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INHOUD

DE HELLSHIPS
DE SLACHTOFFERS VAN DE JAPANSE ZEETRANSPORTEN 

TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

TWEE EDITIES
•  Scholen in Gelderland ontvangen een speciale hellship-editie (2022) van De lange reis van de poesaka. In de lesbrieven wordt verwezen naar 

de paginanummers van de bijbehorende verhalen in deze editie.
•  Scholen in Zuid-Holland vinden die verhalen in de jubileumuitgave (2020), m.u.v. hoofdstuk 1 t/m 3 van de hellship-editie; dit zijn drie nieuwe 

verhalen. In de lesbrieven krijgen de paginanummers van de verhalen in de jubileumuitgave een *.
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WAAROM?
Dit bijlagenpakket hoort bij het lespakket De tragedie van de 
hellships. Japanse zeetransporten tijdens WO II in Zuidoost-Azië. Dit 
lespakket voor middelbare scholieren is ontwikkeld om meer 
bekendheid te geven aan de geschiedenis van de Tweede Wereld-
oorlog in Nederlands-Indië en de krijgsgevangenen die met Ja-
panse zeetransporten door heel Zuidoost-Azië zijn vervoerd.
Het initiatief is genomen door de Stichting Herdenking Slachtof-
fers Japanse Zeetransporten in Zuidoost-Azië 1942-1945 (SHSJZ). 
De basis voor dit lespakket vormt het in 2019 verschenen boek De 
lange reis van de poesaka. Indische tastbare herinneringen. Schrijf-
ster Simone Berger bracht dit boek samen met fotograaf Armando 
Ello uit. In deze publicatie werden personen vastgelegd met hun 
poesaka, een ‘erfstuk’, een voorwerp dat belangrijk voor hen is en 
symbool staat voor hun familiegeschiedenis. Ruim dertig perso-
nen met voorouders of een verleden in voormalig Nederlands- 
Indië werden gefotografeerd en geïnterviewd. Velen van hen 
groeiden op met een andere geschiedenis dan mensen die in 
Nederland zijn geboren en opgegroeid. Hun poesaka’s maken het 
Indische verleden tastbaar en geven de geschiedenis een gezicht. 
In de speciale hellship-editie, met twaalf bestaande en drie nieu-
we verhalen, wordt ingezoomd op personen die één of meerdere 
zeetransporten of een scheepsramp hebben meegemaakt: de 
geïnterviewde zelf, een partner, broer, vader of grootvader. 
Met dit lespakket – en met de speciale jubileumuitgave 75 jaar 
Vrijheid die alle middelbare scholen in Zuid-Holland in 2020 heb-
ben ontvangen – worden de herinneringen aan de Tweede We-
reldoorlog levend gehouden. Ze geven een beeld van de Japanse 
bezettingsjaren en hoe de geschiedenis al generaties lang haar 
sporen nalaat.

WAAR? 
In Zuidoost-Azië: het voormalige Neder-
lands-Indië, het huidige Indonesië, en het 
hele gebied dat het Japanse Keizerrijk bezet 
had tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

WANNEER? 
De verhalen in het boek spelen zich af van circa 1930 tot in de 
huidige tijd. De lesbrieven en themateksten behandelen de Ja-
panse bezettingsjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog: 8 maart 
1942 tot en met 15 augustus 1945.

WIE?
Indische Nederlanders*: zowel (witte) Nederlanders als Indo-Euro-
peanen, die Indonesische en Europese voorouders hebben. Dit 
betreft iedereen die voorouders of een verleden heeft in het voor-
malige Nederlands-Indië, of nazaten die in Nederland zijn geboren 
en opgegroeid. Sommige Nederlanders woonden tijdelijk voor hun 
werk in Indië. Daarnaast zaten veel Molukse, Menadonese en Timo-
rese militairen bij het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) die 
loyaal waren aan het Nederlandse gezag.
Tijdens de Japanse zeetransporten zijn ook veel Indonesische 
dwangarbeiders vervoerd, romoesha’s genaamd, evenals Ameri-
kaanse, Britse en Australische militairen die door de Japanse bezet-
ter tot krijgsgevangenen waren gemaakt.

DOEL?
Tijdens het vak geschiedenis meer bekendheid geven aan een 
periode in Zuidoost-Azië die als blinde vlek de geschiedenis is 
ingegaan. In de schoolboeken en media was namelijk lange tijd 
weinig tot geen aandacht voor de gebeurtenissen tijdens WO II in 
de voormalige Nederlandse kolonie. De afgelopen jaren is er her-
nieuwde aandacht voor de koloniale geschiedenis. Met dit lespak-
ket kunnen leerlingen op een laagdrempelige wijze kennismaken 
met personen die uit eigen ervaring of uit de tweede hand over 
deze ingrijpende periode vertellen. 

WAARUIT BESTAAT DIT LESPAKKET? 
Het lespakket bestaat uit vier onderdelen:
• Het verhalenboek De lange reis van de poesaka. Indische tastbare 

herinneringen. De tragedie van de hellships 1942-1945 (m.u.v. 
scholen in Zuid-Holland).

• Een bijlagenpakket met deze handleiding, zestien lesbrieven 
met teksten en opdrachten voor leerlingen, met diverse bijlagen 
waaronder verdiepingsvragen, inclusief alle antwoorden. Deze 
bijlagen zijn online te raadplegen.

• Een link naar een educatieve documentaire en gefilmde inter-
views met historisch film- en fotomateriaal.

• Een stripboek met beeldverhalen waarin zes personen uit het 
lespakket centraal staan.

HANDLEIDING

e16 e17e e

Onafhankelijkheidsstrijd-Dekolonisatieoorlog

17 augustus
1945

proklamasi / 
onafhankelijkheidsverklaring 

door Soekarno

27 december
1949

soevereiniteitsoverdracht

1952

vertrek Koninklijke Marine

1962

vertrek uit 
Nederlands Nieuw-Guinea

31 maart
1964

sluitingsdatum aanvraag visum / 
vertrek spijtoptanten

1951

vertrek Molukse 
ex-KNIL-militairen

NEDERLANDS-INDIË / INDONESIË 1941-1968

7 december 
1941

Pearl Harbor

8 maart
1942

capitulatie Nederlands-Indië /
start Japanse bezetting

capitulatie Japan /
Einde WOII

15 augustus
1945 1945-1946

Bersiap

1947

1e Politionele Actie

2e Politionele 
Actie

1948
25 april
1950

oprichting RMS

5 december
1957

‘zwarte Sinterklaas’
nationalisatie bedrijven

Het getal 300.000
In de media wordt regelmatig het getal 300.000 genoemd. Dit getal 
staat voor het immigratie-overschot in de periode 1945 tot en met 
2016: het getal dat overblijft wanneer het aantal personen dat in deze 
periode naar de archipel vertrok (208.200) wordt afgetrokken van het 
aantal personen dat naar Nederland kwam (513.700). De periode van 
de Nederlands-Indische repatriëring beslaat de jaren 1945 tot en met 
1968. Toen zijn 430.200 personen naar Nederland gekomen en 162.000 
personen in omgekeerde richting vertrokken. Het immigratieoverschot 
was toen 268.200 personen (bron: CBS-Statline).
In de jaren 1945 tot en met 1968 hebben dus ruim 430.000 personen 
de reis naar Nederland gemaakt. Sommigen hebben deze reis éénmaal 
ondernomen, anderen hebben hem meerdere keren gemaakt.

1945-1950 1950-1952 1952-1957 1957-1959 1959-1964 1964-1968

125.500
personen

86.900
personen

97.800
personen

58.300
personen

46.400
personen

15.300
personen

Zie voor meer informatie: www.30dagenopzee.nl. Volg op de wereldbol de 
reis van een bepaald persoon of schip en ‘beleef’ deze aan de hand van het 
verhaal, beeldmateriaal en audio, met informatie over de achtergrond 
van de repatriëring. Deze site is gemaakt door het Indisch Herinnerings-
centrum onder de projectleiding van Margaret Leidelmeijer (Leidelmeijer, 
Historisch Onderzoek & Advies). 

DE GOLVEN VAN VERTREK

26 juli
1950

opheffing KNIL

6 augustus 
1945

atoombom 
op Hiroshima

9 augustus 
1945

atoombom 
op Nagasaki

1946

vertrek evacués /
start repatriëring 

1950

opvang in pensions e.d.

Torpedering Junyo 
Maru: 5.640 mannen 

komen om

18 september 
1944

*De benaming ‘Indische Nederlander’, ook verkort tot ‘Indisch’ of  
‘Indische’, wordt gebruikt als overkoepelende term voor etnische  
Nederlanders met een familiegeschiedenis in het voormalige Neder-
lands-Indië, het land dat nu Indonesië heet.
Indische Nederlanders kunnen grofweg worden opgedeeld in twee 
groepen. Er zijn volbloed Europeanen, die in Nederlands-Indië gebo-
ren zijn of er geruime tijd hebben gewoond, soms generaties lang. 
En er zijn Indo-Europeanen (ook verkort tot Indo’s). Zij behoren tot de 
Indo-Europese mengvolkeren, omdat zij zowel Europese als Aziati-
sche voorouders hebben. 
Sinds de VOC-tijd en in de koloniale periode hebben veel Nederlan-
ders en andere Europeanen zich vermengd met de oorspronkelijke 
bewoners van het land: de inlanders. Hieruit ontstond een nieuwe  
bevolkingsgroep: de Indo-Europeanen. Zij kregen vaak een Neder-
landse opvoeding en gingen naar Nederlandse scholen. 
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LEERDOELEN
De leerlingen kunnen:
• De persoonlijke ervaringen van mensen en de verschillende 

perspectieven in hun historische context plaatsen, begrijpen en 
benoemen.

• Uitleggen wat er met name met de gevangenen gebeurde die 
zeetransporten moesten doorstaan en hoe de omstandigheden 
waren.

• Betekenis geven aan de herdenking van 15 augustus 1945 en de 
herdenking van de slachtoffers van de Japanse zeetransporten.

• Uitleggen waarom een groot deel van de Indische Nederlanders 
een (over)(groot)vader  of mannelijk familielid heeft dat tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een Japans zeetransport heeft meege-
maakt. Dit betreft ook personen die ‘tijdelijk’ in Indië woonden.

SUGGESTIE VOOR LESOPBOUW
1. Lees het stripboek.
2. Bekijk klassikaal de documentaire (25 minuten). Voor aanvang 

lees je de bijlage ‘Even voorstellen’ op pagina 6 en maak je kort 
kennis met de zes vertellers uit de documentaire.

3. Kies één of meerdere lesbrieven en maak de opdrachten. In de 
onderstaande tabel vind je de zestien thema’s en per lesbrief 
het bijbehorende niveau.

4. Bespreek klassikaal de thema’s. Elke leerling vertelt in een paar 
minuten over zijn hoofdpersoon en het thema van zijn lesbrief 
en het boekfragment.

5. OPTIONEEL: Bespreek klassikaal de vragen uit de bijlage  
‘Verdiepingsvragen’ op pagina 82. Maak één of meerdere  
lesbrieven als huiswerkopdracht.

WELKE THEMA’S EN WELK NIVEAU? 
Op basis van de leerdoelen, moeilijkheidsgraad van de thematek-
sten, leesfragmenten en vragen in de lesbrieven én de mate waar-
in je zelf moet nadenken over het onderwerp, vind je hieronder 
een overzicht met de moeilijkheidsgraad van elke lesbrief.  

Afhankelijk van jouw eigen interesse en kennis kan je voor een 
hoger niveau kiezen. 
Ga je meerdere lesbrieven maken? Begin dan met een lesbrief 
niveau 1 en kijk of je daarna met niveau 1+ of 2 aan de slag gaat. 
Het niveau staat aangegeven in de linkerbovenhoek van de les-
brief. 

Vmbo 3-4 Niveau 1  
Havo/vwo 3 Niveau 1 Niveau 1+      Niveau 2
Havo 4-5 /vwo 4 Niveau 1+ Niveau 2      Niveau 2+
Vwo 5-6 Niveau 2 Niveau 2+ 

WERKWIJZE LESBRIEVEN
De lesbrieven bevatten per thema en boekfragment steeds 4 vra-
gen: A, B, C en D. 
De vragen A en B worden gemaakt aan de hand van de verhalen 
uit het boek en de topografische kaart uit de bijlagen of het boek-
fragment. De specifieke teksten van de zestien geïnterviewde 
personen zijn ook in die bijlagen toegevoegd om te kopiëren, 
samen met de topografische kaart van Nederlands-Indië en Zuid-
oost-Azië. 
De vragen C en D worden gemaakt met behulp van een tablet/
Chromebook of andere computer. Mochten er geen computers 
beschikbaar zijn op school, dan kunnen deze opdrachten worden 
meegegeven als huiswerk. Leerlingen maken bij deze vragen ken-
nis met diverse digitale (oorlogs)bronnen, die zij moeten raadple-
gen om het antwoord op de vragen te vinden. In de bijlagen is een 
antwoordblad toegevoegd en verdiepingsvragen, die tijdens het 
vak geschiedenis, Nederlands of burgerschap behandeld kunnen 
worden. 

Op de website https://poesaka.nl/ zijn alle werkbladen en korte 
hoofdstukken als PDF te downloaden, zodat ze makkelijk te printen 
zijn. De teksten kan je ook online lezen, zodat aan de hand daarvan 
de lesbrieven met opdrachten gemaakt kunnen worden.
Via de website  https://poesaka.nl/ kan je de documentaire bekijken. 

Lesbrief  Niveau + thematekst lesbrief
 1. Heiko Roelfsema 1 Mobilisatie
 2. Aarnout en Francis Loudon 2 Japanse burgerinterneringskampen
 3. Willem Punt 1 De Pakan Baroe-spoorweg
 4. Hans Dornseiffer 2+ Aan boord tijdens het zeetransport
 5. Marion Bloem 1 Overleven in zee na een scheepsramp
 6. Nanno Nommensen 1+ Zeemansgraf
 7. Willie Nommensen-Schoorel 2+ De aanleg van vliegvelden
 8. Adriaan van Dis 2 Trauma’s
 9. Nora Valk 1 Het Internationale Rode Kruis
10.  Erna Smith-Broers 1 Dwangarbeid in Japan
11.  Sisca Lapré -van Gestel 1 De Birma-Siam-spoorweg
12.  Familie Tydeman 2+ Conventie van Genève
13.  Stien Boermeester-Zwart 1 Rootsreizen
14.  Richard en Désirée de Vries 1+ Friendly fire
15.  Jim van Lawick van Pabst 1+ De bevrijding in Japan
16.  Yvonne Roqué 1+ Doorgangskamp Changi in Singapore

Lesbrief  
NIVEAU 1  1+   2  2+

STRIPBOEK 
HELLSHIPS
Bij dit boek is een 
stripboek uitgegeven. 
Zes personen uit de 
verhalen, of een 

mannelijk familielid, staan centraal in de diverse 
beeldverhalen.  
Alle middelbare scholen in Zuid-Holland en 
Gelderland ontvangen in 2022 dertig strip- 
boeken per school.
Online stripboek:  https://poesaka.nl/

https://poesaka.nl/
https://poesaka.nl/
https://poesaka.nl/
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DE JAPANSE BEZETTING
8 maart 1942 - 15 augustus 1945

De oorlogsdreiging in Zuidoost-Azië nam verder toe na de Duitse inval in Nederland 

op 10 mei 1940. Na de Japanse verrassingsaanval op 7 december 1941 op de 

Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor (Hawaii, Verenigde Staten van Amerika), 

verklaarde Nederland op 8 december Japan de oorlog. In Nederlands-Indië werd 

vanaf eind 1941 de algehele mobilisatie afgekondigd. Vanaf dat moment was de 

oorlog voor de hele bevolking onvermijdelijk.

HET DOEL
In de jaren 30 van de vorige eeuw kampte Japan met ernstige 
economische problemen. Er was een groot bevolkingsoverschot en er 
waren te weinig grondstoffen voor de snel groeiende industrie. Als 
oplossing voor die problemen zag Japan maar één mogelijkheid: 
uitbreiding van het grondgebied. De invasie in 1931 in Mantsjoerije, 
China, leidde uiteindelijk in 1937 tot een grootschalige oorlog tussen 
China en Japan. De Verenigde Staten stelden economische sancties in, 
waaronder een olieboycot. Ze werden hierin gesteund door Nederland. 
De boycot bracht Japan in een lastige positie, want zonder de 
bevoorrading uit Amerika en Nederlands-Indië zou de industrie stil 
komen te liggen. Omdat de sancties een bedreiging vormden voor de 
Japanse economie en krijgsmacht besloot het land tot een krachtig 
offensief om een groot Japans-Aziatisch rijk op te zetten. Nederlands-
Indië beschikte over belangrijke grondstoffen zoals olie, rubber en 
bauxiet (voor aluminium).

   HET BEGIN
Op 11 januari 1942 viel het Japanse leger Nederlands-
Indië binnen op het olierijke eilandje Tarakan aan de 
noordoostkust van Borneo. Met de Slag in de Javazee 
op 27 februari werd Java aangevallen. Door de 
capitulatie van het Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger (KNIL) op 8 maart 1942 vielen alle onderdanen 
van Nederlands-Indië volledig onder Japans militair 
bestuur. De verslagen militairen van het KNIL en de 
Koninklijke Marine werden krijgsgevangenen. 
Gevangenen van Indonesische afkomst werden na korte 
tijd weer vrijgelaten, maar de Nederlandse militairen 
bleven geïnterneerd evenals de Molukkers, Timorezen 
en Menadonezen die loyaal waren aan het Nederlandse 
gezag. 
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  JAPANSE       
  ZEETRANSPORTEN
Tussen de 150.000 en 200.000 krijgsgevangenen, romoesha’s 
(Indonesische dwangarbeiders) en burgers zijn over zee vervoerd. 
Voor zover bekend, zijn er 277 vaarten (zeetransporten) uitgevoerd 
van 1942 tot medio 1945 in geheel Zuidoost-Azië. Nederlandse, 
Indo-Europese, Molukse, Timorese en Menadonese KNIL-militairen 
evenals Australische, Britse en Amerikaanse 
militairen verloren hun leven tijdens de 
Japanse zeetransporten. Deels door 
uitputting, ziekte of uitdroging, deels  
als gevolg van bombardementen of 
torpederingen. Ongeveer 22.000 
krijgsgevangenen, burgers en een 
onbekend maar groot aantal romoesha’s 
zijn omgekomen aan boord van de 
hellships. Vele overlevenden herinneren 
zich hun tijd op een hellship als de 
zwaarste periode van de gehele oorlog.

KRIJGSGEVANGENEN
Met de vele tienduizenden krijgsgevangenen be-
schikte Japan over goedkope arbeidskrachten. 
Voor de Japanse bezetter was iedere man met 
een uniform een potentiële krijgsgevangene; dit 
gold dus onder meer voor militairen van het KNIL, 
de Marine, Stadswacht en Landstorm. Zij werden 
ingezet in de industrie, mijnbouw en bij infra-
structurele werken in Nederlands-Indië en daar-
buiten. Een groot gedeelte van de krijgsgevangenen 

werd onder mensonterende 
omstandigheden in oude, 
smerige transportschepen, 
hellships genaamd, ver-
plaatst. Het merendeel van 
die schepen vertrok uit de 
haven van Batavia, het hui-
dige Jakarta, of vanuit 
Soerabaja. Vanuit Singapore, 
als doorgangsplaats, wer-
den de krijgsgevangenen 
met treinen naar Siam 
(Thailand) vervoerd of met 

een tweede zeetransport naar landen zoals Birma 
(Myanmar) of Japan.

DE OORLOGSINDUSTRIE
Het Japanse bestuur bepaalde dat de krijgsgevangenen 
als arbeider ingezet dienden te worden. De aanleg van 
de 220 kilometer lange Pakan Baroe-spoorweg op het 
eiland Sumatra heeft meer dan 80.000 levens gekost. 
Maar andere beruchte werkkampen lagen buiten 
Nederlands-Indië in Birma, Singapore en Japan.  
De 415,9 kilometer lange Birma-Siam-spoorweg kreeg 
door de vele slachtoffers de bijnaam ‘Death Railway’. In 
Japan werd onder andere dwangarbeid verricht in 
koper-, lood- en zinkmijnen. Ook in Korea, China, 
Taiwan en op de Filipijnen werden krijgsgevangenen 
tewerkgesteld. 

   BURGERINTERNERINGSKAMPEN
Aan het begin van de oorlog, in 1942, woonden er rond de 300.000 
Europeanen in Nederlands-Indië. De totale bevolking bedroeg ongeveer 
70 miljoen inwoners. Een groot gedeelte van de Europeanen met een 
Nederlandse nationaliteit werd geïnterneerd in burgerkampen. Dit 
betrof de totoks, volbloed Nederlanders, al dan niet geboren in 
Nederlands-Indië. De Indo-Europeanen of Indo’s die de Nederlandse 
nationaliteit hadden (circa 280.000), maar met een afstammingsbewijs 
konden aantonen dat zij een Aziatische voorouder hadden, zijn in eerste 
instantie gevrijwaard van internering. Zij werden ‘buitenkampers’ 
genoemd. Naar schatting zijn ongeveer 100.000 vrouwen, mannen en 
kinderen in burgerkampen geïnterneerd.

Meer lezen:   De Birma Spoorweg. Een visuele herinnering – Otto Kreefft
Eindstation Pakan Baroe 1943-1945 – Henk Hovinga
Survivor. Junyo Maru & Pakan Baroe – Willem Punt & Nicola Meinders
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HEIKO ROELFSEMA – Geboren in 1955 in Meppel 
Ik ben in Meppel in de provincie Drenthe in 1955 geboren. Ik ben naar mijn grootvader 
vernoemd, die ik nooit heb gekend. Hij woonde vanaf 1927 met zijn gezin in Nederlands-Indië 
en kwam om tijdens een Japans zeetransport in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door 
mijn zoektocht naar antwoorden op vragen over het leven van mijn grootouders ben ik 
uiteindelijk meer over hen te weten gekomen.  Sinds 2008 zet ik mij in om de herdenkingen te 
organiseren waarbij alle slachtoffers van Japanse zeetransporten worden herdacht. Hierdoor 
ontstonden bijzondere vriendschappen en de verhalen van deze vrienden vulden een deel van 
de leemtes op in mijn eigen familiegeschiedenis. 

AARNOUT EN FRANCIS LOUDON – Geboren in 1936 († 2021) en 1938 in Den Haag
Wij zijn beiden in Den Haag geboren en waren heel klein toen wij met onze ouders naar 
Nederlands-Indië vertrokken. Onze vader had een nieuwe baan gekregen in Buitenzorg. Toen 
de Japanse oorlogsdreiging toenam, gingen we in de hoofdstad Batavia wonen. De eerste 
jaren waren zorgeloos en wij speelden graag buiten in de grote tuin. Nadat de oorlog was 
uitgebroken, belandde onze vader als krijgsgevangene in de gevangenis. Wij werden met onze 
moeder in een wijkkamp opgesloten. Gedurende de Japanse bezettingsjaren hebben we in 
vier interneringskampen gewoond, vol met vrouwen en kinderen. De kampen werden 
bewaakt door meedogenloze Japanse en Koreaanse militairen. Al die tijd wisten we niets over 
onze vader – op een enkele briefkaart na – tot na de oorlog het bericht kwam dat hij bij de 
torpedering van een Japans transportschip was omgekomen. 

WILLEM PUNT – Geboren in 1921 († 2021) in IJmuiden
Ik ben in 1921 in IJmuiden geboren, een vissersplaats aan de Noordzee. Werk was schaars in 
die jaren en ik mocht slechts tot mijn dertiende naar school. Op mijn vijftiende begon ik bij de 
Stoomvaart Maatschappij Nederland als stokersjongen, de laagste rang aan boord, en zo 
verliet ik Nederland. De daaropvolgende jaren maakte ik promotie en vijf jaar lang voer ik de 
wereldzeeën over. Toen ik eind 1941 met verlof ging en aan wal ging in Soerabaja op het 
eiland Java, had ik niet gedacht dat ook Nederlands-Indië betrokken zou raken bij de Tweede 
Wereldoorlog. Ik kon niet meer weg en ben drieënhalf jaar lang door de Japanse bezetter 
gevangengehouden. Ik overleefde de jaren in de gevangenis, de torpedering van een Japans 
transportschip en de ontberingen tijdens de aanleg van de Pakan Baroe-spoorweg op 
Sumatra. In 1946 kwam ik berooid maar opgelucht terug in Nederland, waar ik de oorlog 
achter mij kon laten. Mijn verdere leven heb ik op de grote vaart gezeten en veel gereisd met 
mijn gezin.

Niveau 1Bijlage

Wij zijn de vertellers in de documentaire en hebben samen met tien anderen onze Indische familiegeschiedenis 

gedeeld in het boek De lange reis van de poesaka. De tragedie van de Japanse hellships 1942-1945. Door het 

verhaal te volgen van onze poesaka, een persoonlijk voorwerp dat een herinnering is aan ons vroegere leven in 

Indië of dat van onze (groot)ouder(s), maak je kennis met de diverse periodes die wijzelf of zij hebben meege-

maakt. Periodes met gebeurtenissen waardoor hun leven, en in sommige gevallen ook ons leven, totaal op zijn 

kop kwam te staan. Dit leidde ten slotte tot het vertrek naar een voor velen onbekend, ver vaderland: Nederland.

Met deze documentaire zoomen we in op de periode tussen 8 maart 1942 en 15 augustus 1945, waarin wijzelf 

of mannelijke familieleden als krijgsgevangenen één of meerdere zeetransporten op een hellship hebben 

meegemaakt.

EVEN VOORSTELLEN
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HANS DORNSEIFFER – Geboren in 1923 († 2021) in Meester Cornelis (Batavia) op 
West-Java  (samen met nicht Sylvia Dornseiffer, geboren in 1954 in Jakarta, de dochter van  
mijn broer Alphons)
Samen met mijn broers Erich en Alphons groeide ik op in Batavia, het huidige Jakarta, in 
de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Regelmatig gingen we naar het familiehuis van 
mijn grootouders in het hoger en koeler gelegen Bandoeng, waar de familie en aanhang 
vaak samenkwam. Dat waren feestelijke weekenden en vakantiedagen.
We wisten niet, toen onze moeder in 1941 overleed, dat Nederlands-Indië ook betrokken 
zou raken bij de Tweede Wereldoorlog en dat er een einde zou komen aan die fijne, 
onbezorgde jaren. Het is een wonder dat ik de Japanse bezetting overleefd heb, maar na 
de oorlog zou ons gezin nooit meer compleet zijn.

MARION BLOEM – Geboren in 1952 in Arnhem
Op 24 augustus 1952 ben ik in Arnhem geboren als tweede dochter van een gezin met vier 
kinderen. Mijn vader Alex is in 1921 in Bandoeng geboren en mijn moeder Jacqueline in 1929 in 
Batavia, nu Jakarta. Zij hebben beiden de Japanse bezettingsjaren meegemaakt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Mijn vader, die een jonge KNIL-militair was, is krijgsgevangene 
gemaakt en heeft een scheepsramp overleefd en het zware werk bij de aanleg van een 
spoorweg op Sumatra. Mijn moeder bracht als tiener haar jeugdjaren door in een burgerinter-
neringskamp voor vrouwen. 
Na de oorlog kozen mijn ouders ervoor, met het oog op een betere toekomst voor hun 
kinderen, om in Nederland te gaan wonen en een nieuw bestaan op te bouwen. Nederland 
hebben zij vanwege hun identiteit als Indische Nederlanders altijd beschouwd als hun 
vaderland.

ADRIAAN VAN DIS – Geboren in 1946 in Bergen
Samen met mijn drie halfzussen groeide ik op in Bergen aan Zee, waar ik in 1946 geboren ben, 
in een ‘repatriantenhuis’ waar allemaal mensen woonden die uit het voormalige Neder-
lands-Indië kwamen. Mijn moeders wieg stond in Brabant, maar de liefde bracht haar naar 
Nederlands-Indië, nadat ze verliefd was geworden op een Molukse jongeman die de officiers-
opleiding volgde bij de KMA (Koninklijke Militaire Academie) in Breda. Als ‘witte’ Hollander 
werd ze tijdens de Japanse bezettingsjaren met haar drie dochters geïnterneerd in een Japans 
burgerkamp voor vrouwen. Na de beëindiging van de oorlog bleek dat ze weduwe was 
geworden; haar echtgenoot was al aan het begin van de oorlog door de Japanse bezetter 
onthoofd. Uiteindelijk keerde ze terug naar Nederland met haar tweede man, een nieuwe 
vader voor mijn zussen, die mijn vader werd. Hoewel ik mijn jeugdjaren in een dorpje aan de 
Noordzee doorbracht, was de oorlog altijd aanwezig. Enerzijds door het oorlogstrauma en de 
driftbuien van mijn vader, anderzijds door de verhalen over de tijd in Indië van mijn ouders en 
‘donkere’ halfzusjes.

EVEN VOORSTELLEN

Batavia      

Kalimantan
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HEIKO ROELFSEMA    
geboren in 1955 in Meppel

Boek: 
Een verzwegen verleden  
(pagina 27)  

THEMAWOORDEN
•  MOBILISATIE 
•  STADSWACHT 
•  INTERNERINGSKAMP VROUWEN
•  JONGENSKAMP 
•  PAKAN BAROE-SPOORWEG 
•  ZEETRANSPORT 
•  TORPEDERING
•  ZEEMANSGRAF
•  HERDENKEN

Niveau 1Lesbrief 1  
N I V E A U  1

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kan vertellen hoe het de Europese vrouwen en kinderen verging tijdens de Japanse bezetting.
•  Kent de reden waarom jongens van hun moeder gescheiden werden, tijdens de internering van vrouwen en kinderen. 
•  Kan verklaren waarom Europese burgers voor militaire dienst, zoals de Stadswacht, werden opgeroepen.
•  Kan uitleggen wat de reden is van de oprichting van Stadswachten in de grote steden. 

THEMA : MOBILISATIE 
De oorlogsdreiging in Zuidoost-Azië nam toe na de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940. Na de Japanse verrassingsaanval 
van 7 december 1941 op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor (Hawaii), verklaarde Nederland de oorlog aan Japan. In 
Nederlands-Indië werd de algehele mobilisatie afgekondigd. Dit was de overgangsperiode van vrede naar oorlog. 
Militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het KNIL, werden in paraatheid gebracht. Dit gold voor het gehele 
koloniale leger, zowel voor de Europese als voor de Indonesische militairen. Maar bij de mobilisatie was bepaald dat enkel 
Europese burgers voor militaire dienst werden opgeroepen. Was je als Europese man dienstplichtig, dan had je nu de plicht  
je bij het KNIL te melden. 
Al eerder ontstond grote onrust onder de Europese en Indonesische bevolking. Om orde en rust te garanderen, waren in de  
grote steden Stadswachten opgericht, die uit vrijwilligers en oud-dienstplichtigen van uiteenlopende leeftijden bestonden. In 
Nederlandstalige kranten verschenen oproepen om je aan te melden. Veel burgers zagen deze oproep als ‘burgerplicht’. De 
stadswachters werden op militaire wijze opgeleid en gekleed en vielen onder het KNIL.
In de hoofdstad Batavia werd in 1940 en in 1941 op Koninginnedag, op 31 augustus als Koningin Wilhelmina jarig was, een  
grote militaire parade verzorgd door leden van het KNIL, waaronder leden van de Stadswacht. Begin 1942 telde de Stadswacht  
in Batavia (het huidige Jakarta) 1.350 man, waaronder hoge functionarissen die bestuursfuncties hadden. Na de overgave van 
Nederlands-Indië aan Japan werden zij gevangengenomen. Omdat ze een uniform droegen, werden ze allen behandeld als 
krijgsgevangenen. Een deel van hen is omgekomen tijdens de torpedering van de Junyo Maru op 18 september 1944.

LEES HET VERHAAL VAN HEIKO OP PAGINA 27 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Leg uit waarom Heiko’s opa na de invasie van het Japanse leger krijgsgevangene werd gemaakt. 
 A2: Wat gebeurde er met Heiko’s oma en haar kinderen toen de oorlog in Nederlands-Indië uitbrak?
B) Waarom werden er Stadswachten opgericht en waar moest je je melden?
C) Ga naar de website ‘Javapost’: tinyurl.com/javapost
 C1: Lees de tekst. Waarom is het Mobilisatie Oorlogskruis aan Heiko’s opa toegekend?
 C2: Hoe houdt Heiko de band met zijn opa die op de Junyo Maru omkwam, in ere?
D) Ga naar de website ‘Dodenakkers’: tinyurl.com/dodenakkers
  D1: Welke grote scheepsramp staat bekend als de grootste scheepsramp volgens dit artikel? Hoeveel meer  

        personen verdronken daarbij dan bij de scheepsramp met de Junyo Maru?
 D2: Binnen hoeveel minuten zonk de Junyo Maru?
 D3: Hoe hebben de drenkelingen die in zee terechtkwamen kunnen overleven?

http://tinyurl.com/javapost
http://tinyurl.com/dodenakkers
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ACHTERGROND
Nadat in Europa de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, werd de oorlogsdreiging 
in Nederlands-Indië steeds groter. Heiko’s grootvader meldde zich vrijwillig aan bij de 
Stadswacht die in grote steden, waaronder Jogjakarta, werd opgericht. Hoewel hij 
zijn hele leven als onderwijzer en later als hoofd van een lagere school werkzaam was 
geweest, had deze aanmelding als niet militair een noodlottig gevolg. Na jarenlange 
opsluiting in een krijgsgevangenenkamp is hij op transport gesteld met als 

eindbestemming Sumatra. Nadat Heiko’s grootvader twee dagen met het hellship Junyo Maru onderweg was, vond er een 
scheepsramp plaats die door enkele overlevenden in onderstaand boek is beschreven.

BOEKFRAGMENT
Uit: Scheepsrampen en Jappenkampen. Hendrik Boot, 2020  
(zijn vader Cor Boot overleefde de scheepsramp met de Junyo Maru).

OVERLEVENDEN VERTELLEN
“Tegen half zes vindt er plotseling midscheeps een hevige explosie plaats, onder de brug. Er gaat een rilling door het schip. 
Op het achterschip zien ze mensen, lichaamsdelen, metaalscherven, planken en balken door de lucht vliegen, tot boven de 
brug uit. De eerste gedachte is dat er een ketel ontploft is. Er storten twee laadbomen omlaag op een luik en de bagage gaat 
schuiven. Het water stroomt meteen de machinekamer in.
De kapitein roept via de luidsprekers om: “Be quiet, breakdown engines” om de rust te herstellen. Weer klinkt er een enorme 
explosie. Het is nu wel duidelijk dat het schip door twee torpedo’s aan stuurboord is getroffen. De sirenes beginnen te gillen.
Bij de ontploffing na de inslag zijn meteen honderden mensen omgekomen. Stellingen stortten als een kaartenhuis in en velen 
raakten eronder bedolven. Uit de ruimen klinkt het schreeuwen van angst en pijn van de gewonden. Het is vechten om naar de 
smalle ladders te komen. Aan dek is het een chaos. Het schip blijft eerst nog horizontaal, waardoor ze niet door hebben hoe 
snel het zinkt. De eersten waren al overboord gesprongen. Dan begint het naar bakboord over te hellen en zakt het dek tot de 
waterlijn. Je hoeft niet eens te springen, het schip ligt zo diep dat je je zo de zee in kunt laten zakken.
Langzaam komt de voorsteven steeds verder omhoog en zakt de achtersteven weg. Op de bak van het voorschip drommen 
de romoesha’s samen met anderen die niet durven te springen, omdat ze niet kunnen zwemmen. Iedereen probeert zich 
aan iets vast te klampen. Het zal geen redding meer bieden. Onvermijdelijk zullen ze met het schip de diepte in gaan.
Kijkend naar het schip zien de mannen het breken. Nog steeds hangen er trossen romoesha’s aan. Als de punt verder stijgt 
beginnen ze naar beneden te vallen. Overal in het water drijven stukken wrakhout en een lading met drenkelingen ertussen. 
De kiel komt boven water, het schip kantelt wat en al snel zinkt het schip bijna rechtstandig de diepte in. Het gillen van de 
scheepsfluit stopt. Een ketel ontploft met een huizenhoge spuiter. De zee sluit zich boven het schip. Twintig minuten heeft 
het geduurd. Het is nauwelijks te bevatten dat kort ervoor nog zoveel man levend aan boord waren en het grootste deel mee 
de diepte in verdwijnt.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Waardoor werd de Junyo Maru getroffen en welk deel van het schip werd getroffen?
B) Wat is de reden dat er zoveel romoesha’s (Indonesische dwangarbeiders) verdronken?
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/mrxcvfp8
 C1: Hoeveel opvarenden waren er in totaal aan boord en hoeveel van hen hadden de Nederlandse nationaliteit?
 C2: Waarnaar was de Junyo Maru onderweg en hoeveel gevangenen ongeveer hebben Kamp 3 bereikt?
D) Ga naar de website ‘NPO Andere Tijden’: tinyurl.com/npo-AT
 Lees de tekst onder de kopjes ‘De onderzeeboot’ en ‘Redding’.
 D1: Welke opdracht hadden de geallieerden ontvangen voor het geval dat ze een Japans vrachtschip ontdekten?
 D2: Waardoor hadden de geallieerden kunnen weten dat er krijgsgevangenen aan boord waren?
 D3: Hoe heeft een groep drenkelingen de scheepsramp kunnen overleven en welke regel had de Japanse bezetter?

HEIKO ROELF ROELFSEMA    
geboren in 1891 in Leeuwarden, † 1944

Niveau 1Lesbrief 1  
N I V E A U  1

http://tinyurl.com/mrxcvfp8
http://tinyurl.com/npo-AT
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TRADITIE
Mijn grootvader Heiko Roelf Roelfsema werd op 2 april 1891 in 
Leeuwarden geboren. Volgens onze familietraditie werd de oud-
ste zoon naar zijn grootvader vernoemd, vandaar dus ook mijn 
naam, Heiko. Hij ging naar de Kweekschool en kon daarna in 
1911 als onderwijzer aan de slag. Omdat er in het onderwijs nau-
welijks vaste banen waren, kreeg mijn grootvader bijna jaarlijks 
een nieuwe standplaats om als onderwijzer Lagere School voor 
de klas te staan. Op zijn 26e verloofde hij zich met de onderwij-
zeres Fré Ellerbroek. In haar verlovingsring werden zijn initialen 
‘H.R.R.’ en ‘1918’ gegraveerd en zoals toen gebruikelijk was, 
werd er een officiële verlovingsfoto gemaakt. Na hun huwelijk in 
1919 vestigden zij zich in Sneek, waar de eerste zoon Roelf Geert 
werd geboren, die tot hun grote verdriet slechts drie maanden 
leefde. Hun tweede zoon, later mijn vader, kreeg dezelfde naam 
als zijn overleden broertje: Roelf Geert. Hij werd in 1921 geboren 
op 18 september; later zou dat een zeer beladen datum worden. 
Mijn grootvader kreeg in dat jaar een vaste baan en werd hoofd 
van de Openbare Lagere School in Frederiksoord en voorzitter 
van de plaatselijke toneelvereniging, want toneelspelen was zijn 
passie. In 1924 kreeg mijn vader een zusje, Fré, maar ze noem-
den haar Zus. In die jaren was er grote armoede in Nederland; 
het was crisistijd. Mijn grootvader, inmiddels 32 jaar, wilde meer 
dan lesgeven aan een kleine dorpsschool.

TROPENJAREN
In Nederlands-Indië was er grote vraag naar onderwijzers. Indië 
bood een kans op een beter leven met meer zekerheid en was 
extra aantrekkelijk omdat je vanwege ‘tropenjaren’ eerder met 
pensioen kon, want elk jaar dat je in de tropen werkte, telde dub-
bel. Dit hield in dat mijn grootvader nog slechts tweemaal een 
periode van zes jaar in Indië hoefde te werken en tussendoor ook 
nog recht had op een schooljaar lang verlof in Nederland. Hij 
kon dan al in de zomer van 1940, op zijn 49e, met pensioen. Na 
deze ingrijpende beslissing en met dit plan vertrok het gezin in 
1927 met het schip Prins der Nederlanden naar Indië. Onder-
weg, vlak bij Egypte, voelde mijn grootmoeder, inmiddels zes 
maanden zwanger, zich opeens beroerd. De scheepsarts, die een 
blindedarmontsteking vermoedde, besloot dat ze in Port Saïd 
naar het ziekenhuis moest. De diagnose klopte gelukkig niet; het 
ongeboren kind was alleen onrustig. Helaas moesten ze een week 
wachten op de volgende boot naar Batavia. De standplaats werd 
Jogjakarta op Midden-Java, waar ze een groot huis met een 
mooie tuin betrokken. Drie maanden later werd zoon Geert ge-
boren. Mijn grootvader werd onderwijzer aan de Neutrale Euro-
pese Lagere School. Grootmoeder werkte als onderwijzeres van-
uit huis en verzorgde daar op afstand, per post en radio met de 
zogenaamde Clerkx-methode, het schriftelijk thuisonderwijs 
voor de kinderen die op plantages en ondernemingen te ver van 
scholen woonden.

HEIMWEE
Er braken fijne jaren aan, waarin het gezin genoot van de uit-
stapjes met de auto en wandelingen in de koele bergen. De kin-
deren zwommen dagelijks in het plaatselijke zwembad en slopen 
regelmatig tijdens het verplichte rustuurtje na de lunch naar bui-
ten om te voetballen. Ze hadden het goed en na zes jaar konden 
ze eindelijk op verlof naar Nederland. Voordat ze aan boord van 
de Sibajak gingen, vierden ze in een hotel in Batavia de 12e ver-
jaardag van mijn vader. Na zes weken varen genoten ze van ok-
tober 1933 tot juni 1934 in Nederland van het weerzien met de 
familie. Ze gingen in Apeldoorn wonen, vlak bij mijn overgroot-
vader Roelfsema, inmiddels weduwnaar, die blij was zijn (klein)-
kinderen te zien. Ze bezochten familie en vrienden en de kinde-
ren gingen naar school. Bij het afscheid wisten ze dat ze na een 
volgende periode van zes jaar definitief naar Nederland zouden 
terugkeren. Met dat vooruitzicht stapte het gezin op de trein 
naar Marseille in Zuid-Frankrijk, waar het schip Dempo lag om 
hen weer naar Indië te brengen. Aan de voet van de Merapi-vul-
kaan, die regelmatig rommelde, werd een nieuw en groter huis 
in Jogjakarta betrokken. Roelf, mijn vader, ging naar de eerste 
klas van de MULO. Mijn grootvader was intussen hoofd van de 
Neutrale Europese Lagere School geworden, maar gaf ook Fran-
se en Duitse les aan de MULO.
Uit hun brieven naar Nederland, die ik pas in 2020 in handen 
kreeg, bleek wel de enorme heimwee naar de familie en het ver-
langen naar hun terugkeer. Wekelijks werd door mijn beide 
grootouders per brief verslag uitgebracht van hun dagelijkse  
leven, maar vooral werd in detail naar het wel en wee van familie 
en vrienden in Nederland geïnformeerd.

EUROPESE TOESTANDEN
Toen bleek dat mijn vader een goede leerling was, werd door  
mijn grootouders de moeilijke beslissing genomen hem op bijna  

HEIKO ROELFSEMA     
Geboren in 1955 in Meppel 
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16-jarige leeftijd in 1937 naar een bevriend gezin in Nederland te 
sturen, waar hij de laatste klassen van het Gymnasium zou gaan 
volgen. Het afscheid viel de familie zwaar. Mijn grootvader nam 
vrij en samen maakten ze de zes uur lange treinreis naar Batavia. 
Mijn vader werd persoonlijk aan boord gebracht. Zonder dat va-
der en zoon het wisten, was dit de laatste keer dat zij samen waren, 
nota bene in de haven Tandjong Priok, waar mijn grootvader ze-
ven jaar later zijn laatste laatste, fatale bootreis zou beginnen. 
Ruim voor de definitieve terugkeer naar Nederland, die op 10 au-
gustus 1940 was gepland, werden er voorbereidingen getroffen; 
zelfs de opvolger van mijn grootvader was bekend. Mijn groot-
moeder was extra opgelucht dat deze opvolger ook haar schoolad-
ministratie wilde overnemen, inclusief de veertien grote archief-
kasten met het lesmateriaal. Inmiddels nam ook in Azië de 
oorlogsdreiging toe en vertrokken er steeds meer mensen vanuit 
Indië naar Nederland, bang dat ze anders niet meer terug konden 
keren. Mijn grootvader, lid van de broederloge Odd Fellows, be-
sprak met zijn vrienden ‘de Europese toestanden’. Dankzij grote 
moeite lukte het om tickets voor de overtocht te regelen, hoewel er 
al beperkingen waren voor de hoeveelheid bagage. Net toen ze 
dachten dat alles in kannen en kruiken was om te vertrekken, 
bombardeerden de Duitsers op 10 mei 1940 Rotterdam. Neder-
land zou vijf dagen later, op 15 mei, al capituleren. Meteen werd 
duidelijk dat de terugkeer er niet meer inzat en de oorlog al hun 
plannen doorkruiste. De brief die de familie in Nederland eind 
april 1940 nog had ontvangen, zou de laatste brief van mijn groot-
ouders zijn die aankwam. Hierdoor kwam er een definitief einde 
aan het intensieve contact tussen de familieleden in Indië en Ne-
derland.

DE JAPANSE BEZETTING
Ook in Nederlands-Indië werd de oorlogsdreiging steeds groter. 
Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd steeds 
breder ingezet en in de grote steden werden Stadswachten opge-
richt om een mogelijke Japanse opmars te helpen stoppen. Vrijwil-
ligers konden zich tot hun 50e aanmelden. Mijn grootvader, in-
middels 49 jaar, voelde zich dus ook geroepen. Zonder enige 
militaire ervaring werd hij na een basistraining tot sergeant 1e 
klasse bevorderd. De scholen bleven open, maar na de Japanse 
aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor (Hawaii), op 
7 december 1941, namen de mobilisatie-activiteiten toe. 
Op 8 maart 1942 capituleerde Nederlands-Indië en werden alle 
militairen van het KNIL gevangengenomen. De leden van de 
Stadswacht, onderdeel van het KNIL en gekleed in militaire uni-
formen, werden ook gevangengezet. Iedereen met een militair 
uniform werd door de Japanse bezetter als vijand beschouwd. In 
Jogjakarta kwam mijn grootvader met de vele andere gevangenen 
in het HBS-schoolgebouw terecht. Dagelijks ging mijn grootmoe-
der met de kinderen bij hem langs en nam ze eten voor hem mee. 
De Japanse bezetter liet dit vier weken toe; daarna was bezoek ver-
boden. Mijn grootmoeder kon toen alleen nog maar proberen om 
door het hek heen een glimp van haar man op te vangen. 

UIT ELKAAR GERUKT
Begin juli 1942 werden de gevangenen naar Bandoeng, 400 kilo-
meter verderop, verplaatst. Het contact was toen definitief verbro-
ken. De Europese vrouwen en kinderen mochten hun wijk niet 
meer uit en door de omheining voelden zij zich gevangen. Na een 
paar maanden volgde plotseling het bericht dat alle Europese vrou-
wen en kinderen zich op het voetbalveld moesten verzamelen en 
slechts ‘lijfstukken’ en één koffer mochten meenemen. Eind de-
cember 1942 kwamen ze met z’n drieën in het interneringskamp 
Ambarawa 6 terecht, 130 kilometer noordelijker, waar ze 2,5 jaar 
volledig geïsoleerd waren van de buitenwereld en onder mensont-
erende omstandigheden moesten zien te overleven. 
Heel soms mochten de geïnterneerde burgers in de kampen en de 
krijgsgevangenen een gecensureerde kaart naar familie versturen. 
Eind 1943 ontving mijn grootmoeder een kaart van haar man – het 
zou zijn laatste zijn – verplicht in het Maleis geschreven en met 
zinnen zoals ‘Ik heb goed werk en krijg loon’ en ‘Ik krijg voldoende 
te eten’. Hij wenste zijn gezin tot slot een gelukkig Nieuwjaar. Zo 
wisten ze wel dat hij nog in leven was. 
Begin 1944 moesten zestienjarige jongens kamp Ambarawa 6 ver-
laten; in de ogen van de Japanners waren zij volwassenen. Mijn 
grootmoeder kreeg een vreselijke aankondiging: ook haar zoon 
Geert, net zestien jaar, werd van zijn moeder en zus gescheiden en 
kwam in een mannenkamp in Bandoeng terecht. Hij was al ernstig 
verzwakt door allerlei tropische ziektes, maar door het slechte eten 
lag hij voornamelijk in het kamphospitaal. Als het even iets beter 
ging, moest hij met andere jongens de lichamen van overleden ge-
vangenen begraven.
Ondertussen moest mijn vader, die na zijn eindexamen met een 
studie Nederlands was begonnen, in 1943 zoals alle studenten in 
Nederland een loyaliteitsverklaring tekenen die de Duitse bezetter 
had ingevoerd. Hierin beloofde je dat je je onthield van iedere te-
gen het Duitse Rijk gerichte handeling. Hij weigerde dit, dook on-
der in Sneek en ging in het verzet.

SLECHT NIEUWS 
Nadat begin augustus 1945 door de Amerikanen twee atoombom-
men op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki waren gegooid, 
capituleerde de Japanse regering op 15 augustus 1945 en was de 
oorlog in Azië voorbij. Geert ontsnapte uit het kamp en ging op 
zoek naar zijn familie. Hij belandde in Batavia, waar het Rode 
Kruis naamlijsten van krijgsgevangenen had opgesteld. Daar ont-
dekte hij dat zijn vader met ruim 5.600 van de 6.500 opvarenden 
op 18 september 1944, op de verjaardag van Roelf, was omgeko-
men tijdens een scheepsramp met het Japanse vrachtschip Junyo 
Maru. De krijgsgevangenen en romoesha’s (Indonesische dwangar-
beiders) waren onderweg vanuit de haven Tandjong Priok in Bata-
via naar Sumatra, waar zij moesten meehelpen met de aanleg van 
de Pakan Baroe-spoorweg. Geschokt door dit vreselijke bericht 
verborg Geert zich, zwak als hij was, 400 kilometer lang in een 
trein, staande tussen twee treinwagons, om zo terug te keren naar 
Ambawara. In het kamp vond hij zijn moeder en zus terug, aan wie 
hij het slechte nieuws overbracht. Mijn grootmoeder woog nog 
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maar 40 kilo en was ernstig verzwakt, en zus Fré was door de Ja-
panners zwaar mishandeld en misbruikt. Zij konden dit bericht 
nauwelijks aan. 
Mijn vader, die de gehele oorlogsperiode in Nederland verbleef, 
werd in april 1945 door de Canadezen in Sneek bevrijd. Hij meld-
de zich direct bij het leger om overgebracht te worden naar Enge-
land, om daar bij de Royal Air Force (RAF) als piloot opgeleid te 
worden met het plan Indië te helpen bevrijden. De capitulatie van 
Japan, een paar maanden later, maakte dit plan overbodig. Eind 
oktober ontving mijn vader na vijf jaar stilte de eerste brief van zijn 
moeder, met deels vreselijk nieuws: zijn vader was omgekomen. 
Maar ook met deels verheugend nieuws: zijn moeder, broer en zus 
leefden nog.
De bevrijding in Indië ging over in een felle onafhankelijkheids-
strijd van de Indonesiërs tegen de Nederlandse overheersing van 
voor de oorlog. De Japanse bezetter, eerst de vijand, bewaakte nu 
het vrouwenkamp tegen de revolutionairen. Pas begin 1946 lukte 
het mijn grootmoeder met de twee kinderen te vluchten en werd 
het gezin gerepatrieerd  (teruggebracht naar het vaderland) met 
het schip Johan van Oldenbarnevelt. In Nederland vond na bijna 
negen jaar de hereniging met mijn vader en de familie plaats.

VERTEL JE VERHAAL 
Van jongs af aan wilde ik meer te weten komen over mijn groot- 
vader, niet alleen over zijn laatste oorlogsjaren, maar ook over zijn 

leven in Nederland en Indië voor 1940. Logisch, vond ik: tenslotte 
was ik zijn oudste kleinzoon en droeg ik zijn naam. Maar mijn 
oma en haar kinderen, ook mijn vader, zwegen. Na de terugkeer in 
1946 begon het grote zwijgen tot hun dood. Ik noemde dit ‘het 
familiegeheim’ waardoor mijn levensverhaal incompleet zou blij-
ven. Er ontbrak een belangrijk gedeelte van mijn voorgeschiede-
nis. Vele nabestaanden zoals ik overkwam hetzelfde. Door de oor-
logstrauma’s werd er niets verteld, zelfs niet over de leuke tijden. 
Het zou later het ‘Indisch zwijgen’ worden genoemd. 
Op een dag in 2005, ik was inmiddels 50 jaar, bezocht ik mijn ern-
stig zieke tante Fré, mijn vaders zus. Zij vroeg mij de volgende dag 
terug te komen; ze wilde haar verhaal over Indië en haar vader, 
mijn opa, aan mij vertellen, zodat ik eindelijk zou horen wat ik al 
zo lang wilde weten. Opgetogen reed ik naar huis, maar vroeg in 
de ochtend kreeg ik het bericht dat ze een beroerte had gehad en 
in coma lag. Na een week stierf ze; haar verhaal bleef onuitgespro-
ken. In haar kluis vonden we een envelopje: ‘Voor Heiko’ stond 
erop. De verlovingsring, die mijn oma van mijn opa had gekregen 
en die ze door de kampjaren heen had weten te bewaren, rolde 
eruit. Mijn poesaka. Toch nog een kleine tastbare herinnering aan 
mijn grootvader. 

