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Het is zes uur in de ochtend. De trompetten van het ochtendsignaal luiden.
Iedereen wordt wakker, kleedt zich aan en verzamelt zich voor het ontbijt
op de binnenplaats. De pap wordt voorgeschoteld met een glaasje melk.
Bewoners van het kamp genieten van hun ochtendmaal en maken zich
mentaal klaar voor de zware dag. De zon flikkert op de paplepels en enkele
nemen snel een laatste paar happen van het ontbijt. Iedereen staat op,
pakken hun werkspullen en wandelen naar hun werk toe. De dag gaat van
start. 
Het is een warme dag, hierdoor raken mensen soms sneller opgefokt. Ik hou
hier rekening mee: vandaag gedeisd houden en hard werken. Je kan dit, zeg
ik tegen mezelf. Samen met Rietje pakken we onze schop en bijl en lopen
achter de Jappen aan richting het suikerbietenveld. Aangekomen op de
plek waar we gisteren gebleven waren, wieden we het onkruid en planten
we de suikerbieten. Het veld is oneindig lang. De jongste gevangenen
werken het dichtste bij het kamp en de oudere gevangenen steeds verder
op het veld. Hectare lang plant ik de ene suikerbiet na de andere. De eerste
aantal uren gaan prima maar als we tijdens de pauze geen beschutte plek
kunnen vinden zakt de moed in mijn schoenen. Er is geen boompje te
bekennen en klagen is geen optie. Ik zeg tegen Rietje dat ik het te warm
heb en weg moet uit deze verstikkende zon. Een paniekerig gevoel neemt
de overhand en een Jap ziet dat ik even de weg kwijt ben. Hij loopt op mij af
en glimlacht. Ik mag wonder boven wonder eventjes terug naar het kamp
om bij te komen en water te drinken. In de acht maanden dat ik gevangene
ben, is dat nog nooit gebeurd. De Jap heeft een gespierd lichaam, pikzwart
haar en lieve ogen. Zijn ogen stellen mij gerust. Mijn adem komt langzaam
weer op een normaal tempo en ik zie geen sterretjes meer. 
Eenmaal aangekomen bij het kamp roept iemand achter mij: “Nanni, Nanni,
ik krijg een nieuwe taak, wat moet ik doen?” Het is Rietje en ze wordt
meegesleurd naar het verblijf van de Jappen. Ze kijkt mij met haar
helderblauwe ogen aan en ik kan de angst in haar gezicht aflezen. Ze
hyperventileert en schopt tegen de schenen van een Jap. Hij is veel sterker
dan Rietje en geeft een harde schop terug. Allebei wisten wij wat dit
betekende. Meisjes worden alleen naar het verblijf van de Jappen
meegenomen voor een taak: seks. Rietje haar nieuwe taak is troostmeisje.
Ik ken Rietje langer dan vandaag. Ze heeft een eigen wil, laadt niet over zich
heen lopen en heeft er een handje van om de Jappen uit te dagen. Met haar
blonde haren en pittige karakter zijn wij tegenpolen van elkaar. Rietje voelt
soms als mijn grote zus in het kamp. Ze is een jaar of zestien en ongeveer
1.75 meter lang. Een echte Hollandse jonge vrouw en aantrekkelijk voor de
Jappen. Ik ben nog maar dertien jaar en heb nog het lichaam van een
meisje. Met mijn bruine piekhaar en groengrijze ogen val ik nooit zo op. Ik
vermijd discussies, kijk vaak eerst de kat uit de boom en ben allesbehalve
brutaal. Mijn moeder vertelde, voordat ik van haar gescheiden werd, dat ik
niet mag opvallen in het kamp. Ik moet als het ware ‘onzichtbaar’ worden.
Hierdoor heb ik de meeste kans om haar, mijn twee zusjes, drie broers en
vader ooit nog terug te zien. Het onzichtbaar worden is voor mij geen
lastige taak, ik vind het heerlijk dat niemand mij kent. 
