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Benevolence

23 september 1942, Salomonseilanden

T ien minuten voordat een torpedo door het water schoot en zich in
de stalen scheepsromp boorde, ging alles aan boord van het Ame-

rikaanse hospitaalschip Benevolence nog z’n gewone gangetje.
Het schip, dat met een snelheid van twaalf knopen de golven van de

Stille Zuidzee doorkliefde, leek meer op een oceaanstomer voor passa-
giers dan op een Amerikaans marineschip. Het schip had vijf verdie-
pingen, was honderdtwintig meter breed en de motoren hadden een
vermogen van vierduizend pk. Het schip was wit geschilderd, met een
groot rood kruis op de zijkanten en de schoorsteen. Van een afstand zag
het er majestueus uit; het was een schip dat comfort en veiligheid en be-
haaglijkheid uitstraalde.

Benedendeks was het een ander verhaal. Er waren bijna vijfhonderd
ziekenhuisbedden, waarop soldaten herstelden van de meest uiteenlo-
pende wonden en aandoeningen, van borstwonden tot ontstoken blin-
dedarm of malaria en psychose. De patiënten werden verzorgd door
tientallen legerartsen en verpleegsters. Hoewel slechts weinigen van de
medische staf aan het front waren geweest, hadden ze in de loop van de
oorlog toch het nodige meegemaakt: er was op hen geschoten door
scherpschutters, ze waren weggeblazen door ontploffingen en ze hadden
tropische ziekten opgelopen. Bovendien eiste het verzorgen van mannen
die vaak ten dode waren opgeschreven mentaal gezien een zware tol, en
velen hielden het niet of ternauwernood vol.

De Benevolence was erop gebouwd om tijdens gevechten aan de zij-
lijn te blijven, om dan snel brandend water binnen te varen en hulp te
bieden aan mannen die door bommen en kogels waren verminkt. Vol-
gens internationale conventies moest een hospitaalschip zowel vriend
als vijand redden, dus de Benevolence herbergde niet alleen Ameri-
kaanse maar ook Japanse gewonden. Het schip stonk naar ongewassen
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lichamen, desinfecterende middelen en bleekwater. Tot overmaat van
ramp kon de stank van verbrand vlees even benauwend zijn als de
vochtige lucht, die als een klamme deken over het schip lag. Hoewel het
stampen van de motoren het gekreun van de stervenden overstemde,
klonken de snerpende kreten van de patiënten met brandwonden vaak
overal bovenuit.

Tien minuten voordat zijn schip in tweeën werd gespleten, staarde
kapitein Joshua Collins afwezig naar de zeekaart die voor hem lag. Hoe
zou zijn vrouw Isabelle het rooien met de nieuwe groep gewonden? Hij
wist dat ze van de ene soldaat naar de andere snelde om in korte tijd
orde op zaken te stellen. Gedurende deze gejaagde dans zou ze voor de
mannen die pijn leden en voor haar ogen stierven een moeder of gelief-
de of zuster zijn; ze veranderde op haast magische wijze in de persoon
die de gewonde het meest nodig had.

Joshua en Isabelle waren al bijna tien jaar samen waren, en hoewel hij
heel goed wist dat ze niet volmaakt was, bleef hij zich over haar verbazen.
Hij hoopte dat de mannen wier levens ze redde beseften dat ze hiervoor
het uiterste van zichzelf eiste. Op deze manier had ze een spoor achterge-
laten van Noord-Afrika tot aan de Midway-eilanden, een spoor dat ge-
tuigde van haar lach, haar jeugd, haar geloof en haar kracht. Joshua was
zich pijnlijk bewust van de offers die ze bracht, en hij hoopte vurig dat ze
geen lege huls zou zijn tegen de tijd dat de oorlog afgelopen was. Hij had
vaak genoeg meegemaakt dat mensen helemaal uitgehold raakten van-
binnen, en de angst dat zij zo zou worden droeg hij als een loden last met
zich mee. Hij wilde er voor haar zijn, zoals zij er altijd voor anderen was,
maar werd helaas volledig in beslag genomen door zijn eigen zorgen,
monsters die hem nooit met rust lieten.