HERDENKEN
In 1987 bezocht ik met mijn vrouw de erebegraafplaats in Loenen 
en ontdekte daar in een kapelletje een bronzen plaquette van de 
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Stichting Junyo Maru, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een zeemansgraf in Zuid-
oost-Azië hadden gevonden. De Junyo Maru was het Japanse 
vrachtschip waarmee mijn grootvader omkwam. In de kapel la-
gen ook gedenkboeken met de namen van de slachtoffers. Voor 
het eerst vond ik de naam van mijn grootvader in een officiële 
bron en thuis belde ik direct mijn vader: “Ik heb opa Heiko gevon-
den!”
Er bleek jaarlijks een herdenking in Loenen plaats te vinden en 
vanaf toen ging ik daar met mijn vader naartoe op 18 september, 
zijn verjaardag, maar ook de dag dat de Junyo Maru in 1944 was 
vergaan. In 2004 werd op Landgoed Bronbeek in Arnhem een 
nieuw monument onthuld, waarmee álle hellships en opvarenden 
worden herdacht. Een mansgroot beeld van een golf lijkt een zin-
kend schip van brons op te slokken, voorzien van de tekst ‘Water 
wast de herinnering niet weg’. Eindelijk kreeg de tragedie van alle 
230 hellships een eervolle herdenkingsplek voor hun slachtoffers 
en nabestaanden. In 2012 werd ik gevraagd om de organisatie van 
de herdenking over te nemen. Een eervolle opdracht die ik aan-
nam. Ik richtte de Stichting Herdenking Slachtoffers van de Japan-
se Zeetransporten in Zuidoost-Azië 1942-1945 (SHSJZ) op. Zo 
houd ik de band met wijlen mijn opa Heiko in ere. Willem Punt 
als oudst overlevende, Aarnout Loudon als eerste generatie nabe-
staande en de 12-jarige Marijn Nusteling (derde generatie) ont-
hulden in 2015 de uitbreiding van het monument met de ons be-
kende 182 scheepsnamen. In een symbolische zee van blauwgrijze 
steentjes staan de naambordjes van de hellships. De namen zijn  
in zilverkleurige schrijfletters afgebeeld, die in de zon als witte  
kuiven van de golven in een eindeloze zee oplichten. 

ERKENNING
In datzelfde jaar 2015 ontving opa Heiko, 71 jaar na zijn dood, 
postuum (na overlijden) het Mobilisatie Oorlogskruis (MOK) als 
erkenning voor zijn moed en dapperheid. Mijn vader, inmiddels 
93 jaar oud, nam de medaille en ministeriële oorkonde in ont-
vangst, een bewijs van waardering voor de vrijwillige indiensttre-
ding en het brengen van het hoogste offer door mijn grootvader. 
Vrijwel de hele Roelfsema-familie was aanwezig en was hiervan 
getuige. 

DE CIRKEL IS ROND
Als voorzitter van de SHSJZ zet ik mij in voor de jaarlijkse herden-
king en laat ik alle nabestaanden van de hellships voelen dat wij 
één grote familie zijn met één gemeenschappelijk verhaal: de 
hellships-tragedie. Ikzelf voel me sterk verbonden met Willem 
Punt* als overlevende van de ramp met de Junyo Maru, maar ook 
met Aarnout Loudon*, die door dezelfde ramp zijn vader verloor. 
Pas in 2013 hebben Aarnout en zijn broer Francis door hun ont-
moeting met Willem Punt, tijdens de herdenking, de ware toe-
dracht van hun vaders dood te horen gekregen. Willem kon als 
overlevende en ooggetuige precies vertellen wat er was gebeurd 
nadat hij en Hugo Loudon in eerste instantie de torpedering van 
de Junyo Maru hadden overleefd. Een bijzonder en emotioneel 

moment, waarbij het door mij heen schoot: was er ook nog maar 
iemand die mijn grootvader had gekend en meer over hem had 
kunnen vertellen. Hoewel dat nu 77 jaar later onmogelijk is gewor-
den, kon ik door de herdenkingen wel verhalen van anderen ho-
ren, zoals die van Willem Punt (pagina 41) en Alex Bloem (pagina 
57). Door deze verhalen en vriendschappen kon ik toch een deel 
van de leemtes in mijn eigen levensverhaal opvullen, waarbij ik 
alsnog een beeld heb gekregen van vooral die laatste jaren van 
mijn grootvader.
Tot mijn verbijstering vond ik in 2020, na ruim zestig jaar met een 
niet verteld verhaal geleefd te hebben, onder in een doos van mijn 
vader een map met 299 brieven. Deze brieven waren door mijn 
grootouders vanaf 1927 tot 1940 vanuit Indië naar grootmoeders 
broer, mijn oudoom Herman, verstuurd. Na mijn vaders overlij-
den in 2016 was deze doos ongeopend bij mij op zolder beland. 
Hoewel mijn vader deze brieven al sinds 2000 in zijn bezit had, 
had hij mij er nooit over verteld en bleek opnieuw hoe krachtig het 
‘Indisch zwijgen’ had doorgewerkt. Maar op die dag, in 2020, zag 
ik voor het eerst het handschrift van mijn grootvader, las ik details 
over zijn leven en werd er een tipje van de sluier van zijn persoon-
lijkheid opgelicht. Daardoor kan ik nu pas dit vastgelegde verhaal 
in het boek De lange reis van de poesaka doorgeven. De erfenis van 
mijn grootouders is eindelijk wat groter geworden en de ring en 
hun foto hebben een context gekregen, zodat het nu ook mijn ver-
haal is. Dit verhaal is vanaf nu mijn poesaka, samen met de verlo-
vingsring en bijbehorende foto.

* In september 2021 overleden Willem Punt en Aarnout Loudon 
kort na elkaar rondom de herdenking. Lees hun verhaal op pagina 
41 en pagina 33.

NAWOORD
Kort voor de publicatie van dit boek vernam Heiko van zijn nicht 
Marianne uit Australië, dochter van tante Fré, dat hun groot-
moeder jaren na de oorlog een brief had ontvangen van een oud- 
collega-onderwijzer van opa in Jogjakarta. Die had ook op de 
Junyo Maru gezeten en had zich na de torpedering vastgeklampt 
aan een stuk hout en in zee rondgedreven. Daar had hij haar man 
gezien, hangend aan een plank. Ze hadden elkaar herkend en 
toegeroepen, maar verloren elkaar uit het oog. Heiko’s aanname 
dat zijn opa met het schip ten onder was gegaan, klopt dus niet. 
Hij had zich wél gered en moet daarna zijn verdronken. Zoals 
Heiko benadrukt: “Na 67 jaar loopt het verzwegen verhaal in 
mijn familie voor mij toch anders af. Weer een bewijs dat over je 
verleden blijven spreken nog steeds zinvol is.”
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AARNOUT EN FRANCIS  
LOUDON 
geboren in 1936 en 1938 in Den Haag, 

Aarnout † 2021

Boek: 
Een zware verantwoordelijkheid 
(pagina 33)  

THEMAWOORDEN
•  STADSWACHT  
•  WIJKKAMP  
•  INTERNERINGSKAMP VROUWEN  
•  GEVANGENIS  
•  TORPEDERINGEN  
•  ZEEMANSGRAF  
•  WEDUWE  
•  HERDENKEN 

Niveau 1Lesbrief 2  
N I V E A U  2

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de reden waarom Nederlanders en een gedeelte van de Indo-Europeanen in wijkkampen en  
    burgerinterneringskampen terechtkwamen.
•  Kan vertellen hoe het leven er in de interneringskampen van de vrouwen en kinderen uitzag.
•  Kan verklaren waarom burgers gevangen werden genomen en in de gevangenis terechtkwamen.
•  Kan uitleggen waarom een groot aantal krijgsgevangenen tijdens zeetransporten overleed. 

THEMA : JAPANSE BURGERINTERNERINGSKAMPEN – VROUWENKAMPEN 
Door de capitulatie van Nederlands-Indië op 8 maart 1942 kwam het land volledig onder Japans militair bestuur. Japan streefde 
naar een groot-Aziatische welvaartssfeer onder Japanse leiding. Alles wat westers was, werd in de ban gedaan. De Japanse 
jaartelling werd ingevoerd, de Nederlandse taal en vlag werden verboden en alle Nederlandse en Europese scholen werden 
gesloten. Nadat de mannen in gevangenissen of kampen opgesloten waren of als dwangarbeider tewerkgesteld, werden 
vrouwen en kinderen van Europese afkomst in wijkkampen geplaatst. Door de oorlog veranderde het leven totaal en wist je niet 
wat er zou gebeuren. Het was een groot contrast met het vooroorlogse leven. 
Na een aantal maanden werden de vrouwen en kinderen overgebracht naar burgerinterneringskampen in de binnenlanden, 
afgescheiden van de buitenwereld. Twee keer per dag werd appèl gehouden, waarbij iedereen geteld werd en je voor de Japanse 
kampleiding moest buigen. De vrouwen moesten onder zware omstandigheden leven zonder hygiëne of privacy. Er was een 
voortdurende angst voor lichamelijk geweld en een groot gebrek aan voedsel en medicijnen. Stekende insecten en ongedierte 
zorgden elke dag voor extra overlast. Doordat men dicht op elkaar woonde zonder de nodige schoonmaakmiddelen, braken er 
regelmatig epidemieën uit. Je wist nooit wat de dag van morgen zou brengen.
Op basis van afkomst werd beslist wie werd geïnterneerd. Een gedeelte van de Indo-Europeanen die buiten de kampen 
verbleven, de buitenkampers, koos soms vrijwillig voor het kamp, waar zij zich veiliger voelden. In de loop der jaren raakten de 
geïnterneerden ernstig ondervoed en verzwakt. Naar schatting zijn tijdens de Japanse bezetting circa 100.000 vrouwen, mannen 
en kinderen in burgerkampen in Nederlands-Indië geïnterneerd geweest.

LEES HET VERHAAL VAN AARNOUT EN FRANCIS OP PAGINA 33 EN BEANTWOORD  
DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Wat waren de taken van de Stadswacht?
 A2: Waarom kwam Hugo Loudon in een krijgsgevangenenkamp terecht en niet in een burgerinterneringskamp?
B) B1: Wat gebeurde er vanaf najaar 1942 met Aarnout en Francis en hun moeder? 
 B2: Waarom is het bijzonder dat het bronzen paard niet is kwijtgeraakt tijdens de oorlogsjaren?
C) Ga naar de website ‘NPS De Oorlog’: tinyurl.com/oorlog
 Bekijk het filmpje  ‘Vrouwenkamp Tjideng bij Batavia’ en lees de tekst.
 C1: Beschrijf hoe het leven van de vrouwen en kinderen eruitzag tijdens de oorlogsjaren.
 C2: Hoe was in het algemeen de houding van de Nederlandse vrouwen?
D) Ga naar de website ‘NOS’: tinyurl.com/tjideng
 D1: Lees de tekst. Hoe wordt de ellende in kamp Tjideng door kampcommandant Sonei verergerd? Noem minimaal twee oorzaken.
 D2: Wat gebeurde er met volle maan en hoe nam Sonei afscheid van kamp Tjideng?

http://tinyurl.com/oorlog
http://tinyurl.com/tjideng
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ACHTERGROND
Hugo Loudon was in Nederland geboren en getogen. Voor de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak, was hij werkzaam bij het ministerie van Koloniën in Den Haag. Vanaf eind 
1938 werd hij aangesteld als ambtenaar bij de Algemene Secretarie van de 
gouverneur-generaal, de hoogste bestuurder in Nederlands-Indië. Zijn gezin 
verhuisde mee naar Java. Na de aanval van 7 december 1941 op Pearl-Harbor, 
verklaarde Nederland op 8 december de oorlog aan Japan. De gouverneur-generaal 

kondigde de algehele mobilisatie af. Hugo Loudon meldde zich aan bij de Stadswacht om de orde in de stad te helpen 
handhaven. Na de capitulatie van Nederlands-Indië op 8 maart 1942 werden alle leden van de Stadswacht, die onder het KNIL 
(Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) vielen, door de Japanse overheersers gevangengenomen.

BOEKFRAGMENT
Uit: Survivor. Junyo Maru & Pakan Baroe. Willem Punt & Nicola Meinders, White Elephant Publishing, 2019.

“We liepen inderdaad naar een kade, waar het schip Junyo Maru lag afgemeerd. Het was een roestig, verwaarloosd wrak. 
Veel mensen raakten in paniek bij het idee dat ze aan boord moesten. Zij wisten ook wel dat op zee overal werd gepatrouil-
leerd door onderzeeërs, die op elk vijandelijk schip schoten. Het lag voor de hand dat wij op zo’n enorm vrachtschip bij uit-
stek een doelwit zouden zijn. 
Aan boord werden de mensen letterlijk de ruimen in geschopt, om ze zo diep mogelijk in de romp van het schip te jagen. 
Omdat het met pakweg 40 graden Celsius bloedheet was en er nauwelijks enige ventilatie in die overvolle ruimen was, vielen 
er mensen flauw. Anderen werden bang of claustrofobisch. Ze probeerden te rouleren met de mensen aan dek, maar dat 
ging helemaal niet. Elk van die drie ruimen had slechts één smalle trap. Beneden was iedereen aan het duwen en trekken 
om bij die trap te komen. Mensen deden alles wat ze konden om aan de ellende beneden te ontsnappen.
Op 18 september 1944 voeren we ter hoogte van Bengkoelen. Het was drie uur ’s middags toen ergens midscheeps een flinke 
explosie plaatsvond. Toen was er plotseling een nieuwe explosie, deze keer recht onder mijn voeten. Er heerste paniek en 
iedereen was al verzwakt door het gebrek aan eten, drinken en medicijnen. Aan dek werd iedereen gek van angst. In blinde 
paniek sprongen tal van mensen zonder na te denken van boord. Veel ongelukkigen kwamen echter in het water terecht in 
de buurt van de gaten die de torpedo’s hadden geslagen. Daar werden ze door de kracht van het binnenstromende water 
meteen het ruim weer ingezogen.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Leg uit waarom veel krijgsgevangenen in paniek raakten toen ze aan boord gingen van de Junyo Maru.
B) Wat gebeurde er op 18 september 1944 volgens overlevende Willem Punt, zoals hij dit in bovenstaand boekfragment heeft beschreven? 
C) Ga naar de website ‘Rijksoverheid’: tinyurl.com/zeetransport
 C1: Lees het artikel. Hoeveel krijgsgevangenen zijn er tussen 1942 en 1945 over zee vervoerd? 
 C2: Wat wist Willem Punt te vertellen over Hugo Loudon en wat betekende dit voor zijn zonen Aarnout en Francis? 
D) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/japanse
 D1: Hoeveel hellships zijn er in totaal in 1944 vergaan inclusief het schip dat op 27 december vertrok? 
 D2: Klik op ‘Junyo Maru’ (16-09-1944). Hoeveel gevangenen waren er in totaal aan boord en hoeveel mannen zijn er omgekomen?
 D3: Hoeveel krijgsgevangenen en Javaanse romoesha’s hebben de scheepsramp met de Junyo Maru overleefd?

HUGO ALEXANDER LOUDON
geboren in 1908 in Den Haag, † 1944

Niveau 1Lesbrief 2  
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INDIË ZIT IN DE GENEN 
AARNOUT: Mijn vader Hugo Alexander 
Loudon, geboren in 1908 in Den Haag, was 
een achterkleinzoon van de verre voorvader 
Alexander Loudon uit Schotland. Deze 
voorvader, geboren in 1789 in Tannadice, 
kwam in 1811 met de Engelse vloot onder 
Admiraal Robert Stopford op Java aan. Ne-
derland viel op dat moment onder Frans 
gezag. Engeland was in oorlog met Frank-
rijk en bezette de Nederlandse kolonie. De 
Engelse tussenbestuurders hebben de be-
stuursstructuur van de Nederlanders over-
genomen. In 1816 werd Java weer onder 
Nederlands gezag gebracht. Alexander Lou-
don bleef, trouwde met een Nederlandse 
vrouw, Susanna Gaspardina Valck, en werd 
resident van Banjoewangi en waarnemend 
resident van Semarang. Hij werd daarna 
suiker- en indigofabrikant en liet zich in 
1824 naturaliseren tot Nederlander, zodat hij het recht kreeg op de 
suiker- en indigoplantages die hij exploiteerde.
Hun zoon James, die net als de overige kinderen in Nederland had 
gestudeerd, werd in 1872 gouverneur-generaal van Neder-
lands-Indië en werd in 1884 in de adelstand verheven. Vanaf dat 
moment mocht mijn overgrootvader de titel jonkheer dragen.
FRANCIS: Ook onze grootvader Hugo Loudon ging naar Neder-
lands-Indië, waar hij als ingenieur op Sumatra naar oliebronnen 
zocht. Hij was een van de eerste oprichters van de KNPM, het la-
tere Shell.
AARNOUT: De jeugdjaren van mijn vader en zijn oudere broers 
James en John speelden zich af in het huis Voorlinden, dat mijn 
grootvader na zijn terugkeer in Nederland in 1912 in Wassenaar 
had laten bouwen. 
In 1935 trouwde mijn vader met Henriëtte Arnoldine Snouck 
Hurgronje, wier voorvader in 1843 in de adelstand verheven werd. 
James, die groot paardenliefhebber was, gaf mijn vader een bron-
zen paard als huwelijkscadeau. Toen ik ongeveer twee jaar oud was 
en mijn broertje Francis zes maanden, vertrok ons gezin eind 1938 
naar Nederlands-Indië. 

JEUGDJAREN
FRANCIS: We vestigden ons in Buitenzorg, waar mijn vader start-
te als ambtenaar bij de Algemene Secretarie van de gouverneur-ge-
neraal, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. In Nederland had hij 
bij het ministerie van Koloniën gewerkt en waarschijnlijk was hij 
veelbelovend en versnelde deze functie zijn carrière. Hij werkte 
nauw samen met de gouverneur-generaal, die de hoogste bestuur-
der van Nederlands-Indië was. In 1940 nam de Japanse oorlogs-
dreiging toe en verhuisden wij met het gezin van de gouver-

neur-generaal naar de hoofdstad 
Batavia, het huidige Jakarta.
AARNOUT: Om het huis zat een gale-
rij en een grote tuin met een kooi vol 
parkieten en mooie kaketoes. We haal-
den graag streken uit en mijn broertje 
en ik vochten regelmatig, tot grote 
wanhoop van onze baboe (kinderjuf-
frouw). Op een dag gingen we kip eten 
en werd de kippen de kop afgehakt. Ze 
werden in een soort put bewaard. Wij 
tilden toen de deksel van de put, zodat 
ze eruit sprongen en door de tuin ren-
den zonder kop.
Rond mijn vijfde zat ik voor het eerst 
op een paard tijdens een bezoek aan 
een theeplantage, niet wetende dat het 
bronzen paard een belangrijke rol in 
mijn verdere leven zou spelen. 

OORLOG
AARNOUT: Na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 
1941 meldde mijn vader zich bij de Stadswacht, die als Nationale 
Reserve in 1942 werd opgericht om orde en rust te handhaven en 
de bevolking een veilig gevoel te geven. Dat is een van mijn laatste 
herinneringen aan hem, marcherend als lid van de Stadswacht tij-
dens een defilé. Ik zwaaide naar hem, maar hij moest in de hou-
ding blijven en kon niet terugzwaaien.
Op 8 maart 1942 bezette Japan Nederlands-Indië en brak de oor-
log uit. Vader werd door de Japanners samen met de andere stads-
wachters voor de keuze gesteld of hij als militair of als burger be-
schouwd wilde worden. Hij koos ervoor als militair behandeld te 
worden in plaats van als burger in een interneringskamp terecht te 
komen, want hij dacht als krijgsgevangene een betere behandeling 
van ‘de Jap’ te krijgen. 
FRANCIS: Over de Conventie van Genève (verdrag betreffende 
de behandeling van krijgsgevangenen) hadden de Jappen nog 
nooit gehoord. De hele Stadswacht heeft ervoor gekozen als mili-
tair behandeld te worden. Vader belandde met vele andere be-
stuurders die bij de Stadswacht gezeten hadden, in het krijgsge-
vangenenkamp Struiswijk in Batavia. Uiteindelijk zat die hele 
groep in september 1944 op het schip Junyo Maru; ze werden naar 
Sumatra getransporteerd om als dwangarbeiders aan de spoorweg 
Pakan Baroe te werken. 
Commandant Van Karnebeek was de enige die achterbleef. In het 
dagelijkse leven was hij directeur van een Amerikaanse oliemaat-
schappij geweest en had hij een belangrijke positie in de olie-in-
dustrie in Indië gehad. In vredestijd had Van Karnebeek nog met 
Japan onderhandeld over oliezaken. Voor de oorlog was zijn vader 
minister van Buitenlandse Zaken geweest. In 1921 was zijn vader 
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EEN ZWARE VERANTWOORDELIJKHEID
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gastheer van kroonprins Hirohito, de latere keizer, tijdens diens 
staatsbezoek aan Nederland. Onder voormalig geïnterneerden 
doet het verhaal de ronde dat Van Karnebeek jr. in 1921 als 17-ja-
rige oudste zoon prins Hirohito de hand heeft geschud. Het schijnt 
dat de Japanners die hem in Struiswijk bewaakten dit wisten, 
waardoor hij groot aanzien had. Van Karnebeek heeft hierdoor 
geweldig veel voor de gevangenen kunnen regelen, waaronder stu-
dieboeken. Zijn zoon Dick zat met ons in het kamp en was mijn 
oudste vriendje.
AARNOUT: Vanaf het najaar werden wij gevangengezet in een 
wijkkamp, een buitenwijk in Batavia die omringd was door een 
hek en bewaakt werd door Japanners. Je mocht alleen meenemen 
wat je zelf kon dragen. Mijn moeder wist hoe erg mijn vader ge-
steld was op het bronzen paard. Regelmatig had hij het vastgepakt 
en ernaar gekeken. Zij gaf mij de verantwoordelijkheid voor dit 
beeld. Ik moest ervoor zorgen dat het na de oorlog weer terug zou 
komen bij mijn vader en nam deze taak heel serieus. 
FRANCIS: Ik kreeg een grote tas die tante Lydia werd genoemd. 
Dat was mijn taak: tante Lydia dragen.

VAN KAMP NAAR KAMP
AARNOUT: We hebben in vier kampen gewoond. In het eerste 
kamp, Kramat, was het nog niet zo slecht. Er woonden 2.000 vrou-
wen met jonge kinderen. Mijn moeder kreeg als een van de sterke 
vrouwen de taak om vuilnis het kamp uit te vervoeren. Het tweede 
kamp heette Tjideng; dit was ook een wijk in Batavia, maar nu 
groter met ruim 10.000 personen, vooral Nederlanders. De regels 
waren strenger. Elke kamer van zo’n huis zat vol met vrouwen en 
kinderen. Als de jongens tien jaar werden, moesten ze naar een 
mannen- of jongenskamp. Het was verboden om les te geven, 
maar soms gaven de moeders stiekem les.
FRANCIS: Ik zie mijn broer nog zitten hoog in boom, terwijl hij 
een boek las. Tot ook die werden afgepakt.
AARNOUT: Regelmatig waren er huiszoekingen. Messen moes-
ten ingeleverd worden. De Jappen waren als de dood dat die grote 
Hollandse vrouwen hen zouden neersteken. In het bronzen beeld 
hadden ze klaarblijkelijk geen interesse. We verveelden ons vaak, 
waardoor er veel werd gevochten. De vrouwen ruilden bij het hek 
stiekem juwelen en andere kostbaarheden met de plaatselijke be-
volking tegen voedsel. Het dagelijkse menu bestond uit een pap 
van Asiameel, die in het kampjargon boeboer atji (stijfselpap) werd 
genoemd. We hadden steeds minder energie en werden vatbaar-
der voor ziektes. 
FRANCIS: Op een dag is moeder opgehaald door de Kempeitai – 
Japanse militaire politie – en ze is maandenlang vastgehouden en 
mishandeld. Ze heeft er nooit iets over verteld, behalve dat ze in 
een gymlokaal van een school gedwongen werd in de ringen in 
vogelnestjesstand met haar armen op haar rug te blijven hangen. 
Tijdens die periode hebben vriendinnen van mijn moeder ons op-
gevangen. Toen ze werd vrijgelaten, haalden wij haar op bij de ge-
vangenis. Ze had voor ons beiden een poppetje gemaakt; dat von-
den wij prachtig. Ze heeft nooit begrepen waarom zij samen met 
mevrouw Van Karnebeek opgepakt was. 

MAANGEK
AARNOUT: De Japanse kampcommandant van Tjideng heette 
Sonei. Met volle maan kreeg hij het in zijn bol. ‘Maangek’ noem-
den wij hem. Dan liep hij midden in de nacht door het kamp en 
hakte met een samoeraizwaard de lijnen door waaraan de vrou-
wen de kleren te drogen hingen. Hij deed verschrikkelijke dingen 
in het kamp, die ik gelukkig niet gezien heb.
Tweemaal per dag moesten we op appél staan en moesten we op 
het commando ‘kiree’ buigen voor de Japanse keizer. ’s Avonds als 
het donker begon te worden, moesten we voor de tweede keer op 
appél. Soms lieten ze ons voor straf tot na middernacht staan. Na 
de oorlog is Sonei ter dood veroordeeld en door een Nederlands 
vuurpeloton geëxecuteerd.

STERKE VROUWEN
AARNOUT: Ons derde kamp heette Tangerang en lag ongeveer 
20 kilometer ten westen van Batavia. De inrichting was spartaans. 
Je had enkel een brits van 90 centimeter voor jezelf. Aan het 
hoofdeinde bewaarde ik de rugzak met de weinige spullen die ik 
had. Het regime werd steeds strenger en ze waren bezig ons uit te 
hongeren. In ons laatste kamp, ADEK, sliepen we in een grote 
schuur. Daar was één bewaker waar we voor omliepen. Uit het 
niets kon hij iets raars doen, zoals kinderen voor straf op hun blo-
te voeten op een gloeiendhete ijzeren plaat bij een brandende ka-
chel zetten.
FRANCIS: We hadden sterke moeders, die niets dramatiseerden 
of hun angst niet toonden, maar deden alsof alles normaal was. 
Daardoor hadden wij ook geen angst. De vrouwen waren sterk en 
erg verstandig, want toen er in de beginperiode kinderziektes uit-
braken – zoals mazelen, waterpokken of rodehond – werd je me-
teen naar díé vriendjes gebracht die het hadden. ‘Dan heb je het 
maar gehad nu je nog sterk bent.’ Zo hebben wij alle kinderziektes 
gehad. Je mocht geen medelijden hebben. Als we honger hadden, 
zei moeder: ‘Ga maar slapen.’ 
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Niveau 2

AARNOUT: Mijn moeder heeft grote invloed op ons gehad door 
te doen alsof het leven in het kamp ‘gewoon’ was, hoewel ze ons 
zag aftakelen. Dat heeft ze al die jaren volgehouden. Daaraan heb-
ben mijn broer en ik het, denk ik, te danken dat we nooit psychi-
sche problemen hebben overgehouden aan onze tijd in de kam-
pen.

EEN AKELIG VOORGEVOEL 
AARNOUT: Dat de oorlog was afgelopen op 15 augustus 1945, 
konden wij merken aan de Jappen; die gingen ons beschermen 
tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders omdat de Ber-
siap was uitgebroken. Buiten het kamp was het niet veilig vanwege 
deze strijders, die het op ons hadden voorzien. En er werd een geit 
geslacht waarvan de Japanners het vlees met ons deelden.
FRANCIS: Moeder lag aan het eind van de oorlog in het zieken-
huis en na de capitulatie van Japan stonden onze bediendes aan de 
poort. De baboe had een grote tros bananen voor ons. Die hebben 
we gelijk naar mijn moeder gebracht. Geallieerde vliegtuigen vlo-
gen laag over het kamp en dropten voedselpakketten. Van de para-
chutestof maakten de moeders kleding voor de kinderen.
AARNOUT: Lady Mountbatten, de vrouw van de Britse bevelheb-
ber Lord Mountbatten, kwam langs en deelde make-up uit aan de 
vrouwen.
FRANCIS: De afgelopen maanden had mijn moeder geen brief-

kaarten meer ontvangen van vader; die mochten tijdens de oor-
logsjaren soms verstuurd worden. Dat gaf haar een akelig voorge-
voel. In november kwamen er Nederlandse officieren naar het 
kamp om mee te delen dat mijn vader was omgekomen bij een 
torpedoaanval tijdens een transport per schip. Dit angstige ver-
moeden had ze dus al. Slechts 35 jaar was hij.
AARNOUT: Nadat we ons laatste kamp ADEK verlieten, konden 
we op de vrachtauto’s meerijden van Gurkha’s (Brits-Indische mi-
litairen), die grote tulbanden op hun hoofd droegen. Voordat we 
met andere families in het paleis van de gouverneur-generaal te-
rechtkwamen, zijn we eerst naar hotel Daendels in Batavia ge-
bracht, waar mijn moeder schoenen voor ons had geregeld. Oom 
John, de oudere broer van mijn vader, die voor Shell in Venezuela 
werkte, had tickets naar Singapore en Amerika voor ons geregeld. 
Op 10 december vierden we mijn verjaardag in Hotel Raffles in 
Singapore en zagen we voor het eerst in ons leven een echte kerst-
boom staan.
FRANCIS: Met een Brits Liberty-vrachtschip, de Glen Bag, die 
24 accommodaties voor passagiers had, voeren we in twee maan-
den naar New York. Onderweg kregen we les van mijn moeder. 
Daarna reisden we drie dagen met de trein naar een tante van 
mijn vader, die met haar Canadese man in Pasadena in Califor-
nië woonde. Dat was een heerlijke tijd, waarin we weer konden 
aansterken.
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VLAGGEN EN WIMPELS
AARNOUT: Op 29 juni 1946 kwamen we op Schiphol aan. Over-
al waren er Hollandse vlaggen en wimpels en wij dachten: dit is 
een feest! We dachten dat ze blij waren dat wij thuiskwamen. Mijn 
moeder legde uit: ‘Nee, je vergist je, het is de verjaardag van prins 
Bernard.’ Voordat ik naar de vijfde klas van de lagere school kon 
gaan en Francis naar de derde, hebben we de hele zomervakantie 
een stoomcursus gekregen. Onder hoge druk werden we klaarge-
stoomd, terwijl we bij onze grootmoeder op Dennendreef in Was-
senaar woonden. De ‘Hollandse’ jongens hadden respect voor ons 
Nederlands-Indische jongens omdat we beter vochten, waarbij we 
gemene trucjes gebruikten.

HERKANSING
FRANCIS: Moeder is na de oorlog in 1947 hertrouwd. Mijn stief-
vader was voor ons fantastisch. Het bleek dat hij al eerder de am-
bitie had met mijn moeder te trouwen, maar afgetroefd was door 
mijn vader. Toen ze als weduwe in Nederland terugkwam, had hij 
een herkansing. Helaas is hij na 12,5 jaar huwelijk al in 1960 over-
leden en werd ze op haar 48ste voor de tweede keer weduwe. 
AARNOUT: Ze praatte niet over de oorlog. Het was een afgesloten 
hoofdstuk. Er was ook niemand die hier grote belangstelling voor 
had.
FRANCIS: Als je iets wilde weten, moest je het eruit trekken. Ze 
heeft enkel verteld over de Kempeitai, dat ze aan de ringen in vo-
gelnestjeshouding werd opgehangen. Het kasteel dat mijn stiefva-
der na zijn dood aan onze moeder had nagelaten, heeft zij gemo-
derniseerd en bewoonbaar gemaakt. Toen zij in 1994 overleed, liet 
zij kasteel Hardenbroek aan mij en mijn vrouw na. 

EEN RIJK LEVEN
AARNOUT: In 1955 ben ik in Utrecht rechten gaan studeren en 
werd ik net als mijn vader lid van studentenvereniging het Utrechtsch 
Studenten Corps (USC). Na het overlijden van mijn stiefvader 
heeft een goede vriend van mijn vader, Eric Röell, als voogd en 
vriend van de familie voor ons klaargestaan. Aan hem dankte ik 
mijn eerste betrekking bij Mees & Hope in Amsterdam. In 1962 
trouwde ik met Talitha Boon, die ik tijdens een autorally had ont-
moet. Als diplomatendochter had zij een groot deel van haar leven 
in het buitenland doorgebracht.
Na vijf jaar verruilde ik het bankwezen voor het bedrijfsleven. Met 
tussenpozen hebben we in New York, Frankrijk en Brazilië ge-
woond. In 1968 kwam ik bij KZO terecht, het latere AKZO, waar 
ik naderhand als voorzitter van de raad van bestuur het gezicht 
van de onderneming werd. Het waren boeiende jaren met veel uit-
dagingen, waarin we met onze twee zonen veel reizen hebben 
kunnen maken.

EEN BELONING VOOR HET HERDENKEN
AARNOUT: In 2013 nodigde Heiko Roelfsema, de voorzitter van 
de Stichting Herdenking Slachtoffers van de Japanse Zeetranspor-
ten 1942-1945, mij uit om als nabestaande en als lid van de raad 
van advies van de stichting te spreken over mijn vader en het bron-

zen beeld, tijdens de jaarlijkse herdenking op Landgoed Bronbeek 
in Arnhem. Voor de aanvang werden wij in de commandantswo-
ning ontvangen. De voorzitter stelde ons voor aan een vriend van 
mijn vader, Willem Punt, de oudste nog levende overlevende van 
de scheepsramp met de Junyo Maru. Hij wilde ons graag spreken.
FRANCIS: Toen mijn broer en ik aan Willem Punt voorgesteld 
werden, zagen we aan hem dat hij wit wegtrok en zich moest ver-
mannen om mij en mijn broer te verwelkomen. In eerste instantie 
was hij erg van slag, de gelijkenis tussen mij en mijn vader was zo 
treffend dat hij meende mijn overleden vader te herkennen.
AARNOUT: Deze ontmoeting met Willem Punt, van wie wij uit-
eindelijk na 68 jaar hebben kunnen vernemen hoe de laatste uren 
van onze vader zijn verlopen, is een beloning geweest omdat wij 
hem officieel gingen herdenken. 
In detail heeft Willem Punt verteld wat er na de torpedering van 
het schip de Junyo Maru is gebeurd en hoe zij elkaar in 1942 in 
Kamp Struiswijk hadden leren kennen. Mijn vader had hem na-
melijk maritiem recht onderwezen omdat Punt na de oorlog 
stuurman wilde worden, waardoor een bijzondere vriendschap 
was ontstaan*.

DOORGEVEN
Toen wij in 1946 in Nederland terug waren, kreeg ik het bronzen 
beeld van mijn moeder. Ik heb het vanaf toen in mijn slaapkamer 
gezet. Vanaf mijn 10de kreeg ik mijn eerste paardrijles en vanaf 
mijn 33ste was mijn grote hobby het jagen achter de honden als 
jachtruiter. Ik heb ruim zeshonderd jachten gereden bij de Ko-
ninklijke Nederlandsche Jacht Vereeniging (KNJV) en daarbuiten, 
en het paardrijden altijd heerlijk gevonden. 
Samen met Talitha heb ik twee zonen gekregen, Hugo en Hendrik, 
en we zijn nu grootouders van zes kleinkinderen, waar we veel tijd 
mee doorbrengen. Op een dag hoop ik dit bronzen beeld aan mijn 
jongste zoon Hendrik te kunnen geven, die net als ik al vroeg be-
langstelling voor paardrijden had en met wie ik regelmatig tijdens 
het jagen heb gereden.
Het bronzen paard heeft altijd een plaats gehad op mijn bureau ter 
herinnering aan mijn vader. 

*Lees het verhaal van Willem Punt op pagina 41 over zijn vriend-
schap met de vader van Aarnout en Francis en de ware toedracht 
van zijn overlijden.
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WILLEM PUNT   
geboren in 1921 in IJmuiden, † 2021

Boek: 
Overlevingsinstinct   
(pagina 41)  

THEMAWOORDEN
•  KOOPVAARDIJ  
•  PERSOONSREGISTRATIE 
•  KRIJGSGEVANGENE 
•  TORPEDERING 
•  DRENKELING 
•  PAKAN BAROE-SPOORWEG 
•  BEVRIJDING 

Niveau 1Lesbrief 3  
N I V E A U  1

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom dwangarbeiders aan de Pakan Baroe-spoorweg moesten werken.
•  Kan vertellen waar de Pakan Baroe-spoorweg ligt en welke problemen de dwangarbeiders ondervonden 
    tijdens de werkzaamheden.
•  Kan verklaren waarom sommige gevangenen een torpedering van een schip overleefden.
•  Kan uitleggen waarom een hoog percentage van de krijgsgevangenen tijdens dwangarbeid overleed.

THEMA : DE PAKAN BAROE-SPOORWEG 
In tegenstelling tot de Birma-Siam-spoorweg in Thailand is de Pakan Baroe-spoorweg veel minder bekend. In 15 maanden 
moest een 220 kilometer lange spoorweg tussen de west- en oostkust van het eiland Sumatra aangelegd worden voor de aan- en 
afvoer van troepen, wapentransport en het vervoer van steenkool uit de mijnen. Die steenkool was hard nodig voor de Japanse 
oorlogsinspanning. In het begin werden romoesha’s (Indonesische dwangarbeiders) door de Japanse bezetter ingezet. Toen het 
werk volgens de Japanse kampleiding niet snel genoeg opschoot en er een tekort aan menskracht was, werden er ook 
krijgsgevangenen ingezet. Vanaf mei 1944 arriveerden Amerikaanse, Australische, Britse, Nederlandse en Indonesische 
krijgsgevangenen, onder wie Molukse en Menadonese KNIL-militairen. De mannen waren via Padang of Singapore op Sumatra 
aangekomen en werden per trein of open trucks naar één van de veertien afgelegen werkkampen vervoerd. Naarmate het werk 
vorderde, verslechterden de werkomstandigheden. Het zware werk was bovendien niet ongevaarlijk. Het was een gebied met 
dicht oerwoud en moerassen, wilde dieren zoals tijgers en slangen en ziektes zoals malaria. Er zijn veel getuigenissen dat de 
Japanse en Koreaanse bewakers de mannen wreed en sadistisch behandelden. Hun stelling was: ‘Wie niet werkt, zal niet eten.’ 
De zieken kregen geen medicijnen. Velen stierven door ondervoeding, gebrekkige huisvesting, slechte hygiëne, zweren en 
tropische ziektes.

LEES HET VERHAAL VAN WILLEM OP PAGINA 41 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Wanneer is Willem door de Japanse bezetter krijgsgevangene gemaakt en waardoor is hij opgepakt?
 A2: Hoe ontstond er een vriendschap tussen Willem Punt en Hugo Loudon?
B) Omcirkel op de topografische kaart het eiland waar Willem aan de Pakan Baroe-spoorweg dwangarbeid moest verrichten.
C) Ga naar de website ‘De Nederlandse Krijgsmacht’: tinyurl.com/willempunt
 C1: Waar kun je de namen van de 519 Nederlandse slachtoffers lezen op dit monument?
 C2: Hoeveel personen kwamen er in totaal om tijdens de bouw van de Pakan Baroe-spoorweg?
 C3: Waarom waren alle offers voor niets geweest toen de Pakan Baroe-spoorweg gereed was? 
 C4: Waarom was de sterfte onder ‘de arbeiders’ zo hoog? Benoem minimaal vier redenen.
D) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/baroe
 D1: Hoe lang werd de Pakan Baroe-spoorweg?
 D2: Wanneer kwam de groep Nederlandse krijgsgevangenen die de torpedering van de Junyo Maru hadden overleefd (Java Party 23)  
         aan bij de Pakan Baroe-spoorweg en wanneer was de spoorweg gereed? 
 D3: Hoeveel kampen waren er langs de spoorweg?

http://tinyurl.com/willempunt
http://tinyurl.com/baroe
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ACHTERGROND
Willem Punt was een Nederlandse jongeman die bij de koopvaardij voer en vanaf 
1936 de wereldzeeën had bevaren. Eind 1941 belandde hij op Java. Hij was op het 
verkeerde moment op de verkeerde plek en werd gevangengenomen door de Japan-
se bezetter. Bemanningsleden van koopvaardijschepen die zich tijdens de capitulatie 
in Nederlands-Indië bevonden, werden door de Japanse bezetter krijgsgevangenen 
gemaakt en geregistreerd.
Nadat hij tijdens het zeetransport met de Junyo Maru op 18 september 1944 de in-
slag van twee torpedo’s had overleefd, kwam hij alsnog op Sumatra terecht, waar hij 
vanaf half september 1944 tot het einde van de oorlog als 23-jarige aan de Pakan 

Baroe-spoorweg werd tewerkgesteld. Willem Punt is op 15 september 2021 op 100-jarige leeftijd overleden en was de oudst 
levende overlevende van de grootste scheepsramp die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië heeft plaatsgevonden.

BOEKFRAGMENT
Uit: Survivor. Junyo Maru & Pakan Baroe. Willem Punt & Nicola Meinders, White Elephant Publishing, 2019.

“We hadden de opdracht om per dag één tot anderhalve kilometer spoorweg aan te leggen. Schoeisel hadden we niet, dus 
ik verplaatste mij op blote voeten, met alleen een schaamlapje van jute om m’n billen.
Op een goede – of misschien wel kwade – dag brak de regentijd aan, de westmoesson. Al het water dat op de bergen valt, 
stroomt naar beneden en veroorzaakt elk jaar weer overstromingen. Dag en nacht regent het en de rivieren kunnen al dat 
water van de bergen niet verwerken. Ze stromen over waardoor zogenaamde bandjirs, vloedgolven, ontstaan. 
Doordat tijdens een bandjir hele bomen en grote struiken met grote snelheid door de rivier werden meegesleurd, was het 
zaak ervoor te zorgen dat het spul niet met kracht tegen de brugconstructie zou stoten, of nog linker, zou blijven hangen. Ik 
moest met kunst en vliegwerk voorkomen dat bomen, takken en ander drijvend spul, zoals massa’s dode dieren, aan de 
brugpijlers bleven hangen. Het was levensgevaarlijk werk, zeker in onze verzwakte en ondervoede staat. Voor je het wist, 
werd je door iets geraakt of meegesleept door de stroming.
In één van de kampen moest ik zieken verplegen in een ziekenbarak en als nevenfunctie moest ik graven delven. Mensen 
gaven de moed op. De oorlog zou zes maanden duren, werd in het begin gezegd. En jaren later zaten we in steeds slechtere 
omstandigheden en met alsmaar afnemende hoop vergeefs te wachten op goed nieuws. Er stierven op het laatst gemiddeld 
tien mensen per dag, in een kamp van pakweg 1.000 man. Ze overleden aan beriberi, malaria, dysenterie (buikloop) en 
tropische zweren. Al deze ziektes zijn te genezen met adequate medicatie en wat versterkende voeding, maar wij kregen 
niets van dat alles.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Hoeveel meter spoorweg moesten de krijgsgevangenen dagelijks aanleggen?
 A2: Wat was één van Willems taken tijdens zijn krijgsgevangenschap op Sumatra?
B) B1: Op welke leeftijd heeft Willem Punt met zijn kleindochter Nicola het boek Survivor uitgebracht? 
 B2: Waardoor heeft Willem Punt de scheepsramp met de Junyo Maru overleefd? Schrijf drie redenen op. 
C) Ga naar de website ‘Pekanbaru Death Railway’: tinyurl.com/pekanbar
  C1: Waar en wanneer werd de Junyo Maru gebouwd? Geef ook de afmetingen van het schip.
 C2: Hoe werd het schip omgebouwd om zo veel mogelijk krijgsgevangenen te vervoeren?
 C3: Aan welke kant van het schip werd het door de torpedo’s geraakt? En hoeveel meter zat er tussen de torpedo’s die het  
        schip raakten?
 C4: Hoe laat werden de torpedo’s afgevuurd en hoeveel tijd zat er tussen de twee treffers?
D) Ga naar de website ’75 jaar vrij’: tinyurl.com/scheeps
 D1: Beschrijf de omstandigheden aan boord van het hellship Junyo Maru. 
 D2: Waardoor werd de Junyo Maru op 18 september 1944 getroffen?
 D3: Na hoeveel minuten zonk de Junyo Maru?
 D4: Beschrijf de tekening van tekenaar Johan van Dijk. 
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EEN JEUGD MET RESTRICTIES
Mijn wieg stond in Noord-Holland in IJmui-
den, waar ik op 9 juni in 1921 geboren ben. Ik 
groeide op met mijn ouders, twee jongere zus-
sen en broer. Mijn tante woonde naast ons en 
mijn opa slechts een paar deuren verderop. Zijn 
broer en mijn achterneven woonden net om de 
hoek. Zo kon iedereen een oogje in het zeil 
houden. Als christelijk-gereformeerden waren 
mijn ouders streng in de leer. Dat hield in dat 
we veel moesten bidden, een strenge christelijke 
opvoeding kregen, op zondag twee keer naar de 
kerk gingen en verder weinig mochten. Er wa-
ren veel restricties in ‘Huize Punt’.
Elke zondag wandelde ik met mijn vader naar 
de haven om te kijken welke schepen er binnen waren; daar had ik 
plezier in. Al waren we erg verschillend, toch kregen we een soort 
van band als hij vertelde over zijn kijk op dingen zoals politiek, reli-
gie en filosofie.

LAAG GESCHOOLD
Op mijn dertiende moest ik van school. Mijn ouders konden het 
zich niet langer veroorloven en ik moest meebetalen aan het huis-
houden. Mijn beroepsvooruitzichten waren beperkt en ik ging van 
baantje naar baantje tot mijn jongere zus Lena ging werken en meer 
verdiende dan ik. Ik fietste naar Amsterdam om bij de diverse 
scheepvaartmaatschappijen naar werk te vragen. Bij de SMN, de 
Stoomvaart-Maatschappij Nederland, kon ik als 15-jarige als sto-
kersjongen aan de slag en zou ik bediende worden van het personeel 
in de machinekamer. Het was de laagste rang aan boord. Als min-
derjarige had ik toestemming nodig van mijn ouders, dus sprak ik 
over de ‘christelijke’ koopvaardij om ze over de streep te trekken. Ik 
wist dat ik zo van de kerk bevrijd zou worden en met een maandsa-
laris van 35 gulden meer ging verdienen dan mijn zus.

OP ZEE 
In februari 1937 nam ik thuis afscheid van mijn moeder. Mijn vader, 
broer Cor en zus Lena wensten mij voorspoed en zwaaiden mij uit 
bij de Noordersluis in IJmuiden. We wisten toen niet dat het zo lang 
zou duren voor ik terug naar huis zou komen en dat het de laatste 
keer was dat ik mijn moeder zag. 
Tijdens mijn eerste reis met het motorschip Poelau Tello werd ik zo 
zeeziek als een kat. Nadien ben ik nooit meer zeeziek geweest. Via het 
Suezkanaal, Singapore en Batavia bezocht ik Java, Sulawesi en Borneo. 
De indrukken, geuren en geluiden aan de kades waren overweldigend. 
Nadat ik een aantal reizen als stokersjongen gewerkt had, werd ik tot 
lichtmatroos benoemd. Nu behoorde ik tot de nautische dienst en ik 
werd overgeplaatst naar de Poelau Roebiah. Toen Duitsland in 1940 
onder andere Nederland bezette, stuurde mijn vader een brief naar de 
Stoomvaart-Maatschappij Nederland of zijn zoon in Indië mocht  
blijven, zodat ik niet bij de oorlog in Europa betrokken zou worden.

EEN NIEUWE ROL
Ik werd weer overgeplaatst naar een ander 
schip, maakte een reis naar Amerika en keerde 
terug naar Soerabaja, het hoofdkwartier voor 
de Nederlandse handelsvloot. Met een paar 
honderd gewapende marinemensen werd ik op 
het schip De Oranje gestationeerd, dat in de  
haven lag. Na een paar maanden werd ik over-
geplaatst naar het vrachtschip Singkep, dat 
voorzien was van luchtafweergeschut en ka-
nonnen. Op dat schip mocht ik samen met de 
derde stuurman op de brug op wacht staan en 
ik was trots op mijn nieuwe rol. Met deze baan 
verwierf ik respect en leergierig als ik was, be-
studeerde ik het internationale signalenboek. 

Met zwermen Duitse onderzeeërs kozen we voor het communice-
ren per vlag als we in grote konvooien voeren en ik kende alle vlag-
signalen. Mijn volgende taak was het werken met kompassen en zo 
ging ik aan de slag met cartografie en navigatie. Het observeren van 
de ‘natuur’ zoals astrologie en meteorologie hoorde daar ook bij, wat 
ik best romantisch vond aan de rol van stuurman. Maar we voeren 
in oorlogstijd en de spanning aan boord was heel hoog.

EEN HARDE LEERSCHOOL
In 1941 staken we eind van de zomer vanaf Halifax in Canada de 
Atlantische Oceaan over naar Liverpool in een konvooi van 68 sche-
pen. Er hadden al veel dodelijke Atlantische overtochten plaatsge-
vonden en ik wist dat oorlog geen grap was. Meer dan 260 Duitse 
onderzeeërs voeren rond en konden torpedo’s afvuren. Diverse ke-
ren ging het onderzeeëralarm af, maar dankzij de inzet van Britse 
torpedojagers bleef ons konvooi gespaard. Eerdere konvooien wa-
ren echter wel aangevallen; honderden mensen zag ik in het water 
drijven. De meesten waren dood, maar soms waren er nog leven-
den, die we niet mochten redden omdat we niet van onze route 
mochten afwijken.
Ik had ook geleerd van de gruwelverhalen en dacht diep na over wie 
de beste kans had om een torpedo-inslag te overleven. Ik wist dat je 
het best aan de achterkant van het schip kon springen, omdat een 
getorpedeerd schip nog wel even doorvaart en daarbij iedereen ver-
plettert die aan de voorkant probeert te vluchten. Zo voelde ik mij 
het veiligst aan de achterkant van het schip en ik was opgelucht dat 
ik deze nachtmerrie ongeschonden had doorstaan.

EEN STOMMITEIT
Na die reis besefte ik opeens sterk dat het leven kort is. Ik wilde 
volmatroos worden, ten teken dat ik het vak beheerste en met twee 
keer zoveel salaris. Een paar maten kwamen met een slecht plan om 
te promoveren bij de SMN, de Stoomvaart-Maatschappij Neder-
land. Het idee was om in Liverpool niet tijdig terug te komen wan-
neer het schip na vijf weken weer zou uitvaren, zodat ik bij het 
scheepvaartkantoor kon melden dat de Singkep zonder mij was ver-
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trokken. Bij een nieuw schip zou ik promotie vragen. Tijdens de 
weken aan wal werd ik verliefd op ene Mabel, die in een munitiefa-
briek werkte. Ik kreeg wat met haar, maar op een dag was ze spoor-
loos verdwenen, net als mijn geld... En toen moest ik wel terug naar 
mijn schip. Ik was ruim een maand zonder verlof afwezig geweest 
en daardoor strafbaar. Er werd tien dagen van mijn maandloon in-
gehouden én ik moest van boord gaan als we in Indië aankwamen. 
Begin december 1941 legden we aan in Soerabaja aan de noordkust 
van Java, waarna het schip zonder mij doorvoer naar Nieuw-Zeeland.

EEN GROOT JAPANS OFFENSIEF
Ik was inmiddels twintig, had bijna vijf jaar op zee gezeten en de 
wereld uitgebreid bereisd. Ik had een Atlantische oversteek over-
leefd en ik was maar voor één stommiteit bestraft. Ik kon met verlof 
en was blij en opgelucht. Samen met andere verlofgangers van de 
SMN ging ik op zoek naar avontuur.
Op 7 december bombardeerde Japan Pearl Harbor, de Amerikaanse 
marinebasis op Hawaii. Nederlands-Indië verklaarde Japan de oor-
log, net als Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland en Cana-
da. Op Java maakte ik de eerste Japanse luchtaanvallen mee en de 
haven, waar veel koopvaardij- en marineschepen lagen, werd zwaar 
getroffen. Ik kwam mijn achterneef Maarten Punt tegen, die bij de 
Marine zat. Het schip van Maarten, de Hr.Ms. Java, maakte onder-
deel uit van een geallieerde vloot onder commando van de bevel-
voerder Karel Doorman. Op 27 februari 1942 vond de Slag in de 
Javazee plaats en het gehele eskader werd in iets meer dan zeven uur 
vrijwel weggevaagd door de Japanse vloot. De Jappen landden daar-
na bijna ongehinderd op drie plaatsen aan de kust van Java: in het 
oosten, in het midden en in het westen. Onder de Nederlanders en 
onze vrienden heerste een en al somberheid en soms panische angst 
voor de nabije toekomst.

ONVOORZICHTIG
De marine- en koopvaardijmannen die nog in de haven van Soera-
baja waren, kregen opdracht zo snel mogelijk per trein naar de ha-
venplaats Tjilatjap te reizen, waar schepen gereed zouden liggen om 
ons naar Australië te brengen. Onderweg hoorden we dat het geen 
zin meer had, omdat de daar wachtende schepen óf tot zinken wa-
ren gebracht, óf in brand stonden, óf reeds vertrokken waren. Onze 
trein reed door naar Bandoeng en we kregen toestemming om naar 
Batavia te vertrekken. We kregen 300 gulden van de SMN en dach-
ten dat de oorlog hooguit drie maanden zou duren. Met mijn maat 
Leen Sloot huurde ik een tweepersoonskamer bij een alleenwonen-
de Hollandse dame. We lieten ons zo weinig mogelijk zien, omdat 
we hoorden dat de Jappen bezig waren blanke mannen op te pakken 
en op te sluiten. Op 10 mei 1942 werd Leen, die in de voortuin aan 
het scharrelen was, door een paar Jappen in een passerende truck 
opgemerkt. We mochten snel één koffer pakken en werden beiden 
meegenomen. Onze plek van bestemming was het Huis van Bewa-
ring Struiswijk in Batavia.

