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Inleiding

Dit is een verhaal over de bevrijding van vier Nederlandse poli-
tiek gevangenen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, en 
over hun terugtocht naar Nederland nadat Russische soldaten 
hen hadden bevrijd uit de gevangenis in Waldheim, een klein 
dorp in Zuidoost-Duitsland.
 
De vier personen zijn:
 Nel, dertig jaar. Ze had een functie in de Nederlandse padvin-
derij. Haar organisatietalent was bijzonder nuttig in het verzet. 
Totdat ze in 1943 werd betrapt door de Gestapo stond ze aan het 
hoofd van een netwerk van onderduikplaatsen voor geallieer-
de piloten die boven Nederland waren neergeschoten. Ze nam 
ook deel aan de organisatie van het Nederlandse traject van een 
‘vluchtweg’, die door België en Frankrijk naar Spanje en Portu-
gal liep, met het doel om deze vliegers terug te brengen in de 
strijd, waar ze het meest konden bijdragen. Nel werd in novem-
ber 1943 gearresteerd en ter dood veroordeeld.
 Joke, twintig jaar. Nauwelijks van de middelbare school af 
stortte Joke zich met hart en ziel op het werk van een plaat-
selijke verzetsgroep, die zich concentreerde op het oppikken 
van neergeschoten geallieerde vliegers in de hei rondom haar 
dorp, en het vinden van onderduikplaatsen voor hen. Ze pro-
moveerde algauw naar een nationale organisatie en leerde zo 
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Nel en andere mensen van de vluchtwegen kennen. Ze bracht 
persoonlijk verscheidene geallieerde vliegers over de Neder-
lands-Belgische grens. Joke werd in mei 1944 gearresteerd en 
ter dood veroordeeld.
 Zip, achtentwintig jaar, verteller van dit verhaal. Als studente 
Nederlandse en Franse literatuur in Leiden ging zij in het begin 
van de oorlog werken voor de ondergrondse pers en werd uit-
eindelijk koerierster naar België, Frankrijk en Zwitserland voor 
een verzetsgroep die inlichtingen over Duitse troepenbewegin-
gen en andere aangelegenheden doorgaf aan de Nederlandse 
regering in Londen. Als koerierster raakte ze onvermijdelijk 
verwikkeld met de vluchtwegen en af en toe hielp ze geallieerde 
vliegers als die vast kwamen te zitten. Ze werd in maart 1944 
gearresteerd en ter dood veroordeeld.
 Dries, de enige man in het gezelschap, zesentwintig jaar. Hij 
voer bij de koopvaardij, maar was toevallig met verlof in Neder-
land toen de oorlog uitbrak. In het voorjaar van 1944 probeerde 
hij met drie vrienden van het strand naar Engeland over te ste-
ken. Hoe roekeloos de poging ook was (omdat de Duitsers de 
kust zo goed bewaakten dat het onmogelijk was om een behoor-
lijk uitgerust en zeewaardig vaartuig uit te zetten), ze waren al 
bijna halverwege voordat ze zich omringd zagen door Duitse 
oorlogsschepen en genadeloos werden teruggebracht. Dries 
werd in april 1944 gearresteerd en ter dood veroordeeld.

De nazi’s behandelden hun politiek gevangenen op verschei-
dene, amper logisch te noemen manieren. Veel gevangenen 
werden zonder vorm van proces doodgeschoten. Nog veel meer 
stierven door honger, dysenterie, tuberculose en andere ziek-
ten, die in de concentratiekampen en gevangenissen heersten. 
Sommigen, zoals de vier uit dit verhaal, werden officieel voor 
de krijgsraad gebracht. Maar die krijgsraden waren een paro-
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die op het recht: de verdedigende advocaat, aangewezen door 
de nazi’s, mocht de gevangenen niet zien voor de uitspraak. 
Zijn enige rol was aanwezig zijn terwijl het doodvonnis werd 
uitgesproken – een treurige herinnering aan het feit dat Duits-
land vroeger tot de beschaafde landen behoorde en wist wat het 
rechtsprocedé was.
