
 

 

 

 

 

Verloren 
   in de 
       TIJD 
 
 
 
 

Het leven is iets bijzonders,  
het is wonderbaarlijk hoe het zichzelf opbouwt.  

Daarom is het des te triester om te zien, 
 dat het zichzelf ook weer af kan bouwen.  

Leer een vrouw kennen die de drager is van een ziekte,  
waarvan gezegd wordt dat hij erger dan kanker is.  

Dementie. 
Ga mee in het leven van deze vrouw,  

ervaar hoe het is om oud te zijn.  
Maar ervaar juist  

dat het niet zo vanzelfsprekend is dat je oud wordt. 
 
Deel I 
 
Dwalend door die eindeloze straat. Zoveel huizen gezien, maar de mijne lijkt van aarde 
verdwenen. Starend naar het nummerbordje 24, starend naar het silhouet van het huis. Maar 
ik voel het niet, ik zie het niet. Toch moet ik opschieten. Want de meiden komen zo thuis en er 
moet nog eten gemaakt worden. Heb ik de boodschappen al gedaan? Ik vraag me trouwens 
af waar Jozeph is, hij zou toch ook al thuis moeten zijn. Ik moet naar huis. Ik duw mijn rollator 
voort en loop langzaam verder. Maar ik zie het nog steeds niet. Zo moeilijk moet het toch niet 
zijn? 
 "Mevrouw Prins? Gaat alles goed? Wat doet u hier zo alleen?", hoor ik achter me. Langzaam 
maar beheerst draai ik me om en zie een lange dame staan. "Hallo jongedame. Ik ben 
onderweg naar huis, maar ben even de weg kwijt. Kun je me vertellen in welke straat we nu 
zijn?', vraag ik voorzichtig. "Ik denk dat ik weet welke kant u op moet, zal ik even met u 
meelopen?', voordat ik antwoord kan geven staat de voor mij onbekende vrouw al naast me. 
"Loopt u maar eventjes mee".  
De onbekende vrouw loopt langzaam met me de straat uit. En hoewel ik echt niet weet wie 
deze vrouw is, zegt iets in mij dat ik haar al eerder gezien heb. “Wat prachtig mooi weer is het 
hè, mevrouw Prins”. Even kijk ik naar de strak blauwe lucht, “Absoluut, het is werkelijk 
prachtig”.  “Moet u die jonge eendjes daar eens zien,” zegt de onbekende vrouw terwijl ze 
naar rechts wijst. Aandachtig kijk ik naar die kleine eendjes, die zelfverzekerd maar o zo 
kwetsbaar achter hun moeder aanlopen. Soms wens ik dat ik nog zo’n kleintje was, 
vertrouwend op mijn moeder.  
Ik kijk weer een opnieuw onbekende straat in.  Naast me loopt nog steeds de onbekende 
vrouw, ik kijk haar aan. Ze kijkt terug en lacht. Ik weet echt niet meer wie ze is. "We zijn er 
bijna, hier moeten we alleen nog even oversteken", zegt ze. Ze helpt me met de rollator bij 
het afstappen van de stoeprand. Hetzelfde doet ze aan de overkant. We lopen richting een 
groot gebouw, nummer 42 staat naast de deur. 
Ook staat er een groot bord met de tekst Zorghuis Parkzicht.  
Ik voel me leeg. Even weet ik niet zo goed wat ik hier doe, maar zonder protest loop ik met de 
onbekende vrouw mee naar binnen. Misschien juist wel omdat het zo hoort te zijn. We komen 
binnen en ik zie meteen dat er iemand naar me toe komt.  
"Hallo mevrouw Prins, bent u er weer?,' zegt een vrouw in een witte jas tegen me. Ik wil op 
haar reageren, maar zie dan dat de onbekende vrouw die me hier gebracht heeft naar een 
andere vrouw achter een balie loopt. Ik hoor haar tegen haar zeggen:  
"Jullie moeten haar niet meer alleen naar buiten laten, het loopt nog eens uit de hand. En het 
is alleen maar extra last".  
Last? Waarom? Denk ik.  
 "Je hebt gelijk, bedankt dat je haar terug hebt gebracht," reageert de vrouw achter de balie. 
Ik kijk weer naar de vrouw in de witte jas die voor me staat.  
"Zal ik u maar even naar uw kamer brengen?" vraagt ze me.  



 

 

 

 

 

Mijn kamer? Waar is die ook alweer?  
"Ja, graag', antwoord ik. 
"Loopt u maar even mee dan," zegt de vrouw in de witte jas terwijl ze een lange gang inloopt. 
Voorzichtig loop ik achter haar aan. Alsof ik hier nog nooit geweest ben. Ze opent een deur en 
gaat naar binnen. "Zo mevrouw Prins, hier zijn we dan".  
Ik volg haar de kamer in. "Als u nou lekker op deze stoel gaat zitten, zal ik dan voor u even 
een kopje thee zetten?".  
"Lekker, een kopje thee lust ik wel," antwoord ik. Tegelijkertijd zet ik mijn rollator aan de kant 
en laat ik me voorzichtig in de stoel zakken.  
Vol bewondering kijk ik naar de vrouw in de witte jas die een kopje thee voor me maakt. Oh 
daar heb ik zin in, gewoon een kopje thee. Niet veel later is de thee klaar en zet ze die voor 
me neer. Naast de thee legt ze een beige bakje met een rode knop erop neer. "Als er wat is, 
kunt u bellen hè," zegt ze en verdwijnt dan uit dit kleine kamertje. Voorzichtig probeer ik een 
slok te nemen van de thee, maar hij is nog te heet. Ik hou de kop stevig vast in mijn handen 
en de warmte die hij afgeeft is heerlijk. Zodra de thee iets meer is afgekoeld, drink ik 
langzaam de beker leeg. En ik geniet, ik geniet van elke slok. Het is alsof ik voor de eerste 
keer in mijn leven thee krijg. Alsof dit het enige is dat me hedendaags nog kracht geeft. Als 
mijn beker leeg is, baal ik dan ook enorm. Ik zet de beker op tafel, sta heel voorzichtig op en 
pak de beker weer. Langzaam loop ik naar de plek waar de vrouw met de witte jas net stond. 
Ik zie een heel klein aanrecht, waarop nog een doosje met theezakjes staat. Mijn beker zet ik 
neer op het aanrecht en pak een theezakje. Dat ik vervolgens in mijn beker hang. Maar nu, 
wat nu ook alweer? Langzaam bekijk ik het hele aanrecht. Mijn blik glijdt over alle voorwerpen 
heen. Dan leg ik mijn hand op de waterkoker. Ik voel dat 'ie nog warm is en dat is precies wat 
ik nodig heb. Warm water. Maar op het moment dat ik hem op wil tillen, weet ik weer waar het 
me aan ontbreekt. Kracht. De waterkoker komt los van de onderzetter, maar klapt ook weer 
terug. Hij komt verkeerd terecht en valt om. Al het hete water loopt van het kleine aanrecht op 
de grond.  
Schaamte, schaamte. Geschrokken loop ik bij het kleine aanrecht weg. Opzoek naar de stoel 
die net nog zo lekker zat. Waar ben ik? Waar is de stoel? Tranen voel ik in mijn ogen, paniek 
voel ik in mijn maag. Ik weet niet meer wie ik ben, waar kom ik vandaan? En dan, alsof het 
maar een grap is allemaal, staat die stoel ineens daar. Daar waar die hoort te staan. Ik ga erin 
zitten, en sluit mijn ogen. Zodat ik niet hoef te kijken naar wat ik heb gedaan.  
Dan bedenk ik me dat ik daar helemaal niets mee opschiet. Ik zoek het beige bakje met die ó 
zo bekende rode knop. Ik druk op de knop en wacht dan tot er iemand geërgerd mijn kamer 
binnen komt. Het duurt even, maar uiteindelijk krijg ik gehoor. 
“Waar kan ik u mee helpen mevrouw Prins?”, vraagt de verzorgende die hier net ook was. 
“Oh het spijt me zo, echt waar,' begin ik hakkelend. Wanneer ik zal vertellen wat er gebeurt is, 
ziet de verzorgende het al. “Oh mevrouw Prins, wat is hier gebeurt? Heeft u zich bezeerd aan 
het hete water?”, en ze komt meteen naar me toe. Nee schud ik. Ze knielt voor me neer. “Ik 
wilde gewoon nog zo'n lekker bakje thee”, begin ik haar uit te leggen. De verzorgende pakt 
mijn hand. “Maar dat geeft toch helemaal niet. Als u de volgende keer dat gewoon zegt, dan 
komen we u daarmee helpen. Voor hetzelfde geld had u zich bezeerd, dat kan toch niet 
mevrouw Prins”, reageert ze. Ik knik. “Nou zal ik dan voor de schrik nog maar zo'n bakje thee 
zetten?,' vraagt de verzorgende terwijl ze weer opstaat. Ik schud met mijn hoofd: “Nee 
bedankt, ik heb er al niet meer zo'n trek in”.  
Machteloos kijk ik toe hoe de verzorgende het water en de waterkoker weer opruimt. Als ze 
klaar is krijg ik de standaard riedel over dat ik altijd op hulp kan vragen. 
En weg is ze, verdwenen. Tenminste dat lijkt zo, ze staat nog achter de deur. Te praten met 
een andere verzorgende. “Ze ziet echt geen gevaren meer, ik denk dat het tijd word om het 
eens aan te kaarten om haar over te plaatsen naar een verpleeghuis”, hoor ik haar zeggen. 
“Lijkt me een goed idee, de wachtlijsten zijn namelijk enorm”, hoor ik haar collega zeggen. 
“Ze zakt soms gewoon te ver weg, we moeten het er eens met de familie over hebben”, hoor 
ik nog gezegd worden. Ze lopen weg, dus versta ik niet meer wat erop geantwoord wordt. 
Soms vraag ik me wel eens af, waarom iedereen invloed uitoefent op mijn leven, en ik hier 
gewoon alleen op mijn kamertje zit. En mij vragen hoe ik het wil? Ho maar.  
 