INTERNERINGSKAMP STRUISWIJK
Deze gevangenis was een soort fort. Leen en ik werden in Blok J in 

een eenpersoonscel gestopt van 2,5 meter lang bij 1,5 meter breed en 
werden drie keer per dag twee uur gelucht. We waren totaal geïso-
leerd van alles en het was streng verboden met andere gevangenen 
te praten. Na zes maanden afzondering gingen we naar Blok B. In de 
gevangenis zaten voornamelijk figuren met hoge functies, zoals 
bankdirecteuren, juristen, ingenieurs en leraren. Onze woordvoer-
der was jonkheer Van Karnebeek, die in het dagelijkse leven direc-
teur van een Amerikaanse oliemaatschappij was. Tijdens onderhan-
delingen met Japan was hij in Tokyo aangeschoven bij een diner 
waarbij Hirohito, de keizer van Japan, aanwezig was. Van Karnebeek 
gebruikte die ontmoeting met de keizer vaak om de Japanse bewa-
kers te bespelen, waardoor hij veel voor elkaar kreeg. De Tenno Hei-
ka (keizer) werd door de Japanners aanbeden als een soort god.
De aanwezigheid van die geletterde mannen had het voordeel dat 
we lezingen konden volgen en Leen en ik meldden ons aan voor een 
vervolgopleiding tot derde stuurman. Zo heb ik een half jaar lang 
privéonderwijs gevolgd en studeerde ik zeven dagen per week. 
Jonkheer Van Karnebeek kreeg het voor elkaar dat we studieboeken, 
leien en griffels kregen en dat er via een soort Rode Kruis af en toe 
brieven aan familieleden mochten worden geschreven.

EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP
Ik raakte bevriend met iemand van ver boven mijn stand, jonkheer 
Hugo Loudon. Hij was begin dertig, dus niet oud en stoffig. We kon-
den het goed vinden en hij leerde mij veel over juridische zaken met 
betrekking tot de scheepvaart. Hij had rechten gestudeerd en ik 
bracht veel tijd door in zijn aangename gezelschap. In januari 1944 
werden we met 3.000 man per geblindeerde trein naar een gevan-
genenkamp in Bandoeng overgeplaatst. Na een paar dagen pakten 
we de studie weer op. Er werd een examencommissie opgericht en 
na 2,5 jaar studie keek ik ernaar uit om af te studeren. Door de vele 
officieren in het kamp voldeed ons examen aan de officiële maatsta-
ven en regels. Ik slaagde als enige cum laude, maar ik was ook blij dat 
de studie erop zat. De omstandigheden in het kamp werden slechter, 
vooral ook de voeding, waardoor ik moe was, hongerig en een beetje 
ellendig.
Enkele medegevangenen probeerden te ontsnappen, maar werden 
opgepakt en ten overstaan van de andere gevangenen met bajonet-
ten gedood. In toenemende mate waren er mishandelingen en het 
eten, een soort stijfsel, was volstrekt onvoldoende en eenzijdig. De 
sfeer werd steeds grimmiger en dagelijks overleden er mensen. Op 
een dag werd de hele groep teruggestuurd naar Batavia, waar we in 
houten barakken gestopt werden en dagelijks hard moesten werken, 
zoals bij het aanleggen van loopgraven. Opeens, op een dag in sep-
tember, moesten we opdraven voor een keuring.

EEN REGELRECHTE HEL
Een voor een moesten we langs twee Japanse kwakzalvers lopen. Ik 
werd gezond bevonden en moest vertrekken. In de haven van Bata-
via, Tandjong Priok, lag een oude roestbak, het schip Junyo Maru. 
Met Leen besprak ik om met kleine stapjes achter in de rij te komen 
want ik wilde zeker niet onder in het schip belanden. Toen Leen en 
ik aan boord kwamen, waren de ruimen overvol en had mijn plan-
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netje gewerkt. Veel mensen raakten in paniek in die overvolle rui-
men, waar het 40°C was met nauwelijks enige ventilatie. Ze wisten 
dat overal werd gepatrouilleerd door onderzeeërs, die op elk vijan-
delijk schip schoten.
Voor in het schip zaten ongeveer 4.000 Indonesiërs, slaven of ro-
moesha’s op zijn Japans. Dat waren de goedkoopste arbeidskrachten, 
die door de Jappen uit hun dorpen gehaald werden. Achterin zaten 
zo’n 2.300 vooral Nederlandse krijgsgevangenen. De ruimen waren 
onderverdeeld in drie horizontale lagen met schotten, waardoor 
elke verdieping slechts 70 cm hoog was, zodat je alleen sterk gebo-
gen, bijna kruipend, erin kon; elke verdieping had slechts één smalle 
trap. Ik wierp mij op als latrinebeheerder, zodat mijn plek aan dek 
verzekerd was. Er hingen zes houten hokken aan boord aan de re-
ling, 6 meter boven het water, waar mensen konden ‘dirken’ (poe-
pen). Op zaterdag 16 september 1944 vertrokken we, nadat we van-
wege een duikbootalarm nog een dag langer in de haven hadden 
gelegen. Bestemming onbekend.

DE SCHEEPSRAMP
Twee korvetten, een sleepboot en twee Japanse vliegtuigen begeleid-
den ons om de omgeving in de gaten te houden. Eten en drinken 
aan boord was één grote ellende. De mannen moesten plassen, dir-
ken of kotsen omdat ze zeeziek waren, maar konden het overvolle 
ruim niet uit. ’s Nachts was het rotweer en koud met veel regen en 
wind. Twee dagen later, op 18 september 1944, voeren we ter hoogte 
van Benkoelen langs de westkust van het eiland Sumatra. Om 15.00 
uur ’s middags was er een flinke explosie, waarop een tweede recht 
onder mijn voeten volgde, waardoor ik een halve meter omhoog-
vloog. Toen brak de hel los.
Geraakt door twee torpedo’s ging het schip onmiddellijk hellen en 
zeewater gutste met kracht de machinekamer en ruimen in. Het 
hulpgeroep en gegil in de ruimen was vreselijk. In blinde paniek 
sprongen tal van mensen van boord, maar ze werden door de kracht 
van het binnenstromende water meteen het ruim in gezogen.
Ik wachtte tot ik een flinke plank zag drijven en sprong vanaf het 
achterschip overboord. Half hangend zag ik even later, vanaf zo’n 
500 meter afstand, het schip langzaam zinken. De zee lag vol met 
schipbreukelingen en het schip hing vol met duizenden romoesha’s 
die niet konden zwemmen. Ze schreeuwden: “Toelong Nippon!” 
(Help ons Japan!) Eerst zag ik de achterkant van het schip onder 
water verdwijnen, tot het schip op een gegeven moment rechtop 
ging staan. En toen, met de neus omhoog, vielen de romoesha’s 30 
tot 40 meter naar beneden en schoot het schip onder de golven met 
nog ontiegelijk veel mensen aan boord en in de ruimen. 
Het ging zo vlug, in twintig minuten zonk het enorme schip. Uit het 
water borrelde een enorme luchtbel, je zag niets meer en plotseling 
was het doodstil. Overal om mij heen zag ik lijken en drenkelingen. 
En toen werd het donker.

TWEE NACHTEN OP ZEE
Ik zag de sterren en bepaalde mijn richting en peddelde naar Suma-
tra, terwijl ik niet wist hoe ver ik van de kust verwijderd was. Met 
tien gevangenen kon ik op een watertank de nacht doorkomen, tot 

we bij het krieken van de dag tussen ongeveer honderd Japanse mi-
litairen dreven, keurig in hun zwemvest. Ze trokken hun bajonetten 
en gebruikten dode mensen als stormram. Ik zwom hard weg en 
heb uren op een ruwe baal sisalvezels gedobberd, waaraan ik mijn 
hele huid openhaalde. Door een hevige passaatwind werden de gol-
ven steeds hoger. In de verte zag ik een Japanse korvetboot drenke-
lingen oppikken, maar ik werd niet gezien.
Laat op de middag van de tweede dag na de torpedo-inslag, na on-
geveer 48 uur in het water te hebben gelegen, zat ik op de top van 
een enorme golf en zag een reddingssloep. Ik zwom ernaartoe en 
klom er uitgeput bovenop. Ik probeerde de aandacht te trekken van 
andere drenkelingen en kon veertien Molukse voormalige KNIL- 
militairen aan boord trekken. Ik nam de leiding en met stukken 
hout die we als riemen gebruikten en een stuk zeil dat we tegen een 
lat zetten, konden we een beetje zeilen. Ondertussen was het weer 
avond en werd het snel donker. 

MACHTELOOS
Langzaam voeren we naar de kust, tot we ’s middags door een Japan-
se korvetboot werden opgepikt. De bemanning had opdracht de 
drenkelingen op te pikken, omdat ze mensen nodig hadden om een 
spoorlijn aan te leggen. Ik werd als hancho (voorman in het Japans) 
aangesteld, maar kreeg eerst een medische behandeling, want mijn 
huid had over flinke stukken losgelaten. Als hancho moest ik ervoor 
zorgen dat orders werden opgevolgd. De commandant zocht enkel 
grote groepen drenkelingen uit; hij stopte niet voor eenlingen. Hij 
blies op zijn fluitje wanneer ik mensen aan boord mocht hijsen, bij 
het tweede fluitje moest ik stoppen. 
Toen gebeurde er iets vreselijks en onvergetelijks. Ik hees een fitte 
man uit zee die ik meteen herkende als jonkheer Hugo Loudon. Het 
tweede fluitje had echter al geklonken toen ik hem uit het water trok 
en de Japanners hadden gezien dat hij te laat aan boord was. Ik wilde 
hem nog verbergen, maar de Japanners droegen hem op weer in de 
zee te springen. We protesteerden nog heftig, maar Hugo gehoor-
zaamde, liep gewillig naar de rand van het schip en sprong kalm en 
waardig weer in zee. Wij riepen hem nog na: “We komen terug om 
je te halen”, maar dat konden we natuurlijk niet.
Het was misselijkmakend. Een goede man werd nodeloos de dood 
in gejaagd, alleen maar omdat de orders moesten worden opge-
volgd. Hugo had net als wij al dagen- en nachtenlang in zee gelegen 
zonder drinken of iets eetbaars. Hij werd wreed aan zijn lot overge-
laten, om te sterven van uitputting.

EEN TWEEDE HEL
De volgende ochtend kwamen we in de haven van Padang aan, waar 
het één grote doffe ellende was. In de gevangenis aangeland, besef-
ten wij dat van de 6.500 opvarenden van de Junyo Maru slechts 700 
krijgsgevangenen en 220 Jappen en romoesha’s de ramp hadden 
overleefd. Alle overige Jappen en circa 1.500 krijgsgevangenen en 
zo’n 4.000 romoesha’s waren verdronken. Ook mijn vriend Leen had 
het niet overleefd. 
Het was de bedoeling dat wij gingen werken aan de verlenging van 
een bestaande spoorlijn, waarlangs steenkool vervoerd werd en mi-
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litaire troepen die Sumatra moesten verdedigen. De steenkool was 
hard nodig voor de Japanse oorlogsinspanning, omdat hun schepen 
steenkool stookten. Na aangesterkt te zijn, werden we naar het bin-
nenland gebracht, waar richting Pakan Baroe langs een heel traject 
een aantal kampen midden in de rimboe lagen. In de kampen was 
het weer het oude verhaal: medische verzorging nihil, slecht en wei-
nig eten en vaak ook slaag. Per dag moesten we één tot anderhalve 
kilometer spoorweg aanleggen, vaak op blote voeten met slechts een 
schaamlapje van jute om onze billen. Er waren ook duizenden Indo-
nesische mensen opgepakt om het talud aan te leggen, waarvan wij 
strikt gescheiden gehouden werden. Maar onder de krijgsgevange-
nen ontstond een soort van hulpvaardigheid.
Dagelijks overleden er onnodig mensen aan malaria, dysenterie, 
tropische zweren of beriberi (hongeroedeem), omdat ze amper voe-
ding of medicijnen kregen. Ook ik was door mijn maten afgeschre-
ven toen ik malaria kreeg, maar door toedoen van een Nederlandse 
legerarts, die mij een handvol kininepillen gaf, knapte ik weer op. Ik 
was 23 jaar toen ik aankwam en zou elf maanden in een stuk of vier 
kampen zitten waarbij een ziekenbarak was, waar ik zieken ver-
pleegde of graven moest delven. Mensen gaven de moed op, want 
we hadden gedacht dat de oorlog zes maanden zou duren, maar ja-
ren later zaten we in steeds slechtere omstandigheden en met almaar 
afnemende hoop vergeefs te wachten op goed nieuws.

VOORBIJ
Op een dag was de spoorlijn klaar; het was 15 augustus 1945. De 
Japanners gaven daarom een feest en de laatste rails werden met 
mooie koperen nagels op de bielzen vastgezet. De volgende dag 
stonden we klaar om te worden geteld en vervolgens te gaan werken. 
Maar er kwamen geen Japanners opdagen; ze waren in geen velden 
of wegen te bekennen. In de middag kwamen er een paar Indonesi-
ers voorbij, die zeiden: “Prang habis.” (De oorlog is voorbij.) Ik kreeg 
tranen in mijn ogen, maar wist niet of het waar was. Zenuwachtig en 
ongerust als wij waren, besloten we met een locomotief van kamp 11 
naar kamp 10 te rijden, waar wij de rood-wit-blauwe vlag zagen 
wapperen en een hele groep krijgsgevangenen ons toeriep dat de 
oorlog voorbij was. Eindelijk vrijheid! Het bleek dat Japan de strijd 
had gestaakt na het vallen van atoombommen op twee Japanse ste-
den.
Wij wilden naar Pakan Baroe, 200 kilometer verder, om naar Sin-
gapore te gaan. Bij elk kamp kwamen er mensen bij, zodat de vier 
treinstellen op het laatst totaal volgeladen waren. Geallieerde vlieg-
tuigen lieten kisten met rantsoenen aan parachutes vallen. Ondanks 
waarschuwingen stierven er gevangenen doordat ze te veel gingen 
eten. In Pakan Baroe was het feest en overal zagen we de rood-wit-
blauwe vlaggen en kregen we eten van de plaatselijke bevolking, die 
zeer hartelijk was.

EEN TOEKOMST
Omdat Indonesië geen terugkeer wilde van het Nederlandse gezag, 
werden we steeds vaker lastiggevallen door vrijheidsstrijders, die 
ons provoceerden en die met de dag agressiever werden. Gelukkig 
werd ik met een DC-3-vliegtuig naar Singapore gebracht, vanwaar-

uit ik eind december 1945 op het schip SS Nieuw-Amsterdam werd 
ingescheept, samen met zo’n 7.000 geëvacueerde vrouwen, kinderen 
en weduwen uit Java.
We waren vrijwel allemaal berooid, zodat we in Akaba aan de Rode 
Zee voorzien werden van winterkleding. In Southampton in Enge-
land moesten we overstappen op een oud Engels passagiersschip, in 
verband met de vele mijnen die nog in zee lagen. Op 6 januari 1946 
kwam ik aan in de haven van Rotterdam. Ik was vijf jaar weggeweest 
en mijn familie was opgelucht, maar had de oorlog op haar eigen 
manier beleefd, waardoor we uit elkaar gegroeid waren.
Goed nieuws was dat ik het officiële diploma Stuurman Derde Rang 
voor de Grote Handelsvaart ontving en uit handen van de koningin 
het Oorlogsherinneringskruis met twee gespen, voor mijn aandeel 
in de strijd op de Noord-Atlantische Oceaan en de Javazee.
Op een dansavond ontmoette ik Wil, die mij aan een baan hielp als 
derde stuurman op de grote vaart. We trouwden met de handschoen 
toen ik op Curaçao gestationeerd werd, voordat ze de Atlantische 
Oceaan zou oversteken. Samen kregen we een zoon en dochter en 
hebben we veel gereisd, hoewel ik altijd de nooduitgangen van het 
hotel of schip checkte. Mijn overlevingsinstinct staat nog altijd op 
scherp.

EEN LICHTPUNTJE
Die zwarte bladzijde van de Japanse bezettingsjaren kent ook een 
lichtpuntje, toen ik in 2013 tijdens een herdenking op Bronbeek de 
zoons van Hugo ontmoette. Vanuit mijn goede herinneringen heb 
ik ze kunnen vertellen hoe hun vader tijdens mijn jeugd was en heb 
ik wat licht kunnen werpen op de omstandigheden rond zijn dood. 
Ik was opgelucht dat ik het verhaal kon vertellen over hun vaders 
heldhaftige daad.
Na hun vaders dood treurde ik niet alleen om het verlies van hem en 
mijn vriend Leen, maar was ik ook kapot van de onterechte moord 
op Hugo. Met de hulp van Wil, dochter Marga, kleinzoon Harald en 
zijn vrouw Nicola heb ik nog een keer diep gegraven in mijn geheu-
gen om samen dit verhaal vast te leggen voor hun twee dochters, 
onze achterkleindochters, zodat de gruwelijkheden over de zee-
transporten met de hellships niet verloren gaan.

Lees het volledige verhaal van Willem Punt in het boek Survivor 
Junyo Maru & Pakan Baroe, opgetekend door Nicola Meinders. 

WILLEM PUNT

Bi
jla

ge
 le

sb
rie

f 3



26 27

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de reden waarom de Japanse transportschepen de bijnaam ‘hellships’ kregen.
•  Kan vertellen in welke verre landen krijgsgevangenen dwangarbeid moesten verrichten.
•  Kan verklaren waardoor er scheepsrampen plaatsvonden met de transportschepen.
•  Kan uitleggen waarom de zeetransporten bij vrijwel iedereen met angst gepaard gingen. 

THEMA : AAN BOORD TIJDENS HET ZEETRANSPORT 
Wie te horen kreeg dat hij per schip op transport ging, kon alleen maar hopen op en bidden om een veilige vaart. Je wist niet 
wat er ging gebeuren of waar je naartoe ging. De angst voor torpederingen of bombardementen was overheersend. De sche-
pen werden onder veel geschreeuw en slaag door de bewakers volgestouwd, zodat de mannen amper bewegingsruimte had-
den. Via steile trappen kwam je in het benedenruim. Er waren nauwelijks sanitaire voorzieningen en er kwam geen frisse lucht 
naar binnen, zodat het warm en benauwd was. Tijdens het lange wachten in de haven steeg de temperatuur boven de 40 
graden Celsius en werden de warmte en stank ondraaglijk. Vaak zaten de mannen dagenlang opeengepakt in de te krappe 
ruimte, waar houten stellages waren geplaatst om twee rijen ligplaatsen boven elkaar mogelijk te maken. Van slapen was 
nauwelijks sprake; in elk ruim bevond zich een transpirerende en op elkaar gedrongen mensenmassa. Wie geluk had, vond 
een plekje op het dek, waar je makkelijker kon ontsnappen bij een eventuele bombardering of torpedering. Er waren strikte 
orders wanneer je op het bovendek mocht ‘luchten’. In lange rijen stonden de mannen, die vaak aan besmettelijke dysenterie 
(buikloop) leden, voor de latrines. Dat was een gewaagde onderneming, want dit waren houten hokken die aan de zijkant van 
het schip hoog boven de golven hingen. Regelmatig overleden er mannen tijdens de zeetransporten door uitputting, ziekte of 
uitdroging. Vele overlevenden herinneren zich hun tijd op een transportschip als de zwaarste periode van de gehele oorlog. 

LEES HET VERHAAL VAN HANS OP PAGINA 51/*119 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Leg uit waarom Hans zijn broer Erich niet meer terugzag na de oorlog.
B) Kijk op de topografische kaart en omcirkel de locatie waar de Junyo Maru verging. Omcirkel ook het land waar  

Hans en Alphons dwangarbeid moesten verrichten.
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/dorns
 Klik op ‘Matsue Maru 2’ (22-10-1943). Beantwoord de volgende vragen: 
 C1: Hoelang duurde Hans zijn zeetransport van Singapore naar Japan? 
 C2: Hoe waren de omstandigheden aan boord en wat gebeurde er tijdens torpederingen? 
 C3: Ga één pagina terug en klik op het schip ‘Maebashi Maru 2’ (01-02-1943) waarmee Hans’ broer Alphons vanuit  

       Soerabaja vertrok. Hoelang duurde dit zeetransport naar Singapore en hoe waren de omstandigheden aan boord? 
 C4: Klik onderaan op ‘Naamlijst’. Kijk op de lijst wat Alphons’ volgende bestemming is. Ga één pagina terug en klik op  

       ‘Hawaii Maru 1’ (02-04-1943). Hoelang duurde dit zeetransport en hoeveel mannen overleden er onderweg aan boord?
D) Ga naar de website ‘Kaart van Indisch verzet’: tinyurl.com/kaartverzet
 Bekijk het introductiefilmpje en klik na afloop op Japan.
 D1: Wat produceerde de fabriek in kamp Niihama, waar Alphons dwangarbeid moest verrichten, en waarvoor werd  

       het gebruikt?
 D2: Welk verzet is er door de krijgsgevangenen gepleegd? Is de sabotage door de Japanners ontdekt?

HANS DORNSEIFFER  
geboren in 1923 in  

Meester Cornelis (Batavia), † 2021

Boek: 
De dakpan vertelt   
(pagina 51/*119)  

THEMAWOORDEN
•  INDO-EUROPEAAN 
•  KRIJGSGEVANGENE 
•  PAKAN BAROE-SPOORWEG 
•  TORPEDERING 
•  ZEEMANSGRAF 
•  JAPANS WERKKAMP 
•  BOMBARDEMENTEN 
•  ATOOMBOM 
•  BEVRIJDING

Niveau 1Lesbrief 4  
N I V E A U  2 +
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ACHTERGROND
Terwijl Hans en Alphons in Japan dwangarbeid verrichtten, vertrok hun broer 
Erich op 16 september 1944 met het schip Junyo Maru uit de haven Tandjong 
Priok van Batavia (Jakarta). Twee dagen was het schip met 6.540 personen 
onderweg naar Sumatra, voordat het getroffen werd door twee torpedo’s en 
binnen een half uur naar de zeebodem zonk. 

BEANTWOORD DE VRAAG EN MAAK DE OPDRACHT:
A) Ga naar de website ‘Oorlogsgravenstichting’: www.oorlogsgravenstichting.nl
 Zoek met Erichs naam en klik hierop. Bekijk de foto’s en informatie. Hoe oud was Erich toen hij omkwam? 
B) Lees onderstaand gedicht. Voeg zes of twaalf versregels toe waarin je de angst voor een torpedering of bombarde-  

ment verwerkt. Bepaal zelf waar je ze toevoegt. Hanteer hetzelfde eindrijm (de eerste en vierde regel rijmen op elkaar, 
de tweede en derde regel rijmen op elkaar en de laatste twee regels rijmen op elkaar: ABBACC).

LEESFRAGMENT
Uit: Gekooide vogel. Gedichten geschreven tijdens krijgsgevangenschap in Atjeh, Birma en Siam 1942-1945. 
A.L. Grendel, Uitgeverij Van Wijnen 1995, Franeker.

SCHEEPSTRANSPORT – MET KYOKUSEI MARU 15-28 MEI 1942

Wij gaan bij avond aan boord.   De dagen komen en gaan
Alleen bij de gangtrap langszij   met vlagen van regen en zon.
licht de schijn van een lamp ons bij.  De schamele voedington
Wij grijpen zwijgend het koord,   wordt middelpunt van ons bestaan.
en torsen ons goed langs de treden  Men offert er voor een hap eten
met zware onzekere schreden.   zijn laatste restje geweten.

De dekken zijn vettig en vuil,   Vervloekte roestige schuit,
de voeten schuifelen traag   met je heete gloeiende dek,
en tasten een ladder omlaag   en bij regen geen droge plek,
naar een diepe, gapende kuil.   Als een vampier zuig je ons uit,
Daar zullen wij dagen en dagen   die met jou hebben gevaren
elkaar moeten leeren verdragen.   ze zullen je spookbeeld bewaren.

Tusschenn roest en ijzermoer   Die hadden alleen de zee
betwisten wij in dat ruim   als een groote, eeuwige troost;
elkander iederen duim    die golfde van west naar oost
van den naakten, schilf’renden vloer;  en nam hunne harten mee.
uitbarstend in vloeken en tieren   Die heeft in haar blauwe golven
als een horde vernielende dieren.   hun angst en hun wanhoop bedolven.

Want aan de grens van den nood   Die lag als een schild om hen heen
ligt een land zonder heilig gebod,   in een wijden beschermenden boog;
dáár is ieder zijn eigen God,   die raakte Gods hemel omhoog
dáár komen de messen bloot,   en dekte den afgrond beneen;
Bij tot op ’t leven benarden   die heeft hun teruggegeven
gaan alle remmen aan flarden.   geloof in een nobeler leven.

ERICH DORNSEIFFER     
geboren in 1918 in Meester Cornelis, Batavia, † 1944

Niveau 1Lesbrief 4  
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EUROPESE MANIEREN 
HANS: Mijn vader Heinrich Wilhelm 
Dornseiffer werd in 1884 in Soerakarta 
op Java geboren uit een relatie van een 
uit Duitsland afkomstige KNIL’er en 
een inlandse vrouw, Iboe Oerip. Zijn 
jeugdjaren bracht hij door in het mili-
tair weeshuis De Gombongschool, om-
dat zijn moeder uit beeld was en zijn 
vader niet alleen voor hem kon zorgen. 
Omdat hij erkend was door zijn vader, 
kreeg hij als soldatenkind een goede 
opvoeding en werd hij opgeleid tot 
landmeter. Rond zijn twintigste be-
zweek zijn vader aan malaria en bleef 
hij alleen achter. Toen bedacht hij het 
plan zijn familie in Europa op te zoeken 
en vertrok in 1913 met verlof.
Een tante nodigde hem uit naar Zwit-
serland te komen, want er moesten 
hem eerst Europese manieren bijge-
bracht worden. Dit gaf hem de gelegen-
heid zich verder te ontwikkelen en de 
Duitse taal in woord en geschrift te leren. Hij had een enorme drang 
om de cultuur in Europa op te snuiven en bezocht Rome, Berlijn en 
Parijs. In Amsterdam kocht hij een toneelkijker bij de firma Schmidt 
aan het Rokin. Mijn vader bewoog zich als een keurig heertje door 
het Europa van begin twintigste eeuw. 
Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Europa ad-
viseerde zijn Onkel Josef hem Duitsland te verlaten: “Du sollst ge-
hen.” (Je moet gaan.) Net op tijd nam hij de boot naar het veilige 
Indië. 

DE SCHOONFAMILIE
HANS: Mijn vader trouwde met Nany Ritter; haar familie- 
geschiedenis begint in 1815 toen de eerste Ritter voet aan wal zette 
in Nederlands-Indië. Samen kregen ze drie zonen: Erich,  
Alphons en ik. In 1932 betrokken we een nieuw huis in de wijk 
Menteng in Batavia. Het huis kon vader laten bouwen door een 
schenking van de schoonfamilie. Het stond op loopafstand van zijn 
werk, want dat was een eis van de Trammaatschappij waar hij werk-
te. In het buitenhuis van zijn schoonvader Alphons Laurent Ritter in 
Andir bij Bandoeng kwam de familie en aanhang vaak samen. Frans 
Tydeman, de echtgenoot van Ida Ritter, de zus van mijn moeder, 
filmde daar regelmatig de familiefeesten.*
We groeiden op met een moeder die aan astma leed, de ziekte waar-
aan zij uiteindelijk in 1941 overleed in het Tjikini-ziekenhuis in 
Menteng. Dit zou het begin zijn van een kantelpunt in onze familie-
geschiedenis. De fijne en veilige jaren werden bij het uitbreken van 
de oorlog met Japan voorgoed tempo doeloe (oude tijd; vroeger).

GLOEIENDE OVENS
ERICA: De drie broers werden tijdens 
de Japanse bezetting krijgsgevange-
nen gemaakt. Erich zou de oorlog niet 
overleven en verdronk in 1944 in de 
Golf van Benkoelen tijdens een torpe-
dering van het hellschip Junyo Maru 
met ruim 5.600 andere krijgsgevange-
nen en dwangarbeiders. Mijn vader, 
slechts negentien jaar oud, en zijn 
broer Alphons kwamen beiden in Ja-
pan terecht, zonder dat ze dit van el-
kaar wisten. Mijn vader moest in het 
najaar van 1943 naar Ashio, ten 
noordwesten van Tokio, waar hij werd 
tewerkgesteld in een koperfabriek en 
-smelterij. Veel gevangenen bezweken 
aan longontsteking door de combina-
tie van de gloeiende ovens en de kou-
de wind. In 1944 werd hij overge-
plaatst naar de kopermijnen. Daar 
werd hij ziek en zijn redding was de 
overplaatsing naar een hospitaal aan 

de kust, waar hij minder zwaar werk moest doen en waar hij kon 
herstellen. Voorjaar 1945 bombardeerden de Amerikanen Tokio 
en Yokohama, waar mijn vader in de buurt verbleef. 
SYLVIA: Mijn vader Alphons moest werken in de mijnen bij Nii-
hama op circa 90 kilometer afstand van Hiroshima. Toen hij op 6 
augustus naar boven kwam, was de stad een ravage en waren er 
overal doden en mensen op de vlucht. De twee atoombommen 
maakten op 15 augustus een einde aan de Tweede Wereldoorlog, 
maar mijn vader kwam die tijd fysiek en mentaal nooit te boven.
ERICA: Mijn vader is nooit rancuneus naar de Japanners geweest. 
De lokale bevolking had het ook zwaar. Vrouwen moesten zwaar 
werk doen en werden ook geslagen. De vluchtende groepen bur-
gers tijdens de onophoudelijke Amerikaanse bombardementen 
grepen mijn vader erg aan. Het toeval wilde dat ik door het werk 
van mijn man enkele jaren in Japan ging wonen en onze dochter 
geboren werd in Yokohama, de stad waar haar opa moest werken 
in de oorlog. Het feit dat ik in het land ging wonen van zijn voor-
malige vijand is nooit een probleem voor mijn vader geweest. Zelf 
wilde hij er niet meer heen; hij was er al geweest!

RUM AND COCA COLA 
HANS: De oorlog was eindelijk voorbij. De pamfletten die door de 
Amerikaanse jachtvliegtuigen uitgestrooid werden, gaven de route 
aan naar waar wij ons moesten melden. Bij de verscheping van ons 
ex-krijgsgevangenen naar Manilla was er een sfeer van blijheid en 
opluchting. De Amerikanen deden er alles aan om ons, verzwakt 
en uitgeput, te laten aansterken: “Eat as much as you can.” Sommi-
gen aten zich alsnog dood. Dagelijks werd op een van de schepen 
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DE DAKPAN VERTELT

HANS WILLEM DORNSEIFFER 
Geboren in Meester Cornelis (Batavia) in 1923
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ice cream gemaakt. Tot op de dag van vandaag ben ik dol op ijs. Er 
was Amerikaanse muziek – een van de bekende songs die mij al-
tijd zal bijblijven is Rum and Coca-Cola van The Andrew Sisters – 
er werd gedanst en opeens voelde ik een hand op mijn schouder. 
Na jaren van scheiding stond ik oog in oog met Alphons. “Hé 
Fons, hoe is het?” was op dat moment alles wat ik wist uit te bren-
gen. Met dankbaarheid herinner ik mij de overdaad aan vrolijk-
heid in het opvangkamp. 
SYLVIA: Mijn vader heeft de tekstboekjes van de songs van de  
liberators altijd gekoesterd; het waren mijn vaders poesaka’s. 
HANS: Teruggaan naar Java was nog niet mogelijk. De Sikhs en 
Gurkha’s die het Britse leger ingehuurd had, moesten daar eerst de 
rust herstellen. Via een tussenstop in Balikpapan op Borneo kwa-
men we twee maanden later ‘thuis’ op Java. Onze vader had al die 
jaren in onze woning aan de Djalan Indramajoe kunnen blijven, 
omdat de Japanners hem nodig hadden voor de logistiek van de 
trammaatschappij. Rust was Alphons en mij niet gegund, want er 
moest tegen de nationalisten gevochten worden. Eind 1945 wer-
den wij aangesteld als kanonnier bij de cavalerie. Ik deed net of ik 
niet met het geschut om kon gaan en kreeg gelukkig een adminis-
tratieve functie. Ik wilde verder leren en zo snel mogelijk gaan stu-
deren in Delft. Ik deed eindexamen HBS en vertrok in 1947 alleen 
naar Holland met het schip Nieuw Holland. Mijn vader en Fons en 
zijn gezin vertrokken in 1955 met de Oranje naar Nederland. Daar 
aan de kade in Amsterdam hebben wij elkaar weer teruggezien.

DOOR DE OGEN VAN DE TONEELKIJKER
SYLVIA: Mijn vader heeft na Hiroshima nog 24 jaar met veel pijn 
en moeite doorgeleefd en is uiteindelijk aan kanker overleden, 
waarschijnlijk door de blootstelling aan de straling van de atoom-
bom. Na zijn dood in 1969 opende mijn moeder zijn uit Indonesië 
meegenomen djati-houten kast met alle tastbare herinneringen en 
mocht ik iets uitzoeken. Ik was vijftien jaar en pakte de toneelkij-
ker van mijn grootvader, niet wetende dat ik die ook echt zou ge-
bruiken. Ik ben al tijdens mijn studie Nederlands in de cultuursec-
tor gaan werken en werk er nog steeds. De kijker gaat al decennia 
mee naar het theater en ik denk dan regelmatig aan mijn grootva-
der en hoe hij als Indische jongeman door het Europa van voor de 
Eerste Wereldoorlog trok en de Europese cultuur opsnoof.
ERICA: Wanneer ik vroeger als jong meisje bij mijn nicht Sylvia 
thuis kwam, zag ik dat oom Alphons geen opgewekte of vrolijke 
vader was. Hij was vaak ziek maar in die tijd werd er niet over ge-
sproken als iemand ernstig ziek was.
SYLVIA: Op de vooroorlogse fantastische filmpjes van mijn nich-
ten Sandra en Febe en neef Meinard Tydeman zag ik voor het eerst 
mijn vader als jongen tijdens vakanties in het familiehuis in Andir. 
Ik kende mijn vader als een gebroken man, maar op de film zag ik 
hem vrolijk rondspringen en lachen; een lach van oor tot oor. Ik 

begreep van oom Hans dat hij een enorme berandal (deugniet) 
was. Regelmatig gooide hij een tjitjak (hagedis) in de nek van zijn 
baboe Toetie. 

DE DAKPAN
ERICA: In 1997, vijftig jaar na mijn vaders aankomst in Neder-
land, ging ik met mijn vader naar Indonesië. Hij had alles grondig 
voorbereid. Al wandelend in Jakarta deelde hij zijn herinneringen. 
Bij de poort van zijn ouderlijk huis in Menteng maakte hij een 
praatje met de huidige bewoner en werden we binnengevraagd. 
Regelmatig zat hij vroeger met zijn broers op het dak en de  
jongens hadden zelfs Bruno, hun hond, geleerd de ladder naar het 
dak te beklimmen. Ze hadden veel pret samen en op de verjaardag 
van hun hond vroegen ze een plaatje aan bij de lokale radio voor  
Bruno Dornseiffer. 
SYLVIA: Als baby heb ik nog een jaar gewoond aan de Djalan In-
dramajoe en toen ik in 2010 in Jakarta was, zag ik dat het huis 
werd afgebroken. Ik heb toen een dakpan voor oom Hans meege-
nomen, maar ik wist niet dat hij zo vaak speelde op het dak met 
mijn vader, Erich en Bruno. Voor oom Hans is de dakpan een dier-
bare herinnering aan zijn fijne jeugdjaren.
ERICA: Wekelijks als de hulp komt schoonmaken, gaat mijn vader 
in zijn werkkamer aan zijn tafel zitten, waar de dakpan een ere-
plaatsje heeft, en dan kijkt hij naar de tegel. Hij is een verdienstelijk 
beeldhouwer en hij denkt erover om de dakpan nog eens tot een 
kunstwerkje om te toveren. Het reliëf in de dakpan doet hem aan 
een gezichtje denken. Zo vertelt de dakpan over de zorgeloze jaren 
met zijn broers en ouders in het voormalige Nederlands-Indië. 

HANS WILLEM DORNSEIFFER
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Hans, Erich en Alphons.

* Zie het interview van de familie Tydeman op pagina 91.
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LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom grote aantallen gevangenen na een scheepsramp verdronken.
•  Kan vertellen wat er gebeurde wanneer een schip getorpedeerd of gebombardeerd werd. 
•  Kan verklaren waarom schrijvers inspiratie putten uit hun eigen familiegeschiedenis.
•  Kan uitleggen hoe schipbreukelingen een scheepsramp overleefden. 

THEMA : OVERLEVEN IN ZEE NA EEN SCHEEPSRAMP
De voormalige vracht- en passagiersschepen die door het Japanse gezag werden ingezet, waren vaak oud en roestig en niet 
berekend op het vervoer van grote aantallen personen. Vaak telde het schip slechts enkele reddingssloepen en -vlotten. Bij 
een torpedering of bombardement waren die voorbehouden aan de Japanse bemanningsleden. Zwemvesten waren in de 
meeste gevallen onvoldoende aanwezig. De mannen die in zee terechtkwamen, probeerden zich op drijvende voorwerpen 
boven water te houden.
Door de zuigkracht van het zinkende schip was het zaak je zo ver mogelijk ervan te verwijderen, zodat je niet met schip en al 
naar de bodem werd meegezogen. Óf het schip zonk binnen enkele minuten, óf het bleef nog heel lang drijven. Na een vol-
treffer ontstond ook vaak brand of vonden ontploffingen plaats. Sommige mannen durfden niet te springen en werden ge-
duwd; voor hun gevoel sprongen ze hun dood tegemoet.
De schipbreukelingen die het geluk hadden zich drijvende te houden, konden enkel hopen en bidden dat ze opgevist zouden 
worden door andere schepen uit het konvooi. Het was van groot belang een fitte indruk te maken en niet in slaap te domme-
len als je aan boord werd gehesen. Mannen die bewusteloos raakten of een zwakke, uitgeputte indruk maakten, werden tot 
ontsteltenis van hun medegevangenen zonder pardon weer overboord gezet en gingen alsnog een wisse dood tegemoet. 
Werd je niet opgevist, dan lag je uren- of soms dagenlang in zee. Aan de ene kant verbrandde je door de felle tropenzon en 
aan de andere kant droogde je uit zonder drinkwater. 
Een groot aantal krijgsgevangenen die een scheepsramp overleefden, stierf korte tijd na hun redding alsnog door uitputting 
en uitdroging en het gebrek aan medische zorg. Overlevenden dragen de beelden van de scheepsramp hun verdere leven op 
hun netvlies mee.

LEES HET VERHAAL VAN MARION OP PAGINA 57/*95 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Leg uit waarom Marions vader bij het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) tekende.
 A2: Wat gebeurde er met de KNIL-militairen na de Japanse inval op 8 maart 1942? 
B) Omcirkel op de topografische kaart het eiland waar Marions vader dwangarbeid moest verrichten en de locatie waar het schip Junyo 

Maru verging. 
C) Ga naar de website ‘Verhalen over de oorlog’: tinyurl.com/mbloem
 Lees de eerste alinea en de tekst onder het kopje ‘Merkte u als kind iets van het oorlogsverleden van uw ouders?’
 C1: Wat overleefde Marions vader tijdens de oorlog en waardoor overleefde hij deze gebeurtenis?
 C2: Waarvoor had haar vaders oom volgens de familie een koninklijk lintje moeten ontvangen?
D) Ga naar de website ‘Digibron’: tinyurl.com/digibron
 Lees de tekst en beantwoord de volgende vragen: 
 D1: Wat is volgens schrijfster Marion Bloem nodig om (oorlogs)leed te verwerken?
 D2: Wat is de titel van haar boek en waar slaat deze titel op? Benoem twee redenen.
 

MARION BLOEM  
geboren in 1952 in Arnhem

Boek: 
Indisch verdriet    
(pagina 57/*95)  
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ACHTERGROND
Na de Japanse inval en capitulatie van Nederlands-Indië op 8 maart 1942 
werden alle KNIL-militairen gevangengenomen. Ook Alex Bloem, Marions vader, 
werd krijgsgevangene gemaakt en verbleef de eerste oorlogsjaren in Tjimahi op 
Java. In het laatste jaar van de oorlog werd hij in Batavia (het huidige Jakarta) 
op 16 september 1944 ingescheept op het schip Junyo Maru, met ongeveer 
6.500 krijgsgevangenen en romoesha’s. Aan boord bevonden zich diverse 

vrienden en familieleden van Alex, waaronder twee ooms, een achterneef en zijn zwager. De gevangenen zouden ingezet 
worden om aan de Pakan Baroe-spoorweg dwangarbeid te verrichten, maar het schip bereikte die eindbestemming niet.

BOEKFRAGMENT
Uit: Sporen van oorlog. Overlevenden van de Birma- en Pakanbaroe-spoorweg. Jan Banning, Utrecht 2003.

ALEX BLOEM
“’s Middags voeren we uit. In de buurt van Bengkoelen werden wij getorpedeerd. Iedereen sprong in het water, maar ik 
kon niet zwemmen. Ik wachtte aan dek. Een vriend van mij ging naar de reddingsboten en daar waren de Jappen bezig 
om die los te maken. Maar in plaats van dat hij mee mocht, werd hij met een hamer op zijn hoofd geslagen. Vermoedelijk 
was hij al dood toen hij in het water viel.
Ik dacht: wat moet ik doen? Plotseling hoorde ik een stem, vanwaar weet ik niet, erg hard: ‘Lex, spring er maar in, je 
wordt gered!’ Ik schrok er even van. Het was de stem van mijn vader, die mij beschermde. Hij was overleden toen ik zeven 
was, een motorongeluk, tegen de tram. 
Maar toen ik dat hoorde, ging ik langs de buitenboord-wc’s in het water. Er kwam een kist langs van ongeveer één 
vierkante meter – of het zo móest! Na enkele minuten kwamen er meer mensen bij. Ook een Amerikaan, die vroeg: ‘Mag 
ik bij jullie komen?’ ‘Ja natuurlijk.’ Toen telde hij en kwam op twaalf. Hij zei: ‘Ik ben de dertiende. Dan hoeft het niet. Ik 
zoek wel iets anders.’
Achterom kijkend zag ik het bovenste gedeelte van het schip helemaal zwart van de romoesha’s, vermoedelijk mensen 
die niet konden zwemmen, zoals ik. Maar het was maar enkele minuten, toen brak het en zonk, met al die mensen. Wij 
probeerden met het kistje zo ver mogelijk van het zinkende schip te blijven. De volgende dag om twee uur kwamen wij 
aan de kant van een Japans fregat. Gered.
We voeren richting Padang en onderweg hoorde je nog het gehuil en geschreeuw: ‘Tolong! Help!’ Maar ja, we waren al 
vol. Ik zie nu nog alles voor me.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Leg uit waarom het een wonder is dat Marions vader de scheepsramp met de Junyo Maru heeft overleefd.
B) Omcirkel op de topografische kaart de plaats waar de overlevenden aan land gingen.
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenen’: tinyurl.com/Marubloem
 C1: Hoeveel minuten na de twee torpederingen zonk de Junyo Maru?
 C2: Hoeveel krijgsgevangenen en romoesha’s (Indonesische dwangarbeiders) zijn er tijdens de scheepsramp omgekomen?
 C3: Klik onderaan op ‘Dodenlijst’. Hoeveel familieleden met de naam Bloem zijn verdronken?
 C4: Hoe oud zijn zij geworden?
D)  Ga naar de website ‘Prisoners of War Research Network Japan’: tinyurl.com/bloemship
 D1: Klik onderaan op de kaart. Hoeveel gezonken schepen zijn er gemarkeerd? Noem drie landen waar de schepen naar  
         onderweg waren?
 D2: Klik terug op 19: ‘Junyo Maru’. Hoeveel krijgsgevangenen en romoesha’s zijn er volgens deze bron omgekomen? Vergelijk dat  
         met de aantallen uit vraag C2. Zijn deze aantallen hetzelfde?

EUGÈNE ALEXANDER BLOEM     
geboren in 1921 in Bandoeng op Java, † 2009
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INDISCHE NEDERLANDERS
MARION: Mijn overgrootmoeder 
van moederskant, Toeminah, was de 
dochter van een Javaanse rijstboer. 
Toeminah was vijftien toen ze haar 
eerste kind kreeg van Wilhelm 
August Sell, een geronselde Poolse 
Jood, die voor het KNIL tekende 
zonder te beseffen dat hij in de 
Atjehoorlog vechten moest. Pas toen 
de koloniale wetgeving het toeliet, 
trouwde Wilhelm Sell haar en 
erkende hij hun vijf kinderen. 
Mijn oma Emma, geboren in 1901 in 
een kazerne op Sumatra, had vaak 
gezien hoe haar Poolse vader zijn veel jongere Javaanse vrouw 
mishandelde. Alle mannen van de kazerne gingen zo met de 
jonge Javaanse vrouwen om, dus wist ze niet beter. Haar vader 
stuurde haar drie jaar naar een nonnenkostschool op Java, zodat 
ze Nederlands zou leren spreken. Daarna moest ze, tien jaar oud, 
thuis voor haar jongere broers en zusjes zorgen. Ze werd door 
haar strenge vader thuisgehouden vanaf haar eerste menstruatie, 
opdat ze maagd bleef. Op haar achttiende trouwde ze met mijn 
opa, die Belgische voorouders en een Menadonese grootmoeder 
had. Een van mijn oma’s dochters, mijn moeder, geboren in 1929 
in Batavia, genoot een Europese koloniale opvoeding dankzij de 
hoge functie van haar vader als hoofd van de Post-, Telefoon- en 
Telegraafdienst. 
Van mijn vaderskant gaat de familiegeschiedenis terug tot de 
zeventiende eeuw. Een arme Rotterdamse koekenbakkerszoon 
vertrok als verstekeling naar Nederlands-Indië. Een rijke Chinese 
familie die de jongen in de haven oppikte, adopteerde hem. Zij 
zorgden ervoor dat hij in Nederland kon studeren. Na zijn studie 
keerde hij terug naar Nederlands-Indië, kreeg de functie van een 
hoge ambtenaar en huwde een Chinese vrouw. 

TWEEDELING
MARION: Mijn vader, Alex Bloem, werd in 1921 in Bandoeng 
geboren. Op zijn zesde kreeg zijn vader, chef van de Nederlandse 
Spoorwegen, een motorongeluk. Doordat zijn hersenen door het 
ongeluk beschadigd waren, veranderde hij. Hij vergokte hun 
inkomen en toen mijn grootvader een half jaar later stierf, bleef 
mijn oma met zes kinderen achter. Mijn vader zwierf van oom 
naar oom en werd het meest gastvrij opgevangen door oom Nap, 
een broer van zijn vader die met een Javaanse vrouw getrouwd 
was. De Javaanse atmosfeer in het gezin van oom Nap, die aan de 
rand van de kampong woonde, heeft hem tijdens die jaren sterk 
beïnvloed. Hij speelde met zowel Indische als Indonesische 
jongens en werd door zijn oom ingewijd in de spirituele wereld. 
Na ongeveer negen jaar hertrouwde zijn moeder met een 
Hollandse KNIL-militair. Door deze strenge stiefvader werd 

mijn vader gedwongen te tekenen 
voor het KNIL. 
Na de Japanse inval begin 1942 
werden de KNIL-militairen door de 
Japanners gevangengenomen en werd 
mijn vader krijgsgevangene. In sep-
tember 1944 werd hij met 2.300 
andere krijgsgevangenen en 4.200 
romoesha’s (geronselde Aziatische 
dwangarbeiders) weggevoerd uit de 
haven van Batavia met het schip 
Junyo Maru. Ze voeren richting 
Padang op Sumatra, om aan de Pakan 
Baroe-spoorweg tewerkgesteld te 
worden. In de Golf van Benkoelen 

werd het schip tweemaal getorpedeerd. Zijn vriend, die wist dat 
mijn vader niet kon zwemmen, probeerde voor hem een 
reddingsboei te bemachtigen, maar werd door de Japanners voor 
de ogen van mijn vader gedood. Mijn vader overleefde deze 
scheepsramp door ruim 24 uur aan een drijvende kist te hangen, 
terwijl ruim 5.600 personen omkwamen, waaronder twee ooms, 
een neef, zijn goede vriend en duizenden romoesha’s die niet 
konden zwemmen of in het benedenruim zaten opgesloten. 
Mijn moeder was bijna dertien toen het land door de Japanners 
werd bezet. Scholen werden verboden. Haar zussen waren in 
tegenstelling tot mijn moeder ‘blank en blond’ en mijn oma 
zocht de bescherming van het Jappenkamp op om haar dochters 
tegen de opdringerige Kempeitai (Japanse militaire politie) te 
beschermen.

GEEN ECHTE VREDE
MARION: Na de bevrijding op 15 augustus 1945 kwam mijn 
vader vanuit Sumatra terug op Java, verlost van zijn 
krijgsgevangenschap. Hij gaf zich op voor het ‘herstel van orde 
en rust’ toen hij bij terugkeer lijken van Indische Nederlanders in 
de rivier zag drijven. Als Landmacht-sergeant moest hij het 
Kramat-kamp in Batavia tegen de pelopors (Indonesische 
vrijheidsstrijders) beschermen.
JACQUELINE: Met mijn moeder en zussen zat ik in het 
jappenkamp. Na de bevrijding gingen we meteen naar familie 
die buiten het kamp was gebleven. Maar toen bleek dat het buiten 
het kamp verre van veilig was. Je wist niet meer wie of waar de 
vijand was. Mijn vader had al die tijd in een burgerkamp op 
Sumatra gezeten. En mijn jongere broertje was op zijn twaalfde 
bij ons weggehaald en naar een mannenkamp in Oost-Java 
getransporteerd. Wij besloten om als gezin in het kamp te blijven. 
Alex liep wacht en zo kregen we elkaar in het oog. 

GECOMPLICEERD
MARION: De verliefdheid van mijn ouders tijdens de Bersiap-
tijd maakte die moeilijke periode draaglijk en hielp hen om het 
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zware verleden (tijdelijk) te vergeten. Ze trouwden in 1950. 
Dankzij hun gemengde afkomst, deels Aziatisch en deels 
Europees, waren ze gewend aan de ongelijkheid in de koloniale 
samenleving. De revolutie hadden ze niet zien aankomen omdat 
het kolonialisme, ofwel de blanke superioriteit, in hun jeugd een 
vanzelfsprekendheid was. Nu was alles omgedraaid. De 
Indonesiër had genoeg van de koloniale overheersing en overal 
hingen haatleuzen: ‘Dood aan de Indo’s’ en ‘De Indischen zijn de 
honden van de Nederlanders’. 
Mijn vader hoopte dat er binnen de Indonesische Republiek plek 
voor de Indische Nederlanders zou zijn. Hij wilde meehelpen om 
de moordpartijen van de rebelse Indonesische jongeren, 
rampokkers genoemd, een halt toe te roepen en was daarom bij 
de Landmacht gegaan. Achteraf voelde hij zich bedrogen, omdat 
hij zijn uniform zelf had moeten betalen, terwijl hij nooit soldij 
voor zijn tijd als militair in krijgsgevangenschap had ontvangen. 
Mijn vader stond eigenlijk niet achter de manier waarop de 
Nederlandse politiek reageerde op de onafhankelijkheids-
verklaring van Soekarno, maar hij was wel erg geschrokken van 
de wijze waarop Soekarno het volk opstookte tot haat tegen de 
Indische Nederlanders. Van de Landmacht stapte hij over naar 
de Luchtmacht en hij volgde extra militaire cursussen om zijn 
gebrek aan scholing in te halen. Toen de Indische Nederlanders 
na de overdracht gedwongen werden tot een keuze, Indonesiër 
worden of naar Nederland gaan en Nederlander blijven, was 
mijn vader bereid om net als veel ooms, neven en zijn oudste 
broer over te stappen naar het TNI (Tentara Nasional Indonesia), 
het Indonesische leger, waar hij drie rangen omhoog zou zijn 
gegaan. Die overstap werd sterk aangemoedigd door de 
Hollandse officieren.
Maar mijn moeder wilde naar Holland. Ze was doodsbang 
geworden door de haat en de afslachtingen. Mijn vader zag die 
haat als een tijdelijke woede, omdat de onafhankelijkheid niet 
onmiddellijk werd erkend door Nederland. Hij had sinds zijn 
jeugd eigenlijk te veel neerbuigendheid van de Nederlanders 
ervaren om naar Nederland te willen. 

DAT IS DE BEDOELING NIET
MARION: In december 1950 kwamen mijn ouders met zware 
vorst in Rotterdam aan. Mijn hoogzwangere moeder kwam met 
mijn vader op Kerstavond in een pension in Limburg terecht.
JACQUELINE: Die eerste periode was verschrikkelijk. Onze 
kamer lag in een apart gebouw en was via vele trappen te 
bereiken. De kou was afschuwelijk. Via de tuin moesten we naar 
de eetzaal in het hoofdgebouw en naar het buitentoilet. 
MARION: Door de polio die mijn moeder op driejarige leeftijd 
had opgelopen, was ze extra gevoelig voor kou. Toen mijn ouders 
bij het pension aankwamen, wees de hospita naar mijn moeders 
hoogzwangere buik en zei: “Dat is de bedoeling niet.” Ze gaf hen 
een kamer op de bovenste etage, terwijl de toiletten en wasruimte 
beneden in de tuin waren. Mijn vader was ver weg gelegerd en 
volgde naast zijn werk extra militaire opleidingen, omdat de 
opleidingen die hij in Indonesië bij de Luchtmacht had gevolgd 

geen waarde hadden in Nederland. Als hij het weekend bij zijn 
gezin wilde doorbrengen, was de deur van het onderliggende 
café gesloten en moest hij over een 2 meter hoge muur klimmen 
en langs de regenpijp omhoog om via het raam hun kamer 
binnen te komen. Toen zij in 1952 in een pension in Velp 
verbleven, werd ik in Arnhem geboren. 
Mijn moeder moest en zou bewijzen dat haar keuze voor Holland 
de juiste was. De gevoelens van onrecht, ongelijkheid, verdriet en 
verlies stopte ze diep weg. Haar kinderen moesten het goed-
maken, want ze was tenslotte voor een betere toekomst voor haar 
kinderen naar Holland gekomen.
JACQUELINE: Mijn mans hart was in Indië blijven hangen. 