 Zelfs na een officieel krijgsraadvonnis verschilde de behan-
deling. Soms werden de terdoodveroordeelden de volgende 
morgen bij het aanbreken van de dag uit de gevangenis gehaald 
en gefusilleerd op de eerste de beste geschikte plek. Soms wer-
den ze in de zogenaamde ‘Nacht und Nebel’-groep gestopt, zo-
wel door de gevangenen als door de bewakers NN genoemd, en 
van de ene gevangenis naar de andere gestuurd, steeds verder 
weg van de frontlinies. De vier hoofdpersonen uit dit verhaal 
behoorden allen tot de NN-groep.
 Eenmaal in de gevangenissen of concentratiekampen waren 
de NN’ers de laagste categorie van gevangenen. Bovenaan ston-
den de Duitse misdadigers die de begeerlijke ‘vertrouwensbaan-
tjes’ kregen zoals het uitdelen van voedsel of kleren (van beide 
het beste voor zichzelf houdend) en werken in de keukens. 
Daarna kwam een mengelmoes van prostituees, zwarthande-
laren en onbelangrijke misdadigers uit alle door Duitsland be-
zette landen. Zij hielpen bewakers, waren boodschappers en 
bespioneerden de werkploegen. De derde categorie bestond 
uit politiek gevangenen; van ongelukkige onschuldigen die 
waren opgepakt omdat ze naar de bbc hadden geluisterd tot 
echte verzetsstrijders, die waren betrapt bij sabotagewerk, het 
verspreiden van illegale kranten, of het verbergen van Joden of 
leden van ondergrondse organisaties, of bij een van de duizend 
andere dingen die waren ‘verboten’ door de nazi’s. Zij waren 
de mensen uit wie de werkploegen werden samengesteld. Hun 
werk kon alles zijn, van houthakken in moerassen tot precisie-
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werk aan granaten, van het rapen van afval tot het delven van 
graven; het hing af van waar het kamp of de gevangenis zelf 
behoefte aan had, en van de nabijheid van fabrieken die een te-
kort aan arbeidskrachten hadden. De ‘politieken’ hadden geen 
privileges, geen extra voedsel of kleding. Hun enige voordeel 
was toevallig ontstaan: ze liepen rond tussen Duitse werklui of 
dwangarbeiders in de fabrieken waaraan ze waren toegewezen 
of, als ze zwoegden in de werkplaatsen binnen de gevangenis, 
tussen de misdadigers en prostituees die het dagelijkse werk 
verdeelden. Ze kregen soms een Duitse krant te pakken en la-
zen het nieuws tussen de regels. Hun saamhorigheid was groot 
en gewoonlijk leefden, werkten en stierven ze in hechte en loya-
le groepen.
 Vervolgens, helemaal onderaan, kwamen de NN’ers. Zij wa-
ren opgesloten in cellen en als ze naar buiten werden gebracht 
voor een halfuur luchten – zo’n twee keer per week – werden 
speciale voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat 
andere gevangenen hen zelfs maar zouden zien. Sommige van 
de werkplaatsen hadden deuren met ramen, met zicht op de 
gang van de gevangenis. Die werden met zwarte lappen bedekt 
wanneer de NN’ers naar de binnenplaats werden geleid. Oor-
spronkelijk werden de NN’ers in eenzame opsluiting gehouden; 
pas het laatste jaar van de oorlog, toen de Duitse gevangenissen 
onvoorstelbaar vol zaten, werd die regel niet meer zo strikt toe-
gepast – het kon zelfs gebeuren dat zes NN’ers in een eenper-
soonscel werden gepropt. De politieken konden, als ze genoeg 
aandrongen en protesteerden, bij het hoofd van de gevangenis 
klagen over slecht eten, ondermaatse huisvesting, diefstal door 
de bewakers enzovoorts. Ze bereikten niet altijd het gewenste 
resultaat, maar hun klachten hielpen wel te voorkomen dat de 
omstandigheden slechter werden. De NN’ers werd bepaaldelijk 
meegedeeld dat ze geen enkel recht van beroep hadden en ze 
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waren daarom blootgesteld aan meer diefstal van voedsel door 
de ‘vertrouwensgevangenen’ en slechte behandeling door de 
bewakers dan alle anderen.