Een paar uur later zit ik nog steeds op diezelfde stoel, als er weer een verzorgende binnen 
komt. “Uw dochters komen zo langs, zullen we eerst even wat eten?”, vraagt ze. Ik kijk naar 
de foto's op mijn kast. De schatten van meiden, ik mis ze elke dag. Ik kijk naar die lieve 



 

 

 

 

 

kopjes van ze. Op die foto zijn ze zeker al een jaar of acht. “Lijkt me prima idee”, antwoord ik 
de verzorgende. “Wat wilt u op uw brood vanavond?”, vraagt ze me dan. “Is er nog kaas? Ik 
zou wel graag kaas willen”, antwoord ik bescheiden. Ze knikt, ik kijk toe hoe ze mijn brood 
klaar maakt. “Oh, maar dat kan ik zelf ook wel even doen hoor”, zeg ik tegen haar terwijl ik 
opsta. Ze komt naar me toe. “Gaat u maar zitten mevrouw Prins, ik doe het wel even voor u”, 
zegt ze een beetje geïrriteerd. “Waarom?”,  vraag ik haar dan, “dat kan ik best zelf”. “Nee dat 
kunt u niet,” krijg ik als antwoord. 
En als blikken konden doden.. Ik ben echt even monddood. Pardon? Ik ben niet achterlijk. Het 
antwoord raakt me zo dat het niet eens in me opkomt om een discussie te voeren. Laat maar 
gaan, zoek het maar uit met je brood.  
Ik wend mijn blik af. Haar wil ik niet eens aankijken. Dan zet ze het brood voor me neer. “Eet 
smakelijk mevrouw Prins”, zegt ze. “Ik hoef niet”, antwoord ik kort. Ik hoef het echt niet. “Kom 
op mevrouw Prins, u moet wel eten”, hoor ik dan. Ik kijk haar aan. “Ik moet helemaal niets en 
jij bent zeker niet degene die dat voor me gaat bepalen”,  zeg ik met verheven stem. De 
verzorgende reageert niet, zet mijn beker melk neer en verdwijnt dan uit de kamer. Ik kijk haar 
na, tranen prikken in mijn ogen. Mensen denken dat het allemaal zo simpel is. Ik laat mijn 
hoofd tegen de rugleuning van mijn stoel leunen. Ik sluit mijn ogen en doezel weg. Weg uit dit 
kamertje, weg uit waar of wat ik ben. 
 
Even later schrik ik weer wakker als er wéér een andere verzorgende binnen komt. “Mevrouw 
Prins, uw dochters zijn hier”, zegt ze. Ik leef helemaal op en sta op uit mijn stoel. “Oh wat fijn”, 
zeg ik opgelucht. Eindelijk. Ik reik uit naar mijn rollator voor wat extra steun. Als ik stevig sta 
en opkijk naar de deuropening zie ik twee volwassen dames staan. Koude rilling. 
Stomverbaasd kijk ik ze aan: “Wie zijn jullie?” 
Ik zie dat ze elkaar aankijken. Ik loopt wat dichter naar ze toe. “Ik vind het heel leuk dat jullie 
komen, maar ik heb geen tijd, want mij dochters komen zo”, leg ik ze uit.  
Ze kijken me gekwetst en teleurgesteld aan. De verzorgende legt een hand op mijn schouder: 
“Dit zijn uw dochters, mevrouw Prins”.  
Nee toch? Dat kan toch niet? Ik loop naar de foto op de kast, en kijk naar de twee kleine 
meisjes op die foto. “Maar kijk dan, dit zijn mijn dochters”, zeg ik tegen de verzorgende terwijl 
ik naar de foto wijs. De verzorgende komt weer bij me staan. “Klopt, maar uw dochters zijn 
wat ouder en wat groter geworden”, legt ze me uit. 
Stomverbaasd kijk ik naar de twee meiden. Waar heb ik dan al die tijd gezeten dan, dat kan 
toch niet. Nee echt niet. “Ze mogen best een kopje thee komen drinken hoor, daar gaat het 
niet om. Maar dit zijn niet mijn meiden”, antwoord ik. De verzorgende geeft me een knipoog 
en loopt dan weer richting de dames. Ze knikt naar ze en verdwijnt weer uit de kamer. Een 
beetje teleurgesteld zoek ik mijn stoel weer op. De volwassen dames komen om me heen 
zitten. Een beetje ongemakkelijk vraag ik wat hun namen zijn. De linkse jongedame met het 
lange donker bruine haar heet Roos. Vlotte meid, prachtige lichte ogen. De rechter dame 
maakt meer indruk op me. Op een of andere manier moet het aan haar uitstraling liggen, 
want ze lijkt veel op haar zus. Korter, maar ook bruin haar en diezelfde lichte ogen. Maar ze is 
veel meer gesloten. De helft van de tijd zit ze naar mijn oersaaie grijze vloerbedekking te 
kijken. Esmee heet ze. Ze heeft iets onschuldigs over zich. Terwijl Roos' ogen me continu 
aankijken, kan ik uren naar haar verlegen zusje kijken.  
“Hoe gaat het nu met je?”, vraagt Roos. Ik kijk haar aan. 
“Het gaat goed met me, hoe gaat het met jullie?”, vraag ik met mijn ogen op Esmee gericht. 
Esmee kijkt op. “Goed hoor. Volgende keer komt je kleindochter mee”, zegt ze. Mijn 
kleindochter? Ik krijg een koude rilling. “Ze kan niet wachten om weer naar haar oma te 
gaan”, voegt Esmee er glimlachend aan toe. Ik blijf stil. 
De laatste tijd is het moeilijk te begrijpen waar gesprekken over gaan. En zelfs het beeld met 
wie ik aan het praten ben, vervaagt enorm. Ze praten tegen me, ik reageer. Maar mijn 
gedachten zijn niet hier. Wie zijn deze vrouwen? Wat voor een invloed hebben zij op mijn 
leven? Als het gesprek dan uiteindelijk doodvalt, duurt het niet lang voordat Roos en Esmee 
weer besluiten te vertrekken. En eerlijk waar, zou je me nu vragen hoe lang ze hier gezeten 
hebben, zou ik je geen eerlijk antwoord kunnen geven.  
Weer ben ik alleen. Zelfs geen verzorgende om tegen aan te praten.  
Ik kijk naar de foto op de kast, van mijn dochters. Ik pak het fotolijstje van de kast en leg hem 
op mijn schoot. Met pen is er wat onderop de foto gezet. 
“Roos en Esmee” staat er. Weer een koude rilling. Mijn meisjes. Ik sta op uit deze 



 

 

 

 

 

verschrikkelijke stoel en leg het fotolijstje onder mijn kussen op mijn bed.  
Dan zoek ik het beige bakje met de rode knop. En voor maar liefst twintig minuten zit ik weer 
voor me uit te staren. Dan komt er eindelijk een verzorgende binnen. “Wat kan ik voor u doen 
mevrouw Prins?”, vraagt ze met de deur nog open. Ik sta alvast op uit mijn stoel. “Ik vind de 
dag lang genoeg geweest, ik zou graag willen gaan slapen”, zeg ik.  
De verzorgende laat een bijna onopmerkelijke zucht gaan, maar hij is duidelijk genoeg 
aanwezig om gehoord te worden. “Ik zal u even helpen”, zegt ze terwijl ze de deur sluit. Ze 
helpt me bij het omkleden. “Beviel het bezoek mevrouw Prins?”, vraagt ze me. Even ben ik 
verbaasd, heb ik dan wat gemist? “Welk bezoek zuster?”, vraag ik haar. “Uw dochters waren 
hier”, vertelt ze terwijl ze me aankijkt. Ik haal mijn schouders op. “Komt u morgenochtend 
weer thee voor me zetten?”, vraag ik haar dan. Ze glimlacht even. “Maar natuurlijk, mevrouw 
Prins”, zegt ze. Ik voel me opgelucht. “Dankjewel”, zeg ik dan. Ze slaat de dekens open en 
helpt me in bed. “Het was weer een lange dag hè, mevrouw Prins?”, vraagt ze terwijl ze de 
dekens weer over me heen legt. Ik knik. Enigszins ontroerd, al kan ik je niet uitleggen 
waarom.  
“Hoe laat is het?”, vraag ik de verzorgende. “Het is negen uur”, zegt ze na op de klok gekeken 
te hebben. Ik kijk haar aan. Ze kijkt terug en lacht. Ik weet echt niet meer wie ze is. Maar het 
maakt niet meer uit, het maakt allemaal niet meer uit. “Welterusten mevrouw Prins”, hoor ik 
haar nog zeggen. Op haar weg de kamer uit, doet ze het licht uit. En uiteindelijk hoor ik dat de 
deur gesloten wordt.  
Ik denk terug aan wat ze zei: “Uw dochter waren hier”. Ik hoop dat als ze de volgende keer 
komen, ze het me zeggen. 
Ik sluit mijn ogen. Op weg naar een wereld buiten deze kamer. Weg van hier, ik wil weg van 
hier. 
 