Nog steeds gebogen over de kaart dacht hij na over de groter worden-
de kloof tussen hem en zijn vrouw. Hoeveel hij ook van haar hield, de af-
gelopen maanden voelde hij zelden de behoefte om met haar samen te
zijn. Voor zijn gevoel leefden Isabelle en hij in totaal verschillende werel-
den – hij was er volledig op gericht om zijn schip veilig en zo efficiënt
mogelijk te laten opereren, zij zag het als haar plicht om patiënten de
best mogelijke medische zorg te verlenen. Er bleef voor hen allebei wei-
nig ruimte over voor iets anders. En hoe minder vaak ze samen waren,
hoe kleiner de behoefte werd om elkaar op te zoeken. Na hun werk wa-
ren ze beiden zo uitgeput dat ze geen energie meer hadden voor elkaar.
En zo groeiden ze uiteen, als vliegers die worden opgelaten in een storm.
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Triest gestemd door de teloorgang van zijn huwelijk richtte Joshua
zich op. Hij keek door het raam naar de kalme wateren van de zee. Hier
waren al grote conflicten tussen de Amerikanen en de Japanners uitge-
vochten, en hij wist dat er meer zeeslagen zouden volgen. De Japanners
aasden op de nabijgelegen eilanden om hun recente veroveringen te be-
schermen, terwijl de geallieerden er alles aan wilden doen om verdere
Japanse expansie te verijdelen. De Benevolence was met het oog op
dreigende gevechten naar de Stille Zuidzee gestuurd.

Een eindje bij de brug vandaan hield een jonge officier zich schuil op
het achterdek, zijn blik gericht op een eiland in de verte, dat door de on-
dergaande zon in een amberkleurige gloed was gehuld. Hij schoot een
opgerookte sigaret in zee en keek op zijn horloge. Wetend dat er een
vliegtuig in aantocht was dat een torpedo zou lanceren, had hij zich ter-
dege voorbereid. Bang voor kogels of soldaten was hij niet, maar hij zag
er wel tegen op om van negen meter hoogte in zee te springen, diep on-
der water te worden gezogen en zeker zevenhonderd meter naar het on-
bewoonde eiland te zwemmen. Hij troostte zichzelf met de gedachte
dat hij, als hij dit overleefde, de rest van zijn leven zou kunnen genieten
van het enorme fortuin dat hij met herhaald verraad had vergaard.
Vrouwen bij de vleet, huizen en macht – het zou hem aan niets ontbre-
ken. En het mooiste van alles: hij zou nooit meer bevelen hoeven op te
volgen.

De officier had maling aan degenen die hij had gedood en aan de op-
varenden van de Benevolence, de mannen en vrouwen die door zijn
toedoen naar de kelder gejaagd zouden worden. Een doodenkele keer
doken er bloederige gezichten op in zijn dromen, maar daar had hij
nooit lang last van. In een oorlog stierven nu eenmaal mensen, en als hij
daar de hand in had, dan was dat jammer. Hij had genoeg redenen om
zowel de Amerikanen als de Japanners te haten, en in de voorbije negen
maanden had hij zijn hand er niet voor omgedraaid om aan beide zij-
den van het conflict slachtoffers te maken. Niets verschafte hem zo veel
voldoening als doden.

Hij had de dood van velen op zijn geweten, en deze avond zou zijn
verraad een heel schip vernietigen. Hij kon niet wachten om de Bene-
volence te zien branden, want hij verachtte de bemanning, en hij ver-
kneukelde zich bij de gedachte dat de kapitein en de zijnen voorgoed
het zwijgen zou worden opgelegd. Het was jammer dat hij niet meer
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naar de verpleegsters zou kunnen kijken; hij zou hun geur missen en de
seksuele fantasieën die ze bij hem opriepen. Maar alles wat het vrouwe-
lijke geslacht te bieden had, viel in het niet bij het geld en de invloed die
zijn deel zouden worden.