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Rietje heeft naast de angst in haar ogen ook een soort onverschilligheid in haar
houding. Ik wil nog roepen dat ze geen gekke dingen in haar hoofd moet halen en
gewoon haar verstand op nul moet zetten. Ik weet dat ik hiervoor straf krijg dus zeg
ik niks. Rietje verdwijnt langzaam in het verblijf en de Jap trekt mij aan mijn arm mee
terug naar het suikerbietenveld. De hele dag werk ik met nare gedachtes in mijn
hoofd. Wat zou Rietje nu moeten doen, heeft ze al een straf gekregen, komt ze ooit
nog terug naar het veld of moet ik nu op zoek naar nieuwe vriendinnen? Ik sla nog
bijna op mijn voet met de bijl en wil hierdoor mezelf voor mijn kop slaan. Een aantal
centimeters naar rechts en dat was een voet minder, focus! Als er een trompet luidt
vanaf de binnenplaats van het kamp, krijg ik een brok in mijn keel. Een trompet
midden op de dag kan twee dingen betekenen: een nieuwe regel die
gedemonstreerd wordt of een straf-appel. Ik vrees het laatste. Jappen schreeuwen
dat we ons werk morgen afmaken en we stellen ons vliegensvlug op in een keurige
rij. 
We lopen met mijn werkgroep terug naar het kamp. Nog nooit duurde deze
wandeling zo lang. Aangekomen op de binnenplaats verzamelt iedereen zich in een
grote cirkel om de trompet heen. Het is nog snikheet, ik gok dat het een uurtje of drie
is. De Jappen slaan opgefokt met hun stokken zodat wij in een goeie positie om de
trompet heen staan. Opeens slaan de deuren van het Japanse verblijf open. Op dat
moment besef ik dat mijn onderbuikgevoel niet voor niets was. Rietje, bont en blauw
geslagen, wordt in het midden van de cirkel gegooid. De belangrijkste Jappen gaan
om haar heen staan. Een van hen heeft altijd een rood pak aan waar vele medailles
op zijn gespeld. Hij heeft een kapiteinshoedje op een grote vieze dikke snor. Ik ga
ervan uit dat hij hier de baas is aangezien hij alleen zijn gezicht laat zien wanneer er
een straf-appel plaatsvindt, of als er een nieuwe regel wordt ingevoerd. Met zijn
grote zwarte laarzen loopt hij richting Rietje. Hij geeft een paar harde trappen in haar
maag en Rietje kruipt in elkaar als een opgerolde worm. De andere Jappen
schreeuwen tegen haar en ik vraag me steeds meer af wat ze gedaan heeft. Mensen
smoezelen over wat zij gezien hebben vanaf de keuken. Ik vraag aan een oude vrouw
of ze het mij wil vertellen. Zachtjes hoor ik de woorden uit haar mond komen en
begrijp ik steeds beter de ernst van de situatie. Rietje heeft een van de Jappen
verminkt met het mesje die ze van de keukenploeg had gestolen. Voor een Jap
verminken staat de hoogste straf: in de zon kijken totdat je blind of deels blind bent. 
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Jappen tillen Rietje omhoog en duwen haar hoofd in de richting van de zon. Ze
schreeuwen tegen haar en iedereen weet dat ze nu moet kijken. Ik probeer het
snel even zelf. De felle bol verblindt direct mijn ogen en als reflex knijp ik mijn
ogen dicht en kijk ik weg. Rietje heeft dezelfde reactie. Telkens als Rietje haar
ogen dichtknijpt of wegkijkt wordt ze door de generaal met een stok in haar
knieholtes geslagen. Haar pijn en onvermogen om nog langer in de zon te kijken
woekert een verdriet aan bij de mensen op de binnenplaats. Iedereen huilt, kijkt
weg en moeders zorgen ervoor dat de kleine kinderen dit tafereel niet zien.
Rietje schreeuwt: “Ik kan het niet meer, het spijt me, help mij.” Ik fluister
machteloos tegen de oude vrouw naast mij dat ze iets moet doen. Ze heeft
grijze, bijna witte haren en haar hele lichaam is bedekt onder de rimpels. Ik heb
de asociale gedachte dat haar leven er toch al bijna opzit, maar Rietje nog een
heel leven voor zich heeft. Waarom neemt zij niet Rietje haar plek in? Waarom
moet het uitgerekend Rietje zijn, mijn enige vriendin in dit kamp? Ik ben mijn
hele familie al kwijt. Mijn broertjes, zusjes en ouders. Ik barst in tranen uit en sta
op het punt om in de cirkel te stappen. Voor dat ik het weet duwt de oude
vrouw mij aan de kant en schreeuwt naar de Jappen dat dit nu moet stoppen.