 
Deel II 
 
Het is 20 maart 1941. Ik zit mee te neuriën op het tikje in mijn fiets. Nog twee kilometer en 
dan ben ik eindelijk in het park. Het park waar Jozeph op mij wacht. 
En ik kan eerlijk waar niet wachten om hem weer te zien. Het is de eerste man waar ik echt 
van houd. Toch roept dit gesprek ook een naar onderbuik gevoel bij me op. Waarom moest 
het op een neutrale plek? En waarom was dit zó belangrijk? Hij had een bepaalde toon in zijn 
stem, een bepaalde vorm van angst. Een bepaalde toon die ik nooit eerder hoorde in zijn 
stem. Onbewust weet ik heus wel dat er iets gaat veranderen. En dan komt er een 
verschrikkelijke gedachte bij me op, wat nou als hij niet meer van me houdt? Wat nou als ik 
niet langer de vrouw voor hem ben, waarmee hij zijn leven wil delen? Dan schrik ik op uit mijn 
gedachte. Een Duitse legertruck  komt langs rijden, vol met schreeuwende soldaten. Woede, 
pure woede. Mijn wangen kleuren rood en voelen helser warm aan dan ooit. Ik weet niet wat 
die Duitsers van ons moeten, maar het kan nooit goed wezen. Ik wil er niet eens over 
nadenken. Ik wil niet weten wat er te wachten staat. Ik wil niet eens weten wat voor een 
toekomst ik heb. Als ik überhaupt een toekomst heb..  
Ik kom aan bij het park en zie Jozeph op een bankje verderop zitten. Ik probeer mezelf te 
kalmeren, omdat het oneerlijk zou zijn het op hem af te reageren. 
Ik zet mijn fiets aan de kant en loop naar hem toe, om hem vervolgens te omhelzen. 
“Ik heb je gemist,” fluistert hij in mijn oor. Ik kan een glimlach niet bedwingen, evenals de 
vlinders in mijn buik: “Ik jou ook schat, ik jou ook”. Hij pakt mijn handen vast en kijkt me aan, 
zijn serieuze blik maakt me bezorgd. “Kom even zitten”, zegt hij dan. Alsof ik nog niet 
zenuwachtig genoeg was. We gaan op het bankje zitten en kruip dicht tegen hem aan. Hij 
reageert er niet op dus ik ga rechter op zitten en kijk hem aan. Ik streel hem over zijn wang. 
“Wat was er zo belangrijk?”, vraag ik hem uiteindelijk. Even kijkt hij weg, om me vervolgens 
uit te leggen wat er gaande is: “Ik vind dat je moet onderduiken”. Stomverbaasd kijk ik hem 
aan. “Onderduiken?!”, roep ik hem toe. “Sssst!”, zegt 'ie terwijl hij om zich heen kijkt: 
“Daarvan is het de bedoeling dat het geheim blijft”, zegt hij een beetje geërgerd. “Je denkt 
toch niet dat ik ga onderduiken, ik zou niet eens weten waar!”, zeg ik op een iets meer 
gedempte toon. Weer pakt hij mijn handen, maar ik weet niet of ik er dit keer zo blij mee ben. 
“Ik heb een adres voor je. Op een boerderij bij een wat ouder getrouwd stel. Je kan in de 
kelder. Zij zorgen voor eten voor je. Je kunt alleen die kelder niet uit, je zult daar een hele tijd 
zitten ben ik bang”, legt hij uit. Nog steeds ben ik stomverbaasd. Ik trek mijn handen uit de 



 

 

 

 

 

zijne en ga wat verder van hem af zitten. “En heb ik nog iets in te brengen? Is het niet zo dat 
het mijn leven is? En jij wilt me nu opsluiten in een kelder?!”, zeg ik ietwat boos. “Schat, 
luister nou even naar me. Wees realistisch. Jij en ik weten als geen ander dat de Duitsers het 
op Joden gemikt hebben. Jij hebt je 10 januari laten registreren als volbloed joods-zijnde! Een 
paar dagen geleden, ben je je baan kwijtgeraakt. Omdat je joods bent! Eerst is het die 
simpele registratie, dan is het je baan. Straks pakken ze je leven. Ik werk nu een flinke 
periode mee in het verzet, dus vertrouw me alsjeblieft als ik zeg dat het er voor jou niet goed 
uitziet. Ik wil niet dat ze aan mijn mooie meid komen, ik wil je beschermen. Ze mogen je niet 
te pakken krijgen. Snap me nou alsjeblieft”, zegt hij. Ik had veel verwacht, maar dit werkelijk 
niet. Ik sta boos op en keer hem mijn rug toe. Enkele seconden staar ik naar het bruin-groene 
gras. Als ik een hand op mijn schouder voel, draai ik me om. “Laat me los! Je wilt me 
opsluiten. En wij dan? Zie ik je dan nooit meer? Is dan alles nu voorbij omdat die stomme 
Duitsers de Joden moeten hebben? Ik hou van je, Jozeph! Ik kan toch niet zomaar in een 
kelder gaan zitten en jou loslaten. En wat denk je van mijn moeder? Die kan ik toch niet 
alleen laten! Ik wil bij de mensen blijven waarvan ik houd, ik wil ze steunen. En de mensen in 
het sanatorium waar ik voor zorgde, ik ben misschien mijn baan kwijt, maar ze hebben mij 
nog steeds nodig!  Ik ga deze mensen niet in de steek laten! Ik wil bij ze blijven! Ik wil bij jou 
blijven Jozeph”, schreeuw ik hem toe. Hij kijkt naar de grond en kijkt me dan aan. “Weetje, 
dan moet je het zelf maar weten! Maar die mensen waarvan je houd zul je verliezen. Als je 
hiermee doorgaat, zullen ze jou nooit weer zien Sarah! Ik houd godverdomme van je! Je raakt 
me niet kwijt als je dit doet. Je raakt me kwijt als je het niet doet! Denk eens na bij waar ze toe 
in staat zijn! Ik wil je gewoon niet kwijt, snap dat nou!”, schreeuwt hij terug. En dan ben ik stil, 
muisstil. Jozeph is een kalme, lieve jongeman. Hij vloekt nooit. En bovenal, hij heeft nooit 
naar me geschreeuwd.. 
Ik denk aan zijn woorden. Ik denk diep na. Misschien ben ik niet de juiste persoon om te 
bepalen wat goed voor mezelf is. Het klinkt wreed, maar misschien is dit de eerste keer dat ik 
eens naar iemand luister. Door mijn koppigheid aan de kant te zetten. De woorden die hij 
sprak, staken direct in mijn hart. En misschien wordt het tijd, om eens mijn ongelijk aan te 
geven. Garanties zal ik niet krijgen. Nu niet, nooit niet. Ik zal het pas weten als alles achter de 
rug is. En ik ben er werkelijk van overtuigd dat dit tussen ons liefde genoemd wordt. Hij wil het 
beste voor me. Maar dat maakt het niet makkelijker. Ik weet niet wat ik moet denken, ik weet 
alleen dat ik op dit moment maar één ding voel: pure angst. Want ik heb zojuist besloten, dat 
ik mijn dierbaren een hele tijd niet ga zien. 
 
 
Ik wist dat het allemaal snel zou gebeuren, maar de tijd vliegt. Nog geen week later is alles 
geregeld en is het zo ver. Ik weet dat ik niemand mocht vertellen wat ons plan was, maar het 
liefst had ik afscheid van ze willen nemen. Oh denk aan mijn moeder, mijn lieve moeder. Ik 
heb niet bewust afscheid van ze kunnen nemen. Maar ik heb ze op zijn minst even vast 
kunnen houden. Ik heb ze gelukkig nog kunnen zeggen dat ik van ze houd. Deze oorlog is 
wreed. 
Alles was in het geheim geregeld. In het donker, door de weilanden naar de boerderij. Want 
niemand mocht het zien. Niemand, maar dan ook niemand mocht weten waar ik was. 
Ik moest hier alleen naartoe. Twee dagen geleden heb ik 'afscheid' genomen van Jozeph. Hij 
kon niet mee hierheen. Omdat het anders te opvallend zou zijn. Jozeph zit daarnaast in het 
verzet en is bezig met nog veel meer onderduik adressen voor joodse mensen.  
En nu sta ik hier. In de woonkamer van twee wat oudere, getrouwde mensen. De vrouw was 
klein en slank, had kort donker haar en was enorm aardig.  
“Anja. En wat is jouw naam mijn kind?”, vraagt ze als ik haar een hand geef. Ik kijk even naar 
Jozeph, hij knikt. “Sarah Elizabeth Schrömer, mevrouw”, antwoord ik. 
“Och kind, noem me alsjeblieft Anja. Sarah, dit is mijn man, Ben”, zegt ze. 
Ik geef de lange slanke man met bril een hand. “Laten we wat afspraken bespreken”,  zegt hij 
dan. 
“Lijkt me een goed idee”, zegt Anja die ineens een stuk serieuzer overkomt. 
“De kelder is niet groot, niet al te comfortabel. Er liggen wat oude matrassen en dekens. Er 
werken ook nog andere mensen hier op deze boerderij, dus zorg dat je onopgemerkt blijft. 
Overdag wordt er dan ook absolute stilte vereist. Wij komen enkel om 18:00 naar dat luik toe. 
Simpelweg om eten te brengen en afwas op te halen. Op die momenten wordt er niet 
gesproken. Wil je wat kwijt, maak dan een briefje. Leg vervolgens het briefje bij de afwas die 



 

 

 

 

