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Hoofdstuk 55             
 

Lieve kleinkinderen,  

 

Het was 1 september 1944 en vanuit het dorp Anjum was een jonge 

verzetsstrijder op de vlucht geslagen. Mijn vader en moeder kenden hem wel. Ja, 

en de Duitse soldaten kenden hem ook en zij wisten ook dat mijn ouders uit 

Anjum afkomstig waren. Naar wie kon die jonge man gevlucht zijn? Natuurlijk, 

naar meester Visser op Kollumerpomp. 

Die nacht werd om een uur of vier bij ons aangebeld en hard op de voordeur 

gebonsd. Openmaken! Politie en Duitse soldaten. 

 

Wakker geschrokken, was het eerste wat mijn hoogzwangere moeder zei: ‘Durk, 

daar zijn ze. Ze komen jou ophalen. Vlug, geen kleren meer aantrekken, in je 

pyjama, de vliering op en verstop je daar.’ 

Mijn moeder liep in haar pyjama de trap af  naar beneden en deed de voordeur 

op een kier open.  

‘Mag ik mij eerst aankleden, voordat ik u binnenlaat?’ 

Was het omdat zij hoogzwanger was? Maar de soldaten bleven op de stoep 

staan en mijn moeder liep weer de trap op naar boven. 

 

‘Wat, sta je hier nog voor het bed? Vlug, doe het luik boven je hoofd open. Klim 

naar de vliering en dan doe ik het luik dicht.’ 

Een paar minuten later deed mijn moeder de voordeur open en het hele huis 

werd doorzocht. Boven bij de slapende kinderen stond mijn moeder de wacht te 

houden. Een NSB’er, een Nederlander die de Duitsers hielp, fluisterde tegen 

mijn moeder: ‘Wat jammer nu, dat je man er niet is. Waar is hij heen?’ 

‘Hij slaapt een nachtje bij zijn ouders in Anjum. Zij hadden hem nodig.’ 

‘Maar wat erg, hier vind ik zijn persoonsbewijs in zijn jasje dat hier over de 

stoel hangt.’ 

‘Ja,’ antwoordde mijn moeder, ‘voordat hij naar Anjum ging, heeft hij zich 

omgekleed. Zeker zijn persoonsbewijs vergeten. Morgenvroeg, nog voor 

schooltijd brengen mijn oudste zoons dat naar hem toe. Dan kan hij nog op tijd 

weer terug op school zijn.’ 

 

En even later zei diezelfde NSB’er: ‘Juffrouw Visser, op dit bed liggen twee 

kussens en op beide kussens heeft iemand geslapen.’ 

Mijn moeder antwoordde: ‘Omdat ik hoogzwanger ben, lig ik dan op het ene 

kussen en daarna op het andere kussen.’  

Met een stalen gezicht kon mijn moeder in zulk soort situaties heel goed liegen 

of was het heel goed toneelspelen? 
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 Tegen de Grüne  politieagent, die er ook bij was, zei ze: ‘Niet met je zaklamp 

omhoog schijnen. Dan worden de kleine kinderen wakker.’  

Mijn moeder was bang dat ze het luik in het plafond zouden ontdekken. Maar ze 

kreeg hulp van de Duitse sergeant die de leiding had. Hij beval dat iedereen 

naar beneden moest gaan, maar het was al te laat. In de voorste slaapkamer 

begonnen mijn twee oudste broers, 14 en 15 jaar oud,  te huilen, te huilen…. Ze 

schreeuwden gewoon. 

‘Alle runter,’ schreeuwde de Duitse sergeant er overheen. Allemaal naar 

beneden! Mijn moeder kreeg hulp van de vijand. 

 

De jonge verzetsstrijder uit Anjum werd in ons huis niet gevonden. Nee, hij was 

er ook niet.  

 

En waarom huilden mijn twee oudste broers ze hevig? Nu, zij hoorden boven 

hun hoofden op de vliering mijn vader hoesten…. 