EEN TWEEDE START
MARION: Na zeven pensions in vier jaar tijd kregen wij een 
gemeentewoning in Soesterberg. Er werd sinds hun aankomst 
veel geld van mijn vaders salaris ingehouden voor de overtocht, 
de eerste winterkleding en kost en inwoning in de pensions. 
Overige kleding en meubels werden door de sociale dienst 
geleverd en daarvoor werd maandelijks ook geld van het salaris 
afgehouden. Ze mochten nergens zelf over beslissen, ook niet 
over hun eten. Daarom waren ze dolblij met de eigen keuken, de 
badkamer en hun balkonnetje. 
Mijn ouders zag ik pas voor het eerst echt gelukkig toen ze op 
vakantie in Indonesië waren. Mijn jongere broers gingen daar na 
hun afstuderen met hun gezin wonen en mijn ouders gingen er 
jaarlijks naar toe. Mijn moeder begon van antieke batikstof en 
nieuwe batikstof die ze daar gekocht had met de hand plaids te 
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naaien. Een mooie borduursteek verbond de vele kleine stukjes 
bonte stof. Ze maakte schitterende patronen, als een kunstenaar. 
Ze was met zo’n plaid langer dan een jaar bezig. Daar legde ze al 
haar liefde in: warme dekens, bestaande uit traditionele katoenen, 
handgemaakte batikstoffen. Ik vond de spreien symbolisch en 
heb er drie. 

BESEF
MARION: De weinige voorwerpen aan onze muur, souvenirs uit 
hun geboorteland die plaats moesten maken voor modernere 
westerse decoratie, koesterde ik; dat was mijn schat. Ik creëerde 
op een omgekeerd sinaasappelkistje een apart ‘Indisch’ hoekje in 
mijn slaapkamer met twee houten beeldjes en een doek die ze 
tijdens een tussenstop in het Suezkanaal hadden gekocht. Met 
nog enkele spullen zonder geldelijke waarde koester ik ze nog 
altijd. Ze symboliseren het Indische verdriet dat ze aan mij 
hebben doorgegeven.
JACQUELINE: Mijn man woonde jarenlang bij zijn oom Nap, 
een broer van zijn vader. Er was hem veel kennis en eerbied voor 
mystieke zaken bijgebracht. Van zijn oom had hij een kris 
gekregen. Het was een zegen dat we eindelijk een huis kregen en 
toen hebben we de kris in ons huis boven de deur opgehangen. 
De kris hangt daar nog altijd. 
MARION: Ik zag dat mijn moeder het zwaar had met de 
aanpassing in Nederland, mede door haar polio-arm. Na school 
deed ik fietsend de boodschappen en ik hielp haar in de 
huishouding. Maar ik zorgde ook goed voor mijzelf en 
confronteerde haar niet met mijn avontuurlijke kant, mijn eigen 
onderzoekingsdriften. Ik beschermde haar in vele opzichten 
tegen aspecten van het moderne Nederlandse leven waarvan ik 
dacht dat zij die niet zou kunnen begrijpen. Mijn moeder was 
vroeger streng, driftig en had ‘losse handen’. Mijn vader 
daarentegen strafte ons nooit. Hij sloeg nooit en schreeuwde 
nooit. Mijn vader was een voorbeeld van rust, dankzij zijn 
meditatie en zijn creativiteit. 

SPIEGELSCHRIFT
MARION: Mijn oma had vijftig jaar in Indië en Indonesië 
gewoond en wilde de andere vijftig jaar van haar leven graag in 
Nederland doorbrengen. Ze kende het land al van drie 
verlofreizen met mijn opa. In tegenstelling tot Nederlands-Indië, 
waar ze had meegemaakt dat haar Javaanse moeder nergens 
binnen mocht komen, werd er in Nederland geen verschil 
gemaakt. Haar jeugd was niet leuk geweest, maar toen ze met 
mijn opa getrouwd was, leerde ze geleidelijk het gegoede 
koloniale leventje kennen. Daaraan kwam door de oorlog abrupt 
een einde, gevolgd door de Bersiap-tijd. In Nederland was het 
net of haar leven zich in spiegelschrift afspeelde. Ze genoot van 
de westerse moderne luxe. Als wij bij mijn grootouders in 
Amsterdam logeerden, zeiden ze: “Geniet van het leven” en 
lieten ze ons de Nederlandse cultuur opsnuiven! 

ONS COLLECTIEVE GEHEUGEN
MARION: Onze ouders waren blij dat hun kinderen een 
academische opleiding volgden. Ik koos voor de studie Psycho-
logie. Tijdens die studiejaren stelde ik mijzelf de vraag: wat is 
Indisch? Ik ging de eerste generatie van mijn familie interviewen. 
Na de voltooiing van mijn studie interviewde ik Indischen van 
de eerste generatie uit alle lagen van de bevolking. Binnen dat 
kader ging ik naar het leven van mijn oma kijken en naar het 
leven van de vrouwen die tijdens de koloniale tijd op het 
platteland geronseld werden om de soldaten in de kazerne van 
alle gemakken te voorzien. Veel inlandse vrouwen uit die tijd 
waren rechteloos en moesten hun kinderen die Indo-Europees 
bloed hadden afstaan, zodat ze een Europese opvoeding in een 
weeshuis konden krijgen. Ik besefte dat de koloniale tijd een tijd 
was van onderdrukking en blanke overheersing.
Mijn verworven kennis over de koloniale geschiedenis, een 
samenleving van verdeeldheid en racisme, en de invloed daarvan 
op ons huidige gedrag wil ik doorgeven. Het koloniale verleden 
heeft geleid tot diverse collectieve geheugens die door de 
standensamenleving van toen en door de eenzijdige geschied-
schrijving niet geheel met elkaar overeenstemmen. Het 
collectieve geheugen van de afstammelingen van ‘de koloniaal’, 
ofwel van de gemiddelde blanke Nederlander, die een dominante 
positie had in de koloniale tijd, is een ander collectief geheugen 
dan dat van de gekleurde Indische Nederlanders, die tot de 
laagste Europese categorie van die koloniale samenleving 
behoorden. Daardoor is er sprake van een divers collectief 
bewustzijn in ons land. Dat kan na drie generaties nog tot 
cultuurbotsingen leiden, zoals bijvoorbeeld de Zwarte Piet-
kwestie, of tot uiteenlopende interpretaties van hoe Nederland 
de koloniale geschiedenis een plek moet geven. Historici, 
Indische Nederlanders of afstammelingen van plantage-
eigenaren verdedigen niet altijd hetzelfde beeld daarover. Ik wil 
mijn bijdrage leveren aan ons collectief geheugen, dat te eenzijdig 
gekleurd is, in de hoop dat ons gezamenlijk collectief bewustzijn 
minder tegenstrijdig zal worden. 
De hiërarchie uit de koloniale tijd werkt tot op de dag van 
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vandaag nog door. Voor de Indische gemeenschap was het voor 
de Tweede Wereldoorlog een vanzelfsprekendheid dat er rangen 
en standen waren. Het was toen normaal dat er ongelijkheid was. 
In ons collectief bewustzijn zit dat helaas nog verankerd. Dat 
moet slijten, maar dat kan alleen door bewustwording. We 
moeten ons er eerst bewust van worden, voordat we het uit ons 
onderbewustzijn en bewustzijn kunnen schrappen.
Ik wil het besef van ongelijkwaardigheid in die koloniale tijd 
doorgeven, zodat met dit besef en de huidige kennis daarover, dit 
nooit meer zal gebeuren en iedereen respect heeft voor elkaars 
achtergrond en religie.

OOG VOOR DE MEDEMENS
MARION: Mijn ouders leerden ons om altijd rekening te houden 
met anderen. Mijn oudste broer heeft Geneeskunde gestudeerd, 
is gepromoveerd en terechtgekomen in de Public Health. Hij 
heeft jarenlang gewerkt bij het World Food Programme en is 
sinds kort werkzaam als directeur en hoogleraar Public Health 
bij John Hopkins in Baltimore. 
Mijn jongste broer werkt voor de Church World Service,  
een internationale christelijke organisatie in New York, en zet 
zich in voor onder andere noodhulp bij vluchtelingenopvang, 

migratieproblemen, aids en hongerbestrijding. Toen mijn beide 
broers zich voor hun werk in Indonesië mochten vestigen, was 
dat heel fijn voor mijn ouders, hoewel ook verwarrend. Ze 
hadden dat land verlaten met het oog op een betere toekomst 
voor hun kinderen in Nederland en nu kozen hun zonen ervoor 
om met hun gezin in dat land te gaan wonen. 
Mijn vader durfde eindelijk af en toe hardop te zeggen dat hij 
eigenlijk liever in zijn geboorteland gebleven was. Toen ik mijn 
moeder in 1979 voor het eerst meenam naar Indonesië, was ze 
doodsbang wanneer Indonesische scholieren ons nieuwsgierig 
omringden. De aandacht van jongeren in de leeftijd van de 
rampokkers die vlak na de oorlog Indische Nederlanders 
vermoordden, boezemde haar angst in. In het begin werd ze 
telkens schreeuwend wakker vanwege nachtmerries. Daardoor 
besefte ik pas hoe diep die angst uit de Bersiap-tijd zat.
Het is een voorrecht en vorm van rijkdom om meerdere 
culturen in je te dragen. Van de geschiedenis van onze ouders 
en voorouders kunnen we veel leren. Ik ben blij dat ik mijn 
familie heb uitgevraagd over het verleden. Ik ben niet 
afhankelijk van de beperkte informatie die ik op school tijdens 
de geschiedenisles gedoceerd kreeg. Kennis over waar je 
vandaan komt, is rijkdom.
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NANNO NOMMENSEN
geboren in 1937 in Den Haag

Boek: 
Een gedeeld verleden    
(pagina 63/*177)  

THEMAWOORDEN
•  INDO-EUROPEAAN 
•  HET KNIL 
•  BUITENKAMPERS 
•  INTERNERINGSKAMP VROUWEN 
•  ZEETRANSPORT 
•  TORPEDERING
•  ZEEMANSGRAF 
•  BERSIAP 
•  GEDENKBOEKEN

Niveau 1Lesbrief 6  
N I V E A U  1 +

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kan vertellen wat met het begrip ‘zeemansgraf’ bedoeld wordt.
•  Kent de reden waarom vele Japanse vrachtschepen tijdens de oorlog zijn gezonken.
•  Kan uitleggen hoe het komt dat er toch namen van op zee omgekomen krijgsgevangenen zijn terug te vinden.
•  Kan verklaren waarom het aantal krijgsgevangenen dat tijdens zeetransporten omkwam zo buitensporig hoog is.
 
THEMA : ZEEMANSGRAF
Tijdens de massatransporten overzee tussen 1942 en medio 1945 komen ongeveer 22.000 krijgsgevangenen om. Ruim  
16.000 mannen verdrinken door geallieerde torpederingen en bombardementen van de transportschepen. Ongeveer 6.000 
krijgsgevangenen zijn onderweg naar hun bestemming door ziekte omgekomen. Een groot, onbekend aantal romoesha’s 
(Indonesische dwangarbeiders) is omgekomen.
Bij een ‘zeemansgraf’ wordt het lichaam van de overledene op volle zee overboord gezet. Een tweede definitie is: een laatste 
rustplaats, een graf in de golven. Een graf op land is meestal een persoonlijke ruimte waarin een overleden persoon begraven 
wordt, een plek die aanwijsbaar en herkenbaar is door een grafteken of grafsteen op naam. Een plaats die nabestaanden 
desgewenst kunnen bezoeken om de overledene te gedenken. Dit is allemaal niet van toepassing op een zeemansgraf. Die 
personen hebben een laatste rustplaats in zee, in één onmetelijk groot en onpersoonlijk verzamelgraf. Voor de nabestaanden 
die na afloop van de oorlog vernamen dat hun familielid is omgekomen, is er geen graf om te bezoeken.
Er zijn circa 130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers uit de gehele Tweede Wereldoorlog die geen graf hebben. Om ervoor te 
zorgen dat hun namen niet worden vergeten, zijn de namen in 42 gedenkboeken opgenomen. Deze boeken worden bewaard 
en tentoongesteld in de kapel op Nationaal Ereveld Loenen. Op de lezenaar ligt één gedenkboek en iedere dag slaat de 
beheerder van het ereveld één bladzijde om. 
Op het Nederlandse ereveld Leuwigajah op Java is een gedenkplaats voor de slachtoffers van de scheepsramp met de Junyo 
Maru, waarbij ruim 5.600 gevangenen omkwamen. Jaarlijks worden alle slachtoffers van de Japanse zeetransporten op 
Landgoed Bronbeek in Arnhem herdacht bij het monument, waar 181 scheepsnamen van de hellships staan afgebeeld.

LEES HET VERHAAL VAN NANNO OP PAGINA 63/*177 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Hoe oud was Nanno toen Nederlands-Indië in oorlog kwam met Japan?
B) Vanuit welke plaats op Java werd Nanno’s vader ingescheept en aan boord van welk schip? Wat was de eindbestemming? 
C) Ga naar de website ‘Oorlogsgravenstichting’: tinyurl.com/nannojuno  Vul de naam van Nanno’s vader in bij de zoekfunctie.  

Klik op zijn naam. 
 C1: In welk gedenkboek staat zijn naam? 
 C2: Hoe vind jij dat iemand herdacht zou moeten worden die op zee is omgekomen?
 C3: Waarom denk je dat de term ‘hellships’ gebruikt wordt bij het thema ‘Japanse zeetransporten’?
D) Blijf op bovenstaande website. Ga naar ‘Links Japanse krijgsgevangenenkaart’ en klik op ‘Vertaling’. Bekijk de kaart en lees de 

vertaling. 
 D1: Op 8 maart 1942 capituleerde het Nederlands-Indisch Gouvernement. Wanneer is Nanno’s vader krijgsgevangen genomen?
 D2: Op welke datum en op welk tijdstip is het schip Junyo Maru gezonken?

 

http://tinyurl.com/nannojuno


36 37

ACHTERGROND
Voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Christian Nommensen tijdelijk met 
zijn gezin in Nederland, waar hij zijn opleiding aan de Hogere Krijgsschool 
voltooide. Terug in Nederlands-Indië, nadat de Nederlandse regering op 8 
december 1941 de oorlog aan Japan verklaarde, werd hij bij de staf van het 6e 
Regiment Infanterie geplaatst. Hij nam met zijn eenheid deel aan de gevechten 
rond Porong in Oost-Java. Op 7 maart 1942 werd de strijd gestaakt. Hierna 

volgde de algehele overgave van de Nederlands-Indische krijgsmacht. Alle militairen werden tot krijgsgevangene 
verklaard. Christian Nommensen werd op 8 maart 1942 in Malang geïnterneerd. Tweeënhalf jaar later werd Nanno’s 
vader op 16 september 1944 ingescheept op het Japanse vrachtschip Junyo Maru, dat twee dagen later door twee Britse 
torpedo’s tot zinken werd gebracht.

BOEKFRAGMENT
Uit: Eresaluut boven massagraf. Junyo Maru: de-vergeten-scheepsramp. Ed Melis, uitgever Stichting  
Herdenking Junyo Maru, Sumatra 1985. 

“Behalve de bemanningen en het Japanse gewapende geleide, waren er dus 2.300 krijgsgevangenen en 4.000 ‘koelies’ 
(romoesha’s: red.) = 6.500 zielen aan boord van het naar taxatie 7 à 8.000 tons grote stoomschip, met donkergrijze 
camouflagekleur. De zwaar doorroeste romp, luikhoofden, trapleuningen illustreerden de staat van onderhoud van het 
schip. De naam was nergens te bekennen, wel zag men een koperen plaat tegen de campagne, waarop nog vaag te lezen 
stond, 1908 Liverpool.
’s Middags klokke 3 werd van de kade verstoomd naar de rede, met ligplaats voor de pieren en met kop-Noord ten anker. 
Tenten of zeilen waren niet gespannen; zoals men daar aan dek overdag aan de zonnestralen was blootgesteld, zo keek 
men ’s nachts naar de sterren. Als reddingsmiddelen hingen twee oude sloepen aan de davits buiten boord ter hoogte 
van de brug: een aan bakboord en een aan stuurboord. Dan lagen hier en daar aan dek de bekende vierkante houten 
raamwerkvlotten opgestapeld, maar daarmee is ook alles genoemd wat er aan reddingsmiddelen voor de nietbetalende 
‘passagiers’ aan boord aanwezig was. Geen reddingsgordels en geen boeien, geen noodrantsoen en drinkwatertonnen 
voor een onverhoopte ramp. De Japanners daarentegen droegen waterdichte zakjes bij zich, gevuld met spijs en drank, 
en liepen reeds van het moment van ontmering in de binnenhaven in hun zwemvest rond.
Of dat een kwestie was van Japanse discipline dan wel van Japans bijgeloof (het schip droeg bij de schoorsteen aan 
beide zijden op een reusachtig wit geschilderd bord het nummer ‘652’, som der cijfers 13!) blijve hier een open vraag, 
maar bemoedigend voor de krijgsgevangenen zonder voldoende reddingsmiddelen was het Japanse schouwspel zeker 
niet. Mogelijk ook was het weer een van die geraffineerde middelen van morele kwelling; de mannen moesten worden 
bang gemaakt!”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Welke reddingsmiddelen waren er aan boord van de Junyo Maru? Was dit voldoende voor 6.500 man?
B) B1: Wanneer hoorde Nanno dat zijn vader was overleden?
 B2: Wat is er hierover aan Nanno’s moeder verteld door een overlevende en bekende van haar man?
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/nannozee
 Klik op de naam van het schip waar Nanno’s vader mee is vervoerd en lees het verslag. 
 C1: Waardoor is het schip getroffen en binnen hoeveel minuten is het gezonken?
 C2: Hoeveel krijgsgevangenen en romoesha’s hebben de scheepsramp overleefd?
 C3: Klik onderaan op ‘Dodenlijst’ en zoek de naam van Nanno’s vader. Op welke leeftijd is hij omgekomen? Hoeveel mannen  
         zijn er  in totaal op deze lijst geregistreerd?
D)  Ga naar de website ‘POW Research Japan Network’: tinyurl.com/japnetw
 Scroll naar beneden, klik op ‘19: Junyo Maru’ en lees het verslag. Hoeveel romoesha’s (Indonesische dwangarbeiders) zijn er  
 omgekomen en is dit aantal hoger of lager dan in de bron bij vraag C? 

CHRISTIAN NOMMENSEN     
geboren in 1902 in Padang Pandjang, † 1944

Niveau 1Lesbrief 6 
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http://tinyurl.com/nannozee
http://tinyurl.com/japnetw
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HET ZILVEREN BESTEK
WILLIE: Al generaties lang woonden mijn familieleden in 
Nederlands-Indië. Veel ooms en tantes groeiden daar op, gingen 
voor hun studie tijdelijk naar Holland, meestal naar Leiden, 
trouwden en keerden weer terug. Mijn prilste jaren speelden zich 
af in Soerabaja, waar mijn vader chirurg was bij het CBZ 
(Centraal Burger Ziekenhuis) en docent aan de NIAS 
(Nederlands-Indische Artsen School). Later begon hij een eigen 
praktijk. Na de overval van Japan op Pearl Harbor op 7 december 
1941, werd ook Nederlands-Indië in de oorlog met Japan 
betrokken. Mijn ouders verhuisden vanwege de mobilisatie naar 
Malang, waar mijn vader chirurg werd bij het Militair Hospitaal.
Toen de Japanse bezetting aanbrak, bleef mijn moeder achter 
met vier jonge kinderen. Mijn vader werd geïnterneerd en naar 
het eiland Flores gebracht, waar hij in de ziekenboeg als arts 
moest improviseren. Vaak hield ‘de Jap’ de broodnodige 
medicijnen achter. Een beroemd verhaal is dat mijn vader een 
blindedarm-operatie in de buitenlucht op een geïmproviseerde 
operatietafel heeft moeten doen. Hij had gelukkig wel 
chirurgische instrumenten, maar voor het openhouden van de 
buikwand zijn verbogen vorken gebruikt. Mijn vader kreeg in dit 
kamp beriberi, een ziekte als gevolg van vitamine B-gebrek. Van 
de gevolgen van deze ziekte heeft hij zijn verdere leven last gehad. 
Na vijftien maanden werd hij op transport gesteld. Via Batavia 
en Singapore ging hij naar Saigon in Indo-China, het huidige 
Vietnam, dat ook door de Japanners bezet was. Daar werd hij 
weer als arts tewerkgesteld.
Samen met mijn moeder, broertje en twee zusjes werd ik eerst in 
Malang in een wijk opgesloten, in één huis met meerdere 
gezinnen. Daarna werden we in een trein op transport gezet naar 
een kamp in Solo. Mijn moeder had een grote hutkoffer bij zich, 
ons enige meubelstuk, kast en tafel tegelijk. In het kamp werd 
geregeld de bagage doorzocht op verboden spullen. Ze kreeg het 
telkens voor elkaar om de meegesmokkelde zilveren lepels en 
vorken te verstoppen. Ze was daar trots op en zei elke keer na een 
huiszoeking: “Dit krijgt de Jap niet!” Wij hebben altijd gedacht 
dat het bestek dan in haar haarwrong verborgen zat. Pas later 
begreep ik dat dat helemaal niet kon.
Moeder was fysiek en geestelijk erg sterk. Omdat zij verpleegster 
was, werkte zij ook als zodanig in de ziekenboeg. Mijn broertje 
speelde een keer met een jongetje dat, naar later bleek, difterie 
had. Toen mijn moeder bij mijn broertje dezelfde symptomen 
zag, wist ze wat dat betekende. Begin 1944 overleed mijn broertje, 
slechts zes jaar oud. Mijn moeder is hier nooit meer overheen 
gekomen. In mei 1945 werden we overgebracht naar Ambarawa, 
kamp 6. Daar brachten we de laatste maanden van de Japanse 
bezetting door.

DE KONING VAN SIAM
WILLIE: Hoewel Japan in augustus capituleerde, konden we pas 
in oktober het kamp verlaten vanwege de ongeregeldheden door 

de Bersiap-tijd. Toen we het kamp uiteindelijk verlieten, kwam 
ons vrachtwagenkonvooi vol vrouwen en kinderen in een 
hinderlaag van pelopors (Indonesische vrijheidsstrijders) terecht. 
Een van mijn eerste jeugdherinneringen is de angst die wij op dat 
moment voelden. We waren aan het zingen, maar opeens 
moesten we heel stil zijn. 
Via het Rode Kruis kwam mijn moeder te weten dat mijn vader 
nog leefde en vonden mijn ouders elkaar na jarenlange scheiding 
weer terug in Siam, het latere Thailand. Wij, de kinderen, dachten 
dat onze vader als chirurg voor de koning van Siam werkte. We 
moesten er erg aan wennen dat er weer een vader in het gezin 
was. Alleen mijn oudste zusje had nog een vage herinnering aan 
hem. In het kamp waren we gewend om veel tjabé (Spaanse 
pepers) te eten, vanwege de vitamines. Nu mocht dat opeens niet 
meer van hem, omdat er immers weer gevarieerde voeding was; 
dat vonden wij maar niks. 
Na een jaar gingen we terug naar Holland, waar nog een zusje 
geboren werd. Het was de koudste winter van de eeuw. We 
woonden in Noordwijk in een zomerhuis. Steenkool was op de 
bon en de school ging dicht omdat ze geen brandstof meer 
hadden voor de kachel.

GOED ONDERWIJS
WILLIE: Vader kreeg een oproep om als gouvernementsarts 
terug te gaan naar Indië, maar mijn moeder wilde vanwege haar 
kampherinneringen niet meer terug naar Java. Het werd Borneo, 
het huidige Kalimantan, waar het leven een stuk primitiever was. 
Daar hebben we een fijne tijd gehad. Het was er minder gevaarlijk 
dan op Java, maar toch kregen wij militaire bescherming als we 
gingen kamperen met de padvinderij. Een jaar later verhuisden 
we naar Medan op Sumatra.
En toen moest ik naar de middelbare school. In 1952 werd ik als 
twaalfjarige op het vliegtuig naar Nederland gezet, onder de 
hoede van een bevriend echtpaar. Mijn drie jaar oudere zus was 
al eerder vooruitgestuurd. In die tijd vond je dat volkomen 
normaal. Goed onderwijs was erg belangrijk en de scholen in 
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Indonesië kampten steeds meer met een tekort aan leerkrachten. 
Een jaar later kwamen ook mijn ouders en de twee jongere 
zussen terug naar Nederland. Hoewel vooral mijn vader 
verknocht was aan het land, werd het steeds moeilijker om nog 
langer in Indonesië te blijven.

HET ONTSTAAN VAN DE NEDERLANDSE TAK 
NANNO: In tegenstelling tot Willie, die in Soerabaja is geboren, 
ben ik in Den Haag geboren. Net als bij Willie heeft mijn familie 
vier generaties lang in Nederlands-Indië geleefd en gewerkt. De 
Nederlandse tak aan de stamboom van de van oorsprong Deens-
Duitse familie Nommensen is op Sumatra ontsproten. Mijn 
familiegeschiedenis begint in 1862, toen de Duitse zendeling I.L. 
Nommensen op Sumatra aankwam om het christelijke geloof te 
verkondigen. 
Hij huwde in 1866 de Duitse jonge vrouw Caroline Gutbrod uit 
Hamburg, met wie hij vijf kinderen kreeg. Het eerste kind stierf 
heel jong. Hun vierde kind, Christian Benoni genaamd, werd 
geboren te Pearadja in 1872 en is mijn opa. Vanaf 1880 verbleef 
mijn opa in Duitsland voor de lagere school en verdere opleiding. 
In 1900 keerde hij terug en werd compagnon in de tabaksplantage 
Pinangsori in Tapanoeli. Hij trouwde met Eleonora Dorothea  
de Vries. Tijdens haar eerste zwangerschap was er een hoog 
oplopende ruzie met een viertal Chinese koelies (contract-
arbeiders) en werd mijn opa in 1901 vermoord. Mijn vader 
Christian werd in 1902 geboren en naar zijn vader vernoemd. 
Vier jaar later hertrouwde zijn moeder met bestuursambtenaar 
Johannes van den Bergh, met wie zij nog drie zonen kreeg. Toen 
Van den Bergh bevorderd werd tot gezaghebber van Boeton, een 
eiland ten zuiden van Celebes, besloot ze de kinderen bij familie 
of vrienden onder te brengen bij gebrek aan scholen en voor-
zieningen op het eiland. Chris werd bij haar zus en zwager 
ondergebracht.
Oom Frans, die resident van Palembang was, ging met pensioen 
en besloot naar Nederland te gaan, zodat hun zoon verder kon 
leren. Oom Frans en zijn vrouw namen hun neefje Chris mee en 
zo verliet mijn vader op tienjarige leeftijd Sumatra. Na de HBS 
wilde hij arts worden, maar zijn stiefvader, die ex-beroepsofficier 
bij het KNIL was, stuurde hem naar de KMA (Koninklijke 
Militaire Academie). Hij rondde zijn opleiding in 1924 af en 
mocht zich tweede luitenant der Infanterie KNIL noemen. 

NOODLOT
NANNO: In 1925 ging mijn vader terug naar Indië en zijn eerste 
plaatsing als officier was in Batavia. Op de tennisclub ontmoette 
hij Fanny van Lier. Zij was ook net terug uit Holland, waar ze 
Economie had gestudeerd in Rotterdam. Toen ze in 1926 
besloten te trouwen en Chris naar Celebes werd overgeplaatst, 
moest Fanny haar baan opgeven. In Makassar werd hun eerste 
zoon geboren, die ook Christian werd genoemd. Er volgden nog 
twee zonen. Het gezin ging in 1936 naar Nederland, waar mijn 
vader de Hogere Krijgsschool ging volgen. Zo werd ik als enige 
in 1937 in Den Haag geboren.

In Europa was er inmiddels oorlogsdreiging en we konden in 
1939 na voltooiing van vaders opleiding niet meer via het 
Suezkanaal naar Indië terug. De reis met de Oranje ging via Kaap 
de Goede Hoop en duurde weken langer. Mijn vader werd voor 
korte tijd in Soerabaja geplaatst en eind 1940 op het Departement 
van Oorlog in Bandoeng. 
In december 1941, na de aanval op Pearl Harbor, was ook 
Nederlands-Indië in oorlog met Japan. Mijn vader vertrok naar 
Soerabaja, zijn oorlogsbestemming, en werd geplaatst bij de staf 
van het 6de Regiment Infanterie zonder dat we wisten dat we hem 
nooit meer zouden terugzien. Vlak na de capitulatie van 
Nederlands-Indië werden alle militairen gevangengenomen en 
werd mijn vader in Malang geïnterneerd. Op 16 september 1944 
werd hij vanuit het kamp Kampong Makassar bij Batavia naar 
het Japanse schip Junyo Maru overgebracht met ruim 6.500 
krijgsgevangenen en Javaanse romoesha’s (dwangarbeiders). De 
bestemming was Padang aan de westkust van Sumatra om aan de 
Pakan Baroe-spoorlijn te werken. Twee dagen later, op 18 
september, werd het schip op de Indische Oceaan ter hoogte van 
Benkoelen onderschept door de Britse onderzeeboot HMS 
Tradewind en met twee torpedo’s tot zinken gebracht. Ruim 
5.600 personen verdronken, waaronder mijn vader.
Na de oorlog scharrelde ik als kleine jongen in het opengestelde 
Tjihapit-kamp rond en werd aangesproken door een man die mij 
vroeg of mijn vader kapitein Nommensen heette. Deze man was 
een overlevende van de scheepramp met de Junyo Maru en een 
bekende van mijn vader. Hij wilde mijn moeder spreken. Van 
hem hoorde zij het verhaal uit de eerste hand. Hij vertelde dat 
mijn vader tijdens de torpedering toevallig aan dek was. Hij had 
dus overboord kunnen springen. Zowel hij als de dominee en de 
pater hebben ervoor gekozen om aan boord te blijven om de 
anderen te helpen ontsnappen aan het zinkende schip. Om de 
drenkelingen te helpen hebben ze drijvend materiaal overboord 
gegooid.

EEN SPANNENDE TIJD 
NANNO: Mijn moeder was een sterke vrouw die geweldig kon 
improviseren. Tijdens de Japanse bezetting heeft ze van alles 
bedacht om te kunnen overleven. Met haar vier zonen, haar zus 
met haar dochter en haar oude vader, opa Van Lier, samen in één 
huis heeft ze de boel overeind gehouden. We hadden 
snelgroeiende groenten zoals oebi, cassave en kangkong in onze 
tuin geplant, zodat we voldoende te eten hadden. De bevrijding 
ging over in de Bersiap. Het werd daarna snel een heel chaotische 
en onveilige tijd, die ik als achtjarig knulletje als opwindend en 
spannend ervaren heb en niet zozeer als angstig. Wel was ik erg 
onder de indruk van de ravage van verbrande huizen, de her en 
der liggende verminkte lijken en de plotselinge beschietingen, 
waarbij niet duidelijk was wie op wie schoot. 
In 1946 kon mijn moeder als weduwe aanspraak maken op een 
overtocht naar Holland in het kader van de repatriëring, maar ze 
besloot te wachten tot de twee oudste zonen hun eindexamen 
HBS in 1949 hadden afgerond. 
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Niveau 2

EEN NIEUW THUIS IN HOLLAND
NANNO: In augustus 1949 kwamen we met de Oranje met een 
paar koffers in Amsterdam aan. In Den Haag werden we korte 
tijd opgevangen bij een tante, de halfzus van mijn vader. Voor 
het eerst ontmoette ik daar mijn opa Van den Bergh, de tweede 
man van mijn oma Eleonora. Door huizenruil vanuit Bandoeng 
had mijn moeder een woning in Voorburg kunnen regelen. We 
kwamen nu in rustig vaarwater. Mijn moeders doel was dat haar 
twee oudste zonen verder gingen studeren en ik en mijn broer 
ons diploma konden behalen en een stabiel leven leiden. Op het 
Gymnasium heb ik Willie leren kennen en we hielden contact 
toen ze in Leiden ging studeren.
Ik wilde net als mijn vader beroepsofficier worden bij de 
krijgsmacht en ook graag naar Nieuw-Guinea. Daarom koos ik 
voor het Korps Mariniers. In die tijd waren Nederland en 
Indonesië verwikkeld in het Nieuw-Guinea-conflict. Toen ik mij 
luitenant der Mariniers mocht noemen, heette Nieuw-Guinea 
intussen Irian Jaya en was het onderdeel van Indonesië geworden. 
In 1965 zijn Willie en ik getrouwd.

TERUGKEER
WILLIE: In 1980 gingen we voor het eerst na dertig weer terug 
naar Indonesië. We genoten enorm en vele jeugdherinneringen 
kwamen weer boven. We begonnen onze rondreis in Medan, 
waar ik na de oorlog gewoond heb, en vervolgens trokken we 
door Batakland, waar de roots van de Nommensens liggen. 
Daarna gingen we naar Java en Celebes, langs de plaatsen die 
voor onze families van belang zijn geweest. In die tijd ging mijn 
schoonmoeder regelmatig met de Oorlogsgravenstichting op 
pelgrimsreis. Vergezeld door een of meerdere zonen heeft ze alle 
erevelden op Java bezocht. Op het ereveld Leuwigadjah is een 
gedenksteen voor de slachtoffers van de Junyo Maru; tijdens die 
reizen kon ze het verlies van een familielid met de andere 
reizigers delen. 
Tijdens een van die reizen vergezelden Nanno en ik mijn 
schoonmoeder en bij toeval kwam ik erachter dat mijn kleine 
broertje Jemmie ook herbegraven was op het ereveld Kalibanteng 
in Semarang. Ik heb zijn grafsteen later kunnen bezoeken en er 
bloemen neergelegd. Met angst in mijn hart stuurde ik mijn 
moeder er een brief over met foto’s, want ik wist niet hoe ze zou 
reageren. Vroeger was het te pijnlijk en te zwaar om thuis over 
Jemmie te praten. Ze was er echter blij mee en bedankte mij 
hiervoor. 
Zo kwamen wij door de pelgrimsreizen in contact met de 
Oorlogsgravenstichting (OGS) en werd Nanno gevraagd direc-
teur van de OGS in Jakarta te worden. 
NANNO: Als marinier had ik met Willie inmiddels in heel wat 
landen gewoond en we waren gewend om regelmatig te 
verhuizen. Onze twee kinderen bouwden al een eigen leven op. 
In 1992 was het dan zover: we verhuisden naar Jakarta.

EEN GEDEELD VERLEDEN
WILLIE: Ik ging weer in het land van mijn jeugd wonen en vond 

het fantastisch. Het werden negen boeiende jaren met veel 
cultuur en natuur. Voor het Museum Nasional in Jakarta heb ik 
met een aantal anderen de beschrijving van de museumcollectie 
vanuit het Nederlands in het Engels vertaald. Dit gaf mij veel 
voldoening, omdat het van historisch belang is en anders 
informatie verloren zou zijn gegaan. Immers steeds minder 
Indonesiërs kunnen Nederlands lezen. Gamelan fascineerde mij 
en ik genoot van deze Javaanse muziek. Ik volgde les en zat in een 
orkest met Japanse, Amerikaanse en Europese vrouwen. Zeven 
jaar lang begeleidden we dans- en wajangvoorstellingen, huwe-
lijken en voordrachten van gedichten.
De pelgrimsreizen werden twee keer per jaar vanuit Nederland 
georganiseerd. Tijdens de formele kransleggingen, waar Nanno 
de ceremoniemeester was, was ik er altijd bij. Aan het einde van 
de pelgrimsreis ontvingen wij de groepen bij ons thuis voor een 
afscheidsmaal. Zo werden er veel verhalen gedeeld over ons 
gedeelde verleden. 
NANNO: Het werken voor de Oorlogsgravenstichting in 
Indonesië heb ik als zeer zinvol en dankbaar ervaren. Gedurende 
die tijd in Indonesië heb ik meerdere malen voordeel en/of 
plezier gehad van mijn rechtstreekse afstamming van een 
zendeling, zeer zeker als het contacten betrof met Bataks.
In 1994 overleed mijn moeder. Conform haar wens hebben we 
haar as over de golven van de Indische Oceaan ter hoogte van 
Benkoelen uitgestrooid, ongeveer op de plek waar de Junyo 
Maru lang geleden was gezonken. In 2001 heb ik mijn functie 
overgedragen en zijn we weer teruggekeerd naar Nederland.
WILLIE: Weer terug in Nederland was het fijn om onze 
kleinkinderen te zien opgroeien en een band met hen op te 
bouwen. Vaak als ze een werkstuk voor school moesten maken, 
kozen ze een onderwerp uit Indonesië. Ik kwam dan met allerlei 
boeken aanzetten. Dat heeft hun interesse voor de familie-
geschiedenis zeker bevorderd.

KARTINI
WILLIE: Onze familiegeschiedenis is verweven met de 
Indonesische heldin Kartini. Mijn overgrootmoeder had een 
broer, een zekere Abendanon, die hoofd was van het Departement 
Onderwijs, Eredienst en Nijverheid in Batavia. Tijdens een 
dienstreis in 1900 op Java ontmoette Abendanon, samen met 
zijn vrouw Rosa, de regent van Japara en zijn gezin. Tante Rosa 
was afkomstig uit Costa Rica; ze werd in onze familie ‘de Spaanse 
tante’ genoemd. Er begon een correspondentie tussen Kartini, de 
21-jarige dochter van de regent, en het echtpaar Abendanon en 
Rosa.
Kartini had, zeker voor die tijd, zeer geëmancipeerde opvattingen. 
Ze wilde samen met haar zusje Roekmini in Nederland opgeleid 
worden tot onderwijzeres. De zusjes kregen van hun vader 
toestemming om tot hun twaalfde Nederlands onderwijs te 
volgen. Dat was in die tijd voor meisjes hoogst ongebruikelijk. 
Maar vanaf het twaalfde jaar waren de meisjes huwbaar en 
moesten ze volgens de Javaanse adat thuisblijven. Jaren van 
zelfstudie braken aan. In overleg met Abendanon werd 
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uiteindelijk een beurs aangevraagd om 
in Batavia een opleiding te volgen. Het 
liep anders. De ouders van Kartini 
accepteerden het huwelijksaanbod 
van de regent van Rembang, die al drie 
bijvrouwen en meerdere kinderen 
had. Kartini overleefde haar eerste 
bevalling niet en stierf op 25-jarige 
leeftijd in 1904 in het kraambed.
Zeven jaar na Kartini’s dood publi-
ceerde Abendanon het boek Door 
duisternis tot licht, een selectie uit de 
brieven van Kartini, voor het meren-
deel gericht aan zijn vrouw, tante Rosa. 
Het boek werd een enorm succes. Het 
werd in vele talen vertaald. Met de 
opbrengst van het boek werden vanaf 
1913 de zogenoemde Kartini-scholen 
voor meisjes geopend.
In 1964, zestig jaar na haar dood, werd 
Kartini in Indonesië uitgeroepen tot 
nationale heldin. Ze staat afgebeeld op 
een bankbiljet en jaarlijks is er een 
Kartini-dag. Op alle scholen wordt nu verteld hoe ze vocht voor 
de vrouwenemancipatie.
Tijdens haar korte leven had Kartini met toestemming van haar 
vader de houtsnijders van Japara ondersteund, onder andere 
door over hen te schrijven. Via mijn familieleden ben ik in het 
bezit gekomen van een prachtig schaakspel met handgesneden 
houten schaakstukken dat, wie weet, ooit een cadeau is geweest 
van Kartini’s familie.

IN HET SPOOR VAN NOMMENSEN 
NANNO: Omdat ze wist dat Willie en ik tot de vierde en laatste 
generatie behoren die nog daadwerkelijk in het voormalige 
Nederlands-Indië heeft geleefd, opperde onze oudste klein-
dochter het idee om met ons allen nog eens langs alle plekken te 
gaan die van belang zijn geweest in ons beider familiegeschiedenis.
In de zomervakantie van 2013 hebben wij met de gezinnen van 
onze zoon en dochter op Java en Sumatra veel herinneringen 
opgehaald. We zijn niet alleen langs onze ouderlijke huizen, het 
kantoor van de Oorlogsgravenstichting en de erevelden geweest, 
maar hebben in Sumatra ook het gehele Batak-gebied bereisd. 
We hebben echt de sporen van de zendeling gevolgd, te beginnen 
in Sibolga aan de westkust, waar de zendeling in 1863 begon. 
Vandaar naar het dorp dat hij voor de eerste bekeerlingen 
stichtte, met de naam Huta Dame. Vervolgens naar verschillende 
door hem gestichte kerken en naar een school om Batakse 
dominees op te leiden: een revolutionair idee in die tijd. Door 
het dal van de Silindung gingen we naar het Tobameer, het 
heilige meer van de toenmalige Bataks. 
Verder hebben we de plekken bezocht waar hij op miraculeuze 
wijze ontsnapte aan moordaanslagen. Zijn graf ligt in Baligé aan 

de oever van het Tobameer waar hij in 
1918 op 84-jarige leeftijd is overleden. 
Na ruim vijftig jaar zendingswerk is 
ompoe (grootvader) Nommensen te 
midden van het volk dat hij zo liefhad 
begraven. Hij wordt gezien als een van 
de meest succesvolle zendelingen van 
zijn tijd en kreeg de eretitel ‘apostel van 
de Bataks’. Wij hebben meerdere leuke 
ontmoetingen gehad met Bataks, waar-
onder een kerkdienst, en de klein-
kinderen waren onder de indruk hoe de 
zendeling nog voortleefde onder de 
hedendaagse Batak-bevolking.
De grote Statenbijbel die de zendeling 
aan mijn oma gaf, is onlangs weer 
tevoorschijn gekomen. We denken dat 
zij deze bijbel, die in 1904 gedrukt is, 
gekregen heeft voor haar huwelijk in 
1906 met opa Van den Bergh. Christian 
heeft deze bijbel naar wij aannemen van 
zijn moeder meegekregen toen hij rond 
1912 op zijn tiende naar Nederland 

ging, terwijl zij op Boeton achterbleef.

INKLEUREN
NANNO: Toen twee jaar geleden mijn broer Frans overleed, 
erfden we de papieren nalatenschap van mijn moeder, die bij 
hem op zolder lag. Daaronder waren een aantal fotoalbums uit 
de vooroorlogse tijd, die de Japanse bezetting en alle verhuizingen 
hadden overleefd. Frans had alles verzameld met het doel er een 
familiearchief van te maken en had het aangevuld met een 
stamboom die hij in de loop der jaren had gemaakt.
Gelukkig hebben wij onze zoon Marc bereid gevonden om als 
archivaris op te treden en konden wij Frans’ werk voortzetten. 
Samen met mijn oudste broer Chris, die een fenomenaal 
geheugen blijkt te hebben, hebben wij in een paar sessies een hele 
rits oude foto’s van naam, plaats en datum kunnen voorzien. 
Marc heeft al het materiaal ingescand en gedigitaliseerd, de 
chronologie aangebracht en het toegankelijk gemaakt. Op de 
periodieke Nommensen-dag heeft hij de hedendaagse 
Nommensen-familie duidelijk gemaakt hoe zij in het familie-
archief kunnen komen en hun weg daarin moeten zoeken. 
Een van de vondsten was de bijbel die ompoe schonk aan zijn 
schoondochter Eleonora, mijn oma. Jammer genoeg heeft hij 
zijn begeleidende inscriptie niet gedateerd. Wij kunnen wel vast-
stellen dat deze bijbel een aantal keren over de evenaar heen en 
weer is gegaan. Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat de bijbel is 
meegekomen toen we in 1949 repatrieerden en dat hij in de 
familie is gebleven als tastbare herinnering aan onze familie-
geschiedenis en roots.
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WILLIE NOMMENSEN-
SCHOOREL
geboren in 1939 in Soerabaja op Java

Boek: 
Een gedeeld verleden    
(pagina 63/*177)  

THEMAWOORDEN
•  BELANDA TOTOK 
•  WIJKKAMP 
•  BURGERINTERNERINGSKAMP 
    VROUWEN 
•  KAMPARTS/CHIRURG 
•  ZEETRANSPORTEN 
•  AANLEG VLIEGVELDEN
•  BERSIAP

Niveau 1Lesbrief 7  
N I V E A U  2 +

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kan vertellen waarom krijgsgevangenen vliegvelden moesten aanleggen. 
•  Kent de redenen waarom vele krijgsgevangenen in gevangenschap zijn overleden.
•  Kan verklaren waarom vrouwen en kinderen jarenlang van hun partner of vader gescheiden zijn. 
•  Kan uitleggen hoe het komt dat er krijgsgevangenen zijn die meerdere zeetransporten hebben meegemaakt.

THEMA : DE AANLEG VAN VLIEGVELDEN 
Japan had flink geïnvesteerd in de marine en de luchtmacht van het Japans Keizerlijk leger. In augustus 1942 hadden de 
Amerikanen op de Salomonseilanden een groot tegenoffensief ingezet en de Japanners van het eiland Guadalcanal 
verdreven. Daarmee was de Japanse expansie in Zuidoost-Azië tot staan gebracht. De Molukken en de Kleine Soenda-
eilanden (waaronder Flores), onderdelen van het toen bezette Nederlands-Indië, vormden nu de nieuwe zuidoostelijke 
begrenzing van de door Japan veroverde gebieden.
Zo’n uitgestrekt eilandengebied bestrijken en beveiligen tegen mogelijke geallieerde aanvallen was alleen mogelijk met 
vliegtuigen vanuit de lucht en met daar gestationeerde parate luchtstrijdkrachten. Zo snel mogelijk moesten de reeds 
bestaande vliegvelden in dat gebied worden uitgebreid en versterkt en nieuwe vliegvelden worden aangelegd. Voor die 
aanleg waren veel goedkope arbeidskrachten nodig, die de Japanners betrokken uit de krijgsgevangenenkampen op Java.
De krijgsgevangenen werden vanuit Java per zeetransport met hellships vervoerd naar de werkkampen op de eilanden. 
Diverse Japanse transportschepen werden getorpedeerd, waaronder de Suez Maru en de Tango Maru, die gezonken zijn. 
Daarbij vielen veel slachtoffers.
Tussen 1943 en september 1945 werkten ruim 6.000 krijgsgevangenen en romoesha’s op het eiland Flores en op de Molukken. 
Zij verrichtten zwaar lichamelijk werk. Door ondervoeding en zeer gebrekkige hygiënische voorzieningen, in combinatie met 
tropische ziektes als malaria en dysenterie (buikloop), werden veel gevangenen ziek en was de sterfte hoog.

LEES HET VERHAAL VAN WILLIE OP PAGINA 63/*177 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Met hoeveel kinderen bleef Willies moeder achter en waar verbleven zij tijdens de oorlog? 
 A2: Waardoor kon Willies moeder met haar kinderen het kamp pas in oktober 1945 verlaten en in welke hinderlaag kwamen zij na het     
             vertrek terecht?
B) Waar vond de gezinshereniging plaats na de beëindiging van de oorlog en hoe wist Willies moeder waar haar man verbleef?
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/zeestrans
 Zoek het schip Tazima Maru (25-04-1943) en klik op de naam. 
 C1: Hoelang duurde dit zeetransport naar Flores? 
 C2: Hoeveel krijgsgevangenen overleden tijdens het transport samen met de Tenzio Maru en Koam Maru?
 C3: Klik rechtsonder op ‘Kampen Molukken en Flores’ en klik op ‘Wulffkamp’: 
        Hoe waren de omstandigheden in dit kamp om als arts of chirurg te werken?
 C4: Hoeveel krijgsgevangenen verloren het leven tussen april 1943 en april 1944?
D) Ga naar de website ‘Wereldoorlog2.com’: tinyurl.com/opzee  Klik op ‘Op Zee Manuscript’ en lees alinea 1, 3 en 4. 
 D1: Beschrijf de omstandigheden aan boord van het schip Maros Maru.
 D2: Wat gebeurde er op 20 of 21 september 1944?
 D3: Scroll naar beneden. Hoeveel dagen duurde het totale zeetransport?
 

http://tinyurl.com/zeestrans
http://Wereldoorlog2.com
http://tinyurl.com/opzee


42 43

ACHTERGROND
Voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Willies vader chirurg bij het Centraal 
Burger Ziekenhuis in Soerabaja en doceerde hij aan de NIAS (Nederlands-Indi-
sche Artsen School). Later begon hij een eigen praktijk, die net begon te lopen 
toen de oorlog uitbrak. Vanwege de mobilisatie ging het gezin naar Malang, 
waar hij chirurg werd bij het Militair Hospitaal. Willies vader werd krijgsgevan-
gen gemaakt en heeft door zijn werk als arts waarschijnlijk meer zeetranspor-

ten en werkkampen meegemaakt en overleefd dan andere lotgenoten. Doordat de geallieerde vliegtuigen pamfletten 
uitwierpen boven zijn werkkamp in Saigon, wist hij dat Japan zich had overgegeven en de oorlog voorbij was. 

BOEKFRAGMENT
Uit: Mensen onder druk. Dr. ir. A.F. Schoorel (broer van Willies vader), Uitgeverij T. Wever, 1985.

DE VERRE REIS MET NIPTOUR
“De chirurg C.W. Schoorel heeft van de vele leden van onze familie die bij het begin van de oorlog in Nederlands-Indië 
woonden, het grootste aantal kilometers voor Nippon (Japan: red.) gereisd. Ik heb geprobeerd met behulp van een 
goede kaart de totale afstand van die reizen te bepalen en kwam op ongeveer 10.000 km. De reis begon in Malang in 
Oost-Java. Vandaar naar Soerabaja. Van Soerabaja per troepentransportschip naar Bima op Soembawa, toen naar 
Koepang op Timor en door naar Dili. Vandaar naar Maoemere op het eiland Flores. Dr. S. heeft in dit kamp, evenals op 
vele locaties voor en na Maoemere, als arts gewerkt en indien nodig geopereerd. 
Dr. S. had op Maoemere ongeveer een derde van zijn Niptour achter de rug, dus zo’n 3.500 kilometer. Toen het vliegveld 
klaar was, ging de tocht op 31 augustus 1944 in een eenvoudige boot naar Soerabaja terug. Waarschijnlijk hoopten de 
Jappen dat een simpele schuit niet zo gauw een torpedo waard was. Van Soerabaja ging het gezelschap per trein naar 
Meester Cornelis bij Batavia in het bekende kamp ‘Kampong Makassar’. In Januari 1945 werd de reis voortgezet. Eerst 
ging het van Tandjong Priok, de haven van Batavia, naar Singapore en kort daarna door naar Saigon. Tijdens deze laatste 
tocht werden schepen van het konvooi door geallieerde vliegtuigen gebombardeerd. Tenminste één Japans schip werd 
tot zinken gebracht. In Saigon kwam Dr. S. te werken in het hospitaalkamp bij Bien Hoa, nabij Saigon.
Daarna werkte hij nog korte tijd in een kamp halfweg in de richting van Da Lat, in het noordoosten van Cochin China, 
alweer als arts-chirurg van een groep krijgsgevangenen die een vliegveld moesten aanleggen. Vandaar ging de tocht naar 
Cambodja, maar toen hij met zijn groep in Phnom Penh was aangekomen, capituleerde Japan en ging het gezelschap 
terug naar Saigon. Dr. S. had er toen zijn 10.000 kilometer op zitten. Tegen Kerstmis 1945 werd het gezin Schoorel in 
Bangkok herenigd.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Waarom zou Willies oom voor de titel ‘De verre reis met Niptour’ hebben gekozen? 
B) Omcirkel op de topografische kaart de eilanden en landen waar Willies vader tijdens de Japanse bezetting tussen 1942 en 1945    
 verbleef. Trek een lijn tussen de diverse steden, eilanden en landen om de zeetransporten aan te geven.
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/zeetrans2
 Zoek het schip dat begin 1945 met Willies vader naar Saigon vertrok. Klik op de naam van dit schip en lees het verslag.
 C1: Hoeveel dagen duurde het zeetransport en hoeveel krijgsgevangenen werden vervoerd?
 C2: Welke nationaliteiten hadden de krijgsgevangenen aan boord?
 C3: Wat gebeurde er tijdens het zeetransport op 6 en 7 februari? 
D) Klik door naar ‘Kampen in Indo-China’ en klik op ‘Hospitaalkamp’. Hoe waren de omstandigheden in het Hospitaalkamp in Saigon? 

DHR. C.W. SCHOOREL     
geboren in 1908 in Zwolle, † 1990

Niveau 1Lesbrief 7  
N I V E A U  2 +

http://tinyurl.com/zeetrans2
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ADRIAAN VAN DIS
geboren in 1946 in Bergen

Boek: 
Inprenting     
(pagina 71/*103)  

THEMAWOORDEN
•  INTERNERINGSKAMP
•  WEDUWE 
•  EVACUATIEKAMP 
•  TORPEDERING 
•  ZEETRANSPORTEN 
•  PAKAN BAROE-SPOORWEG 
•  REPATRIANTEN 
•  TRAUMA

Niveau 1Lesbrief 8  
N I V E A U  2

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom de oorlog een te beladen onderwerp was om over te praten.
•  Kan uitleggen waardoor Indische Nederlanders een trauma hebben opgelopen tijdens de Japanse bezettingsjaren.
•  Kan vertellen waardoor krijgsgevangenen tijdens Japanse zeetransporten omkwamen.
•  Kan verklaren waarom krijgsgevangenen na een torpedering of bombardement verdronken.

THEMA : TRAUMA’S 
Nadat de Japanse bezetting was begonnen, kwam er voor velen een einde aan het vertrouwde leven en de veilige 
gezinsstructuur. Door de gedwongen scheiding vielen gezinnen en families jarenlang uiteen en waren vaders buiten beeld. Dit 
had psychologische gevolgen voor de verhouding in het gezin. De verschillende individuele ervaringen in de oorlogsjaren bij 
de mannen, vrouwen en kinderen zorgden voor vervreemding en niet verteld of niet gedeeld leed. Diegenen die de Japanse 
bezetting overleefden, hadden ruim drieënhalf jaar in oorlogstijd geleefd. Velen hebben dit ternauwernood overleefd en 
hebben nooit meer een woord willen horen of zeggen over hun oorlogsverleden.
In de internerings- en krijgsgevangenenkampen werden de mannen en vrouwen wreed behandeld door de Japanse en 
Koreaanse bewakers. Zowel geestelijk als lichamelijk werden ze vernederd en gemarteld. Tijdens zware omstandigheden 
moest je zien te overleven zonder hygiëne en privacy, toereikende medicijnen of behoorlijk voedsel. De ‘buitenkampers’ die 
in tegenstelling tot de geïnterneerden en krijgsgevangenen buiten de kampen verbleven, hadden in de meeste gevallen geen 
inkomsten en geen bescherming tegen door de Japanse propaganda opgehitste Indonesiërs, of ze raakten hun huis kwijt. 
De ruim 300.000 personen die de jonge Republiek Indonesië vanaf eind 1945 tot 1964 verlieten om een nieuw bestaan in 
Nederland op te bouwen, vonden daar weinig tot geen begrip. Nederland was bezig met de wederopbouw en van 
traumaverwerking hadden ze amper gehoord. Mede door onwetendheid en onbegrip was er geen ruimte voor het verwerken 
van de traumatische Indische oorlogsjaren bij de repatrianten en nieuwkomers uit Indonesië. Vaak gehoord was: “In Indië 
was het niet zo erg als in Nederland. Wij hebben de hongerwinter meegemaakt, bij jullie scheen de zon en hing het fruit aan 
de bomen.” Hierdoor werd het nieuwe motto: aanpassen en zwijgen! Maar de oorlog liet zijn sporen na en wordt zelfs ruim  
75 jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog door de volgende generatie nazaten nog steeds gevoeld. 