 

we komen halen”, legt Anja me uit. Vol bewondering luister ik naar de vrouw er alles voor over 
heeft om mij een veilige plek te bieden. Het is vreemd, ik weet heus wel dat het beter is dat ik 
onderduik. De straathoeken vullen zich steeds meer met soldaten, Duitse soldaten. Joden zijn 
niet meer veilig binnen de grenzen van Nederland. 22 en 23 februari hebben ze maar liefs 
400 joden opgepakt in de Amsterdamse Jodenhoek. 
En god mag weten waar zij zijn gebleven. Het is eng, simpelweg eng, om over straat te lopen 
en te weten dat je joods bent. Ik merk dat ik afdwaal en probeer me weer te concentreren op 
Anja. Ze gaat verder: “We moeten nu wel haast maken. Je weet niet wie er hier op de 
straathoeken staan, je weet niet wie je in de gaten houdt. En dit moet uiterst geheim blijven. 
Niet alleen voor jou of voor ons. Maar ook de andere mensen die in de kelder zitten”. Even 
ben ik verbaasd, andere mensen? “Er zitten meer mensen in die kelder. Laten we er snel 
heen gaan, volg mij maar. Ben blijf jij even op de uitkijk?”, zegt Anja dan. Ben knikt enkel ja. 
Anja schiet een gang in en ik volg haar zoals ze me dat vroeg. We komen uiteindelijk bij een 
verlaten, verstopt, klein kamertje achterin de boerderij. Als ik het kamertje in wil stappen 
houdt Anja me tegen. Snel doet ze de gordijnen dicht en gebaart dan dat ik mag komen. Ze 
opent het luik en doet een stap aan de kant zodat ik erin kan. Ik kijk eraan. Ze knikt. Ik sluit 
mijn ogen en zucht. Anja slaat een kruisje en ik loop dan het trapje af. De duistere, kille kelder 
in. Als ik onderaan sta, hoor ik het luik dichtklappen.  
Alsjeblieft, geloof me als ik zeg dat woorden niet kunnen beschrijven hoe dat voelt. Nu sta ik 
hier, in een simpele kelder, zonder te weten wanneer ik hier weer uitkom. Als ik er überhaupt 
nog uitkom. Ik kijk om me heen, het is vrij donker. Hier en daar staan wat kaarsen waardoor je 
nog enigszins wat kunt zien.. Het ziet er anders uit dan ik me had voorgesteld. De beloofde 
matrassen en dekens zijn er inderdaad. Ze liggen verspreid door de kelder en dan besef ik 
me dat de kelder groter is dan hij lijkt. Er staat een bureautje met een lampje erop. Naast de 
lamp staat een ouderwetse radio. En naast de trap staat een lege schaal en wat bestek, 
afwas. In een hoek liggen koffers op elkaar gestapeld. Ik kijk naar mijn kleine koffer, die er 
makkelijk bijpast. Maar wat het meest indruk op me maakt, zijn de twee mensen die op een 
matras zitten aan de andere kant van de kelder. Ze kijken me aan. En man en een vrouw, ik 
schat ze tussen de 30 en de 40 jaar oud. Ze zitten samen op een matras en houden elkaars 
handen vast. De vrouw lacht naar me, ik probeer terug te lachen. Ik zet mijn koffer neer en 
loop langzaam naar deze twee mensen toe. “Wie heißt du?”, vraagt de vrouw dan fluisterend. 
Koude rilling, Duitsers. Even kijk ik weg. Ik kan ze niet meer aankijken, ik kan het niet. Maar 
na lang op mijn tanden gebeten te hebben, zucht ik. Het heeft toch geen zin. Als zij achter 
Hitler stonden, zouden ze waarschijnlijk hier niet zitten. Ik kijk weer terug, maar kijk ze niet 
strak in de ogen. “Ich bin Sarah”, fluister ik terug. “Wir sind Paul und Sacha”, fluistert de 
vrouw dan. Ik knik. Met een naar gevoel loop ik naar een ander matras toe, ergens in de 
hoek. Ik ga erop zitten en leun met mijn rug tegen de koudste muur ooit. Welkom thuis. 
Ik ben moe, het was twee uur 's nachts toen ik vertrok. Het was eng om hierheen te komen. 
Vrienden van Jozeph hadden me gedropt ergens in een weiland. Ik moest een bomenrij 
volgen en vond op die manier deze boerderij. En nu zit ik in het vervloekte hart van die 
boerderij, de kelder. Ik pak mijn koffer en open hem. Ik haal er briefpapier, enveloppen, 
pennen, wat kleding en een handspiegel uit. Ook zitten er wat stukken zeep in. Ik pak de 
handspiegel vast en bijt op mijn lip. Ik ben heus niet zo ijdel hoor. Dit is gewoon het enige wat 
ik van mijn moeder heb gekregen en nog heb. Ik duw hem tegen mijn hart en zucht. Ik kijk 
naar Paul en Sacha, die tot mijn verbazing niet meer samen op het matras zitten. Paul zit 
achter het bureau te schrijven, Sacha zit te lezen. Ik vraag me af waarom ze niet slapen. Zijn 
ze hier ook net? Of slapen ze zo weinig? Ik besteed er verder geen aandacht aan. 
Ik ga languit liggen op mijn matras en kijk naar het plafond, of eigenlijk de vloer. Wat zal ik 
mijn leven gaan missen. Het zal simpelweg nooit meer worden zoals het was. 
Ik zal nooit meer worden wie ik was. Weer een zucht. Ik zal ze bewijzen dat ik sterk genoeg 
ben om hieruit te komen. Ik zal vechten voor alles wat ik waard ben. Ondanks dat ik dan 
dingen op zal moeten offeren. Ik heb er alles voor over om hier met opgeheven hoofd naar 
buiten te lopen, zodra deze oorlog voorbij is.  
Ik wrijf in mijn ogen. Ik had niet gedacht dat ik me nog zo slaperig zou voelen. Ik had 
simpelweg niet gedacht dat ik op deze plek ooit mijn ogen gerust zou kunnen sluiten. Nog 
eventjes staar ik naar het flikkerende vlammetje op een kaars iets verderop. Vuur, je kunt er 
naar blijven kijken. Zo machtig, zo mooi. Ik hoop dat ik Jozeph ooit nog in mijn handen kan 
sluiten. Ik hoop dat hij me nog eens in mijn oor fluistert dat hij van me houdt. Maar wat ik het 
meeste hoop, is dat mijn moeder staande blijft. Dat ze de sterke vrouw blijft die ze voor mij 



 

 

 

 

 

altijd geweest is. Als ik hier die kelder uitloop, wil ik dat zij nog op me wacht. Dat ze me in 
haar armen neemt en trots op me is. 
Ik besef me dat ik me er misschien niet zo druk om moet maken. Ik stap van mijn matras op, 
opzoek naar een deken. Als ik dat gevonden heb, ga ik weer liggen en sla het deken om me 
heen. Het is koud. Starend naar het vlammetje ben ik me maar al te bewust dat er een 
enorme reis voor de deur staat. Wat die reis inhoudt en wat het me brengt, zal onbekend 
blijven tot we op plaats van bestemming zijn. Het lontje van de kaars wordt nu wel heel kort, 
zo kort dat het vlammetje krimpt. Mijn ogen zakken steeds verder dicht. En dan zak ik weg, 
weg in mijn eigen wereld vol fantasie en hoop. Mijn wereld, mijn eigen veilige wereldje. Op 
weg naar de grootste strijd in mijn leven. World War II. 
 