Men had hem verzekerd dat er geen overlevenden zouden zijn, en dat
maakte hem bang voor zijn eigen veiligheid. Steeds sterker kreeg hij het
gevoel dat het schip een drijvende doodskist was. Binnensmonds vloe-
kend keek hij naar de lucht, in de hoop bommenwerpers te zien. Hij
wist dat het schip nu elk moment aangevallen kon worden. Het ruim
van de Benevolence was in het diepste geheim volgeladen met kerosine,
luchtafweergeschut en een enorme voorraad munitie; de Japanners die
hij in kennis had gesteld van zijn ontdekking, waren er zeer op gebrand
om het schip tot zinken te brengen.

Voor zover hij wist, was er maar één andere opvarende op de hoogte
van deze lading, een inlichtingenofficier die over enkele ogenblikken
zou sterven, samen met de artsen, de verpleegsters, de bemanning en de
patiënten. Ze zouden omkomen in de vlammen of in het water, en hun
dood zou hoe dan ook pijnlijk zijn.

Toen de officier in de verte het ronken van vliegtuigmotoren hoorde,
haalde hij een reddingsvest onder een bankje vandaan. Snel trok hij het
aan, waarna hij een houten kist naar de reling schoof. De waterdichte
kist bevatte een radio, een pistool, voedsel, sigaretten en alle andere din-
gen die hij nodig zou hebben om het enkele weken op het eiland te kun-
nen uitzingen. Met een kreun tilde hij de kist overboord. Het gonzen in
zijn oren zwol aan, en wetend dat het vliegtuig binnen enkele minuten
een torpedo zou lanceren, haalde hij diep adem en sprong over de re-
ling. Vlak voordat hij het water raakte, ving hij door een openstaande
patrijspoort een flits op van twee verpleegsters, gebogen over een pa-
tiënt. Het volgende moment werd hij opgeslokt door het zwarte water.

De verpleegsters hoorden de plons. Een van hen, met ogen zo blauw
als een heldere lucht en teakkleurig haar dat ze zelf kort had geknipt,
richtte zich op van de drie dagen oude wond van de patiënt en keek
naar de patrijspoort.

‘Hoorde je dat?’ vroeg ze haar oudere zus Isabelle.
‘Die plons?’
‘Het klonk luider dan een golf.’
‘Ja, en?’
‘Ik vraag me af wat het was. Misschien een springende dolfijn?’
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‘Je stelt veel te veel vragen, Annie.’
‘Nou… volgens mij is het goed om vragen te stellen.’ De jongste van

de twee boog zich weer over de gewonde man. ‘Het houdt je bij de les.’
De Japanse soldaat keek naar Annie terwijl zij de hechtingen in zijn

dij bestudeerde. De meeste Japanse patiënten verbeten zich als ze door
haar werden verzorgd, maar hij vond haar slanke gestalte en zachte,
haast meisjesachtige gezicht juist fascinerend. Ze deed hem in alle op-
zichten aan een jong hertje denken, zachtmoedig en waakzaam. Haar
grote ogen, gave huid en volle lippen leken niet thuis te horen in deze
kleine hut met het felle kunstlicht.

Voorzichtig maakte Annie de wond schoon, verbaasd dat een kogel
die een been had geschampt zo veel schade kon aanrichten. Deze man
loopt misschien wel de rest van zijn leven mank, bedacht ze terwijl ze
een nieuw verband om zijn dij wikkelde. Natuurlijk was mank lopen
oneindig veel beter dan het lot dat de meesten van haar patiënten
wachtte.

‘Wanneer loopt Joshua’s dienst af?’ vroeg Annie nadat ze het ver-
band had vastgezet. Ze kreeg de indruk dat de soldaat dankbaar knikte,
maar omdat het schip voortdurend deinde, durfde ze dat niet met ze-
kerheid te zeggen.

‘Heeft hij ooit géén dienst?’ antwoordde Isabelle, terwijl ze de status
van hun patiënt bekeek.