 Dit systeem gold voor alle gevangenen (behalve voor de Jo-
den, die naar de vernietigingskampen werden gestuurd); in de 
meeste grote concentratiekampen zakte het in de laatste jaren 
van de oorlog in elkaar. De bevoorrechte gevangenen bleken on-
betrouwbaar en de politieken slaagden er door slim nadenken 
en overmacht in om het beheer van de kampen en de mees-
te van de gemakkelijkere baantjes in handen te krijgen. In de 
kampen ging ook de scheidslijn tussen de politieken en de 
NN’ers vaak verloren.

Maar in de gevangenissen waar wij terechtkwamen werd het 
systeem – behalve dan op het punt van de eenzame opsluiting 
– streng doorgevoerd. De NN’ers trokken daar altijd aan het 
kortste eind. Nadat wij van Holland naar Duitsland op transport 
waren gesteld brachten we acht maanden in vijf verschillende 
Duitse gevangenissen door. Soms duurde het maar een of twee 
weken voor we werden doorgestuurd, dan weer drie maanden 
of langer. In die acht maanden mochten we maar drie keer dou-
chen
 Het gevangenisbestaan was uitermate eentonig voor de 
NN’ers. Een hard, langdurig gebel om halfzes ’s ochtends kon-
digde aan dat het tijd was om op te staan. Ongeveer een halfuur 
later kwam er dan een bewaakster aan, zij opende een cel, liet er 
twee gevangenen uit komen; een met de emmer, de andere met 
de waterkan. Deze twee staken over naar de wasruimte aan de 
andere kant van de vleugel, leegden de emmer, vulden de kan 
en keerden terug. Een tweede bewaakster hield toezicht op de 
wasruimte, zodat we daar geen briefjes voor andere gevange-
nen konden achterlaten. Die bewaakster had daar weinig suc-
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ces mee, maar dat lag aan ons. Als de eerste bewaakster haast 
had, deed ze de deur van de tweede cel open voor de eerste twee 
gevangenen weer waren opgesloten. Maar ieder treuzelen of 
praten tijdens dit ochtendkarwei werd snel en streng gestraft, 
meestal met schoppen en slaan, soms met het onthouden van 
voedsel.
 Om acht uur ging de Duitse crimineel die belast was met 
het uitdelen van ons eten rond met een grote kan met wat eu-
femistisch thee of koffie werd genoemd. Het verschil zat hem 
in de kleur van het water. Als het donkerbruin was, was het een 
brouwsel van dennenappels en geroosterde gerst en werd het 
koffie genoemd. Als het groenachtig bruin was, was het ge-
maakt van een soort kruiden en heette het thee. De thee was 
heel wat drinkbaarder dan de koffie. Dat was ons hele ontbijt. 
De gevangenen werden verondersteld een van de twee sneden 
brood die ze kregen te bewaren voor het ontbijt van de volgende 
ochtend. De meesten van ons trainden zichzelf om dat ook te 
doen, maar aten hem op na het ontwaken, lang voor het och-
tendbrouwsel werd rondgebracht.
 Op werkdagen ging de deur ’s morgens om negen uur op-
nieuw open voor de werkverstrekking. In Waldheim bestond 
ons werk uit het plukken van ganzenveren, zodat deze als ei-
derdons konden worden gebruikt. Elke dag kregen we een zak 
vol veren en een lege zak voor het dons. Elke dag stopten we de 
veren simpelweg van de ene zak in de andere, plukten genoeg 
om de bovenste laag van de zak met dons te bedekken en von-
den het welletjes. We haatten de veren. Zelfs als we alleen het 
minimum plukten dat nodig was om de bewaakster om de tuin 
te leiden, bleef het pluizige dons in de cel rondzweven, onze 
kelen irriteren, kwam het in ons eten en ons water terecht. Het 
vormde een voortdurend gevaar voor de velen die tuberculose 
hadden. Bovendien was er niets wat je met veren kon doen.