 
3 maanden, schat ik. Zolang zit ik al opgesloten in deze stenen cel. Maar ik voel me redelijk 
thuis, het wendt. Ook al weet ik nooit hoe laat het is, of wat voor een dag het  is. De kelder is 
donker, daglicht bestaat hier niet. Het enige punt van houvast is dat het eten om 18:00 
gebracht wordt. Het is niet veel, het is niet bijzonder. Maar ik ben elke keer weer opgelucht 
als ik wakker wordt en het eten staat er. Ik geniet altijd van mijn kleine maaltijd. Ik heb nog 
nooit zo genoten van eten zoals hier.  
De twee Duitse onderduikers, Paul en Sacha, heb ik beter leren kennen. Ze zijn zo lief. Ik 
dacht dat Paul elke keer zat te schrijven aan het bureau, maar hij tekent. Hij tekent strips. 
Volgens hem kan het leven niet beschreven woorden met simpele woorden. Alhoewel ik het 
niet altijd met hem eens ben, heb ik respect voor wat hij doet.  
Er is ook een nieuw persoon bij. De 24-jarige, joodse Thomas. Nu is er enkel nog één matras 
vrij. Het matras naast me. Thomas is een stille jongen. Ik krijg niet zoveel van hem mee, 
omdat we beide veel slapen. En ik weet dat hij dat net zo bewust doet als ik. Want als je 
slaapt voel je niets. Als je slaapt gaat de tijd enorm snel. En iedereen hier wil hier zo snel 
mogelijk weg. De spanningen die je hier hebt, de gevoelens die je met je mee moet dragen 
zijn zwaar genoeg om een hele dag weg te slapen.  
Op dit moment ben ik net wakker, enorme buikpijn. En ja, ik weet donders goed hoe dat komt. 
Ik kijk naar de hoek van de kelder. Waar een enorm gat gegraven is. Een gat waar een 
enorme stank uit komt, een stank die soms ondragelijk is. Maar zelfs dat wendt. Het enige wat 
rondom dat gat niet wendt, is dat het functioneert als toilet. Ik vind het zo vernederend om 
met mijn broek op de knieën boven dat gat te hangen. Wetend dat iedereen naar je kijkt, 
terwijl ze dat zelf niet eens willen. En daarom stel ik het zo lang mogelijk uit om daar mijn 
behoefte te doen. Soms hoop ik dat een ander eerst moet, zodat ik gewoon kan volgen. Maar 
aan de andere kant is het daar vies genoeg en heb ik liever niet een verse voorganger. Ik 
weet dat ik nu zal moeten. Ik hou het al een hele tijd op en de buikpijn wordt ondraaglijker.  
Met verschrikkelijke hartkloppingen van de spanning sta ik op. Ik loop langzaam richtig de 
hoek. Nog even kijk ik naar Paul en Sacha, die me een steunend knikje geven. Thomas 
slaapt. 
Dan keer ik mijn rug naar ze toe en doe mijn broek uit. Ik voel me zo belachelijk, zo klein. Ik 
plaats mijn handen achter het gat en hang in een soort zithouding boven het gat. Als ik nou 
maar alleen snel even hoefde de plassen was het klaar geweest. Maar nee, dat zal nu 
natuurlijk net niet het geval zijn. Als ik klaar ben, kom ik overeind en laat me weer op mijn 
knieën vallen. Mijn hoofd rust in mijn handen. Ik bijt op mijn tanden. Ik verafschuw deze plek. 
Als ik overeind kom en mijn broek ophijs, draai ik me vol schaamte weer om. Niemand die me 
aankijkt. Geen steun meer die ik vond toen Paul en Sacha even naar me knikte. En Thomas, 
Thomas slaapt nog steeds. Starend naar de grond loop ik terug naar mijn matras. De stank 
probeer ik te ontvluchten. Maar stank volgt je overal en gaat overal doorheen. Oh het spijt me 
zo, het spijt me zo. Ik ga weer op mijn matras liggen, met het deken zo ver mogelijk over mijn 
hoofd. Ik haat het, ik haat het, ik haat het. Ik bijt op mijn lip. Vroeger zou ik dat doen om mijn 
tranen tegen te houden. Maar tranen heb ik al een tijd niet gevoeld. Er is hier nog niet 
gehuild. En ik wil het ook niet meer. Tranen breken harten, dus tranen kunnen we hier niet 
gebruiken. Ik ben te sterk om te huilen. Ik zucht diep en probeer alle zorgen te blokken. Zodra 
dat me eindelijk lukt, val ik weer even in slaap. Even weg.  
Het dichtklappen van het luik maakt me wakker. Als ik op kijk zie ik dat Thomas ook wakker 
is. Hij loopt het trapje op en komt naar beneden met een mand. Die mand is gevuld met een 
pan eten en 4 grote flessen water. Maar zodra hij die mand neerzet, gaat hij weer het trapje 
op. Hij komt naar beneden met een emmer water. Mijn spieren spannen zich allemaal aan. 



 

 

 

 

 

Oh nee toch, een wasbeurt.  
Een diepe zucht kan ik niet beheersen. Ik hoor dat Sacha ook zucht. Ik kijk haar aan, maar 
zodra ze terug kijkt, kijk ik weer weg. Ik sla het deken van me af en ga rechtop zitten. Paul 
komt achter het bureau weg. Het is niet de eerste wasbeurt, zeker niet. Maar het voelt nog 
altijd even vernederend als de eerste keer. 
Iedereen pakt een stuk zeep en gaat rondom de emmer water zitten, die Thomas net in het 
midden van de kelder heeft neergezet. Ik wacht altijd af, ik zal niet de eerste zijn die actie 
onderneemt. Deze keer is dat Thomas. Hij zucht, staat op en begint zich  uit te kleden. Ik 
probeer niet naar hem te kijken. Ook Paul en Sacha beginnen zich uit te kleden. Laat ik het 
dan ook maar snel doen. Ik kleed me uit en houd mijn stuk zeep even in het water. Daarna 
begin ik me te wassen. Zonder naar de anderen te kijken. Zonder te kijken naar wie wel kijkt. 
Niemand zegt iets, je hoort alleen het water bewegen in de ijzeren emmer. Ik voel me heel 
klein. Simpelweg vernederd door de regels van dit leven. 
Ik voel dat mijn ribben en sleutelbenen erg uitsteken. Ik was nooit een volle meid, maar ik ben 
er toch wel erg op achteruit gegaan. Ik ril van de koud. De temperatuur ligt verschrikkelijk laag 
hier in deze kelder en het water is ijskoud. Misschien dat het wel winter is. Ik zou willen dat ik 
even naar buiten zou kunnen kijken. Even naar frisse lucht zou kunnen happen.  
Ik leg de zeep weg en maak mijn hand goed nat, daarmee veeg ik de zeep van mijn lichaam. 
Nog steeds kijk ik de anderen niet aan. Ik durf ze simpelweg niet onder ogen te komen. De 
doek die bij de emmer water lag, is om je af te drogen. Zodra ik me af wil drogen, beginnen 
de anderen met zich aan de kleden. Ik pak de doek die helemaal nat is, omdat de anderen 
zich daar ook mee afgedroogd hebben. Ik probeer mezelf ermee droog te deppen. Het 
resultaat blijkt niet geweldig. Ik besluit mijn kleren maar gewoon aan te doen. Schone kleren 
heb ik niet meer, dus het maakt niet uit wat ik aantrek. Als het maar warm is. Dan loop ik met 
mijn hoofd naar de grond gebogen naar mijn matras. Nog steeds heb ik niet het lef om de 
anderen aan te kijken. Ik ga tegen de muur zitten en doe mijn deken voor mijn gezicht. 
Leegte, enorme leegte is wat ik voel. Ik voel me niet meer een persoon, ik voel me een beest, 
een dier. Ik ril nog steeds. Dan merk ik dat er iemand wel heel dicht in de buurt is. Ik kijk opzij 
en zie dat Thomas een schaaltje eten naast me neerzet.  
Hij kijkt me aan. Hij kijkt verder dan alleen die vermoeide, gezwollen ogen. Hij kijkt naar mijn 
gevoel. Hij komt even bij me zitten en houdt me vast. Ik laat mijn hoofd op zijn schouder 
rusten. Met zijn hand wrijft hij over mijn rug. “Je komt er wel Sarah”, fluistert hij dan in mijn 
oor. Ik kijk hem aan, knik naar hem en kijk dan weer weg. Hij staat vervolgens op en gaat 
weer op zijn eigen matras zitten. Iedereen zit te eten. 
Ik kijk opzij en pak het schaaltje op. Dan valt me op dat er een envelop onder ligt. Jozeph? 
Heb ik eindelijk antwoord van Jozeph? Ik  had Jozeph een brief geschreven. Over hoe het 
hier was. Maar vooral vragend naar hoe het met hem ging en hoe het in de buitenwereld 
ervoor stond. Ik pak de brief op en open hem zo snel ik kan.  
 
Liefste Sarah,        27-12-1941 
 
Bedankt voor je brief, sorry dat je zo lang op een antwoord hebt moeten wachten. 
Ik wil dat je weet dat het goed met me gaat. Ik zit zelf ook veel op verschillende adressen. Het 
verzet is ook niet altijd even makkelijk. Toch weet ik dat jij het nog veel zwaarder hebt. En je 
moet weten, dat ik de meest trotse man op aarde ben. Het zal niet makkelijker worden, maar 
je komt er wel. Beloof je me dat? Want jij bent de vrouw waarmee ik oud wil worden. Jij bent 
de vrouw van wie ik mijn hele leven wil houden. En alhoewel je me niet kunt zien, me niet aan 
kunt raken, ben ik bij je. Ik draag je mee in mijn hart, overal waar ik ga.  
 
Je vroeg naar de buitenwereld. Ik zal je zeggen, het is een wereld vol haat en angsten 
geworden. Het is simpelweg angstaanjagend.  
Joodse mensen mogen niet meer met heb openbaar vervoer, en mogen niet meer openbare 
gelegenheden betreden. Er is zelfs een avondklok van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. 
Het is simpelweg verschrikkelijk mijn lief.. 
Meer kan ik je nu niet zeggen. Ik hoop dat je een beetje je plekje vind en dat je de moed erin 
houdt.  
Schat, onthoud alsjeblieft dat ik enorm trots op je ben, dat ik altijd aan je denk en dat ik zo 
ongelooflijk veel van je houd.   
 



 

 

 

 

 

Liefs, 
Jozeph 
 
Verstijfd lees ik de brief. En vol emotie leg ik hem onder mijn kussen. Ik ga liggen. Ik denk na 
over wat hij schreef. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik wel wil leven in deze wereld. Soms vraag 
ik me af, wat de Joden nou werkelijk met deze ellende te maken hebben. Ik kan er niet bij met 
mijn gedachten. Maar hetgeen wat het meest indruk op me maakte, was het feit dat de brief 
van Jozeph kwam. Ik mis zijn donkerbruine ogen, die me al zijn liefde konden geven. Ik vraag 
me af, of ik hem ooit nog zal zien. Of ik echt nog oud met hem zal worden. Ik weet niet eens, 
of ik zelf wel oud zal worden. Ik weet verschrikkelijk weinig. Ik weet dat het net 18:00 uur is 
geweest en ik weet dat ik van Jozeph houd en hij van mij. Verder heb ik totaal geen zekerheid 
meer. En ik weet niet eens of ik die ooit nog terug krijg.  
 Ik denk aan de eerste ontmoeting met Jozeph. Ik ging nog naar school, mijn vader overleed. 
Ik had besloten weg te gaan, te vluchten. Naar een plek waar ik niet werd geconfronteerd met 
alles wat me verdriet doet. Mijn spullen waren ingepakt en ik vertrok naar het station. Ik 
besloot door het park te lopen. Mijn koffer was zo zwaar, zo lomp. En op het moment dat het 
me het minst uitkwam, brak het handvat af. Ik schopte ongecontroleerd tegen mijn koffer. Om 
vervolgens op een bankje te gaan zitten en in tranen uit te barsten. Jozeph liep daar met zijn 
hond. Toen hij me zag kwam hij naast me zitten. Alles wat hij deed, was mij een zakdoek 
geven. Ik droogde mijn tranen en toen we elkaar aankeken, schoten we in de lach. We 
raakten aan de praat en sindsdien is hij aan mijn zijde gebleven.  
Ik weet nog steeds niet waarom ik die dag besloot door het park te lopen, maar ik weet wel 
dat het me de liefde van mijn leven opleverde. Ik ben dankbaar, dat er iemand is geweest die 
me die kant op stuurde. Wie dat dan ook mag zijn geweest. 
Ik pak mijn briefpapier en een pen. Zonder erbij na te denken begin ik te schrijven. 
 
