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Voorwoord

Toen ik op de basisschool zat, dachten klasgenootjes vaak dat mijn vader mijn

opa was. Ik snapte dat niet, want ik was gewend aan een vader die geboren

was in 1932. Ik vond het dus ook normaal dat hij vaak verhalen vertelde over

de oorlog. Pas toen ik volwassen werd, drong het tot me door dat het eigenlijk heel

bijzonder is dat ik van mijn eigen vader over de Tweede Wereldoorlog hoorde. Ik ben

nu 33, maar voor mij is de oorlog niet ver weg.

Mijn opa zat in het verzet: hij maakte een illegale krant zodat de Nederlanders konden

lezen hoe de oorlog echt verliep – de Duitse kranten stonden vaak vol leugens. Het

schijnt dat mijn opa in opdracht van een verzetsgroep ook een keer een belangrijke

Duitser heeft moeten doodschieten, maar hoe dat precies is gegaan, zullen we nooit

weten. Na de bevrijding wilde mijn opa geen woord meer kwijt over wat hij had mee-

gemaakt. Dat was voorbij.
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Mijn vader vertelde wel over zijn ervaringen en daar ben ik heel blij om. Zijn verhaal

over een mysterieuze fles geitenmelk die hij elke dag moest wegbrengen, heeft diepe

indruk op me gemaakt. Het laat zien dat verzet op veel verschillende manieren mo-

gelijk was: er was groot verzet en klein verzet. Soms hielpen ook kinderen mee bij

het verzet van volwassenen. 

Ik heb geen idee wat ik zelf zou doen in een oorlog. Zou ik mijn leven durven te wa-

gen? Of zou ik denken: ik doe maar wat de vijand zegt en dan gaat de oorlog vast

snel voorbij… 

Eerlijk gezegd weet ik het niet. Wat zou jij doen?

Anna Woltz

PS: in het verhaal heb ik van mijn vader een meisje gemaakt – dat doen schrijvers

soms en het mocht van mijn vader. Ook speelt het verhaal niet in Amsterdam (de

stad van mijn vader) maar in Utrecht (mijn eigen stad). Dat is dus verzonnen. Maar

het verhaal over de geitenmelk is echt gebeurd.
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Midden in de nacht schrikt Janna wakker. Wat hoorde ze toch? Met bonkend hart

blijft ze liggen. Komen er vliegtuigen over? Zijn er soldaten op straat?

Dan hoort ze het geluid weer. Niet hoog in de lucht, niet buiten op straat, maar be-

neden in de keuken. Meteen zit ze rechtop in bed. Ze wist het! Wouter deed de hele

week al zo geheimzinnig. En als Janna vroeg wat er aan de hand was, antwoordde

hij dat zij nog veel te jong was om mee te mogen doen met de grote mensen.

Janna zwaait haar vlecht op de rug en stapt uit bed. Ze is twaalf, maar ze heeft al

vier jaar oorlog meegemaakt. Dan ben je toch geen kind meer? Voorzichtig doet ze

de deur naar de gang open. Haar blote voeten maken geen geluid op de trap. Even

later staat ze in de keuken. 

Wouter en haar vader zitten naast elkaar aan tafel. Ze dragen donkere kleren en hun

hoofden zijn naar elkaar toegebogen. Janna kan niet ziet waar ze zo ingespannen

naar turen. 

Plotseling kijkt haar broer op. 

‘Janna!’ zegt hij geschrokken. ‘Wat doe jij hier?’

Ze heeft geen idee waar haar vader en broer mee bezig zijn, maar toch fluistert ze:

‘Ik wil meedoen.’

‘Geen sprake van,’ zegt haar vader onmiddellijk. Hij pakt vlug iets van tafel en staat

op. ‘Dit zijn geen zaken voor kinderen. Wouter is eigenlijk ook nog veel te jong voor

deze …’

‘Ik ben zeventien!’ fluistert Wouter verontwaardigd. ‘En íemand moet er toch voor

zorgen dat we de oorlog winnen?’

Vader schudt ernstig zijn hoofd. ‘Zo simpel is het niet, Wouter. Jij leest over cowboys

en indianen en hoopt op een spannend avontuur. Maar het leven is geen avontuur.

En het leven loopt ook niet altijd goed af…’ Hij kijkt weer naar Janna. ‘Terug naar

bed, jij.’