‘De pot verwijt de ketel…’
‘Vind je dat echt?’
‘Hoeveel patiënten heb je vandaag behandeld, Izzy? Veertig? Vijftig?’
‘Nee, lang niet zo veel. Te weinig.’
‘Meen je dat nou echt? Heb je geluncht?’
‘Nee, maar ik…’
‘Neem je vanavond de tijd om te eten? Of val je straks weer flauw, net

als vorige week?’
‘Genoeg!’ protesteerde Isabelle. ‘Je klinkt net als onze moeder.’
Annie richtte zich op van het bed en rolde met haar ogen. ‘Doe niet

zo flauw.’
‘Nou, het is waar.’
‘Misschien heeft ze wel gelijk.’
De patiënt hoorde het geluid eerder dan zij. Annie zag dat hij zijn

hoofd naar de patrijspoort draaide en zijn ogen tot spleetjes kneep, als-
of hij zo beter kon horen. Nu hoorde zij het ook, het ronken van een
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vliegtuig in de verte, maar aan dat geluid was ze gewend geraakt; het
was niets bijzonders.

‘Je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag,’ zei ze, tollend op
haar pijnlijke voeten.

‘Welke vraag?’
‘Over Joshua.’
‘Ik heb werkelijk geen idee wanneer hij vrij is.’ Snel maakte Isabelle

een paar aantekeningen op de status. ‘We zouden net zo goed op twee
verschillende continenten kunnen zijn, zo zelden zien we elkaar.’

‘Jij weet tenminste waar je hem kunt vinden.’
Isabelle wilde iets gaan zeggen, maar ze bedacht zich en knikte. Ze

begreep dat Annie aan haar verloofde dacht – hij vocht ergens in Euro-
pa tegen de Duitsers – en legde een hand op haar schouder. ‘Hij over-
leeft het wel,’ zei ze. ‘Wij allemaal.’

Opeens vroeg Annie zich af waar Ted was, waarom ze hem niet erger
miste, waarom ze zijn naam niet had geroepen toen ze nog niet zo lang
geleden malaria had gehad en ijlde van de koorts. Zou ze hem niet elke
avond liefdesbrieven moeten schrijven, zou ze zijn foto niet voor het
slapengaan aan haar hart moeten drukken? Dat hoorde er toch bij als je
van elkaar hield? Wat was er mis met haar?

Intussen kwam het vliegtuig naderbij. Wat eerst had geklonken als
een sputterende motorboot was nu een gebulder dat alles overstemde.
De Japanse soldaat schoot plotseling overeind en schudde verward zijn
hoofd. ‘Nakajima… Nakajima bommenwerper,’ zei hij in het Engels,
tot verbazing van de beide verpleegsters.

Isabelle reageerde als eerste. ‘Is het een Japanse bommenwerper?’
Het toestel moest heel laag over het schip zijn gevlogen, want het

oorverdovende gebrul van de motoren leek dwars door hun schedel te
gaan. Heel even nam het geloei af. Het volgende moment werden Annie
en Isabelle door een luide en krachtige ontploffing omver geblazen. Ze
vlogen zo’n eind naar boven dat ze allebei het plafond raakten. Te mid-
den van instrumenten, statussen en patiënten landden ze op de vloer, te
geschrokken om een kreet te slaken. Ze kreunden alleen van de klap en
probeerden lucht in hun kloppende longen te zuigen. De tijd leek stil te
staan en tegelijk door te spoelen.

Annie zag Izzy’s mond, bewegen maar hoorde niets. Haar oren gons-
den alsof er een zwerm muggen in zat. Het was alsof ze een hele fles wijn
had gedronken; ze kon niet nadenken, niet bevatten wat er was ge-
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beurd. Alles om haar heen draaide en wiegde en deinde, kraakte en
bonkte. Het licht was uitgegaan. Water stroomde over de vloer. Waar
was ze? Waarom waren er vlammen, waarom lagen er zo veel beweging-
loze lichamen om haar heen?