 
 
Liefste, 
bedankt voor je brief. 
Ik ben blij dat het je goed gaat, echt waar. 
Je moet weten dat ik je ongelooflijk mis en ik er ieder moment naar verlang om deze kelder 
uit te lopen. Om vervolgens jouw sterke armen weer om me heen te voelen.  
Ik ben bang Jozeph, echt doodsbang. Bang om nooit een oud vrouwtje te worden, bang om 
nooit mijn kinderen op te zien groeien, bang om niet mee te maken hoe het is om 
kleinkinderen te krijgen.  
Ik ben bang dat ik mijn moeder nooit meer zal zien, nooit meer zal spreken. 
Maar als ik hoor hoe het eraan toe is, in die zogenaamde geweldige buitenwereld, ben ik 
enigszins dankbaar dat je me hier gebracht hebt. 
Maar ik zou willen dat je kon voelen hoe het is, om letterlijk opgesloten te zitten. Afvragend of 
het ooit nog voorbij gaat.  
En heus, heel veel wendt. Maar het zal nooit wennen om me voor wildvreemden uit te moeten 
kleden om me te wassen. Het zal nooit wennen om de zon niet op of onder te zien gaan. 
Levend in een wereld zonder tijd, zekerheid en liefde. Geloof me, die wereld is keihard.  
Maar liefste, bedankt. 
Bedankt dat je van me houd, bedankt dat je naar me luistert.  
Pas alsjeblieft goed op jezelf en hou me op de hoogte.  
Ik beloof je dat ik hieruit kom, als jij me beloofd dat jij er bent om me op te wachten. Laat me 
niet alleen.. 
Jozeph, ik hou van je. 
 
Liefs, 
je Sarah 
 
Als ik mijn brief af hebt, stop ik hem in een envelop. 'Jozeph' schrijf ik erop. Ik weet niet 
precies hoe ze het doen, maar Anja en Ben zorgen er persoonlijk voor dat de brief bij Jozeph 
terecht komt. En ondanks dat het heel lang duurt en ik heel weinig van hem hoor, geeft zo'n 
kort bericht kracht. Ik zal hieruit komen. Ik zal winnen van de Duitsers. 
Wat wel opmerkelijk is, is dat ik hier al veel langer zit dan ik ooit had kunnen denken. 



 

 

 

 

 

Zijn brief is verstuurd op 27 december. Dat houdt in dat ik hier al meer dan een halfjaar zit. 
Maar dat houdt ook in, dat het al kerst is geweest en dat het nu dus winter is. En ik weet niet 
eens hoe lang die brief onderweg is geweest hierheen. 
Een koude rilling. God, laat het alsjeblieft snel over zijn.  
Ik pak het schaaltje op. Er zit iets van stamppot in. Niet veel, maar genoeg voor nu. Ik vraag 
me af sinds wanneer er schaaltjes zijn. Meestal zit iedereen uit de pan te eten en is het een 
gevecht om het laatste hapje. Wat ik overigens nog nooit gehad heb.  
Met mijn vingers eet ik beetje bij beetje de stamppot op. Ik geniet van elke hap. Als ik het 
schaaltje leeg heb breng ik het terug naar de mand en neem gelijk mijn lege fles water mee. 
Ik leg beide in de mand en neem een nieuwe fles water mee. Ik drink er wat van en bewaar 
de rest voor later. We krijgen niet elke dag nieuw water en ik heb dan ook altijd tekort.  
Zittend op mijn matras, kijk ik de kelder door. Thomas zit hetzelfde te doen en Sacha en Paul 
liggen samen te slapen. Als ik Thomas aankijk, wijst hij naar mijn briefpapier. Ik kijk ernaar. Ik 
pak een briefje en mijn pen en geef het aan hem. “Dankje”, fluistert hij heel zachtjes.  
Ik kijk de andere kant op, naar de muur. Ik zucht. Sterk blijven is moeilijk als je ertoe 
gedwongen wordt. Het is een nare droom waar je simpelweg niet uit op kunt waken.  
Maar het zal me lukken. Voorlopig niet, nog niet. Maar ooit zal ik weer gelukkig zijn.  
Ik kom er wel, ik zal wel moeten.. 
 
 
 
18 juli 1942. 
De tijd gaat sneller dan je denkt en er is veel verandert. Schaamte bestaat niet meer en het 
begrip honger hebben we leren kennen. Na zo'n lange tijd schakel je je gevoel uit, omdat je 
het anders niet trekt. Iedereen ziet er slecht uit, maar beter dan in de buitenwereld.  
Joden zouden tegenwoordig op een vreselijke manier afgevoerd worden. Op elkaar gepropt 
in treinen. Om te werken in Duitsland. Ook zouden er steeds vaker onderduikers gepakt 
worden, die dus ook worden afgevoerd. Joden zijn niet langer veilig in deze verschrikkelijke 
wereld. En al die kennis heb ik uit de brieven van Jozeph, alhoewel ik er niet veel gehad heb. 
Sommige dingen klinken de wreed om uit te spreken. Zo erg kan het toch niet echt zijn? 
Ik word op een nogal nare manier uit mijn gedachten getrokken. Zonet is er eten gebracht, 
wat betekent dat het 18:00 uur was. Maar nu horen we heel duidelijk voetstappen. Dat kan 
niet, dat kan gewoon niet. In al die tijd dat ik hier zit, zijn ze nog nooit zo snel na het eten 
hierboven geweest. Geschrokken kijk ik Thomas aan, die ook nogal een geschrokken blik in 
zijn ogen heeft. Sacha schrikt ook en Paul schiet achter het bureau vandaan. Ik spring op van 
mijn matras. Ook Thomas en Sacha komen overeind. Met zijn allen kijken we naar boven. 
Daar staan we dan, met zijn vieren op een rijtje. Afwachtend wat er nu gaat gebeuren. En 
dan, schreeuwende stemmen. Mijn maag draait zich om. We pakken elkaars handen vast.  
Veel lawaai, rennende en schreeuwende mensen. We weten niet wie dat zijn of wat ze komen 
doen. Misschien is dit het einde. Het einde van het leven in deze kelder. Maar opeens besef 
ik me dat ik dat helemaal niet wil. Hier ben ik veilig, laat me hier alsjeblieft blijven. Iedereen 
zet wat stappen achteruit omdat er ook gestampt wordt op het luik. Er wordt hevig ruzie 
gemaakt tussen meerdere mensen, maar niemand kan verstaan wat er gezegd wordt. We 
lopen naar achter tot we met onze rug tegen de muur staan. Letterlijk en figuurlijk. En dan 
opeens, complete stilte. De meest vreemde stilte ooit. We kijken elkaar aan. En nu? Wat 
gebeurt er nu?  
Het luik wordt open gegooid. Ik verstijf, iedereen verstijft. Ik durf niet te kijken, maar heb het 
lef niet om mijn blik van het trapje af te wenden. Dan horen we voetstappen, zware 
voetstappen. Daar komen de benen. Niemand geeft een kik.  
Maar dan kijkt iedereen stomverbaasd naar wie er van het trapje komt. 
Het is Ben, met een enorm blauw oog en een bloedneus.  Hij heeft een klein meisje in zijn 
armen. Hij zet haar neer en vertrekt weer naar boven, alsof er niets aan vooraf ging. Hij zegt 
niets, geeft geen teken van medeleven, maar verdwijnt simpelweg weer naar boven. Het 
meisje laat zich op haar knieën vallen, haar hoofd gebogen naar de grond. Niemand doet wat. 
Totdat ik naar het meisje toe loop en haar in mijn armen neem. Ik weet niet wat er zojuist 
gebeurt is, maar ik weet dat dit meisje liefde nodig heeft. Ze lijkt niet op me te reageren, ik kijk 
haar aan. Met een glazige blik kijkt ze terug. Niet wetend naar wie ze kijkt. “Hoe heet je?”, 
fluister ik. Geen reactie. Zelfs de blik in haar ogen verandert niet. Ik kijk Thomas aan. Hij loopt 
naar zijn matras en komt terug met een trui. Ik pak de trui aan en sla hem om haar heen. Ik til 



 

 

 

 