Hij zegt het op zo’n toon dat ze weet dat tegenspreken geen zin heeft. Ze rilt in haar

dunne nachtjapon en sluipt stilletjes terug naar boven. 

Midden in haar donkere slaapkamer blijft ze staan. Ze hoort de voordeur in het slot

vallen en opeens is ze bang. Wat gaan ze doen dat zo gevaarlijk is?
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Ze loopt naar het raam en duwt het dikke verduisteringsgordijn een stukje opzij.

Achter geen enkel raam in de straat brandt licht en de straatlantarens zijn allemaal

uit. Toch ziet ze in het maanlicht twee donkere schimmen de straat uitlopen. Wouter

is lang en mager, haar vader loopt ernaast met opgetrokken schouders. Als een oude

cowboy.

Janna klemt haar handen in elkaar. Sinds het begin van de oorlog mag je ’s nachts

niet meer zomaar op straat lopen. Ze weet zeker dat haar vader en Wouter geen ver-

gunning hebben om nu buiten te zijn. Wat gaan ze doen?

De volgende ochtend vraagt Janna zich af of ze alles gedroomd heeft. Wouter en

haar vader zitten gewoon aan het ontbijt, alsof er niks gebeurd is. Ze hebben wel

donkere kringen onder hun ogen, maar dat is al weken zo.

Als dan Janna de laatste lepel pap doorslikt, gaat de bel.

‘Ga maar,’ zegt haar moeder tegen haar. ‘Freddie, loop jij vandaag met Janna mee?’

‘Moet dat echt?’ vraagt haar jongere broertje. Hij heeft een neus vol sproeten en er

zit een klodder pap op zijn kin.

‘Ja, ik vind het fijner als jullie samen gaan.’

Janna doet de voordeur open. Zoals elke ochtend staat er een kleine man met sprietig

haar op de stoep. Zwijgend geeft hij een boodschappentas aan Janna. Zij knikt, de

man knikt, en dan loopt hij verder.

Toen moeder een maand geleden aan Janna vroeg of ze een geheime, belangrijke

taak op zich wilde nemen, had Janna natuurlijk ‘ja’ gezegd. Maar toen wist ze nog

niet dat die heel belangrijke taak het saaiste klusje van de wereld zou zijn. 

In de mysterieuze boodschappentas zit een fles geitenmelk en elke ochtend moet

Janna die fles vier straten verderop naar mevrouw Corrie brengen. Die mevrouw

heeft een baby gekregen, maar ze heeft niet genoeg melk voor het kind. Daarom

koopt ze elke dag een fles melk van mensen die twee geiten in hun achtertuin heb-

ben staan.

‘Ik snap het niet,’ had Janna tegen haar moeder gezegd. ‘Waarom brengen die gei-

tenmensen hun melk niet zelf naar mevrouw Corrie toe?’

Maar moeder had haar hoofd geschud. ‘Dat is verboden. De Duitsers willen niet dat

mensen zelf een handeltje opzetten. Daarom maakt de melk een kleine omweg.’

En nu loopt Janna dus elke dag met een fles geitenmelk over straat. De zon schijnt

en de lucht is strakblauw. Als ze langs de grote Domkerk komt, moet Janna altijd
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even omhoog kijken. De ijle torentjes en dunne bogen lijken zo uit een sprookje te

komen. Maar als ze weer voor zich kijkt, ziet ze twee Duitse soldaten lopen.

Janna gaat meteen rechtop lopen. Ze wil eigenlijk een raar gezicht trekken naar de

soldaten, maar dat doet ze natuurlijk niet. Als ze betrapt wordt met die geitenmelk,

komen veel mensen in de problemen.

‘Die stomme melk!’ fluistert ze tegen Freddie. ‘Als mijn kinderen later vragen wat ik in

de oorlog deed, dan moet ik zeggen dat ik de halve zomer met geitenmelk zeulde…’

Freddie grinnikt. Hij is tien en bijna altijd vrolijk. In rekenen en taal is hij heel

slecht, maar in kattenkwaad uithalen is hij de beste.

‘Ik wou dat ik piloot kon worden,’ zegt hij. ‘Dát zou nog eens een avontuur zijn.’

‘Ik wou dat ik spion was,’ zegt Janna. ‘Dan kreeg ik van de Engelsen briefjes in ge-

heimschrift over mijn nieuwste missie.’ Ze zucht. ‘Ik wilde dat vader begreep dat

ik oud genoeg ben om iets nuttigs te doen. Ik kan echt wel meer dan vieze melk

ronddragen!’