Annie proefde bloed van een kapotte lip. Isabelle pakte haar hand
beet, en de kracht van haar greep bracht haar weer bij zinnen. Er was
rook, ze hoorde kreten uit de verte; de ruimte helde scheef en vulde zich
met water. Nog steeds besefte ze niet volledig wat er was gebeurd, maar
Isabelle leek niets te mankeren, en dat was een troost. Ze wilde haar zus
omhelzen, maar Isabelle draaide zich om en kroop naar de lichamen
om hen heen. Annie deed hetzelfde, voelde polsen zoals ze duizenden
keren eerder had gedaan. Hier en daar voelde ze een kloppend hart,
maar door de gapende wonden wist ze dat er voor hen geen hoop was.

Opeens pakte de Japanse soldaat met de beenwond haar arm beet.
Hij probeerde haar tevergeefs overeind te hijsen, schreeuwde iets en
trok haar mee naar de patrijspoort. Annie gilde; ze was ervan overtuigd
dat hij slechte bedoelingen had. De soldaat liet haar arm los en wees op
haar middel. Hoewel ze tot aan haar buik in het water stond, besefte
Annie nog steeds niet dat het schip zonk. Met een woest gebaar duwde
ze de soldaat weg, en ze probeerde naar Isabelle te waden, die zich over
een stervende dokter ontfermde.

De soldaat – hij heette Akira, maar was al jaren niet zo genoemd –
keek naar de patrijspoort, die al half onder water stond. Iedereen die
langer in deze ruimte bleef, zou sterven. Akira pakte de kleine verpleeg-
ster beet en sleepte haar mee naar de patrijspoort. Ze verzette zich,
maar ze was niet sterk, en hij duwde haar gejaagd door de opening. De
andere verpleegster moest haar hebben horen gillen, want ze draaide
zich om van de dokter en werkte zich door het bijna manshoge water
naar de patrijspoort. Ze riep iets naar Akira, maar nieuwe ontploffin-
gen maakten haar onverstaanbaar. Wild gebaarde hij naar de patrijs-
poort. Water stroomde naar binnen, en hij moest zijn schouder gebrui-
ken om de verpleegster erdoor te duwen. Hij had er al zijn kracht voor
nodig om zich tegen de woeste stroom in naar buiten te werken.

De twee verpleegsters hadden zich aan de zijkant van het schip vast-
geklampt. Boven hun hoofden woedde de brand, en de ene ontploffing
na de andere teisterde het ruim. Het midden van het schip was onher-
kenbaar. Vlammen sloegen uit een enorme scheur in de romp, die tot
onder water doorliep.
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‘Zwemmen!’ schreeuwde Akira in het Engels. ‘Zwem, anders verdrin-
ken we!’

Uitzinnig van angst om Joshua draaide Isabelle als een tol rond in het
water. Telkens schreeuwde ze zijn naam. De Benevolence zonk snel, en
Isabelle voelde dat de zee haar samen met het schip omlaag zoog. On-
danks de zorgen om haar man wilde ze niet in de zwarte diepten ver-
dwijnen, ze wilde niet verdrinken. Ze zette zich af van de stalen scheeps-
romp.

‘Goed zo!’ schreeuwde Akira. ‘Volg mij! Jullie begrijpen me, ja? Kom
achter me aan!’

Isabelle huilde terwijl ze achter de soldaat aan zwom. Door het rode
waas van de branden heen kon ze een paar flonkerende sterren zien, en
ze begon te bidden voor haar beminde echtgenoot. Ze smeekte God, ze
smeekte God uit alle macht, want ze wist dat Joshua zijn schip pas als
laatste zou verlaten.

In het brandende inferno dat ooit een schip was geweest, strompelde de
tweede machinist tegen het hellende dek omhoog. Door zijn blote voe-
ten tegen de zijkanten van de smalle gang te planten, lukte het hem om
omhoog te klimmen. Overal om hem heen hoorde hij kreten, stemmen
die om hulp riepen, maar die negeerde hij allemaal. Hij moest de jon-
gen redden, aan iets anders dacht hij niet.