 

haar op en neem haar mee naar mijn matras. Ik ga op mijn matras zitten en laat haar kleine 
lichaam op mijn schoot rusten. Ik streel door haar lange haren. Wat hebben ze in godsnaam 
met je gedaan? 
 Ik zie dat ze intens naar mijn schaaltje eten staart. Ik pak het op en geef het aan haar. Ze 
pakt het aan en begint te eten. Hoe oud zou ze zijn? 6 of 7 jaar, hooguit. Wat me opvalt is dat 
ze een gele ster op haar trui heeft gespeld. Ik kijk naar die ster, raak hem even aan. Ik vraag 
me af waarom ze die heeft. Als ik goed kijk, zie ik dat er heel groot 'Jood' op staat. Koude 
rilling. Ik weet niet eens wat ik hiervan moet denken. Ik wenk Thomas. Hij komt naar ons toe 
en ik wijs naar de ster. Verbaasd kijkt hij ernaar.  
Het enige wat hij doet, is hevig nee schudden. Ik kijk hem aan en haal mijn schouders op. Hij 
blijft nee schudden met zijn hoofd en loopt dan weg. Aan Sacha en Paul vertelt hij het ook. Er 
volgt een periode van stilte, bewegingsloze stilte. Iedereen zit geschrokken na te denken. 
Niemand maakt oogcontact.  
Als ik een beetje opwek uit mijn gedacht zie ik dat het meisje in slaap is gevallen. Ik leg haar 
naast me op het matras en leg de trui van Thomas goed om haar heen. Ik ga tegen haar aan 
liggen en besluit dat het beter is om even te slapen.  
Proberend de spanning van net te vergeten, val ik in een diepe slaap. Maar dat duurt niet 
lang. Ik word wakker en zie het meisje naast mijn matras al mijn enveloppen openmaken. Van 
woede schiet ik omhoog, maar ik weet mezelf te kalmeren. Ik ga naast haar zitten. Ik zeg 
niets, ik kijk alleen toe hoe ze mijn brieven leest. “Wie is Jozeph?”, vraagt ze dan zachtjes, 
“heb je daar verkering mee?”. Even grinnik ik. “Zo kun je dat noemen ja”, antwoord ik. Ze 
glimlacht. “En hoe heet jij?”, vraag ik dan voorzichtig. Ze legt de brieven weg en gaat meer 
tegenover me zitten. “Ik heet Anna. Hoe heet jij dan?”, reageert ze. “Ik heet Sarah”, zeg ik. 
“Hoe oud ben je?”, vraagt ze me. “Ik ben 22, hoe oud ben jij?”, vraag ik haar. “Ik wordt bijna 
7!”, zegt ze enthousiast terwijl ze zeven vingers omhoog houdt. Even is het stil. “Zeg Anna, 
waar zijn je ouders?”, vraag ik dan voorzichtig. De blik in haar ogen verandert weer in de 
glazige blik van eerder. Meteen heb ik spijt van wat ik vroeg. Ze kijkt weg, maakt geen contact 
meer met me. Ze gaat weer liggen zoals ze net lag en sluit haar ogen. Ik doe hetzelfde. Me 
afvragend waarom ik nooit nadenk voordat ik iets zeg. 
 
 
Anna is nu al een hele tijd bij ons in de kelder, maar ze wil nog steeds niet praten. Contact is 
er nog steeds niet. Alsof ons mini-gesprekje nooit echt daar is geweest.  
Iedereen ligt te slapen. Ik denk dat ik de afgelopen tijd wel genoeg geslapen heb. Starend 
naar het plafond zit ik me af te vragen hoe het met Jozeph zou gaan. Ik heb nog nooit zolang 
niets van hem gehoord. Als er maar niets gebeurt is. Maar dat zal wel niet, hij beloofde op me 
te wachten. En als Jozeph iets beloofd komt ie het na. 
Dan ineens een enorme knal. Ik geef een gil en schiet overeind. Hetzelfde doen de anderen. 
Anna begint te huilen en ik til haar op. “Rustig maar meisje”, fluister ik haar toe. Nog een knal. 
Iedereen duikt naar de grond. “Explosies! Het zijn explosies!”, begint Thomas hysterisch te 
schreeuwen. “Hou je rustig Thomas!”, zeg ik tegen hem. “Wat nou rustig? Ik zit verdomme 
opgesloten in een kelder en de hele bende ontploft. Dan moet ík rustig blijven? Ben je 
helemaal besodemieterd?”, schreeuwt Thomas. Paul schiet op hem af en na een korte ruzie 
krijgt hij Thomas eindelijk rustig. De knallen lijken voorbij. Maar zodra we die conclusie 
trekken, explodeert er iets hier heel dicht in de buurt. Wat een lawaai. Een enorme klap. Anna 
begint nu nog harder te huilen. Alles trilt en kleine steentjes brokkelen van de muren. Ik hou 
letterlijk mijn hart vast op dit moment. Ik ben nog niet klaar om dood te gaan. 
Ik probeer Anna te kalmeren, maar op dat moment komt er een enorme steen los die op 
Sacha haar been terecht komt. De slaakt een enorme gil. Zoals iedereen hier. Paul gaat naar 
haar toe, probeert haar te troosten met zijn Duitse, liefhebbende woorden. En wond komt 
tevoorschijn. Ik geef Anna aan Thomas, die haar op een of andere manier redelijk 
gekalmeerd krijgt. Ik ren naar mijn koffer, waaronder mijn sjaal ligt. Ik neem hem mee naar 
Sacha en verbind haar been. Langzamerhand kalmeert ze, net als Anna. Maar iedereen is 
overstuur. Het wordt gewoon teveel. Iedereen zit naast elkaar tegen een muur. Ik sta op een 
loop naar het bureau waaraan Paul altijd zit te tekenen. Ik pak de oude radio en neem hem 
mee. Iedereen kijkt me een beetje dom aan, maar het maakt me niet uit. 
Ik doe de radio aan en zoek naar een zender. Een Duitse, vrouwelijke stem onderbreekt dat 
zoeken.   
 



 

 

 

 

 

 
Vor der Kaserne 
Vor dem großen Tor 
Stand eine Laterne 
Und steht sie noch davor 
So woll'n wir uns da wieder seh'n 
Bei der Laterne wollen wir steh'n 
Wie einst Lili Marleen. 
 
De vrouw zingt prachtig en laat iedereen in deze kelder kalmeren. Anna heb ik in mijn armen 
en zelfs zij wordt rustig. Mijn hoofd beweegt mee op de muziek. De muziek is prachtig. Ik heb 
al zo lang geen muziek meer gehoord. Het geeft moed, het geeft kracht. Kon dit liedje maar 
eeuwig doorspelen. Anna is weer in slaap gevallen net als Thomas en Paul. “Lili marleen”, 
zingen Sacha en ik zachtjes mee. 
 
 
Deine Schritte kennt sie, 
Deinen zieren Gang 
Alle Abend brennt sie, 
Doch mich vergaß sie lang 
Und sollte mir ein Leids gescheh'n 
Wer wird bei der Laterne stehen 
Mit dir Lili Marleen?  

Aus dem stillen Raume, 
Aus der Erde Grund 
Hebt mich wie im Traume 
Dein verliebter Mund 
Wenn sich die späten Nebel drehn 
Werd' ich bei der Laterne steh'n 
|Wie einst Lili Marleen. 

Als het liedje afgelopen is, gaat de radio over op ruis. Ik duw hem uit en leun tegen de muur. 
Muziek roept gevoelens op. En laat dat nou net wezen wat ik uit had gezet.   Na een tijdje ligt 
ook Sacha te slapen. Ik weet dat ik het moet doen. Ik had er al eens eerder over nagedacht, 
maar dit is het juiste moment. Het leven in een kelder is te zwaar voor me. Ik kan het niet 
meer. Ik weet niet eens of mijn moeder nog in leven is. Anna leg ik tegen Thomas aan, ze 
merken er beide niets van. Ik sta op en loop naar mijn matras, ik trek mijn jas aan. Onder mijn 
kussen haal ik het spiegeltje van mijn moeder weg, ik moet weten hoe het met haar is. Ik stop 
het spiegeltje in mijn jaszak en loop naar het trapje. Ik loop naar boven en duw voorzichtig het 
luik omhoog. Ik kruip eruit en sta in het kleine kamertje waar ik al die tijd geleden voor het 
eerst was. Daglicht is er niet, het is nacht. Mensen zijn er evenmin. Voorzichtig loop ik het 
kamertje uit, de woonkeuken door. Op tafel ligt een envelop. “Sacha” staat erop. Het 
handschrift herken ik uit duizenden, Jozeph. De brief stop ik in een binnenzak en loop naar de 
gang waar ik uiteindelijk de voordeur vind. Zodra ik die open en naar buiten stap, is het alsof 
ik opnieuw geboren word. Ik heb nog nooit zo van frisse kunnen genieten. En dan, alsof het 
gepland was, ren ik weg. Ik ren, zo hard als ik kan. Weg van deze kelder, weg van deze 
boerderij. En ik zal je zeggen, het voelt heerlijk. Het voelt zo goed dat de tranen over mijn 
wangen stromen. Ik schreeuw, ik gil, ik joel. Nooit heb ik me zo vrij gevoeld. Ik ren het weiland 
in, langs de bomenrij, op weg naar het dorpje waar ik opgroeide. Op weg naar mijn moeder.. 
 