LEES HET VERHAAL VAN ADRIAAN OP PAGINA 71/*103 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Leg uit waarom Adriaan en zijn drie zussen niet dezelfde vader hebben.
 A2: Welk persoonlijk voorwerp, zijn poesaka, herinnert Adriaan aan zijn vader?
B) Op welke leeftijd had Adriaans vader bij het KNIL getekend (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)?
C) Ga naar de website ‘Verhalen over de oorlog’: tinyurl.com/avandis
 Lees de tekst onder de subkopjes ‘Mijn vaders oorlog’ en ‘Op oorlogspad’. 
 C1: Welk boek heeft Adriaan naar aanleiding van zijn jeugd geschreven? 
 C2: Waarom heeft hij zijn eigen familiegeschiedenis in dit boek verwerkt?
D) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/avdis
 D1: Wat was een andere benaming voor Sumatra-spoorweg Kamp 1 en waarom?
 D2: Wat waren de werkzaamheden in dit kamp?
 D3: Adriaans vader kwam op 28 juli 1944 in dit kamp aan, zie groep C. Hoeveel maanden heeft hij aan de Pakan Baroe-spoorweg   

       dwangarbeid moeten verrichten? (Zoek op ‘Japan had gecapituleerd’.)

http://tinyurl.com/avandis
http://tinyurl.com/avdis
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Niveau 1Lesbrief 8  
N I V E A U  2

ACHTERGROND
Victor Mulder, de vader van Adriaan, werd op 25 juni 1944 vanuit Belawan, de 
havenplaats van Medan (Sumatra) op transport gesteld met het troepentrans-
portschip Van Waerwijck. Dit in tegenstelling tot het overgrote deel van de 
krijgsgevangenen, die voornamelijk vanaf Java op zeetransport gingen. Op 26 
juni 1944 werd het schip waarmee hij voer in de Straat van Malakka tot zinken 
gebracht. Victor heeft urenlang op drijfhout in zee gelegen voordat hij door 

andere schepen uit het konvooi werd opgepikt. Nadat hij in Singapore aankwam, werd hij met de veerboot Queen 
Elizabeth naar Sumatra teruggebracht om dwangarbeid te verrichten aan de Pakan Baroe-spoorweg.
 
BOEKFRAGMENT

Uit: Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945). E. van Witsen, Uitgeverij T. Wever, 1971.

“Juist had ik, beneden het luik 3 staande, mijn short uitgetrokken en ook mijn polshorloge vanwege de transpiratie 
afgedaan (stond alleen gekleed in een z.g. ‘tjawat’, een kleine Japanse schaamlap, daar ik bij het aan boord gaan als 
veiligheidsmaatregel al direct mijn zware schoenen en puttees had uitgedaan) toen om 8 minuten voor twee de eerste 
torpedo insloeg, tussen luik 2 en de bunkers. Direct stormden enkelen de trap op, maar daar de ontploffing in het 
voorschip had plaatsgevonden en dit slechts een doffe knal achterin had gegeven, stond ik een moment te twijfelen of 
het wel een torpedo-ontploffing was geweest. Echter onmiddellijk daarna, enkele seconden, volgde een tweede 
explosie, vlak bij ons luik 4, waarbij het in de lucht geslingerde water van de ontstane waterhoos gedeeltelijk terugviel; 
daarbij maakte het schip direct zwaar slagzij.
Nadat ik mij vlug georiënteerd had (op dat moment lagen er reeds honderden in het water) liet ik mij langs de rand van 
het schip naar beneden glijden (het schip was inmiddels al een heel stuk gezonken) en zonder pijn kwam ik in het water 
(dat van een aangename temperatuur was) en zwom met een twintigtal crawlslagen zo vlug mogelijk van het schip weg, 
indachtig de verhalen die men altijd hoort, dat bij een scheepsramp velen door de zuiging van het zinkende schip mede 
naar de diepte worden gesleurd. Maar de Van Waerwijck zonk heel langzaam en geleidelijk en was na 12 minuten 
verdwenen. 
De onderzeebootcommandant verstond zijn vak; in nog geen 10 minuten tijd had hij van de zes schepen er drie gepikt, 
eerst de cargo-stomer, toen de Van Waerwijck en daarna ging het corvetten-vaartuig eraan.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Waardoor werd het schip getroffen waar Adriaans vader op getransporteerd werd? 
B) Omcirkel op de topografische kaart vanuit welke havenplaats Victor vertrok en omcirkel daarna waar hij terechtkwam  
 na de scheepsramp.
C) Ga naar de website ‘Pakan Baroe Dodenspoorweg’: tinyurl.com/vmulder
 Lees het verslag inclusief ‘Judy de krijgsgevangene’. 
 C1: Wat is de Japanse naam van het hellschip Van Waerwijck?
 C2: Welke route legde het schip af toen het getorpedeerd werd en hoe overleefden de drenkelingen?
 C3: Wat is het opmerkelijke aan de krijgsgevangene Judy en waarvoor ontving zij een speciale uitvoering van de  
        Victoria Cross Onderscheiding?
D) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/vjmulder
 D1: Hoeveel krijgsgevangenen waren er aan boord op de Van Waerwijck? Uit welke landen kwamen zij?
 D2: Waardoor zonk het schip en hoeveel tijd nam dit in beslag? Klopt dit met de beschrijving uit het boekfragment?
 D3: Hoeveel krijgsgevangenen zijn er omgekomen en wat is de leeftijd van de jongste Nederlandse krijgsgevangene  
        die is omgekomen?

VICTOR JUSTIN MULDER     
geboren in 1915 in Soerabaja, † 1957

http://tinyurl.com/vmulder
http://tinyurl.com/vjmulder
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UITGEKOZEN: EEN NIEUWE VADER 
Door haar eerste liefde belandde mijn moeder, Maria van Dis, in 
de jaren 30 vanuit Brabant in Indië. Tijdens de vooroorlogse jaren 
werden drie dochters uit dit huwelijk geboren. De Japanse 
bezetting en capitulatie van Nederlands-Indië op 8 maart 1942 
leidde tot hun definitieve scheiding, want deelname aan het verzet 
kostte haar eerste man het hoofd. Na de ontberingen van de 
gevangenis en interneringskampen op Sumatra overleefd te 
hebben, wachtten mijn halfzusjes in een evacuatiekamp in 
Palembang tevergeefs op de terugkeer van hun vader. Vele 
vrouwen en kinderen zagen zij inmiddels wel herenigd worden 
met hun echtgenoot of vader.
Een sergeant die nog had gediend onder Maria’s man, die officier 
bij het KNIL was, zocht contact met onze familie. Hij ontfermde 
zich over mijn verzwakte moeder en de drie zusjes. Deze Victor 
Justin Mulder werd door de meisjes uitgekozen als nieuwe vader. 
Het vooruitzicht opnieuw te moeten vechten, nu tegen de 
Indonesiërs in de strijd voor de nieuwe Republiek Indonesië, deed 
hem besluiten ontslag te nemen. 31 jaar oud zou hij zijn geboorte-
land verlaten na een moeizame start in deze eerste periode van zijn 

leven. Zijn vader had namelijk zelfmoord gepleegd en hij was deels 
opgegroeid in een weeshuis in Soerabaja en had op zijn zestiende 
getekend bij het KNIL. Tijdens de Japanse bezetting werd hij in 
1942 als dwangarbeider door de Japanners op het hellship Van 
Waerwijck gezet. Hij overleefde een torpedering van het schip en 
doorstond de waanzin van de aanleg van de Pakan Baroe-spoorlijn. 
Berooid, met slechts dat ene stalen doosje dat de geallieerden 
hadden uitgedeeld en waar ongetwijfeld iets eetbaars in had 
gezeten, liet hij het kamp achter zich. Voorjaar 1946 vertrok hij 
samen met zijn nieuwe gezin naar Holland. Via een stop in Ataka, 
waar warme kleding werd verstrekt, kwamen ze in de vroege lente 
op 30 april in de haven van IJmuiden aan.
Even dachten ze dat al die feestelijke vlaggen voor hen waren 
uitgestoken… maar het was de verjaardag van prinses Juliana. 

DE OORLOG AANRAKEN
Uit deze relatie, die nooit door een huwelijk bezegeld kon worden, 
werd ik als onwettig kind geboren. Ik groeide op in een voor 
repatrianten ingericht koloniehuis in Bergen aan Zee. Mijn ouders 
konden niet met elkaar trouwen omdat mijn vader in Indië eerder 
getrouwd was geweest. Dit huwelijk was volgens de islamitische 
wet ontbonden, maar dat had geen geldigheid volgens de 
Nederlandse wetgeving.
Ik groeide op met het oorlogstrauma van mijn vader en met de 
verhalen over die tijd in Indië van mijn ouders en donkere 
halfzusjes, een tijd waar ik geen onderdeel van had uitgemaakt. Ik 
wilde bij hun oorlog en kleur horen en ontfermde mij over hun 
verhalen. Het stalen doosje van mijn vader was spannend en door 
met de medailles te spelen, kon ik de oorlog aanraken. Al jong was 
ik de ‘schatbewaarder’ van de oorlogsverhalen van mijn ouders en 
zusjes. Tijdens de afwas zong ik uit volle borst de kampliedjes mee 
en imiteerde als de beste het Petjo (een Indo-dialect vol kromtaal 
met veel verkeerd gelegde klemtonen), waar mijn vader graag 
grapjes in maakte.
Door zijn trauma en verzwakte gezondheid was mijn vader 
werkeloos. Dat weerhield hem er niet van zich dagelijks als een 
gentleman te kleden. Al droegen mijn zusters en moeder 
afgedragen kleren, mijn vader kocht de duurste schoenen en 
kleding voor hemzelf, ‘geleend’ van de extraatjes die mijn moeders 
boerenfamilie ons toestopte. Hij was altijd thuis en dwingend 
aanwezig. Mij op te voeden was zijn werk. Ik groeide op met een 
vader die mijn zusjes graag ingeruild hadden. Hij was vaak 
wanhopig woedend en gooide met regelmaat de borden tegen de 
muur. 

DE WREEDHEID VAN DE BUREAUCRATIE
Mijn vader kwam uitgemergeld uit het kamp, gekleed in slechts 
een schaamlap. Voor het vertrek uit Indië had hij zelf zijn ontslag 
bij het KNIL genomen. Hij was te trots om zich ziek te melden. In 
Holland stuurde het ministerie van Oorlog hem een rekening voor 
zijn kwijtgeraakte uniform. Bureaucratie heeft geen gezicht, maar 
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ADRIAAN VAN DIS  
Geboren in Bergen in 1946
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de pen van de afvinkende ambtenaar is wreed. Vanwege de 
onrechtvaardige behandeling door de Nederlandse overheid heb 
ik altijd met afstand naar Nederland gekeken. Mijn moeder sprak 
altijd briesend over die Hollanders, die volgens haar veel oud-
KNIL-militairen, in het bijzonder de Molukkers, zwaar besode-
mieterd hadden. Als mijn vader zich weer eens in het donker 
opsloot, moesten wij op onze kousen door het huis lopen, zo min 
mogelijk geluid maken. Maar dan tergde ik hem door juist hard te 
gaan stampen. Niets werd ons ooit uitgelegd of verklaard; als reden 
werd slechts aangegeven dat hij zenuwachtig was omdat hij geen 
werk had. Tien jaar hebben we in dat koloniehuis gewoond, waar 
het ’s winters bar koud was, getergd door mijn zenuwzieke vader. 
Maar alles is normaal voor een kind. En niemand had het breed, 
dus je wist niet beter.

TIEN PAAR SCHOENEN
Op mijn tiende, in 1957, overleed mijn vader op eenenveertig-
jarige leeftijd. Het was een opluchting voor ons gezin, dat jarenlang 
met de waanzin van mijn vader had moeten leven. Ik erfde zijn 
stalen doosje en tien paar schoenen en vele te grote kledingstukken 
in maten waar ik naartoe moest groeien. Mijn vader, die altijd zo 
sterk aanwezig was geweest, was ook tijdens mijn latere leven 
aanwezig; ik merkte dat ik op hem leek als ik zelf een driftbui had 
of mij met extra aandacht probeerde te kleden. Ondanks mijn rare 
jeugd en moeizame relatie met mijn verwekker heb ik mijzelf al 
schrijvend een ‘aardiger’ vader gegeven. Alle leed kan draagbaar 
gemaakt worden, als je er een verhaal van maakt. Het gaat niet 
enkel om de waarheid. Het is de kunst je verdriet lichter te maken!
We verhuisden naar Hilversum, ik aapte het deftige Goois na en 
wilde zijn als alle anderen. Tot die ene dag in de vijfde klas van de 
lagere school. De dag en plaats staan in mijn geheugen gegrift. Een 
klasgenoot moest van zijn vader onze vriendschap verbreken toen 
die erachter kwam dat ik een onwettig kind was en drie donkere 
halfzusjes had.
Toen ik later kennismaakte met de Zuid-Afrikaanse literatuur, 
herkende ik daarin veel van de kleurgevoeligheid van de uit hun 
geboorteland verdreven Indische Nederlanders én het heimelijk 
racisme in Nederland. Mijn zusjes werden vroeger vaak ‘blauwen’ 
genoemd. Ik had wát graag onder de palmen gelopen, wilde niets 
liever dan bij de ervaringswereld van de bruine kinderen in het 
repatriantenhuis horen, maar ik was de eeuwige buitenstaander. 
Door het Afrikaans – een taal van bastaarden, ontstaan uit kleur 
– ben ik over de mengcultuur van mijn achtergrond gaan schrijven.

IK WIL GEEN FAMILIE
Op ongeveer mijn zesde werd ik weer eens naar buiten gestuurd 
tijdens een woedeaanval van mijn vader aan de eettafel. En toen ik 
die waanzin aanzag, zwoor ik om nooit maar dan ook nooit een 
familie te stichten. Ik was bang de waanzin van mijn vader en zijn 
familie door te geven. Het is altijd een bewuste keuze geweest geen 
kinderen te nemen. 
De persoonlijke spullen zijn voor mijn neef. Hij studeerde 
Geschiedenis, maar aanvankelijk had hij geen interesse in zijn 
Indische familiegeschiedenis. Hij promoveerde op een door en 
door Nederlands onderwerp. Zijn moeder, mijn middelste halfzus, 
is jong overleden en nu ben ik degene die de verhalen achter de 
familiefoto’s voor hem kan invullen. Nu heeft hij zijn wortels meer 
dan omarmd en toont belangstelling voor deze bewogen 
geschiedenis.
Hij heeft nu al de naar de boerenfamilie gestuurde Indië-foto’s en 
later krijgt hij het metalen doosje, de zelfgemaakte hanger van 
kokosnoot die mijn moeder bij een speciale gelegenheid in het 
kamp ontving en het olifantje uit Indië dat via mijn grootvader bij 
mij belandde. Dat olifantje kan praten en zit – als ik goed luister – 
nog altijd vol tropenverhalen…
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NORA VALK
geboren in 1930 in Bandoeng op Java

Boek: 
Mijn bevrijding  
(pagina 75/*81)  

THEMAWOORDEN
•  HET KNIL 
•   WIJKKAMP 
•  BURGERINTERNERINGSKAMP 
•  DOORGANGSKAMP 
•  JAPANS WERKKAMP 
•  RODE KRUIS 
•  HERENIGING 
•  EREBEGRAAFPLAATS 

Niveau 1Lesbrief 9  
N I V E A U  1

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom het Rode Kruis tijdens de Japanse bezetting weinig voor de gevangengenomen burgers  
    en krijgsgevangenen kon betekenen.
•  Kan vertellen waar oorlogsslachtoffers na de oorlog herbegraven zijn. 
•  Kan verklaren hoe gezinsleden elkaar na 3,5 jaar oorlog konden terugvinden.
•  Kan uitleggen waardoor burgers in de interneringskampen overleden.

THEMA : HET INTERNATIONALE RODE KRUIS
Aan het begin van de oorlog, op 1 mei 1942, werd het Nederlands-Indisch Rode Kruis (NIRK) door de Japanners opgeheven. 
Japan had het Verdrag van Genève namelijk niet bekrachtigd. Hierdoor stond het Internationale Rode Kruis (IRK) in zijn 
poging tot hulpbetoon voor een bijna onmogelijke taak. Ondanks veel tegenwerking probeerde het IRK voedsel en 
medicijnen naar de verschillende interneringskampen te brengen. Ook probeerde het post tussen geïnterneerden en hun 
families te regelen. De Rode Kruis-pakketten die wel in de kampen werden afgeleverd, stonden vaak jarenlang in 
opslagruimtes en werden door de Japanners niet onder de burgergeïnterneerden of krijgsgevangenen verdeeld. Werden de 
pakketten wel uitgedeeld, dan moest je ze vaak delen met anderen, zodat er alsnog weinig overbleef.
Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, op 15 augustus 1945, maakte het Internationale Rode Kruis afspraken met 
de nieuwe regering. De geïnterneerden (personen die in de kampen waren opgesloten) en krijgsgevangenen werden 
geregistreerd en medisch onderzocht. Door bemiddeling van het IRK kwam in de kampen de aanvoer van voedsel en 
medicijnen op gang. Ook correspondentie was weer mogelijk en er werden naamlijsten opgesteld in samenwerking met de 
RAPWI (Recovery Allied Prisoners of War and Internees). Zo kwam er voor hun dierbaren eindelijk een eind aan de 
onzekerheid over het lot van echtgenoten, kinderen, broers en zussen en andere geliefden. 

LEES HET VERHAAL VAN NORA OP PAGINA 75/*81 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Leg uit waardoor Nora’s moeder op 39-jarige leeftijd overleed.
 A2: Wat deed het Rode Kruis voor Nora nadat de oorlog was afgelopen?
B) Omcirkel op de topografische kaart het eiland waar Paul Valk met zijn gezin woonde en omcirkel het land waar hij tijdens de 

oorlogsjaren terechtkwam. 
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/nvalk
 C1: Hoeveel werkkampen waren er in totaal in Japan waar dwangarbeid werd verricht? 
 C2: Klik op ‘Hiroshima 1B’. Hoe waren de omstandigheden in dit kamp in 1945?
 C3: Wanneer was er een inspectie van het Internationale Rode Kruis (IRK) en tot wanneer ontvingen de krijgsgevangenen Rode       

       Kruis-pakketten?
D) Ga naar de website ‘Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie’: tinyurl.com/Nora-vraag-D
 Lees de tekst en bekijk de foto. In welk herstellingskamp werden de ex-krijgsgevangenen uit Japan door het Rode Kruis opgevangen 

en uit welke landen kwam het Rode Kruis-personeel?

http://tinyurl.com/nvalk
http://tinyurl.com/Nora-vraag-D
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Niveau 1Lesbrief 9  
N I V E A U  1

ACHTERGROND
Aan het begin van de oorlog behoorde Paul Valk (toen 37 jaar) tot de 1e 
verkennersafdeling en bevond hij zich bij het vliegveld Tasikmalaja op Java.  
In rang was hij de hoogst aanwezige officier, kapitein vlieger-waarnemer, en hij 
voerde het bevel over het aanwezige militaire personeel. Op 19 mei 1942 werd 
de groep door de Japanse bezetter gevangengenomen. Eind september 1942 
kreeg kapitein Valk de opdracht om een groep van duizend man te selecteren 

voor vertrek. Het moesten vooral technische krachten zijn. Hij koos onder andere vliegtuigmonteurs, radiotelegrafisten 
en wapenherstellers. 
 
LEESFRAGMENT

Door een lotgenoot, mr. D.A. Visker, die voor de oorlog radiotelegrafist was bij de Militaire Luchtmacht.
HET EERSTE ZEETRANSPORT
“Op 28 oktober 1942 vertrokken de duizend technici van Kapitein Valk per elektrische trein naar Tandjong Priok, de 
haven van Batavia, waar ze werden ingescheept op de oude boot Oyo Maru, een voormalige Engelse kolenboot, waarin 
men met behulp van planken in de ruimen ligplaatsen boven elkaar had gebouwd. We hadden het erbarmelijk; een 
vreselijke reis, onvoorstelbaar dicht opeengepakt en benauwd, totdat er dagelijks mensen flauwvielen. Het was een 
ononderbroken stroom van mensen, die een smalle ijzeren ladder moesten beklimmen om boven aan de rand van het 
schip hun behoeften te doen en tegelijk een hapje frisse lucht te nemen. Na een omweg via de kust van Borneo kwamen 
we op 1 november 1942 te Singapore aan. Daar stonden enige vrachtauto’s aan de kade die ons vervoerden naar het 
bekende Changi-kamp, waarin tienduizenden krijgsgevangenen van verschillende nationaliteiten waren ondergebracht. 
Op 30 november verliet de groep van Kapitein Valk het Changi-kamp.”

BOEKFRAGMENT
Uit: Een strijdbaar bestaan. Mieke Bouman en de Indonesische strafprocessen. E. Hoegen,  
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, 2020.

HET TWEEDE ZEETRANSPORT
“Geallieerde krijgsgevangenen die bij hun internering hadden aangegeven over technische vaardigheden te beschikken, 
werden naar Japan gestuurd als dwangarbeiders voor de Japanse oorlogsindustrie. Zo ook Herman (samen met Paul 
Valk: red.), die in november 1942 werd ingescheept op het Japanse troepentransportschip Kamakura Maru. Het zou een 
afschuwelijke reis worden. De ongeveer duizend krijgsgevangenen konden zich nauwelijks bewegen in het overvolle 
ruim. Een groot deel leed aan dysenterie (buikloop) en de emmers die dienstdeden als wc’s liepen binnen de kortste 
keren over. De mannen hadden honger en dorst, en door ruimtegebrek ontstonden er vechtpartijtjes. Herman had nog 
het geluk (net als Paul Valk: red.) dat hij als vaandrig tot de officieren werd gerekend, die af en toe mochten luchten op 
het dek. Op een bitterkoude winterdag, zo’n tien dagen na het vertrek uit Singapore, ankerde het schip vervolgens buiten 
de haven van Nagasaki. De gevangenen werden in kleine groepjes per motorsloep aan land gebracht. Terwijl de ijzige 
wind door hun dunne tropenuniformen sneed, werden ze overvallen door een mengeling van wanhoop en nieuwsgierig-
heid. Hier stonden ze dan, in het thuisland van de vijand. Ze waren uitgeput en hongerig, en bedrukt over wat er komen 
zou, maar ook opgelucht dat ze de overtocht hadden overleefd en weer vaste grond onder de voet hadden.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Beschrijf in eigen woorden de omstandigheden aan boord van de Oyo Maru.
B) Hoelang duurde dit eerste zeetransport en hoe was de conditie van de krijgsgevangenen?
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/pvalk
 C1: Hoeveel krijgsgevangenen werden op de Kamakura Maru vervoerd? 
 C2: In welke havenstad kwamen ze aan en hoeveel personen hadden de tocht niet overleefd? 
D) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/paulvalk
 D1: Hoe was het klimaat in kamp Nagoya 1B en hadden de krijgsgevangenen hiervoor geschikte kleding?
 D2: Hoeveel krijgsgevangenen zijn er overleden (per 21-05-1945)?
 D3: Klik onderaan op ‘Naamlijst Nederlanders’. Wanneer is Paul Valk bevrijd? 

PAUL VALK   
geboren in 1905 in Salatiga op Java, † 1980

http://tinyurl.com/pvalk
http://tinyurl.com/paulvalk
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MET DE HANDSCHOEN GETROUWD
Volgens de aloude adat bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger, ontvingen de medewerkers een ‘zilveren kroes’ bij 
de geboorte van hun kind. Zo kwam deze beker bij mijn geboorte 
in 1930 in ons gezin te Bandoeng.
In de jaren 20 reisde mijn oma naar Holland om haar zoon, Paul 
Valk, de HBS in Nijmegen te laten volgen, met aansluitend de 
opleiding tot vliegenier (officier) voor Nederlands-Indië bij de 
KMA in Breda. Tijdens een taalcursus in Engeland stelde een 
vriend hem bij een potje tennissen voor aan een achttienjarige 
jonge vrouw, Gladys Davison. Het was liefde op het eerste gezicht. 
Na een jaar volgde de verloving in Londen en trouwde mijn 
moeder ‘met de handschoen’ in Den Haag. Als getrouwde vrouw 
mocht ze haar echtgenoot met een eersteklasticket op de boot 
nareizen. Direct na aankomst bracht het huwelijkspaar, na de 
kerkelijke inzegening, hun eerste weekend door in Hotel des Indes 
in Batavia. Gelukkige jaren volgden onder andere in Bandoeng, 
waar het centrum van de Militaire Luchtvaart was en in Kalidjati 
op de Vliegschool vanaf 1930. Mijn vader Paul Valk, kapitein der 
Militaire Luchtvaart, hield zich mede bezig met luchtfotografie. 
Uit een open vliegtuig hing men met de camera overboord en zo 
werd in 1936 onder meer Nieuw-Guinea in beeld gebracht voor de 
Topografische Dienst voor de luchtkartering. 
Al op mijn tweede en op mijn zesde bracht ik een half jaar bij mijn 
Engelse familie door samen met mijn moeder, terwijl mijn vader 
voor zijn werk of studie weg was. In 1939 gingen mijn moeder en 
ik weer naar Europa en zou ik naar een Nederlandse kostschool in 
Zwitserland gaan. Maar er was al een oorlogsdreiging en via onze 
familie in Engeland zijn we begin 1940 met het schip Manhattan 
naar New York gevaren.
Medio 1941 woonden wij ruim een jaar in Amerika. Mijn vader 
was vanuit Bandoeng naar New York gestuurd om voor de 
Netherlands Purchasing Commission vliegtuigen aan te kopen 
voor de Militaire Luchtmacht in Nederlands-Indië. Halverwege 
1941 voeren we terug naar Java, waar we ons veilig waanden. We 
verhuisden naar Djokjakarta in verband met vaders nieuwe 
aanstelling als commandant van de vliegbasis Magowo.

VOORBIJ
Eind 1941 zou er voorgoed een eind komen aan 
deze mooie jaren. De Luchtmacht droeg ons gezin 
op om ons huis te verlaten in verband met 
bombardementen. Mijn vader kreeg de opdracht 
het vliegveld te vernietigen. In de korte tijd die mijn 
moeder gegeven was, besloot zij sieraden, enkele foto-
boeken en zilveren familiespullen in een paar koffers 
mee te nemen. De jas die ze tijdens haar verblijf in 
Amerika cadeau had gekregen als goedmakertje na 
een echtelijke ruzie en een parachute die ze van een 
vlieger had gekregen, leken haar handig en nam ze 
ook mee. Een kleine groep officieren ontsnapte per 

vliegtuig met hun vrouw naar Australië, maar volgens mijn vader 
wilde mijn moeder bij hem op Java blijven. Mijn vader werd als 
dwangarbeider met een hellship naar Japan getransporteerd. We 
trokken in bij mijn vaders familie in Soerabaja. Een jaar lang zou 
ik als twaalfjarige met kleine groepjes kinderen van de ene naar de 
andere onderwijzeres fietsen voor onderwijs. Er werd gesport en 
een beetje geflirt en zondags gingen we naar de kerk. Totdat de 
vijftienjarige jongens werden opgesloten en alles zou veranderen. 
Wij woonden bij mijn vaders familie, maar vervolgens werden wij 
geïnterneerd in De Wijk, een soort van huizenkamp.

DE REIS VAN DE BEKER
Tijdens de Japanse bezetting kwamen de geïnterneerden vanuit 
een wijkkamp in steeds vollere en meer afgelegen internerings-
kampen terecht. Mijn moeder en ik werden vanuit het wijkkamp 
in Soerabaja naar Ambarawa gebracht in een overvolle 
geblindeerde trein. Twee en een half jaar waren we achter het 
gedèk (bamboewand) geïsoleerd van de buitenwereld en zouden 
we alleen de kerktoren en de bergtoppen zien. Voorjaar 1945 
verloor ik totaal onverwacht mijn 39-jarige moeder, die aan 
dysenterie leed. De medicijnen die ze hard nodig had om te 
genezen en te overleven, werden door de Japanners achter-
gehouden. Het portret van mijn moeder en mij, dat in ruil voor 
een schepje suiker door een andere kampbewoonster werd 
geschilderd, is hierdoor nooit afgemaakt. Slechts de contouren van 
mijn gezicht sieren rechtsonder dit portret. 
Op 22 augustus kwam er plotseling meer eten in het kamp en 
hoorden we dat de oorlog voorbij was. Een vriendin van mijn 
moeder, die zich over mij ontfermde, wilde geen dag langer in het 
kamp blijven en samen met haar moeder en zusje zijn we de poort 
uitgelopen, de vrijheid tegemoet. Alles wat ik kon dragen, nam ik 
mee. In die verstikkende benauwde hitte trok ik de jas van mijn 
moeder aan en stopte de sieraden en het zilverwerk, waaronder 
mijn geboortebeker, in mijn kleine koffertje. Ik wist niet dat we in 
de chaos van Soerabaja terecht zouden komen, vol met extremisten 
met hun bamboe roentjing. Met behulp van de Britten en Gurkha’s 
konden we naar Singapore vluchten. In mijn herinnering voel ik 
de hitte door de lagen kleding die ik over elkaar droeg. Ik was 

onvermurwbaar, hoe warm het ook was, moeders jas 
moest mee, die ze ooit bij de Grand Canyon 
cadeau had gekregen. 
In het Wilhelmina-kamp in Singapore vond de 

hereniging met mijn vader plaats, dankzij de 
namenlijsten van het Rode Kruis. Aan mij was de 
zware taak hem het intens verdrietige bericht over 
het overlijden van mijn moeder te moeten vertellen. 
Samen met mijn vader, een rugzak en moeders jas 
vloog ik terug naar Batavia. We reisden door naar 
Australië. Daar moest ik naar een internaat en twee 

jaar zag ik mijn vader niet, hoewel hij wekelijks een 
brief schreef. Het was een verschrikkelijk eenzame 
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MIJN BEVRIJDING

NORA VALK  
Geboren in Bandoeng (in het Militair Hospitaal in Tjimahi) in 1930
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tijd. Eind 1947 kon mijn vader dit niet langer continueren en 
moest ik verder leren in Holland, waar ik nog nooit gewoond had. 
Met de Willem Ruys kwam ik in Rotterdam aan. Drie jaar woonde 
ik op kamers en werkte ik in Den Haag. Na mijn huwelijk in 1951 
ben ik tot 1958 met mijn man in New York gaan wonen waar hij 
voor de KLM werkte. Mijn eerste zoon zou geen enig kind blijven 
zoals ik. Het gezin werd uitgebreid met nog een zoon en dochter. 

MIJN ‘WERKELIJKE’ BEVRIJDING 
De haat tegen de Japanners tot in het diepst van mijn ziel heb ik 
lang bij mij gedragen. Door hen was tenslotte mijn moeder 
overleden, doordat ze ons uitgehongerd en verzwakt hadden en de 
broodnodige medicijnen achter hadden gehouden. Vanaf 1974 
ben ik met mijn gezin diverse keren naar Indonesië gereisd. Ik 
wilde het kamp niet vergeten en het graf van mijn moeder 
bezoeken om met haar herenigd te worden. Mijn haat bleef, ook 
tegen de Japanners van nu.
Tijdens een kerstdienst van de internationale baptisten in 
Semarang zou mijn leven een andere wending krijgen. Een 
ontmoeting met een Japanse dominee die over de oorlogs-
verschrikkingen en troostmeisjes ging schrijven, was het begin 
van mijn helingsproces. Op zijn uitnodiging mocht ik de studenten 
toespreken bij de universiteit in Japan waar hij doceerde. De 
studenten wisten weinig van de wreedheden van de vorige 
generatie Japanners, schaamden zich hiervoor en toonden diep 
berouw.
Mijn littekens zullen altijd blijven, maar mijn wonden zijn geheeld. 
Mijn haat jegens de Japanners is voorbij en ik ben een dankbaar 
mens, want ik heb geleerd dat ook ik kan vergeven. Dat is mijn 
werkelijke bevrijding. 

KOESTEREN
Nu op 87-jarige leeftijd is mijn familie verrijkt met tien klein-
kinderen: acht kleinzonen en twee kleindochters. Acht van mijn 
kleinkinderen hebben mij de laatste jaren al vergezeld naar Java, 
naar mijn geboorte-eiland en naar het graf van mijn moeder. Mijn 
kleindochters vechten nu al om de jas! En ik weet dat samen met 
de verhalen de tastbare herinneringen, de dierbare spullen die ik 
uit het kamp mijn verdere leven waar dan ook op deze aardbol 
meenam, door de kleinkinderen gekoesterd zullen worden. 

In 1974 is Nora voor het eerst weer teruggegaan naar haar 
geboorteland. Vanaf 1991 bezoekt zij jaarlijks het graf van haar 
moeder, die herbegraven is op de erebegraafplaats Kalibanteng in 
Semarang. Nora schat in dat ze momenteel wel vijftig keer haar 
moeders graf heeft bezocht. Tijdens één reis ging ze er soms 
driemaal heen.
In 2012 nam ze voor het eerst een kleinzoon mee, Thys. Daarna 
ieder jaar een of twee. Ze gingen mee naar het ereveld en naar het 
kamp in Ambarawa (nu weer een school, zoals voor de oorlog) en 
daar werd hen gevraagd om een paar dagen Engelse les te komen 
geven. Alleen kleinzoon Daan ging met zijn vriendin, zonder oma, 
naar Indonesië. Nora had hun bezoek aan Semarang wel geregeld 
en dus heeft Daan het toen ‘Rondje Oma’ gedoopt. Volgend jaar in 
2019 hoopt Nora met de laatste twee te gaan: Pieter en Juliet.

Niet aanwezig bij het interview
Zonen Flip Sutorius (1952) en Derrick Sutorius (1953) en 
dochter Tessa Harrison-Sutorius (1962). Kleinzonen en 
-dochters: Daan (1991), Maurits (1989), Mark (1992), Thys 
(1993), Izzy (1995) en Juliet (1997) .
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LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom krijgsgevangenen in Japan gedwongen tewerkgesteld werden. 
•  Kan vertellen welke werkzaamheden als dwangarbeid in Japan verricht moesten worden. 
•  Kan verklaren waarom een groot aantal krijgsgevangenen tijdens dwangarbeid in Japan overleed.
•  Kan uitleggen waardoor krijgsgevangenen en romoesha’s tijdens het zeetransport naar Japan overleden.

THEMA : DWANGARBEID IN JAPAN 
Met de vele duizenden krijgsgevangenen en romoesha’s (Indonesische dwangarbeiders) beschikte Japan over goed-
kope arbeidskrachten voor de oorlogsindustrie. De werkkampen in Japan waren berucht. Tijdens de lange zee-
transporten waren velen verzwakt door dysenterie (buikloop) en ze beschikten enkel over lichte tropenkleding. Er 
waren 7 hoofdkampen: Fukuoka, Hakodate, Hiroshima, Nagoya, Osaka, Senday en Tokyo. In totaal waren er 128 
werkkampen, verspreid over het hele land. Er werd dwangarbeid verricht in de kolenmijnen van o.a. Mitsubishi 
Mining Company en bij de staalfabrieken van Nippon Steel Company. Ook werden krijgsgevangenen in koper-, lood- 
of zinkmijnen tewerkgesteld. Ze verdwenen via steile trappen of via een tunnel in de mijnen met talloze mijngangen 
en vallende stenen. 
Ondanks de onmenselijke omstandigheden maakten de krijgsgevangenen lange dagen. Veel kampen werkten met 
dag- en nachtploegen of drie ploegen van 8 uur. De krijgsgevangenen werden ook ingezet bij zwavelzuur- of alumi-
niumfabrieken en metaalsmelterijen. Aan de kust bestond de dwangarbeid veelal uit het laden en lossen of repare-
ren van schepen op de scheepswerven. De huisvesting in de werkkampen vond plaats in vaak onverwarmde barak-
ken, waar het ’s winters ijskoud kon zijn. Voeding en medische voorzieningen waren slecht en in veel kampen had 
men te maken met ongedierte zoals muggen, vliegen, luizen en ratten. De bewakers behandelden hun gevangenen 
ruw en wreed. De krijgsgevangenen gaven hen bijnamen zoals ‘de dolle hond’, ‘de beul’ of ‘de bulldog’. Diverse kam-
pen zijn verwoest door Amerikaanse luchtaanvallen of scheepsbombardementen, met name vanaf eind 1944 en in 
het voorjaar van 1945.

LEES HET VERHAAL VAN ERNA OP PAGINA 79/*31 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Waar zag Erna haar vader voor het laatst? Hoe oud was Erna toen?
B) Omcirkel op de topografische kaart het land waar Erna’s vader dwangarbeid moest verrichten. 
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/ernasb
 C1: Hoe verliep het transport vanuit Modji naar het kamp?
 C2: Wat waren de werkzaamheden in dit kamp?
 C3: Leg uit waarom het niet verwonderlijk is dat Erna’s vader aan longontsteking overleed in dat kamp.
 C4: Hoeveel krijgsgevangenen zijn in dit kamp overleden (tot 21-05-1945)?
D) Ga naar de website ‘Wereldoorlog2’: tinyurl.com/ernawo2
 D1: Zoek Erna’s vader op de lijst. In welk kamp is hij overleden?
 D2: Hoe oud was hij toen hij in Japan aan het begin van de oorlog overleed?

ERNA SMITH-BROERS
geboren in 1930 in Bandoeng op Java

Boek: 
Een platina bruiloft  
(pagina 79/*31)  

THEMAWOORDEN
•  INDO-EUROPEAAN 
•  LANDSTORMER KNIL 
•  BUITENKAMPERS 
•  JAPANS WERKKAMP 
•  KEMPEITAI 
•  VRIJHEIDSSTRIJDERS 
•  INDONESISCH STAATSBURGER
•  EREBEGRAAFPLAATS

Niveau 1Lesbrief 10  
N I V E A U  1

http://tinyurl.com/ernasb
http://tinyurl.com/ernawo2
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Niveau 1Lesbrief 10  
N I V E A U  1

ACHTERGROND
Na de Japanse aanval van 7 december 1941 op Pearl Harbor (Hawaii, VS) werd 
Louis Broers, Erna’s vader, opgeroepen om als landstormer bij het KNIL te 
dienen. Hij moest begin 1942 zijn baan bij de NIS (Nederlands-Indische 
Spoorweg Maatschappij) opgeven. Nadat Nederlands-Indië zich op 8 maart 
1942 overgaf, werd Louis door de Japanse bezetter gevangengenomen en 
opgesloten. 

Vanuit Batavia, het huidige Jakarta, werd hij eerst op zeetransport gezet naar Singapore. Op 28 november 1942 vertrok 
hij vanuit de haven van Singapore met het schip Kamakura Maru. Deze groep van ruim 2.200 mannen vormde het eerste 
transport dat Japan bereikte en werd op de kade van Nagasaki door de Japanse pers met filmcamera’s opgewacht. Twee 
dagen na aankomst kwam Louis op 11 december 1942 in het ingesneeuwde bergdorpje en werkkamp Kamioka terecht, 
1.600 meter boven de zeespiegel. Zijn groep van 305 Nederlanders en 6 Engelsen moest bij aankomst urenlang wachten 
in sneeuw en vrieskou, voordat de kampcommandant kolonel Mirata hen via een tolk toesprak. De lange werkdagen in 
de donkere zink- en loodmijn waren uitputtend bij een constante temperatuur van 9 graden Celsius. Louis overleed na 
twee weken aan een longontsteking en werd in een kleine Japanse tempel gecremeerd. Aan het einde van de oorlog 
stonden er 67 kleine houten doosjes op het kantoor met de as van de gevangenen die de oorlog niet overleefd hadden. 
 
BOEKFRAGMENT

Uit: De nacht van de rijzende zon: een Hollandse krijgsgevangene in Japan, 1942-1945. J.A. Wormser,  
Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen 1972.

“Aan boord was geen enkele passagier te zien. Wel Bamboe-Mori. ‘All keep deck!’ schreeuwde hij en wees om zich 
heen. Op de open dekken installeerden zich duizend man. Schelle bootsmansfluitjes vertelden van de aankomst van 
de enige passagier, een admiraal. Toen vertrok de ‘Kamakoera Maroe’: naar Burma… nee, want dan zou hij om het 
eiland Singapore heen moeten en de koers was nu noordoost. Japan!
Een koele bries streek over de dekken en de duizend hadden het naar hun zin. De bries werd frisser en in de nacht was 
het op dek zeker zo prettig niet meer. De bries werd koud en daar lag Formosa (Taiwan). De koude bries werd een 
ijzige storm en ze passeerden de Rioekioe Eilanden en Okinawa. Het was nu winter geworden en de mannen rilden in 
hun dunne tropen-uniformen. Mori keek dit een dag of wat aan en toen hij zich eindelijk scheen af te vragen of hij met 
redelijk gezond werkvee in Dai Nippon wilde arriveren of dat hij het Vaderland een bezending wrakhout zou offreren, 
wees hij corveeërs aan om uit een magazijn warmere uniformen te halen. 
Het schip voer de kronkelende baai van Nagasaki in. Een ijzige wind waaide aan van over de Gele Zee, regelrecht uit de 
steppen van Siberië. De luitenant-vlieger Temmink, die Adams al eens eerder opgemerkt had, keek hem eens aan: 
‘Natte kille boel hier… net zo grijs als de jaren die wij nu tegemoet gaan… jaren zonder radio, zonder berichten die 
ons zouden kunnen vertellen dat het “goed” gaat, zoals in Singapore… maar je zult zien, man, wij gáán terug!’”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Wanneer wist Erna’s vader dat hij naar Japan vervoerd zou worden?
B) Hoe waren de weersomstandigheden nadat ze het eiland Okinawa (Filipijnen) waren gepasseerd? 
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/zeestrans
 Zoek het schip waarmee Louis naar Japan is verscheept en klik op de naam van dit schip. 
 C1: Hoelang duurde dit zeetransport?
 C2: Hoeveel krijgsgevangenen waren er aan boord en hoeveel mannen hebben het zeetransport niet overleefd?
D) Ga naar de website ‘Oorlogsgravenstichting’: tinyurl.com/broers2
 Zoek met de naam van Erna’s vader. Klik op zijn naam en kijk naar de rechterfoto. Op welke erebegraafplaats is zijn as bijgezet?
 

LOUIS NAPOLEON BROERS 
geboren in 1895 in Poerwakarta op Java, † 1942

http://tinyurl.com/zeestrans
http://tinyurl.com/broers2
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BLOEMKOOL IN BLIK
Mijn vader Louis Napoleon, geboren in 1895, was de kleinzoon van 
Willem Broers, de resident van de Zuider- en Oosterafdeling van 
Borneo van 1880 tot 1891. Toen mijn vader acht jaar was, ruilde zijn 
vader, Willem Frederik Hendrik Broers, zijn inlandse vrouw Tjang 
in voor een andere vrouw en verdween hij uit het leven van mijn 
vader. Samen met zijn moeder woonde mijn vader daarna in 
Magelang, waar zij nog een huisje had op een groot landgoed. 
Mijn moeder Raden Nganten Martinah, geboren in 1903, was de 
dochter van Raden Prawirodimedjo die in de veertiende lijn 
afstammeling is van Sinoehoen Praboe Browowidjojo, die in de 
vijfde lijn afstamt van de vorsten van het Hindoe-Javaanse rijk 
Modjopahit (1293-1518). Zij was gerechtigd de Javaanse adellijke 
titel Raden Nganten te dragen. 
Als ‘erkend’ kind had mijn vader goed onderwijs gevolgd. Toch 
moest hij zich eerst opwerken en een bepaalde positie bereiken 
voordat hij mijn moeder mocht trouwen. In 1921 zag ik als oudste 
dochter het levenslicht in Semarang op Midden-Java. Mijn 
jeugdjaren speelden zich af in Randoesarie, waar mijn vader mij 
regelmatig meenam op fietstochten of uit wandelen. De inwonende 
kindermeid, baboe Roewet, verwende mij vaak als ze mij naar school 
bracht en met haar eigen centen permen koppie (snoep in de vorm 
van koffiebonen) of goelalie (suikerspin) kocht. 
Eenmaal ouder ging ik met de schoolbus naar de Gouvernements 
Lagere School en betrokken we een woning van de NIS (Nederlands-
Indische Spoorweg Maatschappij), waar mijn vader werkte. We 
leerden alles over Nederland, lazen boeken zoals Ot en Sien en 
kenden alle liedjes uit de bundel Kun je nog zingen, zing dan mee!, die 
we gek genoeg van een lange Surinaamse onderwijzer hadden 
geleerd. Na de driejarige christelijke Mulo ging ik naar de rooms-
katholieke Kweekschool voor onderwijzeressen. Bij Toko Roelofs 
mochten we regelmatig Hollandse lekkernijen kopen zoals paling in 
gelei, bloemkool in blik of gebakken bokking. Vaders redenering 
was: “Jullie moeten van alles leren eten, want je weet nooit waar je 
later terechtkomt.”
In 1934 was het gezin met zeven kinderen compleet. Omringd door 
oma, die wij Tjang noemden, pa en ma, de baboe, de wasmeid en de 
kebon (tuinjongen) hadden we een onbezorgde tijd. Toen, jaren later, 
kwamen er geruchten over de oorlog met Japan.

VINDINGRIJK
Mijn vader werd begin 1942 landstormer en moest zijn baan bij de 
NIS opgeven. Ik werd als 21-jarige ingedeeld bij de radio-
verbindingsdienst met als onderdeel de LBD (Luchtbeschermings-
dienst). Op een geheime plaats in de heuvels stonden we in 
verbinding met de militairen aan de kust vanuit onze post Matjan. Ik 
zocht mijn vader op in de Kaderschool te Magelang, waar hij vanaf 
maart 1942 gevangenzat. Ik wist niet dat dat de laatste keer zou zijn 
dat we elkaar zagen. Zonder inkomsten was mijn moeder 
genoodzaakt ons huis te verhuren aan Chinezen. We vonden een 
ander huis, dat bekendstond als roemah anker (ongelukshuis). We 

hadden al zoveel ongeluk gehad, dit kon er ook nog wel bij.
We waren vindingrijk: moeder verkocht pakjes rijst en ik gaf 
clandestien wiskundelessen, zodat we konden overleven.
Voorzichtigheid was wel geboden; overal waren spionnen die je bij 
de Kempeitai (Japanse militaire politie) konden aangeven. Later kon 
ik als geldtelster werken bij de Javasche Bank en telde ik dagelijks 
met een mondlap vuil geld. Zo kon ik maandelijks mijn vreemde-
lingenbelasting betalen.

BAMBOE ROENTJING
In het najaar van 1945, na de capitulatie van Japan, kregen wij het 
droevige bericht dat mijn vader al in december 1942, op 47-jarige 
leeftijd, aan een longontsteking was gestorven als krijgsgevangene in 
het Kamioka-kamp, een Japanse kolenmijn in Osaka. Mijn oom, 
moeders broer, adviseerde haar om haar kinderen het Indonesische 
staatsburgerschap te laten aannemen. Dat zou veilig zijn. Moeder 
weigerde; ze was bang en samen hebben we een gat in de tuin 
gegraven en alle asal oesoel (afstammingsbewijzen) verbrand.
Op een dag in oktober 1945 werden mijn twee broers door de 
extremisten opgehaald en gevangengenomen. Mijn moeder maande 
hen aan vooral kalm te blijven en niet opstandig te zijn. De bamboe 
roentjing (bamboespiezen) die de pemoeda’s (jonge Indonesische 
vrijheidsstrijders) bij zich droegen, waren levensgevaarlijk. Al 
fietsend door de stad kwam ik erachter dat ze in de Boeloe-
gevangenis zaten opgesloten. Op een dag zijn de Japanse soldaten 
die daar vast werden gehouden, gedood. Eén had zich verscholen 
achter de lijken en wist te ontsnappen. Samen met andere Japanse 
militairen, die zich in de HBS-school bevonden, hebben ze uit wraak 
de tegenovergelegen kampong platgebrand en uitgemoord. Alle 
Indische gevangenen, ook mijn twee broers, mochten weg en zo 
werd ons gezin herenigd. Na dit heftige incident moesten we 
onderduiken in de Broederschool van de Rooms-Katholieke Kerk en 
al onze bezittingen achterlaten. Na enkele weken zijn we geëvacueerd 
en met een Japans schip naar Batavia gebracht. Een nieuwe periode 
brak aan.
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Geboren in Semarang in 1921
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VEERTIEN BETJAKS
Samen met oma Tjang, die op mijn vader na geen andere familie 
had, kwamen we in een laan terecht met veel ex-KNIL’ers, waar ik 
een jongeman ontmoette die mij vaak opzocht. Een bevriende 
kennis van Dick (Richard) liet mij weten dat ik, als ik plannen had, 
dit zeker moest laten merken. Algauw bleek waarom zij mij zo 
aanspoorde. Met net de ontberingen van de Japanse bezetting achter 
de rug moest Dick weer als militair aantreden om tegen de 
nationalisten in Depok te vechten, ten zuiden van Batavia. Een 
huwelijk kon dit voorkomen. Zonder voorbereiding of geld reden 
wij een paar maanden na onze kennismaking naar de burgerlijke 
stand, omringd door veertien betjaks (rijtuigen) gevuld met familie 
en vrienden. Een buurvrouw had snel witte stof op de pasar (markt) 
gekocht en een jurk genaaid. Andere buren gaven mij een 
zelfgemaakt bruidsboeket en voor ik het wist, was ik mevrouw 
Smith. We waren een van de eerste bruidsparen na de oorlog. Het 
zou het begin worden van een lang en gelukkig huwelijk. 
Voor de oorlog was Dick (Richard) dienstplichtig en als ex-KNIL-
militair lukte het hem niet om een baan te vinden, waar hij ook 
solliciteerde. Keer op keer kreeg hij te horen: “Tidak ada lowongan.” 
(Er is geen vacature.) Jarenlang heb ik gewerkt en was hij werkeloos 
thuis, tot we besloten naar Holland te vertrekken.

ALS PAPEGAAIEN VERKLEED
Eindelijk kregen we eind december 1957 van het Hoge Commissariaat 
toestemming om met onze twee kinderen naar Holland te 
vertrekken. Moeder zou volgen maar oma Tjang was stateloos en 
moest achterblijven. Aan dek van de Sibajak bleven we net zo lang 
naar onze familie op de kade wuiven tot we alleen nog maar water 
zagen. Na het Suezkanaal kregen we warme kleding; van alles één 
exemplaar, kiezen mocht niet wat maat of kleur betrof. Daar stonden 
we aan de reling als kleurige papegaaien. We wisten niet beter of het 
hoorde zo. We dachten nog ‘Holland is goed voor ons’, niet wetende 
dat we nog jarenlang 60 procent van ons salaris moesten afdragen 
(en later ook nog wat) voor de bootreis, de kleding aan boord en het 
meubelvoorschot toen we een huis toegewezen kregen.
In januari 1958 kwamen we in Rotterdam aan en 
maakten we kennis met de vinnige kou. 
Diverse bussen brachten de passagiers 
met hun schamele bezittingen naar hun 
tijdelijke verblijf, terwijl onze jongste 
dochter ziek achterbleef in het Sophia Kin-
derziekenhuis omdat er mazelen heerste 
aan boord. 

TIDAK MAU! (IK WIL NIET!) 
Beiden gingen we solliciteren en we hadden 
een afspraak gemaakt: wie het eerst een 
baan vindt, wordt de kostwinner. Binnen 
vier maanden werd Dick aangenomen bij de 
PGEM (Provinciale Gelderse Elektriciteits-
Maatschappij), de latere Nuon. Zijn chef 
droeg hem op handen. Jaarlijks werd een 

vakantieweek in een Europees land georganiseerd en genoten we 
van de mooie reizen. In het begin had ik wel moeite met al die regels 
en strakke schema’s die de Hollandse huisvrouwen eropna hielden. 
Ik deed het expres anders en als het maandag wasdag was, lapte ik de 
ramen. Mijn buren keken naar mij en zagen een bruine mevrouw 
die niet in het gareel liep. 
Mijn broer Joop (1928) had een rekest ingediend bij koningin 
Juliana en alsnog kwam oma Tjang in 1959 op 84-jarige leeftijd in 
haar sarong met het schip Zuiderkruis naar Holland. Ze was welkom 
in ons huis, want ze hoorde bij ons, maar we kregen geen 
toestemming van de maatschappelijk werkster omdat mijn moeder 
al bij ons gezin inwoonde. Ze kreeg een plek in het verzorgingstehuis 
Huize Zandhove in Zwollerkerspel, vlak bij Zwolle, en één keer per 
jaar kwam ze een maand bij ons logeren. Als de maand om was en 
het tijd was om terug te gaan, riep ze steevast: “Tidak mau!” (Ik wil 
niet!) Mijn moeder heeft 33 jaar lang bij ons ingewoond. Het botste 
weleens met de kinderen, want ze kwam tenslotte uit een ander 
tijdperk en had als Javaans meisje een heel andere opvoeding 
genoten; daar waren bedienden nog verplicht om voor haar te 
knielen.
Na ons pensioen hadden we voldoende geld gespaard en vonden we 
eindelijk een woning met een tuin. Ik was weer door de groene 
natuur omringd, net als in het zonnige Indië waar ik was opgegroeid, 
maar nu in een andere vorm. Sinds april 2010 is Rumah Kita in 
Wageningen onze woonplek en hebben we daar ons ‘thuis’ van 
gemaakt. Ik blijf geïnteresseerd in anderen en in het leven, zit in een 
gespreksgroep en zing in een koor. Ik heb zelf de teksten geschreven 
van mijn dichtbundel Het land van toen, waar altijd een boodschap 
in zit. Het is belangrijk dat je open blijft staan voor anderen en voor 
goede gesprekken, en je blijft ontwikkelen.