Hoewel Jake de jonge Fijiër nog maar twee weken kende, behandelde
hij Ratu als de zoon die hij nooit had gehad. Jake had de verstekeling in
de machinekamer gevonden, verscholen in een donker hoekje. Hij had
geluisterd naar zijn smeekbede, had gezien dat hij zijn tranen moest
verbijten, en besloten voor de jongen te zullen zorgen. Waarom hij in
korte tijd zo’n hechte band met hem had gekregen, snapte hij zelf niet
helemaal. Misschien had hij zich aanvankelijk aan Ratu verwant ge-
voeld omdat ze bijna dezelfde huidskleur hadden, een schakering ma-
honie die niet thuis leek te horen op een schip waar bijna alles en ieder-
een wit was. Bovendien had Ratu Fiji verlaten om zijn vader te zoeken,
die de Amerikaanse troepen in hun strijd tegen de Japanners van het
ene eiland naar het andere loodste. Ratu hunkerde naar zijn vader,
merkte Jake, en bij hem wekte dat de behoefte om hem te beschermen
en te troosten.

Terwijl Jake omhoog klom, schreeuwde hij Ratu’s naam. De jongen
keek graag vanaf de boeg naar de zonsondergang, en als hij daar was ge-
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weest toen de torpedo het schip raakte, zou hij waarschijnlijk nog leven.
Jake wist dat het schip nog maar hooguit twee minuten zou blijven drij-
ven. Het helde steeds verder naar één kant over en het was al groten-
deels gezonken. De rest zou snel volgen.

Beneden hem hoorde hij geschreeuw, en Jake zag mensen die zich
door de gang omhoog probeerden te werken. Hij zocht naar een touw
dat hij hun zou kunnen toewerpen, maar dat zag hij nergens. Ze smeek-
ten hem om hulp, en hij riep dat ze moesten volhouden, maar hun kre-
ten werden al snel door het stijgende water verzwolgen. Jake vloekte en
verdubbelde zijn pogingen om de boeg te bereiken. Eindelijk kwam hij
bij een deur naar het dek en hij duwde zich door de opening. Allerlei
voorwerpen gleden over het dek naar hem toe.

‘Ratu!’ brulde hij. ‘Ratu, waar ben je?’
De stem van een vreemde antwoordde, en Jake schreeuwde naar de

man dat hij overboord moest springen. Uit alle macht probeerde hij
verder omhoog te klimmen, maar de Benevolence stond nu bijna recht-
op in het water.

‘Ratu, hoor je me? Laat je naar mij omlaag glijden!’ riep hij. ‘Snel!’
Een houten krat suisde langs het dek omlaag en sloeg vlak naast Jake

te pletter tegen een steunbalk. Snel griste hij een lange plank naar zich
toe en die smeet hij brullend van inspanning in het water.

‘Kom op, Ratu!’ schreeuwde hij buiten zichzelf.
Jake wilde langer aan boord blijven, maar dan zou hij zijn eigen

doodvonnis tekenen. Hij sleepte zich naar de reling en sprong in het
kolkende water. Onmiddellijk werd hij omlaag gezogen, de zwarte diep-
ten in. Door de brand op het schip kleurde het wateroppervlak oranje,
en hij klauwde zich naar de gloed. Zijn hemd bleef aan een reling haken,
en hij werd door het zinkende schip opnieuw omlaag gesleurd. Geluk-
kig scheurde zijn hemd, en hij kon weer naar boven zwemmen. Jake
schoot omhoog uit het water, snakkend naar adem. Met horten en sto-
ten zoog hij lucht in zijn longen terwijl hij bij het schip vandaan zwom.

‘Ratu!’ schreeuwde hij. ‘Hier ben ik!’
Net toen Jake de hoop begon op te geven, sprongen er twee mannen

en een jongen van het schip omlaag. Ook zij werden onder water gezo-
gen. Jake haalde heel diep adem en dook achter Ratu aan. Hij zag hem
tuimelen in het water, sloeg een arm om Ratu’s middel en schopte met
alle kracht die hij nog in zich had met zijn benen. Het zuurstofgebrek
werd al snel ondraaglijk. Vlak voordat ze bij de oppervlakte waren,
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