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            HERINNERINGEN AAN MIJN KAMPLEVEN 
IN ”AMBARAWA  6”,  “DJOEN ENG”  IN SALATIGA,  

HET  “1e BATAILLON (TJIKOEDAPATEUH)”  EN HET “15E BATAILLON”  TE BANDOENG 

en het ”Militair Hospitaal” te Tjimahi. 

DE OORLOG WAS EIND 1941 UITGEBROKEN IN ONS INDIË EN 

WIJ HADDEN NET DE SLAG OP DE JAVA-ZEE, 27 FEBRUARI 1942, 
DE DAG NA MIJN 15E VERJAARDAG, ACHTER DE RUG EN 

VERLOREN. GERUCHTEN WAREN ER VELE, MAAR NIETS WEES 
ER OP DAT DE JAPPEN ER AL ECHT AAN KWAMEN. 

 

 
 
Op die 27e Februari begonnen toch alvast de eerste vernielingsacties in 
Semarang, die voorbereid waren; de aanwezige benzinevoorraden werden in 
brand gestoken, springladingen aangebracht en de startbanen op het vlieg-
veld al opgeblazen; de vijand zou nu wel ook gauw komen dacht men, maar 
dat bleek nog niet het geval te zijn. Mijn vader, die op het Gouverneurs-
kantoor te Semarang als Referendaris bij het Binnenlands Bestuur  werkte, 
was als Stadswachter al eerder opgeroepen en was met zijn manschappen 
ergens in Semarang of omstreken gestationeerd. Wij wisten niet waar hij 
zich bevond.  

 
 
 
 
                                                                           
Stadswachters van Semarang. 
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Later bleek dat de Stadswacht van Semarang eerst naar Salatiga was 
overgebracht om de z.g. strategische Kebonan-stelling (tussen Oengaran en 
Bawèn) te helpen verdedigen tegen de Japanners, die men daar verwachtte.  
 
In de nacht van 1 op 2 Maart werd door generaal Cox de Stadswacht in haast 
weer naar Semarang gedirigeeerd om de daar ontstane paniek en opstand te  
helpen oplossen, herstel van orde en het beëindigen van de plunderingen te 
bewerkstelligen. Een deel van de Stadswacht vertrok al snel daarna weer 
terug naar het Zuiden, maar op 3 Maart werd duidelijk dat de Japanse 
opmars niet via Semarang zou gaan lopen en de Bawèn-lijn dus geen waarde 
meer had en dus werd de Stadswacht definitief teruggetrokken op Semarang 
tot de capitulatie. 

* 

Deze Stadswacht, opgericht in 1940 was een hulpcorps van het KNIL en 

bestond uit vrijwilligers zowel als dienstplichtigen en moest de politie 
assisteren bij handhaving van de openbare orde en in geval van een 
daadwerkelijke oorlogssituatie, dus dat was nu net het geval !  
Daar de KNIL-eenheden uit Semarang en omstreken al op 22 en 23 Februari 
naar Bandoeng waren verplaatst, was Semarang als het ware een “open 
stad” geworden, bewaakt door de Landstorm en een gedeelte door de 
Stadswacht, die daar eigenlijk niet op voorbereid was. Gelukkig lieten de 
Japanners aanvankelijk Semarang “links liggen”.  

* 
Wij woonden in Poedak Pajoeng  (heuvel gelijkend op een parapluie),         
20 kilometer ten zuiden van Semarang vlak boven het plaatsje Oengaran. 
 

                                                                       
 

 
Na geruchten in de 
vroege ochtend van 
Zondag 1 Maart, dat de 
Jappen na nachtelijke 
landingen bij Rembang, 
in aantocht waren, brak 
er er een algemene 
paniek uit. Zware 
explosies en dikke, 
zwarte rookwolken, maar 
niet alleen in het 
noorden, maar ook in 

andere richtingen, waar ook vele ondernemingen in brand werden gestoken 
om de producten van die ondernemingen niet in handen van de Japanners te 
laten vallen.  
De tactiek van de verschroeide aarde was begonnen.   