MIJN BABYFOTO
Niet iedereen heeft tijdens die naoorlogse jaren de benodigde 
papieren kunnen bemachtigen om in Nederland een nieuwe 
toekomst op te bouwen. Het is belangrijk dat wij ook nu nog deze 
groep ouderen in Indonesië blijven ondersteunen met projecten, 

omdat zij een moeilijk bestaan hebben gehad 
en geen pensioen hebben kunnen opbouwen. 
Als oma vind ik het belangrijk dat mijn 
kleinkinderen en achterkleinkinderen hun 
eigen weg kiezen. Ook al heb je soms andere 
ideeën, laat altijd voelen dat je achter hen 
staat en ze de ruimte geeft om zich te 
ontwikkelen en hun vleugels uit te slaan.
In 2016 waren Dick en ik 70 jaar getrouwd 
en vierden we onze ‘platina’ bruiloft; het 
jaar daarop vierden we op 5 maart dat we 
samen 190 jaar oud waren! Ik ben mijn 
ouders dankbaar en koester mijn babyfoto, 
die ik mijn hele leven lang elke dag bij me 
heb gedragen. Zij hebben mij gemaakt tot 
degene die ik nu ben.
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LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom de Japanse bezetter de Birma-Siam-spoorweg aanlegde.
•  Kan vertellen hoe Sisca’s moeder met vier kinderen tijdens de oorlog kon overleven.
•  Kan verklaren waarom de Birma-Siam-spoorweg bekendstaat als de ‘Dodenspoorlijn’. 
•  Kan uitleggen waarom een groot aantal dwangarbeiders overleed die aan de  
    Birma-Siam-spoorweg tewerkgesteld werden.

THEMA : DE BIRMA-SIAM-SPOORWEG 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was de Japanse marine flink uitgedund. De Japanners vermeden zoveel 
mogelijk de zeeroutes in verband met mogelijke torpederingen of bombardementen. Als aanvullend alternatief 
voor de bevoorrading van de Japanse troepen in Birma bedacht het Japanse opperbevel dat er een spoorlijn moest 
komen tussen Siam (nu Thailand) en Birma (het huidige Myanmar). De spoorlijn kon ook worden gebruikt als aan-
voerlijn van nieuwe Japanse troepen om de Britten in India aan te vallen. Voor het werk werden krijgsgevangenen 
ingezet en romoesha’s – geronselde Indonesische dwangarbeiders.
Het gebied waar de spoorlijn moest komen, was praktisch onbegaanbaar. Voordat met de aanleg kon worden be-
gonnen, werd het dichtbeboste oerwoud kaalgekapt en werden rotsen met dynamiet opgeblazen. Alles gebeurde 
met de hand. De spoorlijn was na zestien maanden bij voltooiing 415,9 kilometer lang en 1 meter breed. Per dag 
stierven zo’n 75 mannen door de loodzware omstandigheden, gebrek aan voedsel en ziektes. In totaal hebben van 
de 200.000 krijgsgevangenen en dwangarbeiders 99.044 mannen de gruwelen niet overleefd, waaronder grote groe-
pen van de bevolking uit Nederlands-Indië, Maleisië, Birma en Thailand. De Birma-Siam-spoorweg kreeg de bij-
naam Death Railway: de Dodenspoorlijn. Het was een van de meest beruchte Japanse projecten, later bekend ge-
worden door de Amerikaanse film ‘The bridge on the river Kwai’.

LEES HET VERHAAL VAN SISCA OP PAGINA 85/*53 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Hoe overleefde Sisca’s moeder de oorlog met vier kinderen zonder inkomsten van haar man, die gevangen was genomen?
B) Omcirkel op de topografische kaart de landen Myanmar (Birma) en Thailand (Siam).
C) Ga naar de website ‘Stichting Herdenking Birma-Siam-spoorweg en Pakan Baroe-spoorweg’: tinyurl.com/sisca1
 Lees de tekst vanaf het kopje ‘Het werk’.
 C1: Was er voldoende voedsel en medicijnen in de kampen? Licht dit toe in je antwoord.
 C2: Hoeveel Nederlandse oorlogsslachtoffers liggen er op de drie erevelden begraven? 
D) Ga naar de website ‘Delpher’: tinyurl.com/sisca2
 Lees het krantenartikel uit Algemeen Indisch Dagblad van 2 december 1947.
 D1: Werd de Birma-Siam-spoorweg na de oorlog volledig gebruikt?
 D2: Hoeveel Aziatische dwangarbeiders en geallieerde krijgsgevangenen zijn er tijdens de werkzaamheden aan de     

        spoorweg omgekomen? Klopt dit aantal met de informatie uit bovenstaande thematekst?

SISCA LAPRÉ-VAN GESTEL
geboren in 1933 in Tjimahi op Java

Boek: 
Voortleven in Kunst  
(pagina 85/*53)  

THEMAWOORDEN
•  INDO-EUROPEAAN 
•  KNIL-MILITAIR 
•  BIRMA-SIAM-SPOORWEG 
•  BUITENKAMPERS 
•  KEMPEITAI 
•  BERSIAP 
•  VRIJHEIDSSTRIJDERS 
•  GEZINSHERENIGING

Niveau 1Lesbrief 11  
N I V E A U  1

http://tinyurl.com/sisca1
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Niveau 1Lesbrief 11  
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ACHTERGROND
Louis, de vader van Sisca, was in dienst bij het KNIL, het Koninklijk Neder-
lands-Indisch Leger. Hij werd aan het begin van de Japanse bezetting op 9 
maart 1942 gevangengenomen. Op 25 januari 1943 ging hij vanuit Batavia, het 
huidige Jakarta, op zeetransport naar Singapore met het schip Tacoma Maru. 
Deze groep wordt ook wel de Java Party 10 genoemd: het tiende krijgsgevangenen- 
transport  dat van Java vertrok. Daarna ging hij op treintransport naar Thailand, 

waar hij terechtkwam in Ban Pong, Thai-kamp 1. Dit was het beginpunt van de spoorlijn. Op 23 april 1943 is hij met de 
trein naar Kanchanaburi vervoerd. Anderhalf jaar later werd hij naar Thai-kamp 4 verplaatst. Hij overleefde de ontberin-
gen aan de Birma-Siam-spoorweg en werd op 30 augustus 1945 overgedragen aan de geallieerden in Bangkok. Na vijf 
jaar scheiding werd Louis eind 1946 op Bali met zijn gezin herenigd.
 
BOEKFRAGMENT

Uit: Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945). E. van Witsen, Uitgeverij T. Wever, 1971.

“In Ban Pong stappen wij uit, we laden de bagage op onze rug, we zijn zo verslapt en verstijfd, dat velen niet meer over 
een muurtje van 40 cm hoogte kunnen stappen. Met zware bepakking en in de gloeiende hitte moeten we over een 
stoffige weg nog een ruim een half uur lopen naar een kamp, bestaande uit ruwe bamboe-krotten. Onderweg worden 
diegenen, die niet vlug genoeg voort kunnen door de Jappen met bamboes of met geweerkolven geslagen! Een niet 
gering aantal is dit alles te zwaar en uitgeput vallen zij neer en blijven liggen om naderhand op een truck geladen te 
worden en zo naar het kamp te worden gebracht. Na aankomst in het kamp registratie en in het kamp eindelijk weer 
een maaltijd, ditmaal sinds maanden een goede met vrij veel vlees en groente. We verlangen naar de nacht om 
eindelijk te kunnen slapen, maar we moeten weer aantreden, worden in groepen ingedeeld, terwijl ons bekend wordt 
gemaakt, dat we ’s nachts om 12 uur zullen moeten aantreden om de eerste etappe van de grote junglemars te 
moeten afleggen. Alleen de hoogst hoofdzakelijke bagage mogen we meenemen; de rest moeten we achterlaten, het 
zal ons later nagezonden worden (doch bereikt ons nooit).
Om 12 ’s nachts treden wij aan, na nog een maaltijd te hebben genuttigd. Zwaar beladen beginnen wij de junglemars; 
225 km zullen wij moeten afleggen, alvorens ons doel, het junglekamp Takanun (km 218), waar wij de spoorbaan 
zullen moeten aanleggen, bereikt zal zijn. Gelukkig weten wij dat niet op het moment dat wij vertrekken.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Hoeveel jaar is Sisca’s vader van zijn gezin gescheiden geweest?
B) Omcirkel op de topografische kaart het land waar Sisca’s vader als krijgsgevangene dwangarbeid moest verrichten.  
       Omcirkel ook het eiland waar de gezinshereniging na de oorlog plaatsvond. 
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenenkampen’: tinyurl.com/japanse
 Klik op het schip waar Louis mee vervoerd is. 
 C1: Hoeveel dagen duurde dit zeetransport van Batavia naar Singapore? 
 C2: Hoeveel krijgsgevangenen waren er aan boord en waar werden ze na aankomst met de trein naartoe vervoerd? 
 C3: Klik onderaan de pagina op ‘Naamlijst’: wanneer is Louis per trein uit Singapore vertrokken?
D) Ga naar de website ‘Nederlands Instituut voor Militaire Historie’: tinyurl.com/2louis
 Bekijk de twee foto’s van de Tacoma Maru en lees de teksten. Beantwoord de volgende vragen:
 D1: Hoe denk je dat krijgsgevangenen, waaronder Sisca’s vader, zich tijdens het zeetransport hebben gevoeld? 
 D2: Wat vind je van de tekst op het waarschuwingsbord? 

LOUIS JAN VAN GESTEL
geboren in 1911 in Malang op Java, † 1986

http://tinyurl.com/japanse
http://tinyurl.com/2louis
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OVERLEVEN
SISCA: Mijn vader was een KNIL-militair. Voor de oorlog 
hadden mijn ouders, ik en mijn twee jongere broertjes en jongere 
zusje een onbezorgd en gelukkig leven. We woonden in 
garnizoensplaatsen zoals Bandoeng en later in Malang, waar 
mijn Sumatraanse oma Alima uit Palembang kwam inwonen. 
Op mijn negende zou alles veranderen, toen mijn vader in 1942 
gevangen werd genomen en de Japanners ons huis opeisten. Hij 
werd tewerkgesteld aan de beruchte Dodenspoorlijn, de Birma-
spoorweg, en sliep in dezelfde slaapzaal als Wim Kan. Hij heeft 
daar gruwelijke dingen meegemaakt, maar nooit de details 
verteld om zijn gezin niet te belasten. Het aluminium etensbakje, 
waarin mijn vader zijn naam in sierletters had gebeiteld, komt 
uit die tijd en is een stille getuige. Als dat bakje eens kon 
vertellen… 
Samen met grootmoeder Alima mochten wij dankzij de ruim-
hartigheid van goede kennissen, de familie Stikkel, in een 
paviljoentje komen wonen bij hun huis aan de Tjelaket. We 
hadden geen inkomsten meer. Overleven lukte door Sunlight- en 
Lux-zeep te verkopen en zelfs ik ging als klein meisje met 
zelfgemaakte lekkernijen zoals borstplaat en serabi-
pannenkoekjes bij Chinese families langs. Met gevaar om betrapt 
te worden dreef moeder handel voor onszelf en andere Indische 
families. Onze trouwe baboe Pahima bleef regelmatig komen om 
te koken en poetsen, hoewel mijn moeder haar niet meer kon 

betalen. Zij kocht eten op de markt en gaf dat stiekem mee aan 
onze Ambonese buren, de familie Peilouw, die ons ook steunden 
met voedsel. Elektriciteit en water waren afgesloten, maar over 
de binnenmuur voorzagen onze Chinese buren ons van water 
om onze mandibak te vullen. Dankzij al deze lieve mensen 
hadden wij toch water en wat te eten.

DE DOODSTRAF 
SISCA: Dagenlang heb ik tegenover het gebouw van de Kempeitai 
(Japanse militaire politie en inlichtingendienst) gestaan toen 
mijn moeder op een dag was opgepakt. Een jaloerse vrouw die 
met ‘de Jap’ heulde, had haar als spion aangegeven. Oom Max, 
onze Ambonese buurman, haalde mij dan naar huis. Vele weken 
later kwam mijn moeder broodmager en bont en blauw thuis. 
We waren enorm geschrokken, maar het was haar verboden over 
haar opsluiting te spreken, zodat ze hierover zweeg. Pas vele 
jaren later begreep ik dat ze de dood in de ogen had gekeken en 
moest zwijgen. De Kempeitai had haar na eindeloze ondervraging 
en marteling ter dood veroordeeld. Voordat ze op de elektrische 
stoel moest plaatsnemen, vroeg ze toestemming om te mogen 
bidden. Ze gaf aan dat de Kempeitai-commandant verantwoor-
delijk was voor haar vier kinderen en oude moeder, die zonder 
haar en mijn vader verder moesten overleven. Toen ze stilletjes 
ging bidden en de commandant de tranen over haar wangen zag 
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SISCA LAPRÉ-VAN GESTEL   
Geboren in Tjimahi in 1933
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rollen, kreeg hij mededogen. Op dat moment gebood haar vijand 
dat ze haar terug moesten laten gaan naar haar gezin.

PIONIEREN OF NAAR HOLLAND
SISCA: De bevrijding in 1945 ging over in een nieuwe oorlog, de 
Bersiap. Om te overleven werden wij vanuit Malang in een 
geblindeerde trein geëvacueerd om binnen het gedèk (gevlochten 
bamboewand) van het Protestants Weeshuis aan de Bodjong in 
Semarang een jaar lang bescherming te vinden tegen de 
moordende nationalisten. 
Pas eind 1946 was er een levensteken van vader, die de vreselijke 
ontberingen aan de Birma-spoorweg had overleefd en in Bali 
terecht was gekomen. Uiteindelijk na vijf lange jaren werden wij 
als gezin herenigd in Denpasar. Mijn vader herkende mijn 
moeder wel, maar niet zijn eigen kinderen; mijn ouders waren 
flink vermagerd en wij kinderen waren ook erg veranderd. Het 
weerzien was zeer emotioneel, maar de hereniging was van korte 
duur.
De KNIL-soldaten werden ingezet tijdens de eerste Politionele 
Actie en algauw verdween mijn vader weer uit ons leven om te 
vechten met de Gadja Merah-brigade in Palembang op Sumatra. 
Na een tijdje volgden wij hem als gezin en deelden het huis met 
andere mensen. Het huis werd in de gaten gehouden door 
pelopors (Indonesische vrijheidsstrijders) en regelmatig 
beschoten. Al kruipend door het huis zochten we bescherming 
in onze veiligere slaapkamers.
Toen na de onafhankelijkheid van Indonesië eind 1949 het 
moment aanbrak dat KNIL-soldaten een keuze moesten maken 
tussen Indonesië en Nederland, wilde mijn vader naar Nieuw-
Guinea, dat nog Nederlands grondgebied was. Mijn moeder 
vond dat pionieren niet aanlokkelijk. Ondanks mijn vaders 
aversie tegen de Nederlandse kou, vertrokken we naar het verre 
Holland met het Noorse troepentransportschip Skaugum. Op 
15 augustus 1950 kwam ik op zestienjarige leeftijd aan in 
Amsterdam, samen met mijn ouders, twee broers en zusje.
In mijn koffer had ik wat kleding en mijn verzameling film-
sterrenkaartjes, in een ijzeren koffertje mijn moeders Droste 
Cacao-servies. Moeder nam onder andere haar krokodillenleren 

tasje mee, dat ze in 1940 van papa op haar verjaardag cadeau 
had gekregen, en een sarong van haar moeder. Al onze andere 
bezittingen werden verkocht aan Chinese handelaren.

AANDENKEN
ANDRÉ: Tijdens een reis door Java in 2009 vonden Shelly en 
Hedy het huis terug aan de Jalan Baroesari Satoe nummer 9 te 
Semarang. Ze herkenden de veranda en de oude Hollandse 
vloertegels van oude foto’s en de waterput uit mijn verhalen: dat 
door de kris die op de putbodem lag, het water altijd helder was 
en tot de rand stond. Naast deze put vonden ze de tjobek (vijzel) 
van de familie, die werd gebruikt om obat (medicijn) en djamoe 
(natuurlijk geneesmiddel) te maken. Ze namen ook een flesje 
water uit de put, een plank van de veranda en andere onderdelen 
van het huis mee. Die voorwerpen vertellen het verhaal over de 
laatste jaren in Semarang.

CREATIEVE VOORTLEVING
SISCA: André en ik hebben elkaar in Nederland ontmoet in 
pension De Braacken in Vught. We hadden beiden veel 
meegemaakt tijdens maar ook na de oorlogstijd. In 1983 gingen 
we voor het eerst naar ons geboorteland terug. Bij het zien van 
het beschermingskamp in Malang was er plots zoveel herkenning 
dat voor het eerst in mijn leven mijn verhaal eruit kwam. Druppel 
voor druppel kwamen de herinneringen en tot nu toe blijf ik 
vertellen. Ik vind het belangrijk dat de familiegeschiedenis 
doorgegeven wordt en ik hoop dat onze kinderen en klein-
kinderen nooit een oorlog zullen meemaken.
Onbewust heb ik veel pijn en een zwaar verlies van mijn 
geboorteland meegedragen en het heeft mij goed gedaan over 
mijn verleden te praten met mijn kinderen. Tijdens de reis in 
2011 met onze kinderen langs onze woonplaatsen, kwamen 
meer vragen van hen en werden de details ingevuld. Shelly 
verwerkt de twee familiegeschiedenissen in haar kunstwerken, 
zodat ze ook op deze manier blijven voortleven en ons beider 
verhaal vertellen.
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FAMILIE TYDEMAN
Meinard in 1950 en Sandra in 1954 

beiden geboren in Bandoeng op Java, 

Febe in 1959 in Leiden

Boek: 
Vastgelegd 
(pagina 91/*65)  

THEMAWOORDEN
•  INDO-EUROPEAAN 
•  MARINE 
•  BOMBARDEMENT
•  BIRMA-SIAM-SPOORWEG 
•  WERKKAMPEN 
•  MENSENRECHTEN 
•  CONVENTIE VAN GENÈVE

Niveau 1Lesbrief 12  
N I V E A U  2 +

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom tienduizenden krijgsgevangenen tijdens de oorlog zijn overleden.
•  Kan vertellen wat de Conventie van Genève inhoudt. 
•  Kan verklaren waarom krijgsgevangenen zo slecht behandeld werden door de Japanse bezetter.
•  Kan uitleggen waarom geallieerde vijanden de transportschepen met daarop krijgsgevangenen  
    torpedeerden of bombardeerden.

THEMA : CONVENTIE VAN GENÈVE 
In 1864 werd de eerste Conventie van Genève door dertien landen ondertekend. Daarin waren de internationale 
regels voor de behandeling van artsen en slachtoffers in oorlogstijd opgenomen. Normen voor de ‘humane behan-
deling’ van krijgsgevangenen werden in 1907 vastgelegd.
In 1929 werd door zevenenveertig landen de Conventie van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevange-
nen ondertekend. Japan heeft deze Conventie van 1929 wel ondertekend, maar niet bekrachtigd en voelde zich dan 
ook niet verplicht om rekening te houden met de daarin opgenomen voorschriften. Het verdrag geeft gedetailleerde 
regels over de rechten van krijgsgevangenen. Onder andere: voldoende voedsel en kleding, medische zorg en hygië-
ne en het recht om correspondentie uit te wisselen en pakjes te ontvangen.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) drong er eind 1942 tevergeefs bij Japan op aan de Conventie 
van Genève na te komen, want toen al bleek dat Japan de regels op grove wijze schond. Het zou dat echter gedu-
rende de gehele Tweede Wereldoorlog blijven doen. In veel gevallen moesten de gevangenen bij aankomst in de 
werkkampen een gehoorzaamheidsverklaring tekenen, waarin trouw aan de Japanse keizer en onderwerping aan 
de Japanse krijgstucht werd beloofd. Door verhongering, mishandeling, verwaarlozing en executies zijn tienduizen-
den krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden omgekomen.
Ondanks onderhandelingen met Japan door het ICRC over het beveiligen van de gevangenentransporten over zee, 
werden die transportschepen in veel gevallen niet met een rood kruis gemarkeerd. Hierdoor, en mede door friendly 
fire, zijn tientallen met gevangenen volgeladen schepen door de geallieerden gebombardeerd of getorpedeerd. 
Ruim 22.000 mannen en een onbekend groot aantal romoesha’s (geronselde Indonesische dwangarbeiders) kwa-
men om en kregen een zeemansgraf.

LEES HET VERHAAL VAN FAMILIE TYDEMAN OP PAGINA 91/*65 EN BEANTWOORD DE  
VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Wat vond Frans Tydeman belangrijk tijdens de zware oorlogsjaren?
 A2: Noem vier regels voor de rechten van krijgsgevangenen die in de Conventie van Genève zijn vastgelegd.
B) Omcirkel op de topografische kaart het land waar Frans als krijgsgevangene moest werken en de plaats waar hij met het 

transportschip aankwam. 
C) Ga naar de website ‘Rode Kruis’: tinyurl.com/tydeman
 Lees wat het Verdrag van Genève inhoudt. Denk je dat Japan zich aan dit verdrag hield (denk aan de benaming hellships)?
D) Ga naar de website ‘Gastdocenten’: tinyurl.com/tydeman2
 Lees de tekst onder het kopje ‘Torpederingen’.
 D1: Waarom kwamen er zo veel gevangenen om bij deze torpederingen?
 D2: Vergelijk het lot van de krijgsgevangenen onder Japanse bezetting met het lot van krijgsgevangenen van  

       Nazi-Duitsland. Wat is je conclusie?

http://tinyurl.com/tydeman
http://tinyurl.com/tydeman2
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Niveau 1Lesbrief 12  
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ACHTERGROND
Het kleine Marine-onderdeel waar vader Frans (toen 24 jaar) als werktuigkundi-
ge deel van uitmaakte, probeerde wat het kon om de Japanse invasie te 
bemoeilijken, voordat Nederlands-Indië zich op 8 maart 1942 overgaf. Aan het 
begin van de oorlog meldde hij zich aan bij het 15e Bataljon en werd krijgsge-
vangene gemaakt omdat hij wist dat hij met zijn lichte huidskleur niet kon 
onderduiken en opgaan in de Indonesische bevolking. Vanuit Batavia (Jakarta) 

werd hij op zeetransport gezet naar Changi in Singapore, waar hij bij de koksploeg voor de officieren moest koken en 
eind 1942 ook koekjes bakte tijdens de eerste kerst in oorlogstijd.
 
LEESFRAGMENT

Door zoon Meinard Tydeman, gebaseerd op een gefilmd interview met zijn vader Frans, 2009.

“Van Singapore ging de zeereis eind december 1942 naar Birma (het huidige Myanmar). De gevangenen zaten op de 
bodem van het ruim van het schip en langs de bordessen. Boven was alles afgesloten met prikkeldraad. Eten en 
drinken was mondjesmaat. Het schip met krijgsgevangenen dat voor hen uit voer langs de Birmese kust, werd door 
Amerikaanse vliegtuigen gebombardeerd omdat zij dat grote rode kruis niet vertrouwden. Het werd dus voor de 
‘zekerheid’ maar gebombardeerd.
De omstandigheden in de ruimen waren erbarmelijk. De gevangenen waren al verzwakt door de eerdere kampen. Er 
was buikloop (dysenterie) uitgebroken. Op het schip was geen toilet, dus men deed zijn behoefte waar men zich 
bevond. De mannen zaten zo opeengepakt dat je vaak niet van je plaats weg kon komen. Van iemand die dysenterie 
had en die zijn behoefte deed op de verdieping boven Frans, sijpelde de ontlasting door de spleten van de planken 
naar beneden. Het schip deed even Rangoon aan en na ruim een week legde het daarna eindelijk aan in Moulmein (60 
km van Thanbyuzayat, het begin van de Birma-Siam-spoorweg vanuit Myanmar: red.).
De troep werd toegesproken door een Japanse generaal die zo klein was dat zijn samoerai-zwaard over de grond 
sleepte. Na een aantal vernederende opmerkingen zei hij dat ze niet aan vluchten hoefden te denken. Er zou geen 
prikkeldraad om het kamp gespannen worden, want het bos was zo ondoordringbaar dat vluchten onmogelijk was. 
Bovendien waren er de wilde dieren zoals tijgers. Niemand was van plan om te vluchten. Men wilde liever werken om 
zijn hachje te redden.
In 1946, ruim nadat de oorlog beëindigd was, kon Frans vanuit Bangkok na lang wachten terug naar huis naar Java. 
Hij woog nog maar 36 kilo en had twee transporten met hellships en de Birma-Siam-spoorlijn overleefd.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Leg uit waarom het tweede zeetransport vanuit Singapore Frans bijna het leven kostte. 
B) Welke besmettelijke ziekte was tijdens het transport aan boord uitgebroken?
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/fwtydeman 
 Klik op ‘NN Maru 18’ (27-12-1942). Beantwoord de volgende vragen:
 C1: Hoeveel krijgsgevangenen waren er aan boord van de NN Maru 18 en wanneer was deze groep uit Java vertrokken?
 C2: Hoelang duurde een zeetransport naar Rangoon? Kijk bij ‘NN Maru 3’, het schip dat op 21 december 1942 vertrok.
 C3: Frans zag dat één schip uit zijn konvooi zonk. Klik op ‘Nichimei Maru’* ( 29-12-1942). Lees de tekst. Wat gebeurde er tijdens dit       
               transport en hoeveel krijgsgevangenen zijn er verdronken?
D) Ga naar de website ‘Museum Bronbeek’: tinyurl.com/bronb
 Lees de tekst. 
 D1: Wat heeft de heer Kresmer, overlevende van de scheepsramp, aan Museum Bronbeek geschonken en hoelang heeft hij in zee  
               gedreven voordat hij gered werd?
 D2: Waarom was het aantal Nederlandse slachtoffers betrekkelijk laag? Noem twee redenen.
 D3: Binnen hoeveel tijd zonk de Nichimei Maru?

FRANS WILLY TYDEMAN
geboren in 1918 in Bandoeng op Java, † 2016

* Zie de tekening op de voorkant van het werkboek en De lange reis van de poesaka met de ondergang van de Nichimei Maru.

http://tinyurl.com/fwtydeman
http://tinyurl.com/bronb
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HET GELUID VAN DE TROM
SANDRA: Volgens het ‘geslachtsboek’ trouwde onze overgroot-
vader Henrik Willem Tydeman, geboren in 1849 in Vinkeveen, in 
1877 met Marie Pauline Roëssel, geboren in 1860 in Keboemen 
(Bengalen) op Java. Zij was de dochter van landmeter en 
rooimeester Friedrich Roëssel en de ‘inlandsche christenvrouw’ 
Christina. Onze opa, Meinard Frederik, was in 1884 het zesde 
kind van de in totaal negen kinderen die uit dit huwelijk geboren 
werden.
Opa was administrateur bij de grote theeplantage Tjitamboer, wat 
‘geluid van de tamboer (trom)’ betekent, vernoemd naar het geluid 
van de in de buurt gelegen waterval. Het was een prachtige 
heuvelachtige omgeving met valleien. De 1.400 hectare grote 
plantage met theestruiken was omringd door de altijd groene 
rimboe. Samen met zijn vrouw Alida Ritter kregen ze twee 
kinderen, Frans en Ilse.
De schimmel die rond 1925 de theestruiken aantastte, was een 
serieus probleem. Met de Kodak-filmcamera die was aangeschaft, 
werd de situatie onder de aandacht gebracht bij de werkgever, die 
aan een van de grachten in Amsterdam was gevestigd. Uiteindelijk 
zou opa Meinard met deze filmcamera zijn hele verdere leven 
vastleggen, zoals het leven in Bandoeng en omgeving. Van 
bruiloften en kinderfeestjes tot paardenraces, van treinstations tot 
de steden die tijdens vakanties en verlof buiten Indië werden 
bezocht. Onze vader Frans was ongeveer acht jaar toen de eerste 
film op de theeplantage werd gemaakt. Hij nam het filmen rond 
zijn 31ste over toen zijn vader in 1949 overleed. Opa Meinard liet 
een erfenis achter met spoelen vol filmmateriaal.

IN DE KOS
FEBE: Kinderen die op een plantage opgroeiden, moesten op een 
bepaalde leeftijd naar de grote stad voor onderwijs. Gebruikelijk 
was dat stadse vrienden jouw kind in huis namen, oftewel ‘in de 
kos’. Zo groeide mijn vader met een hoop ‘ooms’ en ‘tantes’ op die 
zijn opvoeding uiterst serieus namen. Het waren jaren, gevuld met 
gezelligheid en stads vertier. Een van de dochters van de buren, de 
familie Gout, zou later zijn vrouw worden. Tijdens de vakanties 
keerde hij terug naar de theeplantage en genoot van het 
buitenleven.

KAMERAADSCHAP
MEINARD: Aan het begin van de Japanse bezetting was vader 
ongeveer 24 jaar en hij werd als kok tewerkgesteld aan de Birma-
spoorweg. Op een van de hellships beleefde hij de meest 
afschuwelijk reis van zijn leven naar Rangoon. Ondanks de 
ontberingen en erbarmelijke woonomstandigheden verzorgde hij 
zichzelf zo goed als mogelijk was. Het zou hem de bijnaam ‘Bo’ 
opleveren. Het ging hem om de waardigheid. Hij waakte voor 
apathie. De kameraadschap onderling was uitzonderlijk hecht en 
zijn verdere leven heeft hij dit altijd met ons gedeeld. Hij 

onderstreepte het belang van kameraadschap in moeilijke tijden. 
Het rotsvaste vertrouwen in de medemens heeft hij aan ons 
overgedragen. Hij was een overlever en wees regelmatig vanuit zijn 
kampement naar het zuiden: “Daar ergens ligt mijn land. Op een 
dag ga ik weer terug.” Hij had vertrouwen in een betere toekomst.

GEZINSLEVEN
MEINARD: Na de oorlog volgde een huwelijk met de zus van een 
van zijn kameraden, die hem als uiterst betrouwbaar had 
aanbevolen. Ze vertrokken naar Bandoeng, waar Frans werk vond. 
Zijn eerste vrouw zou kort hierna overlijden. Na een ontmoeting 
met zijn vroegere buurmeisje Elly uit Bandoeng, bleef hij haar 
dagelijks brieven en aanzoeken sturen. Hij hield standvastig vol tot 
ze besloot met hem te trouwen. Als ze niet zou instemmen, was 
zijn plan naar Nieuw-Guinea te vertrekken. Toen de plantage 
Tjitamboer door de politieke ontwikkelingen genationaliseerd 
werd en daar lokale managers werden aangesteld, betrokken ze 
een ruime stadsvilla in Bandoeng, samen met oma Ida. Inkomsten 
werden verkregen uit de kleine theeplantage Tjiwangoen en de 
rubberplantage die de familie in bezit had. Ikzelf en later mijn zus 
Sandra zijn in Bandoeng geboren.

AAN DE KUST
MEINARD: In de jaren 50 vertrokken veel familieleden en 
vrienden naar Holland of Australië. In 1955 besloten mijn ouders 
ook naar Holland te gaan. Voor hun latere pensioen hadden opa 
en oma de thee- en de rubberplantage. In plaats van deze plantages 
aan een grote investeerder te verkopen, besloot mijn vader ze aan 
de bevolking te verkopen in de vorm van een coöperatie. Doordat 
hij Hoog-Soendanees sprak, heeft hij dit succesvol begeleid door 
zijn kennis te delen en over te dragen. 
In tegenstelling tot veel andere nieuwkomers in Holland hebben 
wij een hele fijne start gehad in Noordwijk aan Zee. De gastvrije 
familie Van de Berg was eigenaar van pension Het Witte Huis aan 
de Koningin Astrid Boulevard en had een paar bijgebouwen. Wij 
verbleven drie en een half jaar in hun omgebouwde paardenschuur. 
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VASTGELEGD

MEINARD TYDEMAN & SANDRA TYDEMAN & FEBE SOLINGEN-TYDEMAN    
Meinard in 1950 en Sandra in 1954 geboren in Bandoeng en Febe in 1959 in Leiden
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Al onze persoonlijke spullen, waaronder meubilair, zijn in houten 
containers verscheept en tijdelijk opgeslagen op de zolder van 
busonderneming Beuk. De Indische mensen zochten elkaar op en 
doordat mijn ouders al op Java in contact waren gekomen met 
Jehova’s Getuigen, werden we door de broeders en zusters van de 
gemeente liefdevol opgenomen. De Indische vrienden hadden wel 
hun voorkeur; je kon je verhaal kwijt en je hoefde niets uit te 
leggen. We hadden een heerlijke tijd aan de Zuid-Hollandse kust 
met veel vrijheid en ruimte. 
SANDRA: Pas in Leiden werd het enorm wennen. Er was toch wel 
verschil tussen de omgang met Indische of Hollandse kinderen. In 
het pension speelden we altijd met elkaar, jongens en meisjes van 
verschillende leeftijden. Nu was dat anders geworden. In die tijd 
werd je als je er iets anders uitzag ‘inda-pinda-poepchinees’ 
genoemd. Vader sprak af dat we eerst drie keer moesten waar-
schuwen en dan... (dit gold enkel voor vechten en niet voor 
schelden).
Oma Alida woonde in Den Haag en woonde tot haar negentigste 
zelfstandig. Dagelijks ging ze naar de Indische Soos, een paar 
straten verder, waar ze voornamelijk ging bridgen. Onderweg 
kocht ze dan lemper, pasteitjes en serabi. Als ze bij ons logeerde, 
bracht ze Indische saucijs mee en haar eigen jonge jenever.
Wanneer er familie of vrienden langskwamen, werden de oude 
films tevoorschijn gehaald en werd eindeloos lang verteld over die 
mooie tijd op Java. We genoten ervan samen in het donker naar de 
oude films te kijken. Het lukte mijn vader zelden om de film weer 
op de andere spoel te krijgen, zodat hij die opving in een grote teil. 
De meterslange film moest laat in de avond weer opgerold worden, 
maar dat was de moeite waard. Als het maar gezellig was.

WAAR IS MIJN CAMERA?
SANDRA: In juni 2016 werd onze vader op 97-jarige leeftijd ziek 
en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. De artsen konden niets 
meer voor hem doen en vertelden dat hij terug naar huis mocht, 
waarop hij antwoordde: “Ik ga naar Tjitamboer.” En hij was al aan 
het nadenken hoe hij een en ander zou organiseren. Hij was een 
dromer en bedacht een jeep te gaan huren om de lange weg naar 
de theeplantage op Java te kunnen afleggen.
MEINARD: We hebben de laatste jaren veel met hem gewandeld 
met de rolstoel. Tot op het laatst zorgde hij ervoor dat hij altijd zijn 
kam, zakdoekje en hoed meenam. En altijd vroeg hij: “Waar is 
mijn camera?” Dan pas was hij gereed om te gaan.
SANDRA: Uiteindelijk keerde hij terug naar zijn geboortegrond. 
Na zijn overlijden heeft mijn zoon Justus met zijn vriendin Ilonka 
de as van onze ouders bij de waterval van Tjitamboer verstrooid. 
Uiteraard is dat ook op de film vastgelegd.
FEBE: Door het vastleggen op foto’s en het urenlang filmen van 
onze familie door onze opa en later door onze vader, hebben we 
een enorm waardevolle bagage en kunnen we samen steeds 
opnieuw de foto’s en de films bekijken en de verhalen delen die 
altijd aan ons verteld zijn. We hebben onderling een hechte band 
en genieten ervan die bijzondere familiegeschiedenis te delen.

DE VOLGENDE GENERATIE
MEINARD: Vader is altijd dicht bij zichzelf gebleven en vertrouwde 
op zijn intuïtie. Bij alles wat ik van hem geleerd heb, is het voor mij 
ook belangrijk trouw aan mezelf te blijven.
SANDRA: Onze twee zonen zijn op hun eigen manier op zoek 
gegaan naar hun roots en hebben daar een vorm aan gegeven. 
Django houdt van tatoeages en heeft op zijn rug de spreuk Patah 
Tumbuh Hilang Berganti laten zetten, een Balinees masker op zijn 
knie en op zijn arm de initialen van zijn grootouders. Onze oudste 
zoon Justus heeft in Indonesië de theeplantage Citambur 
(Tjitamboer) bezocht en is naar het huis van onze ouders in 
Bandoeng geweest. 
FEBE: Onze ouders waren enorm gastvrij. Bij ons thuis kon alles 
en iedereen was welkom. Indien nodig werd de grote tafel in het 
trappenhuis gezet. Het Indische eten was heel belangrijk; vaak 
werden er vrienden uitgenodigd voor een rijsttafeltje. Onze ouders 
waren altijd geïnteresseerd in anderen. Mijn vader kon zich goed 
in de ander verplaatsen en zich enorm inleven. Tot op het laatst 
hadden ze interesse in de wereld om hen heen. Hun interesse was 
werkelijk mateloos.

De film van een gedeelte van het leven van de familie Tydeman 
op de plantage Bukitsari Heritage Tjitamboer  is te zien op 
www.bit.ly/tydeman
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MEINARD TYDEMAN & SANDRA TYDEMAN & FEBE SOLINGEN-TYDEMAN

http://www.bit.ly/tydeman
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STIEN BOERMEESTER-ZWART
geboren in 1923 in Depok op Java,  

† 2021

Boek: 
Familierecepten 
(pagina 97/*133)  

THEMAWOORDEN
•  INDO-EUROPEAAN 
•  BUITENKAMPERS 
•  BIRMA-SIAM-SPOORWEG 
•  BERSIAP 
•  INDONESISCHE NATIONALISTEN 
•  OPVANGKAMP 
•  HERENIGING 
•  ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

Niveau 1Lesbrief 13  
N I V E A U  1

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kan vertellen hoe ‘buitenkampers’ tijdens de oorlog overleefden zonder inkomsten van de mannen die  
    krijgsgevangen waren genomen. 
•  Kent de reden waarom (klein)kinderen van ex-krijgsgevangenen oorlogsplekken bezoeken. 
•  Kan uitleggen waar de overleden krijgsgevangenen herbegraven zijn in Thailand.
•  Kan verklaren waarom de Birma-Siam-spoorweg ‘Dodenspoorlijn’ als bijnaam heeft. 

THEMA : ROOTSREIZEN 
De eerste generatie Indische Nederlanders die na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland kwam 
wonen, heeft een lange en bewogen geschiedenis. De bevrijding op 15 augustus 1945 ging over in een onafhanke-
lijkheidsstrijd, zodat zij in een dekolonisatieoorlog terechtkwamen. Degenen die de Nederlandse nationaliteit be-
hielden, waren door de politieke omstandigheden veelal gedwongen de nieuwe republiek Indonesië te verlaten. 
Hun vertrouwde leven van voor de oorlog zou nooit meer terugkeren.
Begin 21e eeuw is er inmiddels een derde en vierde generatie nazaten, die roots hebben in het voormalige Neder-
lands-Indië. Zij groeiden op met (groot)ouders die in veel gevallen zwegen over de (oorlogs)ervaringen, met name 
over de traumatische herinneringen. Zij wilden zich richten op hun toekomst en die van de kinderen en in Neder-
land een nieuw bestaan opbouwen. Maar bewust of onbewust, hun oorlogstrauma’s werden toch doorgegeven aan 
de volgende generaties.
Hoe ouder je wordt, hoe meer je je gaat interesseren voor het verleden en hoe meer vragen je hebt over je eigen 
familiegeschiedenis. De jongere generaties zijn daarom zelf op zoek gegaan naar antwoorden. Zij bezoeken Indone-
sië en de plaatsen waar hun familie verbleef tijdens de Japanse bezetting: de zogenoemde ‘rootsreizen’. Door (digi-
tale) bronnen te raadplegen, vinden zij nieuwe informatie en feiten waardoor de emotionele impact beter geaccep-
teerd kan worden. Zo leggen de kinderen en kleinkinderen puzzelstukjes van hun geschiedenis om te ontdekken 
waar hun roots liggen en zoeken ze verbinding met hun verleden om het heden beter te begrijpen.

LEES HET VERHAAL VAN STIEN OP PAGINA 97/*133 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Waar kwam Stien met haar moeder van december 1945 tot april 1946 terecht nadat de oorlog was afgelopen? En wat was 

de reden hiervoor? 
B) B1: Waarom is Stiens tweede man na de oorlog van zijn eerste vrouw gescheiden?
 B2: Heeft George over de oorlogsjaren verteld? Wat gebeurde er in 1990?
C) Ga naar de website ‘Stichting Zieraad’: tinyurl.com/1stien
 Bekijk het korte filmpje over Tracing Your Roots ‘Op zoek naar wortels in Indië/Indonesië’.
 C1: Wist je dat ongeveer 1,5 tot 2 miljoen Nederlanders roots hebben in Indië/Indonesië? Hoeveel procent is dat ongeveer   
              van de totale Nederlandse bevolking (medio 2021: circa 17,5 miljoen)? 
 C2: Waarom denk je dat het voor veel mensen belangrijk is om je eigen familiegeschiedenis te kennen?
D) Ga naar de website ‘Indisch Historisch’: tinyurl.com/2stien
 Bekijk de foto’s en lees het verslag van Humphrey de la Croix (let op: de inhoud is historisch niet volledig correct). 
 D1: Wat is de titel van de speelfilm waarin een bekende brug voorkomt waaraan de krijgsgevangenen tijdens de oorlog 
              gewerkt hebben?
 D2: Hoeveel krijgsgevangenen zijn er volgens deze bron op de erebegraafplaats Kanchanaburi begraven?
 D3: Waarom heeft de doorgang in een rotsachtig gebied de naam Hellfire Pass gekregen?

http://tinyurl.com/1stien
http://tinyurl.com/2stien
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Niveau 1Lesbrief 13  
N I V E A U  1

ACHTERGROND
Stien en haar man George spraken beiden nooit over de Japanse bezettingsja-
ren en verdrongen de herinneringen. Hun zoon Michael, die in Nederland 
opgroeide, was zich nooit zo bewust van zijn afkomst, tot hij in 2015 met zijn 
gezin op vakantie ging naar Thailand. Hij bezocht de Birma-Siam-spoorweg en 
op het moment dat hij bij de rivier Kwai op de brug stond, die door krijgsgevan-
genen was gebouwd, werd hij emotioneel. Daar werd hij geraakt door iets wat 

hem met zijn vader verbond. Waarover zijn vader altijd gezwegen had omdat het te zeer deed. Omdat er van twee kanten 
tegelijk aan het 415 kilometer lange spoorwegtraject gewerkt werd, is George vanuit Java met twee zeetransporten naar 
het eindpunt in Rangoon (in het huidige Myanmar) vervoerd. Eerst met de Tofuku Maru 1 en daarna met de NN Maru 3. 
Volgens zijn Japanse registratiekaart was hij aan het eind van de oorlog in kamp Tha Muang, vlak bij het beginpunt van 
de spoorweg in Thailand. Hij heeft dus tijdens de oorlogsjaren (bijna) het gehele spoorwegtraject per voet, vrachtauto of 
trein afgelegd (deze informatie is pas in 2021 door de auteurs van dit lespakket achterhaald).
 
BOEKFRAGMENT

Uit: Mensen onder druk. Dr. ir. A.F. Schoorel, Uitgeverij T. Wever, 1985.

VERPLEGER IN HET OERWOUD (door Mr. J.W.Th. Cohen Stuart)
“In oktober 1942 werd de groep waar ik toe behoorde, van de Jaarmarkt te Soerabaja via een kamp bij Batavia, met een 
Japans troepentransportschip naar het kamp Changi (Singapore) vervoerd. Vandaar ging de tocht per trein (1.800 km) 
naar Bampong, 80 km ten westen van Bangkok in Thailand.
Daar hield een Japans officier een toespraak waarin hij ons mededeelde dat wij de eer zouden hebben te werken aan een 
spoorweg naar Birma. Wij vonden dat verhaal klinkklare onzin. Waar was het tracé? Waar waren de machines, de vracht- 
auto’s, enz. Maar mijn vriend D., civiel ingenieur, ging stiekem het bos in en kwam terug met het bericht dat uit aangebrach-
te paaltjes duidelijk bleek, dat er een baan door het bos was uitgezet en dat dit best voor een spoorweg bedoeld kon zijn.
Zelfs voor ons westerlingen uit Nederlands-Indië, er toch wel aan gewend allerlei werken met weinig machines en veel 
handenarbeid uit te voeren, was het onvoorstelbaar dat een dergelijk enorm werk zonder ‘groot materieel’ zoals 
graafmachines, transportmateriaal, enz. en zonder een enorme aanvoer van materialen zou kunnen gereedkomen.
Het bleek toch mogelijk te zijn, als je er maar genoeg mensen aan zette en op vele punten van het tracé gelijktijdig begon. 
Het enige gereedschap dat werd aangevoerd waren trekzagen en bijlen om het bos te kappen, patjoels voor het grond-
verzet, ijzeren schijven voor het samenstellen van heiblokken, touw, ijzeren wielen voor het hijstouw en ijzeren krammen 
voor de constructie van de houten bruggen. Het hout voor de bruggen kwam uit het bos langs de baan, het steenslag 
voor het ballastbed uit de rivieren vol rotsblokken. Olifanten met Thaise begeleiders sleepten de boomstammen aan en 
het vervoer van de uitgegraven grond gebeurde met uit ter plaatse van bamboe en stevig doek gemaakte berries. Maar 
voor alles waren voor een dergelijk, vooral met mankracht uitgevoerd, werk heel veel arbeiders nodig. Na een tijd 
meegewerkt te hebben aan het grondverzet was ik zo uitgeput dat ik ’s avonds te moe was om te eten.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Lees bovenstaand boekfragment. Waarom waren de krijgsgevangenen verbaasd toen zij hoorden dat zij een spoorweg  
 moesten aanleggen? 
B) Omcirkel op de topografische kaart het land waar George als krijgsgevangene aan de Birma-Siam-spoorweg moest werken.
C) Ga naar de website ‘Nationaal Archief’: tinyurl.com/gboerm
 Houd de interneringskaart van George bij de hand en ga naar de website ‘Kniller.com’: kniller.com/home-page-nederlands  
 Klik op ‘Onderzoek’. Ga naar ‘Stempels en Symbolen’ en klik op ‘Bezoek’. In welke twee kampen heeft George gezeten?  
D) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/gboerm2
 D1: Klik op ‘Tofuku Maru 1’ (16-10-1942). Hoelang duurde dit zeetransport en met hoeveel krijgsgevangenen was  
         George aan boord?
 D2: Ga één pagina terug. Klik op ‘NN Maru 3’ (21-12-1942). Hoeveel dagen waren de krijgsgevangenen onderweg en wat  
         was de eindbestemming?
 

GEORGE BOERMEESTER 
geboren in 1895 in Malang op Java, † 1988

http://J.W.Th
http://tinyurl.com/gboerm
http://Kniller.com
http://kniller.com/home-page-nederlands
http://tinyurl.com/gboerm2
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GEÏSOLEERD
Uit het huwelijk van de Friese Albert Johannes Zwart (Jo) en Pau-
lina Isakh, een nazaat van Portugese handelaren, werd in 1923 
Louise Christina Paulina (Stien) in Depok geboren. Volgens haar 
doopakte uit het protestantse doopregister werd ze een jaar later 
gedoopt. De familienaam Isakh kent zijn historie vanaf eind ze-
ventiende eeuw. De landeigenaar Cornelis Chastelein verdeelde 
zijn land onder zijn elf slaven en hun families. Doordat ze door 
hem vrijgekocht waren en bekeerd tot het christendom, hadden 
ze het recht om het land te bewonen en bezitten. Hij gaf de pro-
testantse slavenfamilies Bijbelse namen zoals Isakh en Jonathans. 
Hierdoor ontstond de besloten christelijke gemeenschap Depok 
in de provincie Buitenzorg ten zuiden van Batavia. Van West-Java 
verhuisde het jonge gezin van Jo en Paulina met hun drie doch-
ters en twee zonen naar de havenstad Soerabaja, waar vader als 
administrateur verantwoordelijk was voor het gevangeniswezen. 
Een van deze dochters was Stien. Als jonge tiener werd Stien re-
gelmatig door haar moeder op de trein gezet om bij haar oudere 
zus Tine een handje te helpen. Tine was na haar huwelijk met Job 
naar Bandoeng verhuisd. De kleine neefjes van Stien waren dol 
op hun lieve suikertante. 
Tijdens die periodes bij haar zus en zwager zou ze op veertienja-
rige leeftijd al de liefde van haar leven ontmoeten. Doordat ze 
regelmatig stiekem briefjes van Tine aan Job bracht, die op het 
vliegveld Krambangan werkte, ontmoette ze de negen jaar oudere 
Franciscus Hendrikus van Onselen, bijnaam Pang. Een knappe 
vliegenier, die meteen voor haar viel, niet wetende dat deze prille 
liefde door een wrede wending in hun leven lange jaren niet tot 
bloei zou komen. 

EEN JARENLANGE SCHEIDING
Als jonge vrouw groeide Stien op tijdens de zware Japanse bezet-
tingsjaren. Het gezin van haar ouders werd wreed gescheiden. 
Haar vader zat in een kamp, zwager Job werd tewerkgesteld in de 
Japanse mijnen en zwager Edo aan de Birma-spoorweg. Pang van 
Onselen, inmiddels haar verloofde, werd getransporteerd naar 
Sumatra, waar hij moest werken aan de Pakan Baroe-spoorlijn. 
Zorgen tekenden de achtergebleven vrouwen, die hoorden over 
de zware arbeid en erbarmelijke omstandigheden en niet wisten 
of ze elkaar nog terug zouden zien. Om te overleven kwam zus 
Tine weer in het ouderlijke huis wonen met haar drie zoontjes, 
die met haar jongere broers Juul en Tony in hun eigen kinder- 
wereldje leefden en ravotten. Ook zus Daisy kwam met haar 
zoontje Buck terug. Door hun creativiteit wisten ze samen te 
overleven; Daisy borduurde tassen op bestelling, Tine naaide 
prachtige kleding en Paulina wist nog steeds heerlijke gerechten 
te bereiden met groenten en fruit uit haar tuin. Stien werkte in een 
fabriek en haar dagelijkse tochten waren niet zonder gevaar met 
overal Japanse soldaten, die jonge meisjes oppakten om ze als 
troostmeisjes te laten werken.

ACHTER PRIKKELDRAAD
Al die jaren tijdens de Japanse bezetting bleven ze buiten de inter-
neringskampen. Maar na de proclamatie van Soekarno en Hatta 
in augustus 1945 sloeg de angst toe. De Bersiap brak uit en de fa-
milie was doodsbang dat de nationalisten hun huis zouden bom-
barderen of dat ze zouden worden opgepakt. Deze angst was gro-
ter en beklemmender dan tijdens de Japanse bezettingsjaren. 
Stiens verloofde Pang was door de geallieerden bevrijd en vanuit 
Sumatra naar Australië uitgeweken. Moeder Paulina bereidde 
met haar dochter een vlucht voor naar Singapore om hen uit de 
chaos te bevrijden. Alles achterlatend doken ze noodgedwongen 
onder in een vrouwenkamp. Toch nog een nacht achter prikkel-
draad. De volgende dag sloten ze achteraan in de rij voor de boot 
naar Singapore. Van december 1945 tot april 1946 werden ze op-
gevangen in het militaire hospitaal Nisoen in Singapore. Einde-
lijk was de oorlog voorbij. Dit voelden de vrouwen als hun echte 
bevrijding. Er werd gefeest en gedanst. Stien ontving foto’s en 
brieven uit Australië van haar verloofde. Ondanks de aandacht 
van de jonge mannen wist ze dat ze haar grote liefde al had gevon-
den en met vertrouwen de toekomst tegemoet kon zien.

HEB JE GEWACHT?
Iedereen had de Japanse bezetting overleefd en de grote familie-
hereniging vond plaats in Soerabaja. Als eerste kwam haar vader 
terug, die al die tijd op Java verbleef. Hij huurde een nieuw huis in 
dezelfde straat en met Paulina en zijn dochters wachtte hij op de 
schoonzonen en verloofde van Stien. Hoe groot was de opluch-
ting en blijdschap toen na de Japanse capitulatie alle mannen stuk 
voor stuk binnendruppelden. Op een dag in mei 1946 arriveerde 
Pang en na die jarenlange scheiding wilde hij maar één ding we-
ten: “Heb je op mij gewacht?” Stien was hem al die jaren trouw 
gebleven en wilde niets anders dan samen met hem verdergaan. 
Pang had op dit antwoord negen jaar moeten wachten en inmid-
dels had ze de leeftijd bereikt dat ze mocht trouwen. Pang had 
voor haar een kist uit Australië meegenomen met bruidsjurk en 
schoenen in haar maat – daar was ze gek op – babykleertjes voor 
de baby’s die nog komen zouden en huisgerei. Een maand later in 
juni vond de huwelijksvoltrekking plaats. Gelukkige jaren braken 
aan toen ze naar Bandoeng verhuisden, waar Pang op vliegbasis 
Kalidjati geplaatst werd. Eind 1947 werd hun eerste zoon, Roy 
Glenford (Glenn), geboren. Een jaar later kreeg Glenn een broer-
tje: Frans. In hun ruime vrijstaande woning met tuin genoten ze 
van hun prille gezinsgeluk en van elkaar. Pang was inmiddels 
vlieginstructeur bij de Militaire Luchtvaart en na tien jaar vliegen 
zeer ervaren. 