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 In Cottbus, waar we drie maanden gevangen hadden gezeten 
voordat we naar Waldheim waren gestuurd, was het ons werk 
om knopen uit oude stukken touw te halen. Veel van dat touw 
was gebruikt om stro in balen te pakken. Het was duidelijk dat 
het op boerenerven en in stallen had gelegen voor het was ver-
zameld en naar de gevangenissen gezonden. We kregen het vol 
met droge mest, vuil, ongedierte en enkele korrels tarwe of rog-
ge, die we zorgvuldig losmaakten en opaten, er zo lang moge-
lijk op kauwend voor we het doorslikten. We zijn er nooit achter 
gekomen wat de nazi’s met al dat losgeknoopte touw dat ze met 
onze hulp hoopten te verzamelen wilden doen, maar we wa-
ren dol op het touw omdat het eindeloze mogelijkheden bood. 
We vlochten het en naaiden het dan aan elkaar en maakten 
zo bijvoorbeeld sandalen met dubbele zolen voor onze koude 
voeten, brede gordels om ons middel warm te houden, kleine 
Disney-achtige dieren om onze mede-NN’ers met Kerstmis te 
geven en broodmandjes om de eentonigheid van onze cel wat te 
doorbreken. Om de zoveel tijd doorzochten de bewaaksters on-
ze cellen terwijl wij gelucht werden en namen alle schatten die 
we niet bij ons droegen of die we niet goed genoeg in de cellen 
hadden verborgen mee.
 Maar omdat er altijd meer touw beschikbaar was, vervingen 
we stelselmatig de gestolen voorwerpen. Uiteindelijk kregen we 
zelfs extra voedsel, door een paar sandalen te verkopen aan de 
Duitse gevangenen voor zes aardappels en twee boterhammen.
 Met de veren in Waldheim konden we echter niets beginnen. 
We probeerden er bloemen van te maken, maar we hadden 
niets om ze mee te verven en ze waren zo teer dat er weinig van 
overbleef. Nu en dan zochten we wat van de langste slagpennen 
bij elkaar en speelden er een partijtje mikado mee, maar over 
het algemeen beschouwden we de veren als een verschrikke-
lijke plaag. Onze voornaamste ontspanning was in Waldheim 
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daarom ons borduurwerk en de eindeloze gesprekken over 
eten, die alle ondervoede gevangenen voerden.
 Borduren, net als iedere persoonlijke werkzaamheid trou-
wens, was verboden en moest dus stiekem gebeuren. Maar ge-
durende die lange, moeilijke maanden bleek het een van onze 
belangrijke reddingen te zijn. In een van de eerste gevange-
nissen waar ik had gezeten werd ik gedwongen uniformen en 
sokken van het Duitse leger te verstellen. Het verstelwerk was 
nooit naar genoegen, maar ik verwierf twee naalden die ik tot 
het eind behield. Een was heel dun en had een redelijk groot 
oog. Die had mijn voorkeur en ik lette er goed op. De andere 
was een beetje dikker, die leende ik uit aan goede vrienden zoals 
Nel en Joke, of ik ruilde hem voor een bepaalde tijd met andere 
gevangenen tegen schatten als gekleurde stukjes draad of een 
schaar. 
 Vanaf het begin had ik het klaargespeeld een vierkante lin-
nen zakdoek van mijn vader bij me te houden, die ik toevallig 
bij me had toen ik gepakt werd. Naarmate de tijd verstreek werd 
dit stukje linnen steeds kostbaarder, want in elke gevangenis 
waar ik kwam borduurde ik in kleine letters de naam ervan, 
mijn celnummer, en de data, plus in een halve cirkel daarom-
heen het liedje dat we aan die specifieke gevangenis verbonden, 
en een paar microscopische tekeningen van de dingen die ons 
overkwamen. Om een voorbeeld te geven: Nel, Joke en ik za-
ten tien dagen in een gevangenis bij Aken, Anrath genaamd. 