 

En vier weken later op 28 september 1944 werd ik geboren 
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En nu was Jozua de leider van het volk Israël. Op vaste dagen sprak hij recht. 

Israëls kinderen moesten nu naar hem luisteren en gehoorzamen in plaats van 

naar Mozes. De Heer zelf had hem gezegend en het hele volk had beloofd om 

hem als hun leider te erkennen. 

 

Het eerste was Jozua deed was verspieders, spionnen naar de stad Jericho sturen. 

De stad lag aan de andere kant van de rivier de Jordaan. Voordat hij deze stad 

ging aanvallen wilde hij eerst weten hoe sterk de stad was, hoe hoog de muren 

en bij welke poort hij de aanval het beste kon beginnen.  

Maar vooral was hij benieuwd hoe de mensen van de stad Jericho eraan toe 

waren. Waren ze moedig en strijdlustig of waren ze nu al bang voor de strijd en 

hadden ze alle moed opgegeven?  

 

De beide verspieders  - twee jonge moedige kerels, die nergens bang voor waren 

-  moesten goed om zich heen kijken en vooral luisteren naar wat de mensen 

zeiden. Maar tegelijkertijd moesten ze ook erg voorzichtig zijn, want als in de 

stad Jericho bekend zou worden dat zij spionnen waren, dan werd dat hun dood. 

 

Ze deden zich voor als een paar reizende kooplieden en heel rustig liepen ze 

door de donkere poort de stad binnen. Hun harten klopten wel een beetje sneller 

dan normaal toen ze door de straten van Jericho liepen. Maar aan de buitenkant 
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merkte niemand iets aan hen. Een grote stad was Jericho niet, maar de oude, 

grijze muren waren hoog en zo breed dat er zelfs huizen op gebouwd waren.  

In één van die huizen op de stadsmuur, een soort van herberg, zochten ze 

onderdak voor de nacht. Misschien waren er meer gasten en konden ze van hen 

horen wat de mensen onderling tegen elkaar zeiden, zoals bijvoorbeeld over het 

leger van Jozua dat er aankwam. Goed was het dat er in dit huis een venster was 

waardoor je uit kon kijken over de velden buiten de stad. Als je je door dit 

venster naar buiten liet zakken dan was je buiten de stad. In het land van de 

vijand wist je maar nooit hoe alles zou gaan. 

 

Het huis waar ze naar binnen gingen had niet zo’n beste naam. De jonge vrouw 

die er woonde, haar naam was Rachab, had niet zo’n beste naam. Ze was 

ongetrouwd  maar er kwamen veel mannen bij haar over de vloer, waar ze heel 

goed mee op kon schieten. Fatsoenlijke reizigers die een nacht in de stad bleven 

slapen zochten een ander logement.  

 

Maar deze avond nu deze beide vreemdelingen bij haar in huis waren, gedroeg 

zij zich heel anders. Ze had al heel snel begrepen dat deze beide mannen uit het 

kamp van de Israëlieten kwamen. Ze begreep wat hun pannen waren…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachab. 

 

Vijanden, spionnen waren ze. Volgens de wet moest zij nu deze beide spionnen 

aangeven. Soldaten zouden komen, hen gevangen nemen en terechtstellen. Maar 

dat deed ze niet. Nee, Rachab was de laatste weken veranderd. Ze was lang zo 

vrolijk niet meer. Van haar ‘gasten’ had ze de laatste weken gehoord over dat 

volk Israël, dat zo’n machtige God had. Zij wist dat die God zijn volk veertig 

jaar lang had bewaard in de wildernis van de woestijn. Ze had gehoord van de 
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oorlog van dat volk met koning Sihon van de Amorieten en met Og, de koning 

van Basan. En ze geloofde vast en zeker dat nu haar stad Jericho aan de beurt 

was. Jericho mocht dan een sterke stad zijn met zware poorten en hoge muren, 

maar tegen die God van de Israëlieten zouden zij het moeten verliezen. Haar 

stad zou in vlammen opgaan en het volk Israël zou het hele land Kanaän in bezit 

nemen.  