 
Als ik in dat desbetreffende dorpje aankom, besef ik dat ik voorzichtig moet zijn. In bijna elke 
straat rijden groene legertrucks. Heel voorzichtig ga ik elke hoek om, als het kan ga ik door 
steegjes. Ik ben heel zelfverzekerd, totdat ik achter me iemand hoor schreeuwen: “Da! Da 
lauft eine Frau!”. Ik denk aan de avondklok waar Jozeph over vertelde en besef me dat ik de 
pineut ben. Maar ik ga niet opgeven. Ik zet het op een rennen. De adrenaline giert door mijn 
lichaam. Toch merk ik dat ik het niet meer veel langer volhoud. Ik heb net gerend, en nu zijn 



 

 

 

 

 

mijn reserves toch echt een keer op. Toch blijf ik rennen, stap voor stap. Continu hoor ik 
stemmen en voetstappen achter me. Wie niet snel genoeg is, moet slim zijn. Ik neem elk 
steegje, elke bocht. De stemmen worden zachter. Ik kijk achterom, ik zie ze niet meer. Ik 
schiet een doodlopend steegje in. Heel stil blijf ik zitten. Even later komen 4 soldaten voorbij, 
die blindelings rechtdoor rennen. 
Ik ben aan ze ontsnapt.  
En ik ben bijna bij het huisje van mijn moeder. Oh wat zal ze blij zijn dat ik er weer ben. 
Langzaam en goed oplettend loop ik door. Zodra ik voor het huisje van mijn moeder sta, heb 
ik het gevoel dat ik ieder moment een hartaanval kan krijgen.  
Alle ramen zijn ingeslagen, op de muren zijn hakenkruisen geverfd. Stomverbaasd sta ik de 
kijken naar het huis wat altijd voor mij de veiligste plek op aarde was. Het huis waarin ik 
geboren en getogen ben. Het huis waar ik altijd zo aan gehecht was. 
Maar er is niets van over. Ik loop naar een gebroken raam en klim daar doorheen naar 
binnen. Alles ligt op de kop. Heel veel is vernield. Alle lades zijn uit de kastjes getrokken. Ik 
loop naar de keuken, daar hetzelfde verhaal. Het enige wat nog overeind staat is een 
donkerbruin kastje achterin de woonkamer. Daarop staat allerlei foto's. Van mijn zusjes, van 
mijn moeder, en van mijn vader. Eén fotolijstje ligt met de foto naar beneden. Als ik hem pak, 
schrik ik van de foto. Het is een foto van mij, samen met mama. Ze heeft niet meer aan mij 
willen denken. Ik heb haar in de steek gelaten. En God mag weten waar ze nu is. Van woede 
gooi ik het fotolijstje kapot op de grond. Meteen heb ik spijt. Ik haal de foto van de grond en 
stop die ook in mijn jaszak. Als ik weer naar het kastje kijkt, zie ik dat er een kettinkje ligt. Aan 
dat kettinkje zitten twee ringen. Ik herken het kettinkje uit duizenden. Het zijn de trouwringen 
van papa en mama. Een traan. Ik doe hem bij mezelf om en besluit dan deze verwoeste plek 
te verlaten. Ik moet terug naar de kelder. In deze wereld kan ik niet leven. 
Met mijn ziel onder mijn arm loop ik rustig terug. Ik had mijn hoop gevestigd op dit huis. Ik had 
er zo lang naar uitgekeken om thuis te komen. Maar thuis bestaat niet meer. En dit is het 
eerste moment ooit, dat ik echt begrijp waarom ik moest onderduiken. Op een of andere 
manier lijken alle soldaten verdwenen. De zon begint op te komen. Dan zie ik pas wat voor 
een bende het op straat is. Overal hangen borden, Joden Verboden. Overal hakenkruisen. 
Het lijkt niet eens meer op dat veilige, gezellige dorpje. Ik besef meer dan ooit, dat de wereld 
nooit meer zal worden zoals hij was.  
Ik kom weer bij het weiland aan. De bomenrij volg ik weer naar de boerderij, voor de laatste 
keer. De zon komt nu duidelijk op. En dat vind ik de moeite waard om even stil te blijven 
staan. 2 jaar, misschien wel meer, heb ik de zon niet op of onder zien gaan. En nu sta ik hier. 
Ondanks alle ellende, heb ik me in lange tijd niet zo goed gevoeld. Ik heb getwijfeld of ik de 
zon ooit nog zou zien, daar is hij dan.  
Ik loop weer verder. Met de zon in mijn rug en mijn beide voeten op de grond kom ik steeds 
dichter bij de boerderij. Ik hoor stemmen. Och ja, hoe kom ik nou ooit onopgemerkt die kelder 
in? Ik sluip richting de boerderij.  
Maar dan schrik ik, zoals ik nog nooit geschrokken ben. Een legertruck. Ik zie een verdomde 
legertruck! Ik ga nog iets dichterbij en verstop me achter een struik. Als ik naar de truck kijk, is 
het alsof alles stilstaat. Er staan vier soldaten met grote geweren. En waar ik zo bang voor 
was, gebeurt. Daar komen ze. 
Anja, Ben, Sacha, Paul, Thomas en Anna. Allemaal, aan elkaar geboeid worden ze naar 
buiten gebracht. Tranen stromen over mijn wangen. Ik hoor daarbij te staan. Maar ik heb de 
moed niet om achter deze struik vandaan te komen. Ik ben een jankende lafaard. Als ze de 
truck in geholpen worden, kijkt Anna me aan. Haar glazige blik is weg, ze glimlacht zelfs naar 
me. Mijn maag draait zich om. Wat gaan ze met mijn meisje doen. Ze laat wat op de grond 
vallen, waarna ze zich mij de rug toekeert. Om me vervolgens nooit meer aan te kunnen 
kijken. De truck rijdt weg. Ik kijk via een raam naar binnen of er nog meer Duitsers zijn. En al 
zijn ze er, het kan me niet meer schelen. Ik kom overeind en sla tegen de muur totdat mijn 
knokkels bloeden. “Wat is dit voor wereld?! God, zeg me dan wat ik moet doen! Help me 
dan!”, schreeuw ik. “Ik kan dit niet meer! U MOET me helpen!”, schreeuw ik tot slot.  
Verslagen kom ik achter de struiken vandaan en loop ik naar de plek waar de truck net stond. 
Opzoek naar wat Anna liet vallen. En dan zie ik het, haar ster. Ik pak de ster op en hou hem in 
mijn vuist. Ik heb helemaal niets meer. Ik geef me gewonnen, het maakt niet meer uit. De 
oorlog heeft me simpelweg verslagen. Ik zucht. Tijd om te gaan. Ik pak mijn laatste krachten 
bij elkaar en vertrek. Ik volg het zandweggetje op zoek naar een uitweg. Op zoek, naar die 
eindeloze horizon. 



 

 

 

 

 

Deel III 
 
Ik word wakker uit mijn slaap. Ik druk op de rode knop van het beige bakje. Niet veel later 
komt er een verzorgende binnen. Een verzorgende die ik naar mijn idee nog nooit gezien 
heb. “Goedenacht mevrouw Prins. Wat kan ik voor u doen?”, vraagt ze zodra ze wat licht 
heeft gemaakt. “Ik moet even naar het toilet”, zeg ik dan verlegen. “Dan doen we dat even”, 
zegt de verzorgende. Ze helpt me uit bed, brengt me naar de wc en is zelfs snel weer terug 
om me weer op bed te brengen. Ik kijk haar aan. Ze kijkt terug en lacht. Ik weet echt niet 
meer wie ze is. “Slaapt u maar lekker verder mevrouw Prins”, zegt ze dan. Ik knik. “Mag er 
een lampje aanblijven?”, vraag ik dan. De verzorgende kijkt een beetje verbaasd. “Natuurlijk, 
tot morgen mevrouw Prins”, zegt ze dan en verdwijnt. Ik ga niet slapen. Ik wil niet slapen. Ik 
heb genoeg geslapen. Met heel veel moeite kom ik overeind. En ik ben zelf verbaasd als blijkt 
dat ik mijn buit uit kan komen. Met beide benen sta ik op de grond. Ik schuifel naar de andere 
kant van de kamer waar een lange donkerbruine kast staat. Ik trek een lade open. Daarin ligt 
een handspiegel, ik pak hem vast en kijk erin. Ik kijk naar mijn rimpels, mijn diepliggende 
ogen. Ik glimlach. Zo zag mijn moeder er ook uit. De spiegel leg ik weg en haal dan een 
envelop uit de lade. Hij is al eens open geweest, maar ik weet niet meer wat het is. Ik haal de 
brief eruit en ga bij het lampje zitten. En begin de oude brief te lezen. 
 
Liefje, 
je hebt enorm lang moeten wachten op deze brief. 
Maar ik wilde je niet eerder schrijven dan wanneer ik het zeker wist. 
Ik heb namelijk goed nieuws.  Ik ga je uit die kelder halen, ik kom je ophalen. 
Nog wat andere mensen en wij samen kunnen naar Engeland. Schatje, we kunnen naar 
Engeland! We zullen daar veilig zijn, samen zijn. We hoeven niet langer bang te zijn.  
En als we in Engeland zijn, trouw ik je. Ik geef je de bruiloft die ik je beloofd heb. Want jij bent 
mij prinses, en ik wil zo graag dat je dat mijn hele leven blijft. Ik zal trots zijn als we straks 
dezelfde namen dragen en ik tegen iedereen kan zeggen: “dat is mijn vrouw!”.  
Dus schatje, hou nog even vol, wees nog even sterk. 
Want daarna zijn we samen voor altijd. 
Ik hou van je. 
 
Liefs, 
je verloofde, 
Jozeph Prins. 
 
Ik glimlach. Mijn mannetje. 
Ik leg de brief terug en sluit de lade weer. 
Het is tijd, simpelweg tijd. Ik open een andere lade. 
Daar ligt de gele Jodenster. Ik pak hem op en spelt hem op mijn nachthemd.  
Ik ben er trots op om Joods te zijn, iedereen mag het weten. Met mijn hand op mijn hart 
schuifel ik terug naar mijn bed. Ik klim er met veel moeite weer in. Om vervolgens in een 
heilige slaap te belanden. Om eindelijk, na al die jaren pas echt bevrijd te worden. Het is tijd, 
Amen.  
 
 