EEN GROOT DRAMA
Na alle ontberingen van de Japanse bezetting overleefd te hebben 
en na de hereniging met zijn grote liefde werd Pang plotseling uit 
het leven weggerukt. Door een onbekende oorzaak stortte zijn 
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vliegtuig met hem en een leerling op 23 
februari 1949 neer, zijn vrouw, familie, 
collega’s en vrienden in grote droefenis 
achterlatend. Stien was ontroostbaar en 
verdoofd. Slechts twee dagen na het on-
geluk moest ze de dienstwoning verla-
ten. Haar ouders haalden haar en de 
kinderen met de trein op om voor hen 
te zorgen. Ze ontving veel liefde en 
steun van haar familie. 
Na twee jaar rouw hertrouwde ze in 
1952 met de buurman, George Boer-
meester, denkend aan de woorden van 
Pang: “Ik ben militair, Stien. Als ik er 
niet meer ben, moet je opnieuw trou-
wen. Niet alleen blijven!” George was erg van Stien gecharmeerd 
en dol op haar zoontjes. Zijn eerste huwelijk had de jaren van 
scheiding niet overleefd. De Birma-spoorweg had flinke littekens 
bij hem achtergelaten en ook zijn vrouw had moeten overleven in 
een periode dat ‘de Jap’ het voor het zeggen had. Als vreemden 
kwamen zij uit de oorlog en ze konden elkaar in het huwelijk niet 
meer vinden. Over de Birma-spoorweg heeft hij nooit meer ge-
sproken. George had uit zijn eerste huwelijk al twee dochters en 
met Stien kreeg hij nog twee zonen: Peter-Paul en Michael. Bei-
den vonden weer rust en geluk in een stabiel gezinsleven.

VASTBESLOTEN
Ondanks dat Stien wist dat het huis in Soerabaja was leeggeroofd 
en gebombardeerd, wilde ze het in 1946 terugzien. Ze had er ten-
slotte haar jeugdjaren doorgebracht en had zoveel fijne herinne-
ringen. Er was niets meer van over, alleen de fundering en keuken 
waren nog intact. Tussen de restanten en scherven vond ze slechts 
één persoonlijk voorwerp. Het was haar moeders tjobek, die al 
generaties lang in de familie was. Hoe vaak had ze haar moeder 
niet zien staan in die keuken, terwijl ze met haar oelekan de 
boemboes bereidde. Iedereen wist het gastvrije huis aan de  
Daendelsstraat 14 altijd te vinden. Moeder stond bekend om haar 
heerlijke en pittige gerechten.
Na de onafhankelijkheidsverklaring eind 1949 veranderde het 
land in een nationalistisch Indonesië. Hoewel George wat hem 
betrof niet per se naar Holland hoefde te vertrekken, was Stien 
vastbesloten. Al had ze een lieftallige uitstraling, ze had ook een 
grote innerlijke kracht. Ze moest er niet aan denken dat haar zo-
nen in het nieuwe Indonesië opgroeiden. Haar moeder Paulina 
hielp ook met de voorbereidingen voor de reis en gaf de tjobek 
aan haar dochter mee, zodat de traditie van doorgeven werd 
voortgezet. Ze besefte dat haar gezondheid het niet toeliet om zelf 
ook mee naar Holland te gaan. 
Samen met de persoonlijke spullen van Stien, waaronder ook 
haar veel gedragen sieraden, werden de tjobek en oelekan zorg-
vuldig ingepakt. Toen George uiteindelijk overstag ging, want 
Stien vertrok sowieso met haar zonen, verkocht hij de motorfiets 
waar hij zo graag mee had rondgetoerd. 

EEN NIEUW BEGIN
Eind 1954 vertrok het gezin met 
hun vier zonen op het schip Johan 
van Oldenbarnevelt. Paulina was 
kort van tevoren ernstig ziek gewor-
den en overleden. De bevriende fa-
milie De Lange vertrok tegelijker-
tijd, zodat ze samen reisden. Ze 
zouden hun verdere leven bevriend 
blijven. Het was een reis vol zorgen, 
met zeeziekte en kinkhoest van de 
kleine Peter-Paul, waardoor hij ge-
handicapt zou raken. Toen ze in ja-
nuari 1955 aankwamen, zagen ze 
voor het eerst sneeuw. Glenn, in-

middels zeven jaar, verbaasde zich over de neerdwarrelende witte 
vlokken. Na aankomst bracht een bus hen naar een pension in 
Valkenburg. Na een half jaar verhuisde de familie naar een pensi-
on aan het Wilhelminapark in Utrecht. Een jaar later vond George 
een baan bij de politie en een woning in Utrecht en kon het gezin 
een nieuw leven opbouwen in Holland. 

PANGS GRAF
In 1990 ging Glenn op 42-jarige leeftijd met zijn jongere broer 
Frans op pelgrimsreis naar Java, op uitnodiging van de Oorlogs-
gravenstichting. Samen bezochten ze Pangs graf op ereveld Pandu, 
de erebegraafplaats in Bandoeng. In 1997 ging Stien met haar 
zwager, de jongste broer van Pang, en met Glenn naar Indonesië 
terug en bezocht ze zijn graf. Ze genoot van haar reis. Het was de 
eerste, maar ook de laatste keer. Ze had het achter zich gelaten, 
het was goed zo. 

PASCALES DROOM
Toen oma Stien in 2013 negentig werd, was de hele familie bijeen 
in het Indonesische restaurant Mooi Zeist. Kleindochter Pascale 
had oma’s recepten en een beknopte familiegeschiedenis in een 
boekje verwerkt, na jarenlang één dag per week samen met oma 
gekookt te hebben. Door het wegvallen van diverse familieleden 
ontbraken er schakels. Als ze samen kookten, kwamen bij oma 
Stien door de geuren en kruiden en de jarenlange vertrouwde be-
wegingen met de oelekan in haar tjobek flarden van herinnerin-
gen terug. Ze voelde zich dan senang en zo werden de gerechten 
met de verhalen gemixt.
Tijdens dat verjaardagsfeest genoot iedereen, vooral oma Stien, 
van het familieboekje en werd er besloten het uit te geven. Er 
volgden jaren van zoeken naar nog meer recepten, verhalen, oude 
foto’s en aanvullingen. Met het boek Indische koffer vol recepten 
en de tjobek worden de Indische familiegeschiedenis en de recep-
ten doorgegeven. Oma geniet van haar eigen boek en van de da-
gelijkse berichten die lezers sturen. Zij weet dat overgrootmoeder 
Paulina’s hand nog lang zal doorwerken en haar heerlijke recep-
ten niet verloren gaan.
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RICHARD EN DÉSIRÉE  
DE VRIES
geboren in 1936 en 1937 op Banda 

Neira, Molukken

Boek: 
Een exotische kostbaarheid  
(pagina 103/*139)  

THEMAWOORDEN
•  INDO-EUROPEAAN 
•  INTERNERINGSKAMP 
•  BOMBARDEMENTEN 
•  BURGER-ZEETRANSPORT 
•  KINDERTRAUMA’S 
•  ROOTSREIS

Niveau 1Lesbrief 14  
N I V E A U  1 +

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de reden waarom de geallieerde vijanden transportschepen bombardeerden of torpedeerden waarmee  
    krijgsgevangenen en burgers verscheept werden. 
•  Kan vertellen wat de term ‘collateral damage’ betekent.
•  Kan verklaren waarom een zeetransport tijdens de Japanse bezetting voor kinderen een traumatische       
    ervaring kan zijn.
•  Kan uitleggen wat de term ‘friendly fire’ betekent.

THEMA : FRIENDLY FIRE  
In een oorlog vallen vaak onschuldige slachtoffers. In militaire terminologie worden die vaak aangeduid als collate-
ral damage (nevenschade). Dit is min of meer onbedoelde schade of soms worden levens opgeofferd voor een gro-
ter militair strategisch doel. In de Tweede Wereldoorlog zijn de krijgsgevangenen in Zuidoost-Azië niet alleen het 
slachtoffer van de Japanse bezetter, maar ook van de eigen geallieerde (bevriende) troepen. Bij de aanleg van de 
Birma-Siam-spoorweg werd er gebombardeerd. Soms werden de krijgsgevangenen, die vanaf 1942 tot medio 1945 
massaal met schepen werden getransporteerd, geraakt door torpedo’s, bommen of kogels van Britse en Ameri-
kaanse troepen, ook wel friendly fire genoemd. 
Het meest schrijnende voorbeeld in Nederlands-Indië is de beschieting van het schip Junyo Maru op 18 september 
1944 door de Britse onderzeeër Tradewind. Eén van de grote scheepsrampen uit de geschiedenis, waarbij bijna vier 
keer zoveel doden vielen als bij de scheepsramp in 1912 met de Titanic. Andere voorbeelden van incidenten met 
friendly fire zijn: de scheepsrampen met de Rakuyo Maru en de Arisan Maru en de vele bombardementen tijdens de 
aanleg en het onderhoud van vliegvelden en spoorlijnen, en bij de havendokken en de mijnen in Japan.
Tijdens de zeetransporten werden soms ook geïnterneerde burgers vervoerd. Ze stonden niet alleen doodsangsten 
uit, maar velen zijn omgekomen. Deze burgers waren onschuldig en hadden niets te doen met de vijandelijkheden.
Jaarlijks herdenken nazaten hun omgekomen familieleden op landgoed Bronbeek in Arnhem. Als zij daar voor het 
monument staan, opgericht voor de slachtoffers van alle 370 Japanse zeetransporten, dringt de ware betekenis van 
collateral damage door tot diep in hun ziel.

LEES HET VERHAAL VAN RICHARD EN DÉSIRÉE OP PAGINA 103/*139 EN BEANTWOORD  
DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Op welk eiland werden Richard en Désirée met hun moeder in een burgerinterneringskamp opgesloten? 
 A2: Leg uit waarom hun broer Eric tijdens de oorlog niet in een jongenskamp is geïnterneerd. 
B) Omcirkel op de topografische kaart het eiland waar de familie De Vries voor de oorlog woonde en omcirkel het eiland waar 

zij in het eerste interneringskamp terechtkwamen.
C) Ga naar de website ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’: tinyurl.com/vries1
 Zoek het monument voor Japanse zeetransporten.
 C1: Leg uit waarom dit monument is opgericht.
 C2: Welke band heeft de ontwerper Anneriet de Pijper met dit monument (de golf met schip)?
 C3: Met welk percentage doden onderweg hielden de Japanners standaard rekening?
 C4: Hoeveel dodelijke slachtoffers worden met dit monument herdacht of geëerd? 
D) Ga naar de website ‘Japanse Burgerkampen’: tinyurl.com/vries2
 D1: Hoeveel vrouwen kwamen op 15 februari 1943 om door dit friendly fire (eigen vuur)?
 D2: Waar werden de vrouwen en kinderen die de ramp overleefden naartoe gebracht?

http://tinyurl.com/vries1
http://tinyurl.com/vries2
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Niveau 1Lesbrief 14  
N I V E A U  1 +

OOGGETUIGENVERSLAG
Toen het interneringskamp Tantoei op het eiland Ambon door een bombardement op het Japanse munitiedepot was 
vernietigd, werden Richard en Désirée met hun moeder verplaatst naar de Bethaniëkerk in Ambon-stad. Op 18 maart 
1943 lag een Japans troepentransportschip aan de kade om de vrouwen, kinderen en mannen te verschepen naar 
Makassar op het eiland Celebes (Sulawesi), hemelsbreed ongeveer 1.000 kilometer over zee.

RICHARD: “Het schip heette Rio de Janeiro Maru. Die reis was voor mij zeer traumatisch; mijn zus was vijf en ik zes jaar. 
De vrouwen en kinderen bevonden zich, gescheiden van de mannen en jongens, in de ruimen van het schip. Gedurende 
het transport klonk diverse malen het alarmsein door het schip. Het scheepsruim werd dan volledig afgesloten, pikdon-
ker en geen enkele mogelijkheid tot ontkomen bij een eventuele torpedering. Wanneer de luiken dichtgingen, zaten wij 
als ratten in de val, terwijl de Australische bommenwerpers over ons schip scheerden. Het schip werd gevolgd door een 
geallieerde onderzeeër, die niet ingreep omdat bekend was dat er 300 vrouwen en kinderen en 150 mannen en jongens 
aan boord waren. Deze hellevaart duurde vijf dagen. Na aankomst in Makassar op het eiland Celebes wilde ik niet meer 
eten en mijn vader heeft mij met een pak slaag daartoe aangezet.”

ZUS DÉSIRÉE: “Ik was slechts vijf jaar oud toen ik dagenlang op een schip naar Makassar werd vervoerd. Ik heb enkel 
vage herinneringen dat het in het benedenruim donker was en dat ik mensen hoorde jammeren. Jarenlang ben ik bang 
geweest als ik het geluid van een vliegtuig hoorde, zelfs nog toen ik al in Nederland woonde.”

RICHARDS DOCHTER RACHEL: “De kinderen van toen, die eerst op een hellship zaten en daarna geïnterneerd werden in 
de Japanse kampen, zijn de meest onschuldige slachtoffers die je maar kan bedenken. Over zee naar een onbekende 
bestemming... Toen ik 6 jaar oud was, kon ik naar hartenlust buiten spelen en groeide ik op in vrijheid en veiligheid. Het 
ergste dat mij als kleuter is overkomen, was een schaafwond op mijn knie en dat ik soms werd uitgescholden voor 
poepchinees.” 

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Hoeveel bombardementen hebben Richard en Désirée tijdens de oorlog in totaal meegemaakt en waar vonden die plaats? 
B) Omcirkel op de topografische kaart het eiland waar zij in het eerste kamp terechtkwamen en omcirkel het eiland waar zij via een  
 zeetransport in een ander interneringskamp terechtkwamen. Trek een lijn tussen de twee eilanden. 
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/dvries
 Klik op het schip waarmee Richard en Désirée vervoerd werden. 
 C1: Hoeveel dagen duurde het zeetransport naar Makassar?
 C2: Hoeveel burgers waren er aan boord van dit schip en heeft iedereen de overtocht overleefd?
D) Klik één pagina terug en klik op ‘Oryoku Maru 2’, die op 13 december 1944 uit Manilla vertrok.
 D1: Hoeveel burgers waren er aan boord van dit schip en welke nationaliteit hadden de kinderen?
 D2: Wat gebeurde er op 15 december 1944 tijdens het zeetransport?

FAMILIE DE VRIES 

http://tinyurl.com/dvries
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PERKENIERS
RACHEL: De voorouders van mijn 
vader kwamen uit Friesland. 
Volgens het oude Friese erfrecht 
was de oudste zoon de enige 
erfgenaam. Hierdoor vertrokken 
veel jonge mannen uit Friesland, 
op zoek naar werk en avontuur. 
Petrus de Vries, geboren in 1814 te 
Franeker, had als vierde zoon geen 
erfrecht en liet zich in 1837 
inschepen naar Indië. Hij kwam als 
sergeant-majoor bij het KNIL 
terecht op het eiland Banda Neira 
van de Zuid-Molukken en trouwde 
in 1840 met de dochter van de Belgische commandant. Slechts 36 
jaar jong kwam hij wreed aan zijn einde toen hij in 1851 werd 
vermoord op een koffieplantage op Ceram. 
De in 1843 geboren zoon Hermanus Petrus verwierf door zijn 
huwelijk met een Moluks-Nederlands meisje uit de perkeniers-
familie Leunissen de nootmuskaatperken Bankoe Batoe, Combir 
en Raning. Al eeuwenlang speelde de nootmuskaat een grote rol 
op de Banda-eilanden en waren er ‘perken’ aangelegd, zoals de 
tuinen werden genoemd. Zijn kleinzoon Hermanus Pieter, 
geboren in 1908 (vader van Eric, Richard en Désirée), heeft de 
traditie – onderbroken door de Tweede Wereldoorlog – voortgezet 
tot in 1952. Toen heeft hij Banda verlaten en een werkkring 
aanvaard als administrateur/beheerder op de rubberonderneming 
Dramaga tussen Buitenzorg en Bandoeng. Uiteindelijk heeft hij 
gedwongen Indonesië moeten verlaten om in het land van zijn 
voorvaderen een onzekere toekomst tegemoet te gaan. 

SCHEIDEN MAG NIET
RICHARD: Als kind genoot ik veel vrijheid; het strand en de zee 
speelden een grote rol in mijn jeugd. Vanaf het hele eiland zag je 
altijd de markante vulkaan Goening Api (Vuurberg) erboven 
uitsteken. Maar door alle traumatische ervaringen zijn de voor-
oorlogse herinneringen uitgewist. In 1942 werd ik met mijn 
ouders en zusje Désirée door de Japanners geïnterneerd op 
Ambon in kamp Tantoei. Mijn oudere broer Eric was in 1940 al 
naar oma en tantes op Java gestuurd om de lagere school te 
doorlopen, waardoor hij buiten het kamp kon blijven. Mijn vader 
Herman kwam in het mannenkamp vlak bij zee terecht en moest 
Japanse schepen laden en lossen. 
De meest traumatische periode uit die tijd was het bombardement 
op het naastgelegen munitiedepot. Het vrouwenkamp kreeg op 15 
februari 1943 een voltreffer en mijn moeder, Ernastine, was levend 
begraven onder de scherven. Ze kon niet op eigen kracht hieronder 
vandaan komen en riep: “Pak je zusje bij de hand en zoek je vader.” 
Mijn vader stuurde ons naar het strand, zodat wij niet hoefden te 

zien hoe zij uit het puin is 
getrokken. Een aantal vrouwen 
had het niet overleefd. 
De Bethanië-kerk in Ambon was 
ons volgende ‘kamp’. Vervolgens 
werden wij eind maart 1943 met 
het troepenschip Rio de Janeiro 
Maru naar het vrouwenkamp 
Kampili bij Makassar op Celebes 
gebracht. Een tweede trau-
matische situatie overkwam mij 
toen de Australische torpedo-
vliegers over ons schip scheerden 
en de luiken van het ruim werden 
gesloten. Uit angst weigerde ik 

daarna te eten. In Kampili waren er twee bombardementen in juli 
1945 en vluchtten we weg naar het bos, waar een noodkamp werd 
gebouwd. Toen we in september bevrijd werden, zongen we: 
“Kampili, Kampili, ik ben blij dat ik jou niet meer zie.”
Eind 1945 werd ons gezin herenigd in Makassar. Opeens had ik er 
een oudere broer bij die ik vijf jaar niet had gezien; zelfs mijn 
moeder herkende Eric niet. Mijn ouders waren door de jarenlange 
scheiding van elkaar vervreemd en wilden scheiden. Ik was enorm 
verontwaardigd. Voordat we als gezin door de internering van 
elkaar gescheiden werden, hing mijn vader zijn trouwring aan een 
touwtje om mijn hals en vroeg: “Zal je goed voor je moeder 
zorgen?” Dat had ik al die jaren gedaan en nu we het allemaal 
overleefd hadden, bespraken ze met ons bij wie we na de scheiding 
wilden wonen. Dit mocht niet gebeuren en het was een spannende 
periode voor ons. Uiteindelijk hebben we toch nog een jaar als 
familie De Vries samen op Banda kunnen wonen. Noch mijn 
vader, noch mijn moeder hebben ooit geklaagd. Ze hebben ons 
niet opgezadeld met hun problemen in een tijd dat ze geen 
controle meer over hun leven hadden.

DÉSIRÉE: We rolden van de ene oorlog in de andere, namelijk de 
vrijheidsstrijd van de Indonesiërs, de zogenaamde Bersiap. We 
wisten toen niet wie vriend of vijand was. Na de hereniging zaten 
we nog een klein half jaar in Makassar op de lagere school bij de 
nonnen. Op een gegeven ogenblik werden we beschoten. Dat was 
ook een angstige tijd. 

INDIË WAS VOORBIJ
RICHARD: Er brak een nieuwe periode aan. Na een jaar werden 
wij alle drie door onze ouders van Banda naar Batavia gestuurd, 
waar we eerst bij een oom woonden en vanaf 1948 bij onze 
grootmoeder. Al jong leerde ik dat afscheid nemen bij het leven 
hoorde. Jarenlang hadden we weinig onderwijs gehad. Banda was 
een uithoek waar je enkel de lagere school kon volgen. Na de 
oorlog kwamen er veel leraren uit Nederland die enorm 
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gemotiveerd waren en haalden wij de verloren jaren in, hoewel ik 
op zes verschillende lagere scholen heb gezeten. 
Ik voelde al jong dat Indië was afgelopen; voor mij was die wereld 
voorbij en ik wilde graag verder studeren in Delft. Na de HBS 
kreeg ik een renteloos voorschot om te studeren in Holland. Een 
maand na mijn examen zat ik in juli 1954 op de Willem Ruys en 
ging ik een nieuwe toekomst tegemoet. In 1953 was mijn oudere 
broer Eric na het behalen van zijn diploma al naar Holland 
vertrokken om aan de Zeevaartschool in Vlissingen te gaan 
studeren. In 1955 kwamen mijn oma en zusje met de Willem Ruys 
naar Holland. Mijn ouders volgden kort na Zwarte Sinterklaas 
begin 1958 met de Oranje. Mijn moeder, die aan astma leed, zei 
altijd dat Holland haar dood zou worden. Anderhalf jaar na 
aankomst overleed zij, zoals ze voorspeld had.

DÉSIRÉE: Onze ouders kwamen in een pension in Scheveningen 
terecht met veel trappen. Op de hoge etage was het vaak vochtig en 
koud en bleven de etensdampen uit de keuken hangen. Dit in 
combinatie met haar astma is te uitputtend voor onze moeder 
geweest. 

RICHARD: Na een jaar bij een oom ingewoond te hebben, vond ik 
een kamer bij particulieren en werkte ik de helft van de tijd als 
assistent-student om mijn schulden af te lossen. Al jong was ik 
zelfstandig. Op de roeivereniging ontmoette ik mijn vrouw Etty en 
al snel trouwden we en kregen we zelfs een etage aangeboden door 
de buurvrouw van mijn schoonmoeder. Erg bijzonder in een tijd 
met hoge woningnood. Ook kreeg ik al een baan aangeboden bij 
Shell voordat ik in militaire dienst ging, zodat ik na het vervullen 
van mijn dienstplicht aan de slag kon. Jaren van leiding geven en 
een boeiende werkomgeving braken aan in Nederland, Brazilië, 
Suriname, India en de Verenigde Staten. Door mijn jeugd heb ik 
geleerd me niet druk te maken over dingen waar ik geen invloed 
op heb. Niet zeuren was de houding. Als de medewerkers met een 
probleem bij mij kwamen, zei ik: “Dit is geen probleem, dit is je 
werk!” Deze houding van je niet druk maken nam ik ook aan 
tijdens mijn werk. 

RACHEL: Onze familiegeschiedenis is verweven met Mohammad 
Hatta, de vicepresident van Indonesië. Toen mijn vader in 1954 na 
zijn examen naar Holland wilde afreizen om in Delft te gaan 
studeren, lukte het niet om een uitreisvisum te krijgen. Mijn opa 
kende Hatta persoonlijk uit de tijd dat hij in ballingschap op Banda 
verbleef tussen 1936 en 1942 en benaderde hem. Zo kreeg hij het 
toch voor elkaar dat zijn zoon kon vertrekken. 

DE DINGEN DIE VOORBIJGAAN
RICHARD: Toen ik lang geleden in Holland aankwam, keek ik 
met de ogen van toen naar mijn jeugdjaren en realiseerde ik me 
dat Indië voorbij was, zoals Couperus schreef: ‘de dingen die 
voorbijgaan’. Op latere leeftijd kwam bij mij het besef naar boven 
dat ik door mijn achtergrond gevormd was en dat het me op 
sommige momenten aan inlevingsvermogen had ontbroken. Toen 
ik voor de keus stond voor Shell in Brazilië te gaan werken, ging 
onze dochter Rachel naar de eindexamenklas van de middelbare 
school en vonden mijn vrouw en ik het verstandig dat ze niet 
meeging, maar haar diploma in Nederland zou behalen. We 
regelden een internaat voor haar. Ik dacht: ik was ook alleen 
zonder familie toen ik op mijn achttiende naar Holland vertrok en 
jij bent een kind van mij, dus jij kan dit ook. Ik was niet in staat om 
te begrijpen dat anderen in soortgelijke situaties het anders doen. 
Ik had mijn eigen historie en projecteerde die op mijn kinderen. 
Door Rachels enorme interesse voor mijn verleden zijn we in 2012 
samen voor het eerst naar Banda teruggegaan en begon ik meer te 
vertellen over vroeger en de vijf generaties De Vries op Banda. We 
bezochten de nootmuskaatperken en de graven van onze 
voorouders. Dit voelde voor mij als een ‘reis naar de oorsprong’. In 
2014 zijn we nog eens terug geweest, nu vergezeld door Rachels 
man Kees, mijn dochters Ernastine en Jantine, en mijn zus Désirée.

RACHEL: Natuurlijk wist ik veel over mijn vaders jeugd en 
verleden, maar dat waren feiten zonder persoonlijke invulling of 
de verhalen erachter. Toen ik als klein meisje van Amsterdam naar 
Castricum verhuisde, werd ik opeens uitgescholden voor 
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‘poepchinees’. Pas toen besefte ik dat ik anders was. Mijn groot-
ouders heb ik nooit gekend en ik kreeg dus minder van het 
Indische mee, maar gelukkig wel wat via mijn tantes.

DÉSIRÉE: We woonden in Holland in een Nederlandse omgeving. 
Er werd weinig over vroeger gesproken. Zoals zovelen groeiden 
we op met het zwijgen. Toen we in Batavia (het latere Jakarta) 
woonden, hoefde men ons nooit aan te sporen ons huiswerk te 
maken. Instinctief wisten we dat we onze ouders, die toen nog op 
Banda woonden, geen verdriet wilden doen. Zij moesten zich over 
ons geen zorgen maken. Toen ik een jaar of dertien was, vroeg ik 
mijn moeder of ze voor mij schelpen uit Banda wilde meenemen. 
En ja, bij hun volgende bezoek kreeg ik een grote doos met 
schelpen in al hun verscheidenheid van vormen en kleuren. Ook 
kreeg ik een zilveren armband met daarin verwerkt het eenzijdig 
bolle operculum of matabulan (‘dekseltje’ waarmee de mond-
opening van een schelp kan worden afgesloten) van een bepaald 
soort schelp. Deze armband en de schelpen koester ik en ze 
behoren tot mijn dierbaarste bezit.

WEET WAAR JE VANDAAN KOMT
RACHEL: Pas de afgelopen jaren heeft mijn vader meer zijn 
herinneringen en gevoelens gedeeld. Uiteindelijk zijn we op de 
Tong Tong Fair in 2016 met een Bintang-biertje in gesprek geraakt 
over onder andere hun vertrek naar Brazilië, mij achterlatend in 

Nederland. Het was fijn om alsnog hierover te kunnen praten, zijn 
beweegredenen te horen en dat hij inzag dat hij het rationeel had 
benaderd en dat zijn eigen ervaringen invloed op zijn keus hadden 
gehad. 
Tijdens een half jaar sabbatical heb ik samen met twee nichten een 
boek samengesteld over onze familiegeschiedenis, waarin de 
nootmuskaat een grote rol heeft gespeeld. Het boek is verlucht met 
oude Bandanese familierecepten. Volgend voorjaar ben ik van 
plan om met mijn man Kees, dochter Muriël en kleindochter 
Robyn weer naar Banda te gaan. Mijn vader liet spontaan weten 
dat hij ook meegaat.

RICHARD: Etty, mijn eerste vrouw, overleed aan alzheimer. Mijn 
zus Désirée en mijn drie dochters stonden altijd voor ons klaar om 
te helpen en samen hebben we voor haar gezorgd. Judith, mijn 
tweede vrouw, was manisch-depressief en hoewel ik het wist, 
trouwde ik met haar. Doordat ik opgroeide met een astmatische 
moeder, vond ik het belangrijk om voor haar te zorgen. Zij had net 
als mijn moeder een handicap. Toen zij in 2011 vrij plotseling 
wegviel, bedacht ik om terug te gaan naar Banda. 

RACHEL: Door het vrij plotselinge overlijden van zijn tweede 
vrouw werd mijn vader overweldigd door emoties. Hij ging meer 
over bepaalde dingen nadenken. Wekelijks kwam hij langs om 
mee te eten en we hadden meer gesprekken. Op een dag kwam hij 
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met een krantenartikel aanzetten over 
een reis naar de Molukken. Ik besloot 
om met hem samen te gaan: back to our 
roots! We hebben het ereveld Tantui bij 
Ambon-stad bezocht; het was er heel 
sereen terwijl daar ooit de internerings-
kampen stonden waar wrede dingen 
zijn gebeurd. Vanaf toen kwamen de 
verhalen.

MURIËL: Vroeger vertelde opa weinig 
over zijn tijd in Indië, maar de laatste 
jaren vertelt hij meer. Een paar keer per 
jaar ga ik samen met mijn nichten en 
neven met opa uit eten en door onze 
vragen komen er nieuwe verhalen, die 
nooit eerder verteld zijn. Volgend jaar in 
2019 hopen we met vier generaties naar 
Banda te gaan.

RACHEL: Tijdens die reis in 1954 naar 
Holland heeft mijn vader op de boot een 
Djokja-zilveren asbak gekocht. Toen 
mijn vader en zijn tweede vrouw naar 

Frankrijk gingen verhuizen, mochten 
mijn zussen en ik iets uitzoeken 
waaraan we gehecht waren. Ik koos de 
asbak uit; die staat voor mij symbool 
voor het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ leven. 
Die bootreis was voor hem het afscheid 
van het ene en een start van het andere: 
een nieuwe fase in een nieuw land. Als 
ik naar de asbak kijk, heb ik daar altijd 
nog een beeld bij en zie ik mijn vader 
op die boot staan.
Tijdens ons bezoek aan de Banda-
eilanden, zagen we slechts ruïnes van 
de voormalige perkenierswoningen. 
Enkel de namen zijn nog terug te 
vinden bij de desa’s (dorpjes) die naar 
de vroegere nootmuskaattuinen zijn 
vernoemd.

RICHARD: Voor mijn drie dochters en 
hun gezinnen heb ik alles over onze 
familiegeschiedenis op schrift gezet. 
Als je niet weet waar je vandaan komt, 
weet je niet waar je naartoe gaat.
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JIM VAN LAWICK VAN PABST
geboren in 1936 in Soekaboemi  

op Java

Boek: 
Op mijn netvlies gebrand  
(pagina 109/*163)  

THEMAWOORDEN
•  INDO-EUROPEAAN 
•  JONGENSKAMP 
•  BIRMA-SIAM-SPOORWEG 
•  WERKKAMP JAPAN 
•  BEVRIJDING MANILLA 
•  RODE KRUIS 
•  BERSIAP

Niveau 1Lesbrief 15  
N I V E A U  1 +

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de reden waarom Jim als Indo-Europeaan tijdens de oorlog opviel en in een jongenskamp geïnterneerd  
    zou worden.
•  Kan vertellen wat de reden is dat krijgsgevangenen angstig waren voor een transport per schip. 
•  Kan verklaren hoe krijgsgevangenen die in Japan verbleven, wisten dat de oorlog voorbij was. 
•  Kan uitleggen hoe en waar krijgsgevangenen die tewerkgesteld waren in Japan, na de bevrijding  
    opgevangen werden.
 

THEMA : DE BEVRIJDING IN JAPAN 
Nadat twee atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki hadden verwoest, maakte keizer Hirohito 
op 15 augustus 1945 bekend dat Japan capituleerde. Zodra Japan zich had overgegeven, stuurden de Amerikaanse 
strijdkrachten onmiddellijk hulp naar de duizenden geallieerde krijgsgevangenen. Ze gaven de Japanse regering 
opdracht om de werkkampen van de POW’s (Prisoners Of War) te markeren met PW of POW. Ze lieten boven de 
werkkampen vanuit Amerikaanse vliegtuigen hulpgoederen en pamfletten aan parachutes vallen. Het Amerikaanse 
leger bereidde verzamelplaatsen voor. Daarvandaan vertrokken de bevrijde ex-gevangenen, nadat ze waren 
voorzien van kleding en schoenen. De eerste tussenstop was het eiland Okinawa, waar grote tentenkampen waren 
ingericht. In de havens lagen schepen gereed om hen naar de Filipijnen te vervoeren, een land dat al eerder bevrijd 
was. In de hoofdstad Manilla zat de centrale opvang voor alle mannen die als krijgsgevangene in Japan hadden 
gezeten. Dit waren hoofdzakelijk Amerikanen, Nederlanders, Australiërs en Britten, maar ook andere 
nationaliteiten. Er werd alles aan gedaan om de ex-gevangenen te laten aansterken en op te vrolijken. 
De Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Toch werden de fitte maar vaak ernstig getraumatiseerde mannen die uit 
Nederlands-Indië kwamen, heringedeeld bij het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger). Iedereen die terugging, 
kwam zo weer in een volgende oorlog terecht. Want na de door Soekarno en Hatta uitgeroepen onafhankelijkheid 
van de nieuwe Republiek Indonesië begon een vier jaar lange onafhankelijkheidsstrijd, die bekendstaat als de 
dekolonisatieoorlog. 

LEES HET VERHAAL VAN JIM OP PAGINA 109/*163 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) A1: Leg uit waarom Jim zich tijdens de oorlogsjaren steeds moest verschuilen. 
 A2: Welk bericht ontving de familie tijdens de oorlog over Jims vader? 
B) Wat zag Jim onderweg naar Makassar op zee na de hereniging met zijn vader?
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/jimla
 C1: Wat gebeurde er op 28-03-1945 in het kamp waar Jims vader gevangen werd gehouden?
 C2: Klik onderaan op ‘Naamlijst’. Wanneer is Jims vader bevrijd?
D) Ga naar de website ‘Museum Bronbeek Collectie’: tinyurl.com/jimla2
 Vergroot het pamflet en lees de tekst. 
 D1: Beschrijf in een paar zinnen hoe jij je zou voelen na dit pamflet gelezen te hebben, als je 3,5 jaar in  

       gevangenschap had gezeten.
 D2: Waarvoor werd er gewaarschuwd en waarom denk je dat deze waarschuwing werd gegeven?

http://tinyurl.com/jimla
http://tinyurl.com/jimla2
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ACHTERGROND
Voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak was Henri, Jims vader, administrateur op 
een thee- en rubberplantage op Java. Het eerste gedeelte van de oorlog werd 
hij tewerkgesteld aan de Birma-Siam-spoorweg. Toen deze spoorweg in 
oktober 1943 gereed was, is het grootste deel van de krijgsgevangenen opnieuw 
op transport gezet naar andere dwangarbeiderskampen. Henri werd op 9 
februari 1943 vanaf Java via Singapore naar Birma getransporteerd en ging 

weer terug naar Singapore. In juli 1944 werd hij vanaf Singapore naar Japan getransporteerd, een zeetransport van 5.000 
kilometer. Tijdens deze zeereis was de Nederlandse KNIL-luitenant Dam Backer verantwoordelijk voor de 150 medege-
vangenen aan boord van de Ume Maru. Dit schip voer in een konvooi van dertien schepen, waaronder de Hakushika 
Maru waar Jims vader op verbleef. Backer hield een dagboek bij. Onderstaand fragment uit Buigend riet is gebaseerd op 
zijn dagboekaantekeningen en de brieven die hij vanaf september 1945 naar zijn familie in Nederland stuurde, aange-
vuld met latere herinneringen van hemzelf en zijn lotgenoten.
 
BOEKFRAGMENT

Uit: Buigend riet. Dagboek van een krijgsgevangene in Japan en Mantsjoerije 1944-1945. Dam Backer,  
Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen 1995. 

3 JULI 1944
“Van slapen is niet veel gekomen. Na al die open kampen langs de spoorlijn in Thailand en Birma waar we de afgelopen 
maanden hebben gezeten, veroorzaakt dat opeengeperst zitten in een afgesloten ruimte een voortdurend gevoel van 
bedreiging. Elke keer komt de vraag op: hoe kom ik dit ruim uit? En ik ben voortdurend bezig met die opsluiting, met dat 
‘er niet uit kunnen’ en ‘ingeklemd zijn’. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die daardoor gekweld wordt. Als ik vanuit 
mijn ligplaats mijn hoofd opzij buig, zie ik het gat boven aan de trap. Tussen mij en de trap liggen nog zeker twintig 
mensen. Als er wat zou gebeuren is het zaak als een van de eersten de, toch al niet brede, trap op te stormen. 
Ik probeer me voor te stellen hoe een torpedering in zijn werk zou gaan. Eerst een enorme dreun en de grote schok van 
een explosie. Dan water naar binnen en iedereen schreeuwen en vechten om naar de uitgang te komen! Ik vraag mij af of 
ik er nu zo gauw mogelijk uit moet zien te komen of zou moeten achterblijven om orde te scheppen, om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk jongens naar buiten kunnen. Er waren ooit kapiteins die hun schip als laatste verlieten, sterker nog: 
kapiteins die verkozen met hun schip ten onder te gaan. Dat ging mij te ver, maar ik realiseer me toch dat ik een zekere 
verantwoordelijkheid heb. Betekent dat dan dat ik de held zal moeten gaan uithangen, met de consequentie zelf als een 
rat te verzuipen?
Langer ben ik bezig met de vraag hoe groot de kans is om getorpedeerd te worden.”

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Waarom waren krijgsgevangenen angstig tijdens de zeetransporten?
B) Jims vader heeft pas op hoge leeftijd aan zijn kinderen verteld over de oorlogsjaren. Welke andere manieren zijn er nog om  
 iets te weten te komen over je eigen familiegeschiedenis?
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: tinyurl.com/fwtydeman
 Klik op ‘Hakushika Maru’ (04-07-1944), het schip waar Henri mee voer.
 C1: Hoelang duurde het zeetransport naar Japan en hoeveel krijgsgevangenen waren er aan boord?
 C2: Wat gebeurde er op 9 augustus 1944? 
D) Ga één pagina terug en klik op ‘Hofuku Maru’ (04-07-1944). Dit schip voer in konvooi met de Hakushika Maru. Lees het verslag. 
 D1: Wat gebeurde er op 21 september 1944?
 D2: Hoelang zaten de krijgsgevangenen in de haven van Miri in de ruimen met ernstig tekort aan drinkwater?
 D3: Wat gebeurde er met een deel van de overlevenden die op 13-12-1944 op de Oryoko Maru 2 waren ingescheept?

HENRI CARL WILLEM VAN LAWICK VAN PABST 
geboren in 1904 in Batavia op Java, † 1994

http://tinyurl.com/fwtydeman
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VRIJHEID
JIM: Mijn grootvader, Pieter James 
William van Lawick van Pabst was 
effectenmakelaar te Batavia. Hij was 
gehuwd met Carolina Emelia Schal-
lig. Uit deze relatie is mijn vader ge-
boren: Henri Carl Willem van La-
wick van Pabst. Na de scheiding van 
zijn eerste vrouw, Carolina, her-
trouwde mijn grootvader met me-
vrouw Geurts. Hij was bevriend met 
diverse personeelsleden van het 
hoofdkantoor van de Pandhuisdienst 
in Batavia. In die tijd werden veel 
persoonlijke spullen bij het pandjeshuis beleend, waaronder schilde-
rijen, sieraden en zilverwerk, als de nood te hoog was. 
Mijn vader was administrateur op een thee- en rubberplantage in 
Soekaboemi en uit de relatie met de inlandse theeplukster Titi Ning-
sih werd ik, James William van Lawick van Pabst, op 31 december 
1936 geboren. Wij woonden in een huis, gebouwd op een heuvel en 
omringd door de natuur. Mijn eerste vijf jeugdjaren bracht ik spelend 
buiten door en genoot ik van de vrijheid en de mooie natuur. In die 
tijd was het niet toegestaan met een inlandse vrouw te trouwen, maar 
mijn zusje en ik werden wel erkend door mijn vader. Toen in maart 
1942 de oorlog uitbrak, werd mijn vader door de Japanners geïnter-
neerd en verdween hij uit mijn leven.

HIER WOONT GEEN BELANDA 
JIM: Voordat mijn vader werd meegenomen, bracht hij mijn zusje en 
mij naar een Indonesische familie in Tjibadak. Daar bleef ik niet lang. 
Mijn oom haalde mij op om weer bij mijn moeder te wonen in Bod-
jong Lopang, terwijl mijn zusje de oorlogsjaren in Tjibadak door-
bracht. Ik werd door mijn moeder opgevoed, maar regelmatig was zij 
afwezig om rijst te verbouwen op de paar hectare land die ze van mijn 
vader had gekregen. 
Hoewel ik pas vijf jaar oud was, wist ik dat ik mij moest verstoppen als 
er Japanse soldaten langskwamen. Ook al had ik een bruin velletje, ik 
zag er toch anders uit als Indo-Europeaan. Als ik opgepakt werd, zou 
ik in een jongenskamp terechtkomen. Altijd was ik alert en bang, zo-
dat ik niet vrij buiten kon spelen. Als er Japanners naar Bodjong 
Lopang kwamen, verstopte ik mij in de rijstschuur en keek ik door een 
spleetje tot ze vertrokken waren. Je onzichtbaar maken werd een 
tweede natuur voor mij; altijd was er die angst om meegenomen te 
worden. Elke keer wanneer de Japanners kwamen, herhaalde mijn  
familie: “Hier woont geen Belanda (Hollander).” Na een half jaar 
kreeg de familie in Tjibadak bericht dat mijn vader was omgekomen 
tijdens werkzaamheden aan de Birma-spoorweg en werd ik half wees. 

GEZONKEN MASTEN
JIM: In 1946 was ik inmiddels tien jaar en was de oorlog afgelopen. Ik 

zag vrachtauto’s vol met gedode mili-
tairen langsrijden en er werd mij ver-
teld dat het weer oorlog was. Opnieuw 
moest ik mij verstoppen, maar deze 
keer voor de Indonesische nationalis-
ten, die veel Nederlanders en Indo- 
Europeanen vermoordden. Het Rode 
Kruis kwam naar de kampong Bod-
jong Lopang en het dorpshoofd vertel-
de hen over mijn aanwezigheid. De 
Nederlandse militairen vonden het 
raar dat ik enkel Soendanees sprak en 
geen Nederlands, maar sinds vier jaar 
had ik mijn vader niet meer gezien. 

Ik werd naar Tjibadak gebracht en daar werd ik herenigd met mijn 
dood gewaande vader en mijn zusje. Hij had de Birma-spoorweg en 
het dwangarbeiderskamp in Japan overleefd. In dat laatste kamp 
moest hij dagelijks schepen laden met zware zakken van 50 kilo so-
jabonen. Ik herkende hem niet. Omdat hij nog zes maanden moest 
uitdienen als landstormer gingen we met zijn drieën naar Makassar 
op Celebes. Tijdens de tocht over zee zei mijn vader: “Kijk goed om 
je heen, dan zie je de masten van de gezonken schepen.” Die periode 
op Celebes was een heftige tijd voor hem, waarin zowel aan Neder-
landse als aan Indonesische kant veel verliezen zijn geleden. Kapi-
tein Westerling voerde meedogenloos het bevel over de troepen en 
het doel was het geweld de kop in te drukken.

EEN BEVRIJDING ZONDER BEVRIJDERS
LILY: Ik was zes jaar oud toen president Soekarno op 17 augustus 
1945, twee dagen na de bevrijding, de onafhankelijkheid van 
Indonesië uitriep. De Bersiap-tijd brak aan en de Indonesische 
pemoeda’s (jonge Indonesische vrijheidsstrijders) waren blind van 
woede en vol haat tegen alles wat blank of half blank was. Ze trokken 
plunderend en moordend door de stad. 

IN DE KOS
JIM: Eindelijk mochten we terug naar Soekaboemi, naar ons huis op 
de thee- en rubberplantage. Maar tijdens de oorlogsjaren was de fa-
briek omgebouwd tot wapenfabriek en Nederlandse militairen heb-
ben de fabriek met mortieren platgegooid. Mijn vader wilde dat 
mijn zusje en ik naar school konden en regelde een plek bij kennis-
sen in Batavia. Daarna gingen mijn zusje en ik naar school in Soeka-
boemi, opnieuw in de kost bij vreemde mensen.
Tijdens die jaren dat ik bij hen ‘in de kos’ (in de kost) was, voelde ik 
mij weer eenzaam. De vakanties waren mijn hoogtepunten; dan 
mocht ik naar huis, was ik samen met mijn ouders en genoot ik van 
de vrijheid en het buiten spelen op de plantage in de natuur. Om de 
HBS te volgen, braken er jaren op een internaat in Jakarta aan en 
weer was ik gescheiden van mijn familie. Totdat mijn vader overge-
plaatst werd naar Malang, waar hij werkzaam was op een koffie- 
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plantage. Hij wilde geen warga negara Indonesia (Indonesisch 
staatsburger) worden en besloot het land te verlaten. In december 
1956 vertrok ik met mijn vader, stiefmoeder en mijn zus naar  
Nederland met het schip Johan van Oldenbarnevelt. Ik heb nog af-
scheid van mijn moeder kunnen nemen, die inmiddels hertrouwd 
was. Met haar nieuwe partner, mijnheer Versteegh, kwam ze in 1960 
ook naar Nederland en toen zag ik haar weer terug

VERKNOCHT
JIM: Mijn vader wilde nooit meer terug naar Indonesië. Maar op zijn 
88ste vroeg hij mij om samen naar de Birma-spoorweg in Thailand te 
gaan. Met mijn vrouw en stiefmoeder hebben we de plekken bezocht 
waar de barakken stonden en de spoorbrug bij de rivier Kwai. 
We zagen hem staren en in flarden vertelde hij ons voor het eerst zijn 
verhalen. Hoe hij verzwakt al in een barak met lijken was gelegd, maar 
gered was door een aalmoezenier die hem hoorde kuchen. Maanden 
later, tegen het eind van de oorlog toen hij in Japan tewerk was gesteld, 
werd er door de Amerikanen geschoten. Hij vluchtte uit zijn kampe-
ment met slechts zijn leren tas en sigarettenblik bij zich. Hij heeft het 
ternauwernood overleefd, gezien de tinnen mok die hij op een rots 
had achtergelaten en waar achteraf een kogelgat in bleek te zitten. Als 
de atoombommen niet waren gevallen, hoe dramatisch de gevolgen 
ook zijn geweest, dan was mijn vader er niet meer geweest. Ook vro-
lijke verhalen werden door hem gedeeld over de tijd na de bevrijding 
op Manilla, waar de Amerikanen de dwangarbeiders naartoe hadden 
gebracht. Over het weerzien met zijn schoolvriend en een andere 
planter, waarmee hij lol maakte met de mooie Filipijnse meisjes. 
Zijn hele leven had mijn vader dagelijks zijn leren tas bij zich, die hij 
al droeg tijdens de jaren dat hij tewerk was gesteld aan de  
Birma-spoorweg en in de haven van Japan, samen met zijn sigaretten-
blik. Toen we op een dag aan hem vroegen wat er in zijn tas zat, bleek 
dat hij een groot bedrag met zich meedroeg voor zijn begrafenis. Op 
ons aanraden verstopte hij het geld vanaf toen onder zijn matras. 
CHRIS: Mijn opa stond ergens voor. Hij was een zeer rechtvaardig 
man. Mijn vader was heel anders. Hij was een ‘stille’ vader die weinig 

sprak. Hij was vaak onzichtbaar. Later begreep ik dat hij beïnvloed is 
door zijn geschiedenis en nu kan ik hier op een liefdevolle manier 
naar kijken. Ik besef nu dat hij niet veel te kiezen had; het was puur 
overleven en zijn hele jeugd voelde mijn vader zich onveilig en een-
zaam. Toen hij na de oorlog naar de lagere school ging in Soekaboemi, 
sprak hij nog geen woord Nederlands. Hij was altijd bij mensen in de 
kost, in Batavia en Soekaboemi en later op de HBS in een internaat in 
Jakarta. Zijn vader was weer werkzaam op de thee- en rubberplantage 
Panoembangan buiten Soekaboemi. Steeds weer was hij gescheiden 
van zijn familie. Het niet willen opvallen zit zo diep van binnen veran-
kerd en is nu voor mij begrijpelijk.

STIL
CHRIS: De eerste keer dat ik met mijn ouders naar Indonesië ging, 
was het heel bijzonder om mijn ‘stille’ vader daar te zien rondlopen. 
Vanaf ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ratelde hij aan een stuk door, 
bleef hij vertellen en was hij tot vermoeiens toe helemaal niet meer 
stil. Toen begreep ik in één ogenblik: dit is zijn land, dit is zijn thuis. 
Het was een verschil van dag en nacht. Hij is een goede vader en heeft 
enorm zijn best voor ons gedaan, maar hij was in Nederland slechts 
een toerist. In Nederland stond altijd een parang (mes) in de schuur, 
maar in Indonesië zag ik wat hij ermee kon doen. Voor zijn kleinkin-
deren maakte hij tijdens de vakantie in Indonesië een pijl en boog, 
vliegers en hij leerde hen zelf vuur maken. Ik zag een kant van hem die 
ik nooit eerder had gezien.
Tijdens mijn opvoeding was de groep belangrijker dan het individu. 
Niet alles werd besproken. Ik ben mij bewust van de effecten van de 
opvoeding, omdat ik besef dat sommige karaktertrekken niet echt bij 
mij passen maar meer aangeleerd zijn. Vroeger was ik stiller en uitte 
mij minder; ik leek op mijn vader. Nu laat ik meer van mij horen en 
heb ik geleerd me te uiten. Het is ook belangrijk om te weten waar je 
vandaan komt. Zelfs mijn oudste zoon Floris vroeg mij onlangs, nadat 
hij de filmdocumentaire Klanken van Oorsprong met mijn ouders had 
bezocht: “Wie gaat straks onze geschiedenis doorgeven, als opa en 
oma er niet meer zijn?”
LILY: Jim en ik zijn erin geslaagd onze kinderen een betere toekomst 
te geven. Wij hebben hier in Holland een bestaan weten op te bouwen 
voor onze kinderen en onze kleinkinderen, de vierde generatie. Wij 
zijn trots op onze zonen om wat ze bereikt hebben, maar ik besef dat 
het niet makkelijk voor hen was altijd te moeten presteren.
Mijn vader heeft jarenlang het gezinsleven moeten missen. Toen ik in 
1961 ging trouwen, gaf hij mij een door hem gemaakte tekening uit 
zijn paperassen. Nooit eerder had ik die gezien. Een paar maanden na 
zijn gevangenneming op 5 november 1942 had hij dit portret van mij 
getekend, precies zoals ik was met een pony en strik. In de getekende 
bloemen zie ik de tederheid. Dit is voor mij mijn poesaka, een herin-
nering aan mijn leven in Indië. Ik heb 12 jaar in Nederlands-Indië en 
Indonesië gewoond en woon nu 67 jaar in Holland. Ik ben wel geïnte-
greerd, ik ben geassimileerd, ik heb mij aangepast, maar ik ben niet 
verhollandst. Nederland voelt voor mij niet als mijn vaderland; ge-
worteld ben ik hier niet. Onze roots liggen in ons moederland, het 
land waar wij geboren zijn. 
Je kunt het kind uit het land halen, maar het land niet uit het kind...
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YVONNE ROQUÉ
geboren in 1942 in Bandoeng  

op Java

Boek: 
Indische trekjes  
(pagina 117/*77)  

THEMAWOORDEN
•  BUITENKAMPERS 
•  PERSOONSREGISTRATIE 
•  ZEETRANSPORT 
•  DWANGARBEID 
•  WERKKAMP 
•  HERENIGING 
•  ZWIJGEN 
•  TRAUMA’S

Niveau 1Lesbrief 16  
N I V E A U  1 +

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kan verklaren waarom sommige kinderen tijdens de oorlogsjaren zonder hun vader opgroeiden.
•  Kan uitleggen hoe de achtergebleven gezinnen zonder inkomsten konden overleven.
•  Kan vertellen in welk ‘doorgangskamp’ veel krijgsgevangenen na een zeetransport tijdelijk terechtkwamen.
•  Kent de redenen waardoor Indonesische of Aziatische dwangarbeiders tijdens de oorlog overleden.
 
THEMA : DOORGANGSKAMP CHANGI IN SINGAPORE 
De Japanse bezetter had een geolied systeem ontwikkeld dat helemaal in dienst stond van de eigen oorlogs-
industrie, met werkkampen, doorgangskampen en verzamelkampen. Als je vanuit de hoofdstad Batavia vertrok, 
het huidige Jakarta, verbleef je veelal in het doorgangskamp van het 10e Bataljon. Deze kazerne had als bijnaam 
het Cycle Camp. In de meeste gevallen ging je vervolgens eerst per schip naar Singapore vanaf de haven Tandjong 
Priok. Ook vanuit de havenplaats Soerabaja werden mannen verscheept, nadat ze verzameld waren in kampen 
zoals de kazerne De Jaarmarkt.
In Singapore was Changi het doorgangskamp naar de Birma-Siam-spoorweg of naar werkkampen in Japan. Een 
deel van de krijgsgevangenen kwam in Borneo, Thailand (per trein), Indo-China of op het eiland Taiwan (Formosa) 
terecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ruim 50.000 krijgsgevangenen in Changi gehuisvest. Changi was 
daarmee de belangrijkste schakel voor de inzet van werkkrachten voor de Japanse oorlogsindustrie. 
De oorlog had een mondiaal karakter. Omdat Amerika, Engeland en Australië bij de Tweede Wereldoorlog 
betrokken waren, verbleven er mensen van diverse nationaliteiten in het Changi-kamp. Er heerste een militaire 
hiërarchie, waardoor de groepen zoveel mogelijk bij elkaar bleven onder leiding van officieren. In tegenstelling tot 
andere internerings- en dwangarbeiderskampen waren er weinig Japanners aanwezig.
Zij patrouilleerden alleen buiten de omheining van het immense terrein. Er waren diverse ziekenhuizen zoals het 
Australische en het Engelse hospitaal. Vanaf mei 1944 werden de krijgsgevangenen ook in de stadsgevangenis 
Changi gehuisvest, omdat het kamp overvol was geraakt en het voedsel steeds schaarser werd. Na de beëindiging 
van de oorlog was dit opnieuw een doorgangskamp, maar nu om naar huis terug te keren of herenigd te worden 
met vrouw en kinderen.