Freddie blijft staan. ‘Vies? Heb je wel eens van die melk geproefd?’

‘Doorlopen!’ fluistert Janna. ‘Ik zie die soldaten steeds naar ons loeren.’ Ze schudt

haar hoofd. ‘Ik ken alleen koeienmelk…’

Voorzichtig kijkt ze weer over haar schouder. De mannen in grijze uniformen volgen

hen nog steeds. Ze pakt Freddies hand vast. 

‘Hier de zijstraat in!’

Ze lopen de smalle straat in. Rustig, zodat het niet lijkt alsof ze op de vlucht zijn.

Bij het volgende kruispunt slaan ze weer af en dan durven ze eindelijk stil te staan.

‘We zijn ze kwijt!’ Freddie begint te grinniken. ‘Geef die fles eens,’ zegt hij zacht.

Voordat Janna snapt wat hij van plan is, heeft hij de kurk al uit de hals getrokken.

Ze wil de fles terugpakken, maar hij houdt hem stevig vast. 

‘Zo’n kind zal twee slokjes echt niet missen, hoor!’

Eigenlijk is Janna ook wel nieuwsgierig, dus ze zegt niks meer.

Freddie neemt een slok en zijn gezicht vertrekt. ‘Bah!’

Voorzichtig neemt Janna ook een slokje van de lauwe, zoete melk. Ze rilt. ‘Ik snap

niet dat een baby dit wil drinken!’

Vlug lopen ze terug naar de spiegelende gracht. De Duitse soldaten zijn verdwenen,

dus kan Janna veilig aanbellen bij het huis met de blauwe tegeltjes. Zoals elke och-

tend doet mevrouw Corrie open. Ze heeft krullend haar met al een beetje grijs erin. 

‘Uw melk, mevrouw,’ zegt Janna beleefd.
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‘Dankjewel, kind,’ zegt de vrouw.

Voordat de deur dichtgaat, begint ergens binnen in het huis een baby te huilen.

Op de terugweg, als Janna en Freddie al bijna thuis zijn, gebeurt er toch nog iets

leuks. 

‘Ha Janna!’ hoort ze plotseling roepen. ‘Hoi Freddie!’

Karel, de zoon van de slager, komt aanfietsen. In plaats van fietsbanden zit er tuin-

slang om zijn wielen en alles piept en knarst vreselijk, maar Karel is heel trots dat

hij nog steeds een fiets heeft.

Janna strijkt vlug een plukje haar uit haar gezicht en wilde dat ze vanmorgen haar

andere jurk had aangetrokken. Deze geruite is zo langzamerhand écht te kort.

‘Hebben jullie het al gehoord?’ vraagt Karel opgewonden. Hij praat zacht en kijkt

om zich heen voordat hij doorgaat. ‘Vannacht is het distributiekantoor bij het park

overvallen!’ Zijn donkere ogen stralen. ‘Reusachtige stapels voedselbonnen zijn ge-

stolen. Goed hè?’ Hij begint alweer te fietsen. ‘Doe de groeten aan Wouter en jullie

vader!’

Terwijl hij de straat uit fietst, zucht Freddie diep.

‘Zie je wel! Zoiets zouden wij ook moeten doen. Voedselbonnen stelen, zodat on-

derduikers te eten hebben. Dan doe je tenminste iets met je leven!’

Janna zegt niks. Ze denkt aan vannacht, toen haar vader en Wouter het huis uitslo-

pen en plotseling heeft ze het ijskoud. 
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Zomer 1956  

Janna is als eerste bij de Domkerk. Ze hebben afgesproken bij het monument. Ze

legt haar hoofd in haar nek en kijkt naar het reusachtige stenen beeld. Een vrouw

met wapperend haar draagt een brandende fakkel. Zonnevlekjes dansen over het

standbeeld dat daar staat om het Nederlands verzet in de oorlog te eren. 

Janna is een volwassen vrouw geworden. Haar blonde haren zitten netjes in de krul

en haar rok is precies lang genoeg. Ze kijkt naar het voetstuk van het beeld en leest

de eerste woorden die uitgebeiteld zijn in de harde steen: Gedenk uw dooden die

den goeden strijd gestreden hebben… Janna vouwt haar handen. Ze heeft geen mo-

nument nodig om aan Karel te denken. Ze weet nog precies hoe zijn donkere ogen

konden stralen en hoe zenuwachtig ze altijd werd, als hij naar haar keek.