We zaten afgezonderd, maar onze cellen grensden aan elkaar 
en we praatten door morsetekens op de muren te kloppen. Op 
mijn dierbare zakdoek staan de naam Anrath, het celnummer, 
en de data (8 tot 17 september 1944) genoteerd. Ook staan er de 
namen van Joke en Nel in morse, en wordt zowel de eenzame 
opsluiting als het feit van het contact aangegeven. Daartussen is 
een ruwe schets van een kanon (in veldgrijze draad, getrokken 
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uit uniformen die ik had moeten verstellen) ter illustratie van 
het feit dat we geallieerd geweervuur dachten te horen. Daar-
omheen staat het liedje ‘We Don’t Know Where We’re Going 
(Until We’re There!)’ – heel toepasselijk, zoals later bleek.
 Tegen de tijd dat we in Waldheim kwamen waren de meeste 
NN’ers in onze groep ook met borduurwerk bezig. Er waren 
bijna evenveel naalden als gevangenen. We hadden één schaar 
met onze zes cellen en we wierpen ons op elk vodje, hoe klein 
ook, en maakten er iets van. Toen het voorjaar werd en we de 
kou in onze onverwarmde cellen niet meer zo vreesden, knip-
ten we vrolijk gestemd kleine stukjes uit ons haveloze onder-
goed en veranderden die in de meest ingewikkelde kunstwer-
ken. Een Française in mijn cel was een ware kunstenares in 
ajourwerk en leerde me dat geduldig. Toen ik dacht dat ik de 
kunst meester was, knipte ik een stuk van vijftien bij vijftien 
centimeter uit mijn katoenen broekje (het grootste hele stuk dat 
ik kon vinden) en borduurde dat tot een ingewikkeld netwerk 
van spinnenwebben.
 Het zoeken naar gekleurd draad voor onze borduurwerken 
hield nooit op. Wit draad was makkelijk: je trok er zo een uit 
ondergoed of lakens of handdoeken, als we die hadden. Twee-
enhalve centimeter per keer was al voldoende; we hadden tijd 
en geduld genoeg om een klein eindje draad door te halen, de 
naald los te maken, de naald in te steken zo ver als hij reikte, de 
draad weer in te steken, door te halen, deze handeling te herha-
len, en het minuscule eindje draad dat overgebleven was af te 
hechten. Aan zwart draad was even makkelijk te komen, want 
aan de meesten van ons waren zwart katoenen uniformen ver-
strekt. Hetzelfde gold voor geel, want iedere NN’er droeg een 
gele band om de mouw. Elke andere kleur was kostbaar en een 
voorwerp van levendige ruilhandel.
 Een van de NN’ers, een oudere Belgische vrouw die gealli-
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eerde vliegers onderdak had geboden, was erin geslaagd haar 
korset te behouden door luide en aanhoudende protesten over 
een nierkwaal. Aan het eind van haar gevangenschap steunde 
het korset haar nieren bepaald niet; het fladderde net zo los om 
haar heen als elk ander stuk gevangeniskleding. Toch heeft het 
korset haar misschien wel in leven gehouden, want als een van 
ons wat roze nodig had voor het borduurwerk dat we op het oog 
hadden, dan ruilde zij listig een kort stukje roze draad voor een 
korst brood, een halve aardappel of een paar lepels soep.