LEES HET VERHAAL VAN YVONNE OP PAGINA 117/*77 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Wat deed Yvonnes moeder om te overleven zonder de inkomsten van haar man, die gevangen was genomen?
B) Waar vond de gezinshereniging plaats na de beëindiging van de oorlog?
C) Ga naar de website ‘Japanse krijgsgevangenkampen’: japansekrijgsgevangenkampen.nl 
 Klik op ‘Hellships’ en op ‘Chronologisch’. Klik op ‘Kinta Maru 2’ (14-09-1944). Bekijk de tabel.
 C1: Hoelang duurde het zeetransport waarmee Yvonnes vader vervoerd werd? 
 C2: Hoeveel krijgsgevangenen waren er aan boord? 
 C3: Klik één pagina terug en klik op ‘Koshu Maru’ (29-07-1944). Hoeveel romoesha’s waren er aan boord en hoeveel       

       mannen zijn er omgekomen?
D) Ga naar de website ‘Henk Brouwer Changi’: tinyurl.com/henkb  - Klik op ‘The Portraits’. 
 D1: Bekijk de portretten en klik op de tekening om deze te vergroten. Schrijf vijf militaire rangen van de krijgsgevangenen op.
 D2: Ga terug naar de hoofdpagina. Klik op ‘Other work’. Beschrijf één van de tien tekeningen van het kamp Changi. Klik   
              erop om deze tekening te vergroten. 

http://japansekrijgsgevangenkampen.nl
http://tinyurl.com/henkb
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ACHTERGROND
Casper Eduard, van beroep montagewerker vliegtuigen, werd op 11 augustus 
1942 door de Japanse bezetter gevangengenomen. De eerste jaren moest 
Yvonnes vader waarschijnlijk dwangarbeid verrichten op het vliegveld Andir bij 
Bandoeng op Java. In het laatste jaar van de oorlog werd hij op 14 september 
1944 ingescheept op het schip Kinta Maru. Dit transport werd aangeduid als 
Java Party 24, het 24e krijgsgevangenentransport dat van Java richting 

Singapore vertrok. Tot het einde van de oorlog heeft Yvonnes vader op het eilandje Poeloe Damar gewerkt, vlak voor de 
kust van Singapore, waar een droogdok aangelegd moest worden.
Casper Eduard is op 2 november 1945 bevrijd. De eerste prille jeugdherinnering van Yvonne is de tocht naar Singapore 
met een Catalina-watervliegtuig. Na een angstige noodlanding op zee, waarbij het zeewater naar binnen gutste en er 
enorme paniek ontstond, is het gezin herenigd. Casper Eduard was na drieënhalf jaar krijgsgevangenschap ernstig 
vermagerd en werd in eerste instantie niet door zijn vrouw herkend.
 
BOEKFRAGMENT

Uit: Sporen van oorlog. Overlevenden van de Birma- en Pakanbaroe-spoorweg. Jan Banning, Utrecht 2003.

DAMIN (geboren in 1916 in Ndoko, Oost-Java)
“Ik ben een zandkorrel die door de zeef is geglipt.”
“Misschien een halfjaar na de Nederlandse capitulatie hoorden we dat de Japanners een spoorlijn gingen aanleggen van 
Pekanbaru naar Muaro Sijunjung. Het dorpshoofd kwam naar ons huis: 25 families in Ndoko moesten mensen afstaan, 
per familie één persoon. 
Ik was de oudste, dus mijn vader vond dat ik moest gaan. Later zijn er nog meer mensen weggehaald. Het werk zou drie 
maanden duren en daarna zouden we teruggaan naar ons dorp. Ze beloofden ons dat we met mooie kleren en veel geld 
thuis zouden komen.
We gingen met de trein naar Jakarta en vandaar per schip verder. Op die boot begon het ellendig te worden. De over-
tocht naar Telukbayur, bij Padang, duurde drie dagen en drie nachten. Het eten was beroerd en we dronken waarschijn-
lijk ongekookt water. Velen werden ziek. En als er iemand dood ging, rolden we die in een matje en gooiden hem 
overboord. In totaal ben ik meer dan een jaar romoesha geweest, misschien wel twee.” 

DE NAAMLOZEN
Er was grote ongelijkheid onder de slachtoffers van de Japanse zeetransporten. Van de Indonesische dwangarbeiders, de romoesha’s, 
zijn er geen interneringskaarten of naamlijsten bijgehouden. Van krijgsgevangenen uit de geallieerde landen werden wel gegevens 
bijgehouden op een interneringskaart, inclusief de transporten over land of over zee. Overleed men tijdens een zeetransport of het 
verrichten van dwangarbeid, dan werd dit ook op de interneringskaart genoteerd. 
Met de ruim 200 zeetransporten die tussen 1942 en medio 1945 in Zuidoost-Azië plaatsvonden, werden ook honderdduizenden  
romoesha’s vervoerd, waarbij velen het leven lieten. Tijdens bombardementen of torpederingen waren ze kansloos als ze in de ruimen 
opgesloten zaten. En als ze het overleefden, verdronken de meesten alsnog, omdat veel romoesha’s niet konden zwemmen.

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Leg uit waarom er geen naamlijsten te vinden zijn van romoesha’s die tijdens een zeetransport omkwamen.
B) Omcirkel op de topografische kaart waar Yvonnes vader dwangarbeid moest verrichten.
C) Ga naar de website ‘NPS De Oorlog’: tinyurl.com/romoes
 Bekijk het filmpje. Hoeveel romoesha’s hebben er ongeveer aan de Birma-Siam-spoorweg gewerkt? 
D) Ga naar de website ‘Javapost’: tinyurl.com/romoes2
 Lees het artikel ‘Het tragische lot van Indonesiërs tijdens de Japanse bezetting’ tot het volgende kopje. Hoe reageerde president  
       Soekarno toen men hem aansprak op zijn rol als propagandist voor de arbeidsinzet van romoesha’s?

CASPER EDUARD ROQUÉ 
geboren in 1910 in Tjepper op Java, † 1973

http://tinyurl.com/romoes
http://tinyurl.com/romoes2
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CHINEES 
Mijn moeder trouwde ‘met de handschoen’, een bekend fenomeen 
in die vooroorlogse jaren. Ze groeide op in een welgestelde 
Chinese familie in Medan, waar haar vader havenhoofd was van 
de haven in Belawan. Ze had een Europese opvoeding genoten 
met alle privileges van dien. De liefde bracht haar naar Bandoeng 
op Java. In een door oorlog verscheurde wereld, toen haar gezin al 
uiteen was gevallen, werd ik op 30 augustus 1942 geboren als 
tweede kind van een Indische vader en een Chinese moeder. 
Zonder vader groeide ik op, terwijl mijn moeder wist te overleven 
door haar familiesieraden te verkopen. De door de Japanners 
ingestelde persoonsregistratie maakte dat het onderscheid in de 
gelaagde samenleving nu actueel was. Een 100 procent Chinese 
vrouw was meer aan de Japanse willekeur en haar omgeving 
overgeleverd en moest meer dan ieder ander op elk moment van 
de dag op haar hoede zijn.
Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam mijn 
moeder erachter dat mijn vader in kamp Changi in Singapore was, 
in ernstig verzwakte toestand door dysenterie. Zo zouden mijn 
ouders elkaar na jaren van scheiding terugvinden. Getekend door 
de jarenlange ontberingen en ziektes herkenden ze elkaar in eerste 
instantie niet.

BEHANG
Mijn latere jeugdherinneringen zijn getekend door de chaos in 
Soerabaja, waar mijn vader hoofd Technische Dienst bij het 
vliegveld was. Ik groeide op met het beeld van soldaten en tanks 
die door onze straten reden, vliegtuigen die neerstortten en 
bovenal overal voelbaar ‘de angst’. Steeds meer mensen uit onze 
omgeving trokken weg naar verre oorden zoals Holland of het 
warme Brazilië. Rio de Janeiro zou ons nieuwe thuis worden. Drie 
jaar lang leerden mijn ouders de Portugese taal, maar een vriend 
raadde het mijn vader af kort voor vertrek. Brazilië was te gevaarlijk 
met twee jonge dochters. Ondertussen werd ons huis geannexeerd 
door Bataks, die het opeisten omdat zij Indonesisch waren. Tijdens 
de maanden dat wij ons huis met hen moesten delen, liet mijn 
vader regelmatig dreigend zijn klewang (zwaard, sabel) zien. Met 
hem viel niet te spotten. Moeder werd steeds angstiger. Door haar 
Chinese bijgeloof begon ze beelden in het behang te zien. Samen 
met mijn oudere broer en vijf jaar jongere zusje werden we 
regelmatig gedwongen om te knielen en te bidden voor het behang. 
Met tegenzin vertrokken we uiteindelijk in 1955 naar het koude 
Holland. 

EEN ZWART AAPJE
Aangekomen op de Javakade van Amsterdam kreeg ik een label 
om mijn nek met mijn naam en plaats van bestemming. Vol 
verbazing zei ik dat ik dat niet wilde; ik kon zelf toch mijn naam 
vertellen. Ook de volwassenen kregen labels om. Totaal mens-
onterend vond ik dat, beneden alle waardigheid.
We kwamen in Groesbeek terecht, een agrarische omgeving waar 

dialect gesproken werd. We hadden veel bekijks en ik werd overal 
door vriendinnetjes uitgenodigd. Dan werd ik in hun boerderij op 
de deel gezet en kwam de hele familie langs. Ze hadden nog nooit 
zo’n zwart meisje gezien: “Hoe kan dat aapje uit de rimboe zo goed 
ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) spreken?” We kwamen in 
ons vaderland terecht, maar er heerste enorme onwetendheid over 
ons leven in Nederlands-Indië en het hoge niveau van onderwijs 
daar. Voor mij als twaalfjarige was dat een enorme cultuurshock 
en Nederland heeft mij helemaal overvallen. Was dít Nederland?
Gelukkig vond mijn vader een jaar later een baan in Amsterdam 
en een etagewoning, en waren we niet langer de enige repa-
trianten. Inmiddels was mijn moeder door haar trauma’s en angst 
niet meer in staat voor ons te zorgen. Toen ze suïcidaal bleek, 
volgden vele opnames in de toen bekende Valeriuskliniek. Die 
angst en het grote verdriet drukten ook op ons. Ik nam de 
verantwoordelijkheid op mij om voor mijn broer en zusje te 
zorgen. 

SPAGAAT
Thuis was alles Indisch, maar buitenshuis wilde ik zo Nederlands 
mogelijk zijn. Ik wilde me thuis voelen, want we moesten hier 
blijven. Ik leefde letterlijk in twee werelden. Trouwen met mijn 
geliefde was een groot dilemma en heb ik vijf jaar lang uitgesteld 
door schuldgevoel. Ik kon mijn ouders niet in de steek laten. 
Hoewel dit huwelijk niet heeft standgehouden, heb ik jarenlang 
genoten van het leven en mijzelf verder ontwikkeld. Samen met 
mijn ex-man heb ik een bedrijf gestart. Ik deed acquisitie en 
personeelszaken en we maakten zowel zakelijk als privé mooie 
reizen, met alle geneugten van dien. 
Ik had mij zo in de Nederlandse cultuur verdiept dat mijn 
vriendinnen op latere leeftijd zeiden: “Jij bent overgeïntegreerd!” 
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Schilderen werd mijn uitlaatklep. Toch heeft het mij veel positiefs 
gebracht. Door de verantwoordelijkheid die ik jong kreeg, ben ik 
sterk geworden, heb ik mij opengesteld voor nieuwe dingen en 
wilde ik mijzelf ontwikkelen. Je leert keuzes maken en ik denk 
altijd in mogelijkheden: er zijn vele wegen die naar Rome leiden. 
Ook heb ik lange vriendschappen opgebouwd met onder andere 
mijn schildervriendinnen. Ik bridge nu met mijn tennisvriendinnen, 
waarmee ik ook al bijna 35 jaar een trouw clubje vorm.

WEGGERUKT
Op mijn dertigste zijn mijn ouders door een auto-ongeluk 
plotseling uit het leven weggerukt. Opeens was het voorbij: de zorg 
en wanhoop om mijn moeder die het leven niet meer aankon, de 
onverwoestbare sterke band met mijn vader, met wie ik zoveel 
deelde. Ook al vertelde hij nooit over zijn oorlogsverleden, hij was 
een enorm gevoelsmens.
Alles wat na het ongeluk gebeurde, was relatief. Tijdens die 
traumatische periode moest hun woning worden leeggeruimd en 
heb ik spijtig genoeg veel weggegeven aan het Leger des Heils, 
waaronder een kostbaar servies en zilver uit Djokjakarta uit de 
nalatenschap van mijn vaders familie. Op zich hadden zij best veel 
meegenomen uit Indonesië. Zelfs een rotan zitje is apart verscheept.
Het houten kamferkistje is mijn poesaka. Het stond altijd in de 

huiskamer van mijn ouders; het was het middelpunt en staat op 
alle foto’s. Mijn moeder bewaarde er bonnetjes en lijstjes in. Na 
hun overlijden is het nooit meer opengegaan en ik hoop de sleutel 
van het Chinese slotje ooit terug te vinden. Er zijn slechts nog een 
hutkoffer, enkele sieraden en oude foto’s. Verder heb ik enkel mijn 
herinneringen, die ook in dit boek De lange reis van de poesaka 
zullen voortleven.

INDISCHE TREKJES
Ik hoop dat mijn kleinkinderen later hun typisch Indische trekjes 
herkennen en kunnen herleiden tot hun Indische oma! Ze hebben 
veel ‘Indisch’ meegekregen: de bruine ogen, bij hun geboorte de 
bekende blauwe vlek op de billetjes, hun lenigheid door de lange 
spieren en hun ‘regenteentjes’. 
Bij mijn kleindochter Marit herken ik de creatieve kant en bij mijn 
kleinzoon Milan het empathische vermogen. Net als ik denkt hij 
eerst na voordat hij handelt, in de geest van wat mijn ouders ons 
altijd voorhielden: “Voordat je wat zegt, denk dan eerst na hoe het 
bij de ander overkomt!” Net als mijn ouders geniet ik van mijn 
kleinkinderen en zal ik de sieraden aan mijn kleindochter geven. 
Mijn positiviteit, familieverhalen en veerkracht geef ik graag door, 
zodat ook zij iets moois van hun leven maken, ondanks de 
mogelijke tegenslagen die op hun pad komen.
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VERDIEPINGSVRAGEN 

DE HERINNERINGEN AAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
LEVEND HOUDEN

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei 2021 op de Dam in Amsterdam 
hield de 19-jarige Amara van der Elst een spoken-wordvoordracht. Amara 
is kind van een Indische moeder en een Nederlandse vader. Zij haalde net 
als Roxane van Iperen – die eerder in de Nieuwe Kerk sprak – de ‘honder-
den ongehoorde verhalen’ aan. “Waar de een niet weet, kan de ander 
aanvullen”, sprak ze, en concludeerde: “Je hoort de echo in de stilte / niet 
wie harder schreeuwt / maar stiller denkt / niet wie harder schreeuwt / 
maar stil herdenkt.”

waar woorden tekortschieten
raakt de waarheid het hardst
wat gedaan is zouden we liever vergeten
maar niet de lessen die het meebracht
want waar de een niet weet
kan de ander aanvullen
en waar we nooit geweten
is soms het schadelijkst
soms willen we alles maar loslaten
maar wanneer we de handen openvouwen
zien we niet wat we allemaal op ons rug dragen
de rouw zelfs voor onszelf onzichtbaar geworden
de wonden ondichtbaar
want hoe heel je oude pijn met nieuwe woorden?
is het ‘geleden onder’ of ‘gestreden voor’
wanneer twee verhaallijnen door mijn bloed stromen
waar Indo en Nederlander in één lichaam samenkomen
wie is dan de sterkste vechter in de kooi?
ik leerde half en half maken heel mooi
er is gevochten en gevallen voor waar ik nu sta
ogen nog vochtig in dankbaar bestaan
bewust van verleden
wijzer in het heden
de pijn morgen nog steeds niet volledig verdwenen
er zijn wonden onder de huid die niet helen
nog honderden ongehoorde verhalen te delen
je hoort de echo in de stilte
niet wie harder schreeuwt
maar stiller denkt
niet wie harder schreeuwt
maar stil herdenkt

A. Lees de gehele tekst van het gedicht / spoken word.
 Wat bedoelt Amara met de zin ‘ik leerde half en half maken heel mooi’ 

volgens jou? Let hierbij op het woordje ‘heel’. 
B. Voor Amara is de belangrijkste les van de Tweede Wereldoorlog: “Zoek 

verbinding. Hoe kunnen we elkaar ontmoeten, hoe kunnen we elkaar 
steunen? Zoek niet meteen naar de verschillen. Dat denken in kam-
pen, grenzen, lijnen op de kaart: dit heeft geleid tot geweld.”* Wat vind 
jij de belangrijkste les van de Tweede Wereldoorlog? 

C. Nederland staat bekend als een tolerant land. Met tolerant bedoelen 
we verdraagzaam zijn tegenover mensen die anders denken of hande-
len. Niet oordelen als iemand zich anders gedraagt of een andere 
mening heeft. Beantwoord de volgende vragen:

 Hoe ervaar jij dat thuis, op school en in jouw vriendenkring? Denk je 
dat je beïnvloed wordt door de denkwijze van jouw familie en vrien-
den? Vind je het belangrijk om tolerant te zijn?

D. De dichter Amara van der Elst heeft het voornemen om aandacht te 
vragen voor oorlogsslachtoffers waaraan je minder snel denkt. Had jij 
weleens eerder gehoord van de krijgsgevangenen die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog met hellships in Zuidoost-Azië werden vervoerd? Wat 
vind je ervan dat jouw docent dit lespakket heeft gebruikt om meer te 
vertellen over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en met 
name over deze krijgsgevangenen en Japanse zeetransporten?

* Bron: de Volkskrant 4 mei 2021: tinyurl.com/krant

DE WAARDE VAN CULTUUR EN ERFGOED  

In 2005 kwam de Raad van Europa in Faro (Portugal) bij elkaar om te 
praten over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Zij 
sloten een verdrag dat bekend is geworden als het Verdrag van Faro. 
Volgens dit verdrag draait het erfgoed niet per se om historische objecten 
en plaatsen, maar om de mensen die daar betekenis aan geven.

A. In het boek De lange reis van de poesaka. Indische tastbare herinnerin-
gen vertellen zestien personen over hun familiegeschiedenis aan de 
hand van een poesaka, een familiestuk of erfstuk dat lang geleden op 
de boot is meegekomen uit Nederlands-Indië of Indonesië, hun ge-
boorteland of het land waar ze woonden. Hun persoonlijke verhalen 
maken het erfgoed zichtbaar. Schrijf op wat je weet over de poesaka 
waarover je hebt gelezen. 

B. Veel Indische Nederlanders kwamen tijdens de jaren na de beëindi-
ging van de Tweede Wereldoorlog naar Nederland met slechts een 
paar koffers met hun persoonlijke en dierbare spullen. Beantwoord de 
volgende vragen:

 Wat zou jij meenemen in één à twee koffers als je met je familie ge-
dwongen werd Nederland te verlaten? Welk voorwerp zou jou het 
meest aan ‘thuis’ herinneren? Met andere woorden: wat zou jóuw 
poesaka zijn?

C. Huiswerkopdracht: fotografeer een voorwerp bij jou thuis of bij jouw 
grootouders dat voor jou iets over de familie vertelt of waaraan je 
gehecht bent. Vertel hier tijdens de volgende les over. Leg hierbij uit 
waar het voorwerp vandaan komt en waarom het zo belangrijk is voor 
jou of jouw familie.

VRIJHEID EN DEMOCRATIE

In 2020 werd ‘75 jaar Vrijheid’ in Nederland herdacht. Alle middelbare 
scholen in Zuid-Holland ontvingen het lespakket ‘De Tweede Wereldoor-
log in Zuidoost-Azië en de bevrijding in Nederlands-Indië’. In de provincie 
Gelderland werd dit herdacht met het programma ‘Gelderland Herdenkt’, 
waarbij het accent op het verleden lag. Vanaf 2021 tot eind 2023 wordt 
met het programma ‘Vrijheid’ het accent gelegd op het heden en de toe-
komst.

A. Jongeren en veel volwassenen kennen de oorlog enkel door verhalen. 
Voor de meeste jongeren is vrijheid vanzelfsprekend. Beantwoord de 
volgende vragen: 

 Wat betekent vrijheid voor jou? Vind jij vrijheid vanzelfsprekend? Hoe 
vind je het om in een democratisch land op te groeien waar je met 18 
jaar stemrecht hebt? Leg uit waarom.

B. In de provincie Gelderland zijn veel historische plekken, oorlogsbe-
graafplaatsen en monumenten die ons aan de Tweede Wereldoorlog 
herinneren. Op landgoed Bronbeek in Arnhem bevindt zich het monu-
ment voor de slachtoffers van de Japanse zeetransporten – met 181 
scheepsnamen van hellships – die jaarlijks in september tijdens een 
herdenking worden herdacht. Beantwoord de volgende vragen: 

 Stel dat jouw overgrootvader vroeger op een hellship vervoerd zou 
zijn, zou jij dan met jouw grootouders of ouders meegaan naar deze 
herdenking? Heb jij de Dodenherdenking op 4 mei of op 15 augustus, 
tijdens de Nationale Indiëherdenking, weleens gevolgd op de televisie 
en/of ben je weleens op de plek van de herdenking geweest? Vind je 
deze herdenkingen belangrijk? Leg je antwoord uit.

C. Hoe denk jij dat de jongeren van nu over tien jaar de Tweede Wereld-
oorlog herdenken als er straks geen mensen meer leven die die oorlog 
zelf hebben meegemaakt? En is het volgens jou nodig om ver in de 
toekomst te blijven herdenken?

http://tinyurl.com/krant
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LESBRIEF 1: Heiko Roelfsema (pagina 27)

1.   MOBILISATIE
A. 1) Hij had zich vrijwillig aangemeld bij de Stadswacht.
 2) Ze kwamen in een interneringskamp voor vrouwen en kinderen te-

recht.
B. Om orde en rust te garanderen. Bij het KNIL.
C. 1) Voor zijn vrijwillige indiensttreding én het offer dat hij heeft gebracht.
 2) Als voorzitter van de Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zee-

transporten in Zuidoost-Azië 1942-1945.
D. 1) De ramp met de Wilhelm Gustloff. 9.000 mensen verdronken tijdens 

die scheepsramp, 3.400 meer dan de 5.600 bij de ramp met de Junyo 
Maru.

 2) 20 minuten.
 3) Zij hielden zich vast aan sloepen of losgeslagen stukken hout.

2.   HEIKO ROELF ROELFSEMA
A. Het schip werd door twee torpedo’s aan stuurboord getroffen.
B. De meesten konden niet zwemmen en durfden daarom niet van boord te 

springen.
C. 1) Ongeveer 6.500. Ongeveer 2.300.
 2) Padang (Sumatra). 866 mannen.
D. 1) De geallieerden hadden de opdracht gekregen om Japanse vracht-

schepen te vernietigen die zorgden voor de bevoorrading van Indonesië.
 2) Bij vervoer van krijgsgevangenen moest een rood kruis zichtbaar zijn 

op het schip, opdat de geallieerden wisten dat ze dat schip beter met 
rust konden laten.

 3) Drenkelingen hielden zich drijvende en werden opgepikt door Japanse 
korvetten. Zodra je in slaap viel of als je te verzwakt was, gooiden de 
‘Jappen’ je overboord. Ze wilden namelijk alleen gezonde dwangarbeiders.

LESBRIEF 2: Aarnout en Francis Loudon (pagina 33)

1.   JAPANSE BURGERINTERNERINGSKAMPEN – VROUWENKAMPEN
A. 1) De orde en rust handhaven en de bevolking een veilig gevoel geven.
 2) Hij koos ervoor als militair behandeld te worden in plaats van als 

burger in een interneringskamp terecht te komen, want hij dacht als 
krijgsgevangene een betere behandeling van ‘de Jap’ te krijgen. (Redac-
tie: het is niet aan een individu om in een oorlog te kiezen hoe hij/zij 
door de bezetter behandeld dient te worden. Of je wordt krijgsgevange-
ne en dus geschikt voor arbeid óf je wordt geïnterneerd in een burger-
kamp. Voor de Japanse bezetter was iedere man in een uniform een 
potentiële krijgsgevangene.)

B. 1) Zij werden gevangengezet in een wijkkamp in Batavia, dat omringd 
was door een hek en bewaakt werd door Japanners.

 2) Regelmatig waren er huiszoekingen en de vrouwen ruilden bij het hek 
stiekem juwelen en andere kostbaarheden met de plaatselijke bevolking 
tegen voedsel. Ze zijn vier keer verhuisd en hebben in vier kampen 
gewoond.

C. 1) De vrouwen moesten twee keer per dag op appèl verschijnen, om half 
acht ’s ochtends en zeven uur ’s avonds. Er waren verschillende corvee-
ploegen in het kamp, voor de verbouw van groenten, het schoonhouden 
van de goten, maar ook voor het regelen van lijkkisten voor de gestorve-
nen. Allesoverheersend is de jacht op eten, want er is veel te weinig eten.

 2) Er heerste ongerustheid en wanhoop. Maar sommigen bleven onder 
alle omstandigheden optimistisch en positief.

D. 1) Gevangenen moeten eindeloos aantreden voor appèl, ook de zieken, 
in stromende regen of brandende zon. Soms laat hij toe dat wilde dieren 
de vrouwen en kinderen aanvallen. Kleine vergrijpen worden gestraft 
met zware afranselingen. Wie niet goed buigt, kan worden kaalgescho-
ren. Moeders worden gestraft voor wat hun kinderen fout hebben ge-
daan in zijn ogen. Hij houdt dagenlang rantsoenen achter als strafmaat-
regel.

 2) Hij werd maanziek. Zodra het volle maan werd, sloeg hij vreselijk 
door. Hij liet 300 vrouwen zwaar straffen.

2.   HUGO ALEXANDER LOUDON
A. Ze wisten dat op zee overal werd gepatrouilleerd door onderzeeërs, die 

op elk vijandelijk schip schoten. Het lag voor de hand dat zij op zo’n 
enorm vrachtschip bij uitstek een doelwit zouden zijn.

B. Er vonden twee explosies plaats door torpedo’s. Aan dek werd iedereen 
gek van angst. Mensen sprongen in blinde paniek overboord.

C. 1) Meer dan 100.000 krijgsgevangenen.
 2) Dat Hugo, de vader van Aarnout en Francis, eigenlijk eerst aan boord 

van een Japans korvet gehesen was door een oude vriend, Willem Punt, 
maar de Japanse kapitein had al voor de 2e keer gefloten. Voor de Ja-
panners betekende dit stoppen met redden. Loudon bleek één man te 
veel en moest terug in zee en verdween voorgoed in de golven. Om 
anderen te beschermen, sprong hij zelf in zee terug. Aarnout was opge-
lucht omdat hij eindelijk wist wat er met zijn vader was gebeurd. Het 
verhaal was daarmee voor hem compleet. En hij was gepast trots op zijn 
vader. 

D. 1) 15 schepen.
 2) Totaal aan boord: 6.500. Omgekomen: 5.626 gevangenen.
 3) 674 krijgsgevangenen + ongeveer 200 romoesha’s.

LESBRIEF 3: Willem Punt (pagina 41)

1.   DE PAKAN BAROE-SPOORWEG
A. 1) Op 10 mei 1942. Zijn vriend Leen werd in de voortuin opgemerkt door 

een passerende truck met Japanners.
 2) Tijdens hun gevangenschap gaf Hugo Loudon les aan Willem over 

zeerecht.
B. Sumatra.
C. 1) Op de dwarsliggers van de twee stukken spoorlijn.
 2) 26.000.
 3) Op de dag dat de Pakan Baroe-spoorweg op 15 augustus 1945 in 

bedrijf kon worden genomen, capituleerde Japan. Hierdoor is de spoor-
lijn enkel gebruikt voor de afvoer van voormalige krijgsgevangenen.

 4) Omdat de tewerkgestelden al in een slechte conditie verkeerden door-
dat een groot aantal van hen nog onlangs Japanse zeetransporten 
overleefd hadden. Vervolgens dienden zij hard te werken onder erbar-
melijke omstandigheden, zonder enige medische hulp. Deze hulp zou de 
slachtoffers van veel nut geweest zijn, gezien de slechte voeding, ernsti-
ge mishandeling en vele tropische ziektes die er heersten. 

D. 1) 220 kilometer.
 2) 23-09-1944 + 15-08-1945.
 3) 14 kampen.

2.   WILLEM PUNT
A. 1) Eén tot anderhalve kilometer spoorweg per dag.
 2) Hij verpleegde zieken, delfde graven en werkte aan de spoorlijn.
B. 1) 97 jaar.
 2) Hij zorgde dat hij niet onder in het schip terecht kwam. Hij wierp zich 

op als latrinebeheerder, zodat hij aan dek kon blijven. Hij sprong vanaf 
het achterschip overboord en greep zich vast aan een plank.

C. 1) De Junyo Maru werd in 1913 in Schotland gebouwd. Het schip was 123 
meter lang, 16 meter breed en 8,3 meter diep.

 2) Het schip werd uitgerust met extra dekken gemaakt van bamboe en 
verdeeld in kooien met meer bamboe.

 3) Stuurboord. 62 meter.
 4) 15.51 uur. Er zat ¼ minuut tussen de twee treffers (na verloop van 1,5 

resp. 1,75 minuut een treffer).
D. 1) De mannen zaten in het diepst van het schip opeengepakt als sardien-

tjes. De hitte was ondragelijk. Er was niet genoeg eten en drinken. Er 
waren slechts zes hangtoiletten. Er braken ziektes uit aan boord.

 2) Door twee torpedo’s.
 3) Nog geen 20 minuten later.
 4) Open vraag.

LESBRIEF 4: Hans Dornseiffer (pagina 51/*119)

1.   AAN BOORD TIJDENS HET ZEETRANSPORT 
A. Erich verdronk in 1944 in de Golf van Benkoelen tijdens een torpedering. 
B. Golf van Benkoelen bij Sumatra + Japan.
C. 1) 26 dagen. Van 22-10-1943 (Singapore) tot 15-11-1943 (Moji).
 2) Het eten was slecht en de mannen zaten opeengepakt in het ruim. Bij 

torpederingen werd de toegang tot het ruim met een luik afgesloten.
 3) 6 dagen. Van 01-02-1943 (Soerabaja) tot 09-02-1943 (Singapore) . Het 
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was een smerig schip met kolen aan dek. Alles, ook de bemanning, zag 
er zwart en vettig uit.

 4) Japan. Totaal: 22 dagen: Van 02-04-1943 (Singapore) tot 24-04-1943 
(Moji) en 6 overledenen.

D. 1) Zwavelzuur. Dit werd gebruikt voor de productie van kruit.
 2) Met een scheut poeder van een zwaar gesteente in de lagers van de 

machine lukte het een machine plat te leggen. Nee, de sabotage werd 
niet ontdekt en tot het einde van de oorlog konden de Japanners de 
machine niet meer gebruiken.

2.   ERICH DORNSEIFFER
A. 25 jaar.
B. Vrije opdracht. 

LESBRIEF 5: Marion Bloem (pagina 57/*95)

1.   OVERLEVEN IN ZEE NA EEN SCHEEPSRAMP
A. 1) Door zijn strenge stiefvader werd hij gedwongen te tekenen bij het 

KNIL.
 2) Ze werden door de Japanners gevangengenomen.
B. Sumatra + de Golf van Benkoelen.
C. 1) Hij overleefde de scheepsramp met de Junyo Maru omdat hij over-

boord sprong en zich vastklampte aan een drijvende kist. De Japanners 
visten hem uiteindelijk op.

 2) Marions oom dook drenkelingen achterna en heeft er nog vele gered.
D. 1) Om leed te kunnen verwerken moet je eerst erkenning krijgen.
 2) Titel: Vervlochten grenzen. Deze titel slaat op de grenzen tussen Ne-

derland, Indonesië en Nederlands-Indië en ook op de grenzen aan loyali-
teit.

2.   EUGÈNE ALEXANDER BLOEM
A. Hij kon niet zwemmen, maar sprong toch in het water omdat hij zijn 

vaders stem hoorde, die zei dat hij gered zou worden en toen dreef er 
een kist langs.

B. Padang op Sumatra. 
C. 1) Na ongeveer 20 minuten.
 2) 1.626 krijgsgevangenen en ongeveer 4.000 romoesha’s.
 3) Twee.
 4) D.A. Bloem: 54 jaar en H.A. Bloem: 46 jaar.
D. 1) 23. Japan, Thailand en China.
 2) 1.520 krijgsgevangenen en 4.120 romoesha’s. Nee, ze zijn niet hetzelf-

de.

LESBRIEF 6: Nanno Nommensen (pagina 63/*177)

1.   ZEEMANSGRAF
A. 5 jaar.
B. Vanuit Batavia op de Junyo Maru. Padang op Sumatra.
C. 1) Christian Nommensen 1902-1944: Gedenkboek 39.
 2) Open vraag.
 3) Open vraag.
D. 1) 9 maart 1942.
 2) 18 september 1944 van 18.30-18.45 uur.

2.   CHRISTIAN NOMMENSEN
A. Twee oude sloepen en houten raamwerkvlotten. Nee, dit was onvol-

doende.
B. 1) Na de oorlog in het Tjihapit-kamp.
 2) Hij vertelde dat Nanno’s vader tijdens de torpedering toevallig aan 

dek was. Hij had dus overboord kunnen springen. Zowel zijn vader als de 
dominee en pater hebben ervoor gekozen om aan boord te blijven om 
anderen te helpen ontsnappen aan het zinkende schip. Om de drenke-
lingen te helpen hebben ze drijvend materiaal overboord gegooid.

C. 1) Door twee torpedo’s van de onderzeeër HMS Tradewind. Na ongeveer 
20 minuten.

 2) 647 krijgsgevangenen en ongeveer 200 romoesha’s.
 3) Hij is geboren op 21-02-1902, dus hij was 41 jaar. 1.381.
D. 4.320 romoesha’s. Bij de bron van vraag C stond ongeveer 4.200, dus dit 

aantal is iets hoger. 

LESBRIEF 7: Willie Nommensen-Schoorel  
(pagina 63/*177)

1.   DE AANLEG VAN VLIEGVELDEN
A. 1) Vier jonge kinderen. In een wijk in Malang, een kamp in Solo en in 

Ambarawa, kamp 6.
 2) Vanwege ongeregeldheden door de Bersiap. In een hinderlaag van 

Indonesische vrijheidsstrijders.
B. In Thailand. Via het Rode Kruis.
C. 1) 15 dagen.
 2) 19 mannen.
 3) Iedereen was ziek. Er was geen behuizing en er waren geen medicij-

nen.
 4) 380 mannen.
D. 1) De hitte beneden was ondragelijk. Ze kregen weinig eten of drinken. 

Er waren veel zieken. Ze mochten zich niet wassen.
 2) Het schip werd door een Amerikaans vliegtuig beschoten en stond 

gelijk in brand. Het ruim was één grote vlammenzee.
 3) 76 dagen.

2.   DHR. C.W. SCHOOREL
A. Open vraag. De term ‘reisbureau Niptour’ werd tijdens de oorlog door 

Nederlandse krijgsgevangenen gebruikt. Nip is een ander woord voor 
Jap, dat werd gebruikt om de Japanse bezetter mee aan te duiden.

B. Soerabaja, Flores, Batavia, Singapore, Saigon, Cochin China, Cambodja 
+ Bangkok.

C. 1) 6 dagen + 2.530 krijgsgevangenen (Haruyasa Maru).
 2) Nederlands, Engels en Australisch.
 3) Op 6 februari werd het konvooi aangevallen en één vrachtschip zonk. 

Op 7 februari werd een ander vrachtschip getorpedeerd.
D. Het kamp was overvol. De krijgsgevangenen sliepen in de open lucht op 

straat. Zeer slechte hygiëne. Er was een radio aanwezig en er werden 
muziekvoorstellingen georganiseerd.

LESBRIEF 8: Adriaan van Dis (pagina 71/*103)

1.   TRAUMA’S
A. 1) De vader van zijn drie halfzussen had de oorlog niet overleefd. Zijn 

moeder is na de oorlog met zijn vader naar Nederland vertrokken, waar 
Adriaan geboren is.

 2) Een stalen doosje dat de geallieerden hadden uitgedeeld.
B. Op zijn zestiende.
C. 1) Indische duinen.
 2) Omdat hij als kind nooit in staat was met zijn vader te praten, maar 

wel in staat was om als schrijver overdrachtelijk met zijn vader te praten.
D. 1) Kamp Pakan Baroe, Modderlust. Vanwege de leefomstandigheden: 

het terrein was één smeerboel, de bestaande barakken stonden op 
instorten en bij regen was het terrein één modderpoel.

 2) Bij binnenkomst van de eerste groep lag er een grote hoeveelheid 
spoorwegmateriaal op de kade, zoals rails en bielzen voor minstens 200 
kilometer spoorweg. De dag na aankomst moesten de krijgsgevangenen 
beginnen dit materiaal op spoorwegwagons te laden voor transport 
naar het binnenland.

 3) 13 maanden: van 28-07-1944 tot 24-08-1945.

2.   VICTOR JUSTIN MULDER
A. Door twee torpedo’s.
B. Belawan, de havenplaats van Medan (Sumatra). Aankomst in Singapore.
C. 1) Harugiku Maru of Harukiku Maru.
 2) Van Belawan (Medan) naar Pekanbaru. Ze klampten zich urenlang 

vast aan puin puin (red.: lees ‘wrakhout’) en reddingsboten voordat ze 
werden opgehaald door een passerende tanker.

 3) Zij was de enige hond die tijdens de Tweede Wereldoorlog als krijgs-
gevangene werd geregistreerd. Zij ontving dit “voor geweldige moed en 
uithoudingsvermogen in Japanse gevangenenkampen, die hielp het 
moreel onder haar medegevangenen te handhaven en ook voor het 
redden van vele levens door haar intelligentie en waakzaamheid”.

D. 1) 1.174 krijgsgevangenen uit Nederland, Engeland en Australië.
 2) Op 26-06-1944 om 14.00 uur werd het schip, dicht onder de kust 

varend, door twee torpedo’s van de onderzeeboot HMS Truculent tot 
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zinken gebracht. Het schip brak in tweeën en zonk binnen enige minu-
ten. Ja, want in het boekfragment staat 12 minuten.

 3) 178 krijgsgevangenen. 24 jaar: W.J. Bosma, geboren 28-10-1919.

LESBRIEF 9: Nora Valk (pagina 75/*81)

1.   HET INTERNATIONALE RODE KRUIS
A. 1) Ze kreeg dysenterie en de Japanners hielden de medicijnen achter.
 2) Dankzij de namenlijsten van het Rode Kruis werd Nora met haar vader 

in Singapore herenigd.
B. Java + Japan.
C. 1) 128.
 2) Er was bijna niets meer te eten. Iedereen was ziek of verzwakt. Japan-

ners waren zeer gespannen.
 3) 28-04-1944. Tot april 1945.
D. Manilla. Amerika, Engeland en Nederland.

2.   PAUL VALK
A. Het was benauwd. Mensen zaten dicht opeengepakt en vielen flauw.
B. 10 dagen. Ze hadden dysenterie (buikloop) en hadden honger en dorst.
C. 1) 2.213 krijgsgevangenen.
 2) Nagasaki. 10 doden.
D. 1) Winters met strenge vorst en veel sneeuw; hete zomers. Nee, ze had-

den geen warme kleding en geen schoenen.
 2) 80 krijgsgevangenen.
 3) 07-09-1945.

LESBRIEF 10: Erna Smith-Broers (pagina 79/*31)

1.   DWANGARBEID IN JAPAN
A. Bij de Kaderschool te Magelang. Erna was toen 21 jaar.
B. Japan.
C. 1) Eerst met een luxe-trein (vanuit Modji) tot hoog in de bergen; het 

laatste traject was een smal bergspoorbaantje. Kamioka werd tenslotte 
bereikt met een kabelbaan of lopend.

 2) Werken in een loodmijn.
 3) De omstandigheden waren heel slecht: slecht voedsel en geen warme 

kleding. 
 4) 80 krijgsgevangenen.
D. 1) Kamp Kamioka. 

2) 47 jaar. 

2.   LOUIS NAPOLEON BROERS
A. Toen het schip vertrokken was en in noordoostelijke richting voer.
B. Het was winter en erg koud.
C. 1) 9 dagen: van 28-11-1942 tot 07-12-1942.
 2) 2.213 en 10 overleden.
D. Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta.

LESBRIEF 11: Sisca Lapré-van Gestel (pagina 85/*53)

1.   DE BIRMA-SIAM-SPOORWEG
A. Door Sunlight- en Lux-zeep te verkopen. Sisca verkocht zelfgemaakte 

lekkernijen. Haar moeder dreef handel. De baboe en buren hielpen het 
gezin.

B. N.v.t.
C. 1) Nee. De voedselvoorziening was slecht. De aanvoer van groenten, rijst 

en anderen benodigdheden was onregelmatig en ontoereikend. Door-
gaans waren de levensmiddelen bij aankomst al bedorven. Medische 
instrumenten en medicijnen waren nauwelijks voorhanden, waardoor 
de artsen meestal moesten improviseren.

 2) 2.830.
D. 1) Nee. Alleen het deel tot Kanchanaburi werd gebruikt. 

2) 15.000 geallieerden + 150.000 Aziatische dwangarbeiders. Dat komt 
niet overeen met het totaal van 99.044 uit de thematekst. 

2.   LOUIS JAN VAN GESTEL 
A. 5 jaar.

B. Thailand + Bali.
C. 1) 4 dagen (Tacoma Maru 2).
 2) 2.000. Ban Pong in Thailand.
 3) Op 05-02-1943 (met trein 48).
D. 1) Benauwd en angstig. De tekening laat zien hoe dicht ze op elkaar zijn 

gepakt.
 2) Open vraag.

LESBRIEF 12: Familie Tydeman (pagina 91/*65)

1.   CONVENTIE VAN GENÈVE
A. 1) Kameraadschap was voor hem erg belangrijk en zichzelf goed blijven 

verzorgen. En het rotsvaste vertrouwen in de medemens.
 2) Voldoende voedsel en kleding, medische zorg en hygiëne, en het recht 

om correspondentie uit te wisselen en pakjes te ontvangen.
B. Myanmar (het vroegere Birma) + Rangoon.
C. Nee, Japan hield zich niet aan het Verdrag van Genève. De krijgsgevan-

genen kregen onvoldoende eten, medische zorg of hygiëne. De trans-
portschepen werden in veel gevallen niet voorzien van een rood kruis.

D. 1) De geallieerden wisten niet dat de krijgsgevangenen samengeperst 
zaten in Japanse schepen die niet waren gemerkt met het Rode Kruis-
teken.

 2) Het lot van de krijgsgevangenen onder de Japanners is veel zwaarder 
geweest dan onder nazi-Duitsland. Van de militairen uit Nederlands- 
Indië is bijna 20% gestorven. Van de Engelse en Amerikaanse militairen 
is zelfs een kwart omgekomen. Ter vergelijking: in Europa stierf 3% van 
de Nederlandse krijgsgevangenen en 4% van de Britten en Amerikanen.

2.   FRANS WILLY TYDEMAN
A. Het schip dat voor hen uitvoer werd door Amerikaanse vliegtuigen 

gebombardeerd. 
B. Dysenterie (buikloop).
C. 1) 401 + 16-10-1942.
 2) 7 dagen.
 3) Het schip werd tijdens een luchtaanval tot zinken gebracht. 32.
D. 1) Een reddingsvest. 30 uur.
 2) Het schip werd bij het achterdek getroffen. Luitenant Smits droeg 

iedereen op zijn reddingsvest altijd bij zich te houden. Degenen die niet 
het water in durfden, heeft hij van boord geduwd.

 3) Binnen 3 kwartier.

LESBRIEF 13: Stien Boermeester-Zwart  
(pagina 97/*133)

1.   ROOTSREIZEN
A. Een vrouwenkamp in Singapore. De Bersiap brak uit en ze waren bang 

dat de nationalisten hun huis zouden bombarderen of dat ze zouden 
worden opgepakt.

B. 1) Zijn eerste huwelijk had de jaren van krijgsgevangenschap tijdens de 
oorlog niet overleefd. De Birma-Siam-spoorweg had flinke littekens bij 
hem achtergelaten.

 2. Nee, hij heeft hier nooit meer over gesproken. In 1990 gingen Glenn en 
Frans op pelgrimsreis naar Java.

C. 1) 1,5 miljoen is ongeveer 8,6% en 2 miljoen ongeveer 11,4%.
 2) Open vraag.
D. 1) Bridge on the River Kwai. 
 2) Op deze begraafplaats zijn 6.289 krijgsgevangenen begraven.
 3) Door het licht dat ’s avonds afkomstig was van lichtfakkels van bam-

boe en het onmenselijke werk in dat lichtschijnsel. Dat werd gezien als 
de hel.

2.   GEORGE BOERMEESTER
A. Er was niets: geen machines of vrachtauto’s of ander groot materieel. 
B. Myanmar (het vroegere Birma) + Thailand (het vroegere Siam).
C. Java POW Camp, No. 1 Branch camp of Java POW Camp; Thai POW 

Camp, No. 2 Branch camp of Thai Pow camp. Hij zat in Thailand kamp II.
D. 1) 4 dagen. 2.000 krijgsgevangenen.
 2) 8 dagen. Rangoon in Myanmar.
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LESBRIEF 14: Richard en Désirée de Vries  
(pagina 103/*139)

1.   FRIENDLY FIRE
A. 1) Op Ambon.
 2. Hij was naar zijn oma en tantes op Java gestuurd om de lagere school 

te doorlopen.
B. Banda + Ambon.
C. 1) De kapel op het ereveld te Loenen, waar de herdenkingsplaquette van 

de zeetransporten zich bevindt, bleek te klein voor de herdenking van de 
slachtoffers van alle hellships. Daarom zijn initiatieven ontwikkeld om 
op Landgoed Bronbeek het monument ‘Japanse Zeetransporten’ op te 
richten.

 2) Haar vader heeft de torpedering van de Junyo Maru meegemaakt en 
overleefd, maar er altijd over gezwegen.

 3) 5%.
 4) ruim 22.000.
D. 1) 27 vrouwen.  

2) Ambon: Bethanië-kerk. 

2.   FAMILIE DE VRIES
A. Drie: één op 12-02-1943 bij kamp Tantoei + twee bombardementen in 

Kampili in juli 1945.
B. Van Ambon naar Celebes (Makassar).
C. 1) 4 dagen.
 2) 450. Ja iedereen heeft het overleefd.
D. 1) 47 burgers. De Japanse nationaliteit. 
 2) Het schip werd door Amerikaanse bommenwerpers aangevallen bij 

het schiereiland Bataän en zonk. 1.341 krijgsgevangenen wisten zwem-
mend de kust te bereiken en 278 kwamen er om.

LESBRIEF 15: Jim van Lawick van Pabst (pagina 
109/*163)

1.   DE BEVRIJDING IN JAPAN
A. 1) Omdat hij er anders uitzag als Indo-Europeaan. Als hij opgepakt werd, 

zou hij in een jongenskamp terechtkomen. En na de oorlog kon hij door 
Indonesische nationalisten vermoord worden.

 2) Dat hij was omgekomen tijdens dwangarbeid aan de Birma-Siam-
        spoorweg.
B. De masten van gezonken schepen.
C. 1) Zwaar bombardement op Osaka en totale ontruiming van het kamp.
 2) 10-09-1945.
D. 1) Open vraag.
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 2) Eet niet te veel. Gebruik niet te veel medicijnen. Door honger en pijn 
zou men wel geneigd kunnen zijn om te veel te eten of te veel medicij-
nen te gebruiken, wat juist slecht voor de gezondheid zou zijn of zelfs 
dodelijk.

2.   HENRI CARL VAN LAWICK VAN PABST
A. De angst voor torpederingen (of bombardementen) en hoe ze uit het 

ruim konden komen. 
B. Er zijn dagboekaantekeningen, foto’s en brieven overgebleven. En in 

archieven en musea.
C. 1) 35 of 38 dagen. Van 04-07-1944 tot 10 of 13-08-1944. 609 krijgsgevan-

genen.
 2) Het konvooi werd aangevallen door de onderzeeboot Barbel; enige 

escorteschepen werden getorpedeerd, maar de Hakushika Maru bleef 
ongedeerd.

D. 1) Het konvooi vertrok in noordelijke richting. Kort daarna, nog voor de 
kust van Bataän, werd het konvooi aangevallen door Amerikaanse  
bommenwerpers. De Hofuku Maru kreeg twee ‘near misses’ en twee 
voltreffers, waardoor het schip binnen 2 minuten zonk.

 2) Ongeveer 3 weken.
 3) Dit schip werd de volgende dag vanuit de lucht aangevallen en tot 

zinken gebracht.

LESBRIEF 16: Yvonne Roqué (pagina 117/*77)

1.   DOORGANGSKAMP CHANGI IN SINGAPORE
A. Door haar familiesieraden te verkopen.
B. In kamp Changi in Singapore.
C. 1) 3 dagen.
 2) 1.080 krijgsgevangenen.
 3) 1.513 Javaanse romoesha’s. 1.239 doden.
D. 1) Majoor, luitenant, generaal-majoor, (politie)officier en sergeant.
 2) Open vraag.

2.   CASPER EDUARD ROQUÉ
A. Er was grote ongelijkheid onder de slachtoffers van de Japanse zeetrans-

porten. Van de Aziatische dwangarbeiders, de romoesha’s, zijn er geen 
interneringskaarten en naamlijsten bijgehouden.

B. Het eilandje Poeloe Damar, vlak voor de kust van Singapore.
C. Ongeveer 200.000.
D. Hij zei: “Als ik duizenden moet opofferen om miljoenen te redden, dan 

zal ik dat doen. Als leider van dit land kan ik mij de luxe van gevoeligheid 
niet veroorloven.”
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EXCURSIE- EN ONDERWIJSTIPS

Museum Bronbeek in Arnhem
Het museum van het koloniale verleden biedt een vaste tentoonstelling en wisselende expo-
sities. Centraal staat de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) 
en zijn tegenstanders. Op het landgoed Bronbeek bevinden zich diverse monumenten om  
de slachtoffers van de Japanse bezetting te herdenken. 
https://tiny.one/bezoek
www.museumbronbeek.nl

Museum Sophiahof – Van Indië tot nu in Den Haag
Biedt met wisselende exposities, bibliotheek, kenniscentrum en de website ‘30 dagen op zee’ 
informatie over het koloniale verleden, de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie en de 
migratiegeschiedenis en cultuur van mensen met wortels in Nederlands-Indië. Ook beschikt 
het inpandige Moluks Historisch Museum over een studiezaal/kenniscentrum.
www.museumsophiahof.nl

Lespakket De Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië 1942-1945 en de  
Onafhankelijkheidsstrijd 1945-1949
In het kader van het themajaar 75 jaar Vrijheid realiseerde Simone Berger in 2020 een 
lespakket voor middelbare scholieren in Zuid-Holland met een jubileumuitgave van De 
lange reis van de Poesaka, een uitgebreid inspiratieboek voor docenten, een bijlagenpakket 
met zes lesbrieven en een documentaire in samenwerking met Armando Ello, waarin zes 
ooggetuigen over de diverse periodes voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vertellen. 
Bekijk de documentaire via ‘IDFA’: https://tiny.one/idfadoc, inclusief bestellen lespakket. 
Bekijk de trailer: https://tiny.one/poesaka
Los lespakket via: https://lmpublishers.nl

Lespakket De Terugkeer 
Dit lespakket is door het Indisch Herinneringscentrum gerealiseerd voor scholieren in het 
voortgezet onderwijs. De educatieve strip De Terugkeer vertelt het hele verhaal van Neder-
lands-Indië, maakt onderdeel uit van het lespakket en is ook los te bestellen.
https://tiny.one/terugkeer

Lespakket Klanken van Oorsprong
Het educatiepakket ‘Klanken van Oorsprong’ is gratis beschikbaar voor docenten geschiede-
nis, Nederlands en muziek van middelbare scholen. Regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helm-
rich toont in ‘Klanken van Oorsprong’ het verhaal van diverse muzikanten met een Neder-
lands-Indische achtergrond. Samen met meer dan 350.000 andere Indische Nederlanders 
moesten zij tussen 1945 en 1962 gedwongen terug naar hun oorspronkelijke vaderland: 
Nederland. Bij het educatieproject hoort een korte versie van de documentaire.
https://klankenvanoorsprong.nl/educatie/

Stripboek Rampokan – Vrije Vlucht
Het stripboek Rampokan (coll. Vrije Vlucht, Dupuis 2018) van striptekenaar en illustrator 
Peter van Dongen, zoon van een Nederlandse vader en Chinees-Indische moeder, weet als 
geen ander de sfeer van het land en zijn vergeten geschiedenis in een indrukwekkend beeld-
verhaal om te zetten. Het betreft de periode 1946-1950.

Stichting Gastdocenten WOII Werkgroep Zuidoost-Azië
De doelstelling van de werkgroep is het geven van voorlichting aan jongeren over de  
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-tijd in het voormalige  
Nederlands-Indië. 
www.gastdocenten.com

Landelijk Steunpunt Gastsprekers
Gastsprekers van het Landelijk Steunpunt WOII-Heden vertellen elk hun persoonlijke 
verhaal over o.a. de Tweede Wereldoorlog.
www.steunpuntgastsprekers.nl

Nationaal Archief in Den Haag
Rondleiding op aanvraag, aanvullend lesmateriaal en werken met originele en digitale 
bronnen.
https://tiny.one/opmaat
https://tiny.one/overindo

mailto:info@lmpublishers.nl
http://www.lmpublishers.nl
http://www.simoneberger.nl
http://www.shsjz.nl
http://www.shsjz.nl
http://www.brittannica.com
http://www.powresearch.jp
http://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl
http://coll.nr
http://coll.nr
http://www.shellylapre.nl
https://tiny.one/bezoek
http://www.museumbronbeek.nl
http://www.museumsophiahof.nl
https://tiny.one/idfadoc
https://tiny.one/poesaka
https://lmpublishers.nl
https://tiny.one/terugkeer
https://klankenvanoorsprong.nl/educatie/
http://www.gastdocenten.com
http://www.steunpuntgastsprekers.nl
https://tiny.one/opmaat
https://tiny.one/overindo