Pas later hoorde ze dat Karel samen met Wouter en haar vader in het verzet zat. Ze

is nog elke dag dankbaar dat haar vader en Wouter het wél overleefd hebben. Maar

vaak moet ze ook aan Karel denken, die het niet overleefde. 

De drie zaten bij een verzetsgroep die onderduikers hielp door voedselbonnen en

persoonsbewijzen te stelen. Maar bij een van de overvallen op een distributiekantoor

ging het mis: iemand had de Duitsers gewaarschuwd. Janna’s vader en Wouter wis-

ten te ontkomen, maar Karel werd doodgeschoten. Hij was pas negentien jaar.

Was het verzetswerk Karels leven waard geweest? Janna weet het nog steeds niet.

Voedselbonnen waren hard nodig om eten voor onderduikers te kunnen kopen.

Maar bij de overval die Karel het leven kostte, hadden de Duitsers precies genoteerd

welke bonnen gestolen waren. Elke bon had een uniek nummer en alle gestolen

bonnen werden ongeldig verklaard.  

‘Zusje!’ hoort Janna opeens roepen.

Ze veegt over haar wang en draait zich om. Haar broertje Freddie wordt al jaren

Fred genoemd. Hij is inmiddels langer dan Wouter, maar hij kan het nog steeds

niet laten om kattenkwaad uit te halen.

‘Ik liep net langs de Nieuwe Gracht,’ zegt hij zachtjes tegen haar, ‘en toen moest ik

weer aan de geitenmelk denken…’

Zijn ogen twinkelen en Janna glimlacht. Dat ze op die stralende zomerdag allebei

een slokje geitenmelk namen, is nog altijd hun geheim. Vooral omdat ze na de oor-

log te horen kregen hoe het écht zat met die melk…

De kleine baby was namelijk helemaal niet van mevrouw Corrie, maar van een
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Joodse vrouw die ondergedoken zat. Samen met haar man woonde ze achter een

luik op zolder bij mensen die bereid waren haar te verbergen. Maar hoe kon je een

kleine, huilende baby verborgen houden? Dat ging niet.

Daarom was het zo fantastisch wat mevrouw Corrie had gedaan. Zij hoorde over de

Joodse vrouw die in verwachting was en wilde helpen. Maandenlang liep mevrouw

Corrie met een kussen onder haar jurk om alle buren wijs te maken dat ze zwanger

was.

Zodra de baby op zolder geboren was, werd het kleine meisje naar mevrouw Corrie

gebracht. Corrie haalde het kussen onder haar jurk vandaan en vertelde iedereen

dat ze een dochtertje had gekregen. Ze bleef de hele oorlog voor het meisje zorgen.

Er was alleen één probleem: mevrouw Corrie had natuurlijk geen moedermelk voor

de baby. Daarom werd er elke dag een fles melk van de ondergedoken moeder naar

mevrouw Corrie en de baby gebracht. Dat moest in het diepste geheim gebeuren:

de man bij wie de onderduikers schuilden, wilde niet gezien worden bij mevrouw

Corrie. En zo kwam het dat aan een meisje van twaalf jaar werd gevraagd of ze post-

bode wilde zijn voor een fles melk. Het meisje dacht dat ze het saaiste klusje van

de wereld kreeg, maar eigenlijk had ze een heel belangrijke taak. Om de onderdui-

kers niet te verraden, noemde iedereen het geitenmelk. Maar dat was het dus niet… 

Terwijl Janna en Fred naar de stenen vrouw met de fakkel staan te kijken, komt er

een meisje met donkere haren haastig aangelopen. Ze draagt een hemelsblauwe

jurk en heeft een blos op haar wangen.

‘Sorry,’ zegt ze buiten adem. ‘Ik had een lekke band…’

‘Sarah!’ roept Janna. ‘Je bent er eindelijk!’ 

Sarah lacht en Janna denkt aan al die keren dat ze met de fles melk liep en wenste

dat ze iets mocht doen wat telde. Iets wat er toe deed.

‘Ja,’ zegt Sarah. ‘Ik ben er.’

Janna voelt een brok in haar keel en moet tegelijkertijd lachen. Want Sarah was de

kleine baby die al die flessen ‘geitenmelk’ te drinken kreeg. 

Sarah leeft. Dat komt door mevrouw Corrie, maar ook een beetje door Janna.
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