 

Soms dacht ze dat het heerlijk zou moeten zijn om bij zo’n volk met zo’n 

machtige God te horen. Bij een God die midden in zijn volk woonde en die hen 

kon redden uit alle zorg en moeite. Dan wilde ze wel haar stad Jericho 

‘uitvluchten’ en naar dat tentenkamp van Jozua gaan en hem vragen: ‘ Neem mij 

aan als één van jullie volk en leer mij van die wonderlijke God van jullie.’ 

Maar dat kon natuurlijk niet. Die Israëlieten zagen haar aankomen…. Nee, ze 

zouden haar niet eens geloven. Zij zou hier moeten blijven en met de stad 

Jericho ondergaan. 

 

Maar nu waren daar twee spionnen van dat volk bij haar in huis gekomen en 

kreeg ze een kans. Nu kon ze die beide mannen helpen en haar eigen leven 

redden. Het was alsof diep in haar hart en stem zei: Maak een keuze Rachab, het 

kan nu nog. Iedereen die bij Kanaän en zijn goden hoort wordt vernietigd. Maar 

alle mensen die bij Israël horen hebben het leven en de toekomst. Het zou niet 

gemakkelijk zijn om te breken met haar eigen volk, haar stad waarin ze zo’n 

wild en vrij leven had. Breken met haar familie en met alles wat haar hier lief en 

dierbaar was. Maar tijd om er een nachtje over na te denken was er niet. Ze 

moest nu een keuze maken: de beide spionnen helpen of hen aangeven bij de 

koning. 

En plotseling wist ze het: zij wilde bij dat vreemde volk horen, bij die vreemde, 

machtige God. Het interesseerde haar niet wat de mensen in Jericho ervan 

zouden zeggen. Ze mochten het gemeen van haar vinden, maar ze deed het toch! 

Het ging om haar leven en alleen de God van Israël zou haar kunnen redden. Ze 

wist wat haar te doen stond. 

 

‘Kom,’ zei ze tegen de beide mannen, ‘het is hier voor jullie niet veilig. Maar ik 

zal jullie helpen. Ik breng jullie naar een schuilplaats. Vannacht, wanneer 

iedereen slaapt zal ik jullie helpen om te ontsnappen via het venster aan de 

achterkant van het huis.’ 

Verbaasd keken ze haar aan. Wat wilde deze vrouw? Was zij van plan hen te 

verraden en wilde zij hen opsluiten zodat ze tijd kreeg om hen bij de koning aan 

te geven? Of wilde deze vreemde heidense vrouw hen echt helpen? 

 

En toen vertelde Rachab dat zij bij het volk Israël wilde horen en dat zij met 

haar eigen goden wilde breken, omdat ze geloofde dat Jozua met zijn leger en 

met hulp van zijn God het van hen zou winnen. 
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‘En ik ben hier in Jericho de enige niet, die dat gelooft. Nee, bijna allemaal. 

Want jullie God, die jullie helpt is de enige echte God.’ 

Ze moesten het wel geloven, deze verspieders van Jozua. Zwijgend gingen ze 

met Rachab mee naar het platte dak. Om haar heen op de muur stonden de 

donkere huizen en beneden hen in de diepte lag het donkere land. Daar, ver in 

het oosten moest de rivier de Jordaan zijn, waar zij die ochtend doorheen waren 

gekomen.  En nog verder die kant uit lag het tentenkamp van hun eigen volk. En 

aan deze kant van de Jordaan was het land Kanaän, het land van de vijand.  