 Het is een feit dat het menselijk lichaam veel meer onder-
voeding kan doorstaan dan we gewoonlijk aannemen, zolang 
de menselijke geest iets heeft om zich aan vast te klampen, hoe 
onbeduidend ook. In dit geval concentreerde de eigenares van 
het korset zich op het ruilen van draad voor eten, kreeg ze in-
derdaad wat extraatjes en kwam erdoorheen. De rest van ons 
concentreerde zich op borduren en hoewel we honger leden, 
konden we ons ertoe zetten kleine beetjes voedsel te ruilen voor 
roze draad. Veel NN’ers stierven voor het eind van de oorlog, 
maar nooit door dat ruilen. Voor zover ik heb gezien, stierven ze 
ofwel aan ongeneeslijke ziekten veroorzaakt door ondervoeding 
(zoals tuberculose), of aan vuil (zoals tyfus), door martelingen, 
of eenvoudig doordat ze geestelijk te vermoeid waren om het 
gevecht voort te zetten. Ik heb mensen gezien die gingen liggen 
en enkele dagen nadat ze het geestelijk opgaven stierven. Som-
migen waren godsdienstig, anderen niet. De les die ik geleerd 
heb is dat mensen het leven kunnen houden onder de afschu-
welijkste omstandigheden als ze iets buiten henzelf kunnen 
vinden om zich op te concentreren – zelfs al is dat maar een 
armzalig stukje katoen of een roze korset.
 In mei 1945 hadden alle NN’ers die zich met borduren be-
zighielden een kleine geheime voorraad veelkleurig draad, dat 
ze met elkaar ruilden. Ik herinner me mijn vreugde toen ik 
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tijdens een verveelde rondgang op de binnenplaats plotseling 
een stukje fijn verstrengeld bruin en geel touw van ongeveer 
vijftig centimeter lang in de gaten kreeg. Ik deed meteen als-
of ik flauwviel, pakte het touw en bleef ongeveer tien minuten 
stilliggen, hoewel de bewaakster me schopte. Eenmaal ontward 
waren de draden van het touw zacht als zijde en zowel het bruin 
als de bijzondere tint geel bleken uitstekend ruilbaar tegen wat 
rood en blauw dat ik nodig had. Het enige wat me naderhand 
zorgen baarde was dat Joke werkelijk geloofde dat ik ineen was 
gestort en iets van het eten dat ze zelf zo verschrikkelijk nodig 
had voor me bleef bewaren. Er was een week nodig om haar te 
overtuigen.
 Om twaalf uur ’s middags kregen we soep van geraspte 
koolraap en water met soms een vage smaak van vet of vlees, 
waarvan elk spoor was verdwenen voor de soepketel de NN’ers 
bereikte. Iedere gevangene had theoretisch aanspraak op een 
liter soep, daar waren de kommen naar gemaakt. Maar als onze 
kommen tot de rand toe gevuld waren, vierden we dat – het 
gebeurde zo zelden. Ongeveer één keer per twee weken kregen 
we zes kleine en gewoonlijk rotte aardappelen en een halve liter 
soep. Dat waren feestdagen, want de aardappelen vulden goed, 
net als de schillen en spruiten die we bij onze porties te pakken 
wisten te krijgen.
 ’s Middags werden we soms naar buiten gebracht om een 
halfuur rond te lopen op de binnenplaats. Vaker werden we in 
onze cellen gelaten. Om vier uur ’s middags kreeg iedere gevan-
gene twee bruine sneden brood, een centimeter dik, met een 
blikje met een kwart ons surrogaatjam, kwark, suiker, of een 
heel enkele keer reuzel. Om zeven uur ’s avonds werden de em-
mers weer geleegd in de wasruimte, dan volgde er appel met 
nummers, want de NN’ers waren volledig naamloos. Daarna 
werden we met rust gelaten voor de nacht.
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 Naast ons borduurwerk was er nog een andere bezigheid 
waaraan we heel wat energie en fantasie besteedden: de onop-
houdelijke jacht op nieuws van buiten.
 Elke gevangenis had een klein ziekenhuis en een medische 
afdeling. De NN’ers mochten echter niet op ziekenrapport ko-
men. Weken van klagen en aanhouden gingen voorbij voor een 
bewaakster met tegenzin een NN’er naar het ziekenhuis bracht. 
