei 1940 onverhoeds middenin 

de oorlog belandden, kon ik ook die situatie het hoofd bieden. 

Dankzij Franz Joseph. Uithouden en overleven was mijn motto en 

daarnaar handelde ik. Maar het onverteerbare leed dat de oorlog 

velen bracht, greep hem dieper aan dan ik me bewust was. Het 

was het enige onderwerp waarover we het niet eens konden 

worden, lange nachtelijke discussies ten spijt. Franz Joseph bleef 

hameren op de noodzaak méér te doen.  

 Wat hij zich daarbij voorstelde, bleef onduidelijk. Ik vond 

dat ik met zijn aanwezigheid al een fors risico nam. Wat kónden 

wij doen? Meer onderduikers opnemen, distributiekantoren 

overvallen, aanslagen plegen? Op mijn leeftijd? Wij, twee 

mannen in een groot huis, mannen die er alle belang bij hadden 

niet op te vallen? Dat zou snel spaak lopen. Ik luisterde naar zijn 

gevoelens als naar de golfslag van de zee, telkens terugkerende 

oprispingen van frustratie. Als ik hem vroeg concreet te worden, 

zweeg hij. Een antwoord had hij niet, maar het onderwerp 

loslaten, kon hij evenmin. Ik voelde dat hij méér verwachtte van 

mij, maar wat? Zijn ongedurigheid werd steeds dringender.  



 

33 

 

Bijna vier jaar woonde hij intussen al bij me in. De gesprekken 

over de oorlog namen in frequentie toe. Hoe kon het ook anders? 

Heen en weer geslingerd tussen zijn liefde voor mij en zijn 

verlangen daden te stellen, zag ik zijn onrust toenemen. Werd hier 

het leeftijdsverschil zichtbaar? Hij vertelde me over een mislukte 

aanslag op een trein met Duitse militairen in Rotterdam. Die zou 

zijn beraamd door de Nederlandse Volksmilitie, een verzetsgroep 

waarin veel joden zaten. De spanning werd voor hem 

onhanteerbaar. Hij sprak over de Noachidische wetten. 

Universele, morele wetten, noemde hij die, wetten ook die geweld 

rechtvaardigen als het recht vermorzeld dreigt te worden.  

 Wat moest ik daarmee? Opstaan tegen de Duitse 

overheerser? Samen met hem? Met name de derde Noachidische 

wet noemde hij vaak. Die zegt dat wie een leven vernietigt, een 

hele wereld vernietigt. ‘Maar,’ zei hij en keek me daarbij 

indringend aan, ‘wie een leven redt, redt een hele wereld. Dat is 

het behoud van de beschaving.’ Steeds sterker kreeg ik het gevoel 

dat hij me ontglipte, maar ik wist niet wat ik daartegen kon doen. 

 Het moment dat ik zijn brief op de salontafel zag liggen, 

kende ik de inhoud al. In liefdevolle bewoordingen gaf hij aan dat 

ons leven samen hem onvergelijkbare rijkdom had gegeven, dat 

hij meer van me hield dan hij ooit van iemand had gehouden. Hij 

verwachtte niet dat daarin ooit verandering zou komen, maar het 

was hem duidelijk geworden dat zijn diepste wens niet spoorde 

met mijn ideeën. Daarvoor had hij begrip. Hij nam me dat niet 

kwalijk, maar hij kon evenmin leven met de gedachte dat hij zich 

op dit punt naar mijn wensen voegde. Dat ik me schikte naar de 

zijne, verlangde hij niet. Hij schreef:  

 

Ik heb aansluiting gezocht bij een groep die zich niet neerlegt bij 

de feiten. Je begrijpt dat ik je daarover beter niet kan informeren. 

Of we succes zullen hebben, weet ik niet. Liever strijdend ten 
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onder dan zwijgend over straat. Zelfverdediging is niet alleen een 

recht, Karel, het is een plicht. En al zou ik maar een enkel leven 

redden, dan red ik daarmee een hele wereld. En daarmee mezelf. 

Ik hoop en vertrouw dat je me zult blijven liefhebben. Hou van me 

zoals ik altijd van jou heb gehouden, 

Je Daniël 

 

In een postscriptum vroeg hij begrip voor het feit dat zijn afscheid 

abrupt was (‘Anders lukt het me niet’) en dat hij geen 

contactgegevens achterliet.   

De brief bevatte geen enkele aanduiding over een eventuele 

gezamenlijke toekomst na de oorlog. Ik begreep dat hij die optie 

uitsloot. Overleven zag hij toch vooral als een theoretische 

mogelijkheid en holle frasen pasten niet bij hem. 

 

De dagen, weken en maanden daarna vergleden in uitzichtloos 

verlangen en doffe wanhoop. Toen kwam de dag van de razzia en 

werd ik opgepakt met zes andere, willekeurige voorbijgangers. 

Het volgende moment was er de Duitse bullebak die een wreed 

spel speelde met ons. Ik zag de wanhoop in de ogen van mijn 

lotgenoten. Ik hoorde over hun verantwoordelijkheden, over 

vrouwen en kinderen. Ik dacht aan Daniëls woorden over het 

redden van zelfs maar één enkel leven en ik wou dat hij trots op 

me was. Maar wie moest ik kiezen? En op grond waarvan? Er was 

ook geen tijd om alles uit te zoeken. Ik besloot me aan te bieden 

als vrijwilliger. Zo zou door mijn offer in elk geval één leven 

worden gespaard. Uiteindelijk bleek ik op die manier echter mijn 

eigen leven te hebben gered. 

Er waren twee andere mannen die met mij de dans 

ontsprongen, een jongere man en iemand van mijn leeftijd. Hans 

heette die jongere man. Zijn houding deed me sterk denken aan 

Daniël, waarschijnlijk iemand uit het verzet. Kordate vent. Ik 
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werd razend toen andere gijzelaars het werk van de 

verzetsgroepen kritiseerden. Ook Hans meldde zich als 

vrijwilliger. Ik bewonder hem. Dapper tot het bittere einde. 

En dan was er nog die andere man, een zwijgzaam type. Hij 

luisterde vooral. Sprak maar één keer. Het was de keer die er het 

meest toe deed. Dat hij zich als derde vrijwilliger zou aanbieden, 

had ik niet verwacht. Hij was al vrijgeloot. Ook nu nog stoort het 

me enorm dat ik zijn naam niet ken. In dat hele krankzinnige uur 

heeft hij zijn naam niet genoemd. Een naamloze held. 

 Later heb ik geprobeerd beide mannen op te sporen. Niet 

gelukt. Hoe moest ik ze vinden? Het was oorlog,  je kon moeilijk 

bij de Duitsers navraag doen. Hoewel de Duitsers vaak afgrijselijk 

nauwkeurig een boekhouding bijhielden van hun morbide daden, 

bestond er vast geen register van niet-geëxecuteerden.  

Ook na de oorlog heb ik het geprobeerd, maar zonder succes. Ik 

gaf het op. Misschien te snel. Ik schaamde me ook. Ik had de 

dood overleefd. Daniël niet. Dat was nooit mijn opzet. Dat hij niet 

meer leeft, weet ik zeker. Was dat wél zo geweest dan had hij zich 

weer bij mij gevoegd. Leegte resteert, onvervulbare leegte. Daarin 

rijst telkens dezelfde vraag op: heb ik gehandeld zoals hij het 

bedoelde?  
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