 

Ondertussen maakte Rachab de schuilplaats klaar voor de beide spionnen. Op 

haar platte dak lagen korenschoven die gedroogd moesten worden. Daaronder 

maakte zij een schuilplaats voor de beide mannen. Het was warm en benauwd 

onder die korenschoven, maar het ging om hun leven en moedig kropen onder 

het koren, wachtend op de dingen die zouden komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachab maakte zij een schuilplaats voor de beide mannen. 
 

Ze lagen nog niet eens lang in hun schuilplaats toen ze vlugge stappen op straat 

hoorden. Luide stemmen weerklonken. Rachel opende de deur. Zij wist dat het 

nu om haar leven ging, maar bang was ze niet. De God van Israël zou haar nu 

helpen. Dat geloofde ze heel zeker. 
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In de donkere straat stonden een aantal soldaten met het blote zwaard in hun 

handen. 

‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Rachab rustig. 

Eén van de soldaten antwoordde: ‘Breng die twee mannen hier die bij jou zijn. 

Wij komen ze gevangen nemen, want het zijn spionnen!’ 

‘Nee toch!’ antwoordde ze.   

‘Ach, wat jammer, ‘jullie zijn net te laat. Ja, hier zijn twee mannen geweest, 

maar juist voordat de poort gesloten werd zijn ze weggegaan. Maar als jullie 

vlug zijn, kunnen jullie ze nog inhalen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ach, wat jammer, ‘jullie zijn net te laat.’ 

 

Ze stond daar zo rustig, deze jonge vrouw en ze glimlachte zo vriendelijk. De 

soldaten van de koning geloofden haar direct. Ze dachten er niet aan om het huis 

van Rachab te doorzoeken. Zo snel ze konden liepen de soldaten door de poort 

de velden in op zoek naar de spionnen.  

 

Rachab keek hen na en toen alles weer rustig was geworden, ging ze snel naar 

het platte dak van haar huis en riep de beide mannen. Zwijgend gingen ze naar 

beneden, naar de kamer waarin het venster was. Voor de laatste keer spraken ze 

met elkaar.  

‘Ik heb jullie het leven gered,’ zei Rachab, ‘spaar ook mijn leven, wanneer de 

stad Jericho door jullie veroverd wordt. En ook de levens van mijn vader en 

moeder en van mijn broers en zussen.’ 

De beide mannen staken hun handen omhoog. 

‘Wij zweren, dat wij jullie levens zullen sparen. Wij staan borg voor jou en je 

familie. Maar vertel niemand over onze plannen. Niemand mag ons verraden.  
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En de dag dat Jericho in onze handen valt, hang dan een rood touw uit het 

venster, zodat wij precies kunnen zien waar jij woont, want er staan meer huizen 

op deze muur.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel laat de beide verspieders ontsnappen. 
 

Rachab knikte. ‘Dat is dan afgesproken,’ zei ze. ‘Nu zal ik jullie laten gaan, 

maar ga niet direct terug naar jullie tentenkamp. Ga nu nog niet naar de rivier de 

Jordaan, want daar wachten de soldaten van de koning op jullie.  

Verstop je eerst drie dagen lang in de bergen, dat is juist de andere kant uit. Na 

drie dagen zoeken de soldaten jullie niet meer. Dan is de weg vrij en steek dan 

de Jordaan maar over.’ 

 Toen bond ze een rood stuk touw vast aan de tralies van het venster en liet de 

beide mannen ontsnappen. Ze vluchtten over de donkere velden de bergen in. 

 

Drie dagen later, tijdens een donkere nacht, staken ze de rivier de Jordaan over. 

De volgende ochtend kwamen terug bij Jozua en vertelden hem alles, wat ze 

meegemaakt hadden. 

‘Wis en waarachtig,’ zeiden ze tegen hem, ‘de Heer heeft ons dat land al in bezit 

gegeven, want alle bewoners van dat land zijn doodbang. En niet alleen voor 

ons, maar vooral voor onze God.’ 
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‘Hang dan een rood touw uit het venster.’ 

 