Paradoxaal genoeg konden alleen de sterksten de tocht riske-
ren. Dat ontdekten we in de winter, toen het een Deense vrouw 
na weken van hoge koorts en bloed ophoesten eindelijk werd 
toegestaan medische hulp te krijgen. Ze stierf terwijl ze in de 
ijskoude regen wachtte in de rij voor de deur van het zieken-
huis.
 Toch was de rij wachtenden bij het ziekenhuis een voortref-
felijke bron van nieuws; Joke, Nel en ik probeerden er om de 
beurt alleen om die reden te komen. We hoefden geen ziekte te 
simuleren; ieder van ons had dysenterie en zwerende plekken 
op het lichaam die niet wilden helen omdat we nooit genoeg 
voedsel kregen.
 Een andere nieuwsbron was een groep Franse politieken, die 
zowat vijf keer per week een halfuur op de binnenplaats onder 
onze ramen werden gelucht en nieuwtjes en geruchten zongen 
of riepen als ze voldoende verwijderd waren van een bewaak-
ster. Onze ramen waren hoog in de muur aangebracht, onge-
veer twee meter van de grond. Er waren tralies aan de binnen-
kant en er was matglas aan de buitenkant. Het glasgedeelte kon 
tot op een hoek van ongeveer 45 graden worden opengezet met 
een verticale stalen stang die aan de muur vastzat. De enige ma-
nier om naar buiten te kijken was om naar boven te klimmen 
met behulp van het ene krukje dat elke cel had, aan de tralies te 
gaan hangen en met het raam zo ver mogelijk open je hals om 
de dwarsbalk te rekken. Naar buiten kijken was streng ‘verbo-
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ten’ en we konden zowel betrapt worden door de bewaaksters 
buiten als ze naar boven keken, als door de stille verklikkers 
die altijd door de gang schuifelden en ons bespiedden door de 
kijkgaten, die in de zware houten deuren van onze cellen waren 
aangebracht. De straf was drie dagen geen eten voor iedereen in 
de cel.
 Die straf was zo zwaar en zo gevaarlijk (ondervoede mensen 
kunnen heel snel sterven als alle voedsel hun onthouden wordt) 
dat het gevaar van naar buiten kijken alleen werd geriskeerd na 
heel wat discussies en met een meerderheid van stemmen in el-
ke cel. Er waren zesendertig NN’ers in deze gevangenis, samen-
gepropt in zes cellen. Eenstemmig was het risico verdeeld over 
de cellen, elke cel nam haar beurt. Een gevangene ontwikkelt 
een geheimzinnig zesde zintuig om te weten wanneer hij wordt 
gadegeslagen; op het moment dat de bewaakster besloot op te 
kijken trokken wij onze hoofden terug; de tel voordat het luikje 
van het kijkgat geruisloos werd opgelicht, schoten we weg van 
de tralies en gingen verder met het plukken van ganzenveren. 
We bleven drie maanden in deze gevangenis en we slaagden er-
in vrijwel elke dag dat ze buiten op de plaats waren contact met 
de Franse politieken te maken. De verschrikkelijke straf werd 
maar op twee cellen toegepast. Een was de mijne en ik was de 
schuldige. De bewaaksters op de plaats hadden mij niet gezien, 
maar zonder dat ik het wist had de dokter me gadegeslagen 
vanuit een raam van het ziekenhuis. Deze zogenaamde dokter, 
een maniakaal sadistisch serpent, kwam naar onze vleugel toe 
gerend om er persoonlijk voor te zorgen dat het bevel voor onze 
bestraffing werd gegeven. Voor haar maakte het totaal geen ver-
schil of de aan haar toevertrouwde gevangenen stierven van de 
honger – zolang de voorschriften maar gehandhaafd werden. 