Dezelfde Jap, die mij in de ochtend van het veld heeft gehaald omdat ik niet
lekker werd, loopt naar Rietje toe en neemt haar mee. Ik kijk goed naar zijn
gezicht en besef dat hij nog wel eens een redding kan zijn voor de nare dingen
die nog moeten komen. 
Na het straf-appel hoeven we niet meer terug naar werk. Het avondmaal, soep
met een klein stukje brood, wordt vroeg op de tafels gezet maar ik krijg geen
hap door mijn keel. Om mij heen zit iedereen verslagen voor zich uit te staren. Ik
weet dat ik moet eten omdat ik anders ondervoed raak, maar ik kan niet stoppen
met denken aan Rietje. De andere gevangenen van het kamp kunnen het straf-
appel ook moeilijk loslaten. Voor de eerste keer in acht maanden laten mensen
hun soep staan.

Als we even later in de slaapzalen liggen, wacht ik net zo lang tot Rietje terug is.
Het is pikkedonker en ik hoor moeders hun snikkende kinderen in slaap zingen.
Ik zit met mijn rug tegen de muur zodat ik tijdens het wachten niet in slaap val.
Ik denk aan mijn moeders warme marmelade en mijn poppen die ik voor het
kamp allemaal achter moest laten. De tijd voor de oorlog voelt al zo lang
geleden en ik heb die herinneringen tot nu toe altijd ver weggestopt in mijn
gedachten. Na ongeveer drie uur hoor ik iemand luidruchtig over alle bedden
heen klimmen. Het is Rietje die fluisterend mijn naam roept. Ik pak haar bij haar
been en zeg dat ze naast mij moet gaan liggen. Ik hoor de paniek in haar stem
als ze tegen mij zegt dat ze amper meer iets kan zien. Ik vertel haar dat ze rust
moet nemen, maar Rietje zegt dat ze niet kan slapen van de pijn en het
branderige gevoel in haar ogen. We blijven nog een lange tijd wakker,
fantaseren over de tijd voor de oorlog en vallen langzaam in elkaars armen in
slaap. 
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We lopen de volgende ochtend samen naar het ochtendmaal. Ik begeleid haar
naar haar plek en als het zonlicht op ons schijnt zie ik het: Rietjes blauwe ogen
zijn bestrooid met zwarte plekjes. Ik vraag aan Rietje of ze een inschatting kan
maken hoeveel ze nog kan zien: “Nog zo’n vijftig procent” zegt ze met wanhoop
in haar stem. Ik haal op een of andere manier opgelucht adem. Wat als ze
helemaal blind was geworden en niet meer kon werken? Werd ze dan
afgevoerd? Na de pap en melk is het weer tijd om aan het werk te gaan. Ik zie
de angst van Rietje langzaam terugkeren als een Jap op haar afloopt. Het
gezicht van deze Jap herken ik. Ik fluister zachtjes tegen Rietje dat hij ons de
afgelopen twee dagen heeft geholpen. De Jap neemt ons mee en ik weet dat dit
zowel niet naar het verblijf van de Jappen is, als naar het suikerbietenveld. Voor
vrouwen blijft er dan nog maar een taak opzitten: de keuken. Hij gooit ons
tussen de oude vrouwen en we beginnen met koken en het schillen van de
suikerbieten.

Ik heb drie jaar in deze keuken gewerkt. Omdat ik kon snoepen van het eten
onder toezicht van de ‘fijne’ Jap, dit was zijn koosnaam, raakte ik niet ondervoed.
Rietje werd geholpen door de andere vrouwen en leerde zo leven met nog maar
vijftig procent zicht. Ik ben tot op de dag van de bevrijding niet van Rietje haar
zijde afgeweken en zij is tot haar dood mijn hartsvriendin gebleven. 