Het was geen wonder dat haar ziekenhuis vaker het dodenhuis 
werd genoemd. In de laatste drie weken voor de bevrijding had 
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het in de gevangenis gegonsd van geruchten. ‘Ze zijn de Rijn 
overgestoken’ – dat hadden we zo vaak gehoord dat we het niet 
meer durfden te geloven. ‘President Roosevelt is dood’ – dat de-
den we af als een verzinsel van de nazi’s. ‘De Russen zijn nog 
maar tachtig kilometer hiervandaan’ – dat leek waarschijnlijker. 
Drie maanden daarvoor waren we van Cottbus, ten oosten van 
Berlijn, op transport gesteld, omdat het Russische leger vlak bij 
de Duits-Poolse grens stond. In die tijd konden we horen dat 
de bruggen naar het oosten opgeblazen werden en we hadden 
de veewagens, die ons naar het zuiden brachten, gedeeld met 
groepen Poolse gevangenen uit verscheidene steden in Polen, 
die waren geëvacueerd op bevel van de terugtrekkende Duitse 
legers. In feite vroegen we ons al langer af waar het Rode Leger 
toch bleef.
 Toen, op een nacht tegen het eind van april, vlogen er grana-
ten fluitend over de gevangenis. We lagen dicht tegen elkaar in 
het donker te luisteren naar het gedempte kanonvuur ergens op 
een afstand, het schelle gieren van de granaten als ze rakelings 
over het dak boven onze hoofden schenen te gaan, en de luide 
ontploffingen die volgden. We luisterden, telden en hoopten – 
hoopten dat dit ‘het’ was, dat we bevrijd wakker zouden worden, 
dat de gevangenis niet zou worden getroffen. Na ongeveer een 
uur zweeg het granaatvuur; er gebeurde verder niets en toen 
we de volgende morgen wakker werden waren we nog steeds 
gevangenen. Maar vanaf die dag woei van het gevangeniszie-
kenhuis de Rode Kruisvlag.
 Het volgende gerucht was helemaal verontrustend: ‘De nazi’s 
laten alle misdadigers vrij en ze gaan alle NN’ers doodschie-
ten.’ Toen we zelf bevrijd waren, ontdekten we dat dit gerucht 
net als alle andere uit de afgelopen maand volkomen juist was 
geweest: uit vele Duitse gevangenissen werden de misdadigers 
vlak voor de ineenstorting naar huis gestuurd. Himmler gaf in-
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derdaad een bevel dat alle ter dood veroordeelde gevangenen 
moesten worden neergeschoten. Het bevel bereikte niet alle 
gevangenissen en kampen op tijd. In sommige, zoals het on-
ze, werd het niet uitgevoerd – misschien omdat er geen vuur-
peloton aanwezig was. In andere was dat echter wel het geval. 
In Halle bijvoorbeeld werden verscheidene NN’ers, onder wie 
twee Nederlanders, twee dagen voor de stad werd bevrijd geëxe-
cuteerd.
 Gedurende tien lange dagen moesten we zo goed als we kon-
den met dit bericht leven. Elke keer dat we het dreigende ge-
rinkel van sleutels in de gang hoorden hielden we onze adem 
in. Kwamen ze om ons dood te schieten? Het was geen nieuwe 
gewaarwording, want we kenden die uit de maand vlak na het 
vonnis van de Krijgsraad en voor we deel waren geworden van 
de NN-groep. Sindsdien hadden we er ons steeds meer op in-
gesteld erdoor te komen en zo nu en dan discussieerden we 
opgewekt over de redenen van het bestaan van de NN-groep: 
nu ze ons zo lang hadden gehouden, betekende dat zeker dat 
het de bedoeling was ons uit te wisselen tegen sommige hoog-
geplaatste nazi’s, gevangenen van de geallieerden; of anders 
zouden ze ons gebruiken als een punt bij de onderhandelingen 
over de voorwaarden van de overgave; enzovoort. En nu, terwijl 
we meer dan ooit overtuigd waren dat het einde van de oorlog 
niet ver meer was, stond het vuurpeloton ons weer voor ogen, 
het knaagde overdag aan onze gedachten en het achtervolgde 
ons in onze onrustige slaap.
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