* 
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De afvoer- en vernielingscorpsen, die hun werk in Semarang er op hadden 
zitten door in de haven maar ook in de stad alle 
belangrijke installaties, bruggen, “strategische “ 
bedrijven, gebouwen met belangrijke goederen en 
zelfs voedselvoorraden te vernietigen, vluchtten 
daarna, veelal met hun gezinnen in grote haast 
zuidwaarts, richting Salatiga en Magelang en verder 
weg, daarbij konfiskeerden zij veelal voertuigen van 
andere vluchtelingen, maar erger was, dat niet alleen 
zij , maar ook het voltallige bestuursapparaat, de 
politie, militaire en paramilitaire eenheden de stad 
verlieten en zo probeerden het vege lijf te redden.  
 

    Uittocht uit Semarang 
 

Semarang was een spookstad geworden! Alle gezag  was verdwenen.  
De gevangenissen waren zelfs geopend, waardoor de gevangenen overal 
heen zwermden en hun wraakgevoelens konden botvieren in rampok-
partijen, brandstichting, plundering, maar ook het vermoorden van vele 
onschuldige mensen.  

* 

Dagenlang stroomde een lange rij mensen langs de grote weg van 

Semarang richting Magelang langs ons huis.  
Wij hadden ons aan de weg geposteerd met teilen water en allerlei 
klaargemaakte limonades en meestal wat eetbaars voor al die mensen, 
lopend, strompelend, fietsend, met auto’s of wat daar voor door moest gaan, 
grobaks en allerlei ander geïmproviseerd vervoer. Dit was voor het eerst dat 
wij dit meemaakten, dus het is begrijpelijk wat een indruk het allemaal op 
ons maakte. Ik herinner me een klein koffertje dat van een vrachtauto vlak 
bij ons huis viel; er zaten wat kledingstukken in, kennelijk inderhaast 
bijelkaar gegrist en er in gepropt, maar nu verloren voor de eigenaar.                                              

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

Ons huis “Huize De Horst”, Poedak Pajoeng 32 

 
Mijn moeder, ikzelf, net 15 jaar geworden, mijn broers Frans (13 jaar), Dick 
(12 jaar), mijn zus Marijke (10 jaar) en de twee jongste broers Tom (9 jaar) 



 4

en Huub (7 jaar) woonden in dit huis “De Horst”, Poedak Pajoeng 32, 
vallend onder Oengaran. Mijn oudste broer  Jaap (17 jaar) volgde de school  
in Malang  (Oost-Java) en woonde intern op de Fraterschool aan de Tjelaket 
aldaar.  

* 
Enkele dagen later werd het voor ons ook  spannend, want wij kregen 
bericht vanuit Oengaran dat wij binnen een aantal uren ons huis hadden te 
verlaten en moesten evacueren. De brug vlak vóór Oengaran zou worden 
opgeblazen om zodoende de te verwachten komst van de Japanners te 
vertragen. Mijn moeder belde onze pastoor Polman in Oengaran op om te 

vragen hoe de evacuatie zou gaan verlopen, 
maar de organisatie van alles liep niet vlot, zeg 
maar liever chaotisch, zodat wij uren lang gepakt 
en gezakt klaar zaten te wachten, ieder van ons 
met een door moeder gemaakte tas van kakistof  
(de stof van de kré van ons platje) waar zij ook 
nog een jurk en wat broeken van had gemaakt, 
elke tas gevuld met het hoogst nodige.                                               

 
* 

 

Plots kwam daar een onverwachte oplossing voor ons 

probleem. Wat gebeurde, een auto kwam ons erf oprijden 
en stopte voor de deur. Eruit stapte een man die verbaasd naar dit tafereel 
keek van een stelletje wanhopige mensen die hem verdwaasd aanstaarden. 
Hij vertelde een goede kennis te zijn van vader, ook werkzaam bij het 
Binnenlands Bestuur.  
Hij was de laatste tijd werkzaam in het zuiden van Midden-Java, maar na de 
laatste berichten vanuit Semarang besloot hij daar poolshoogte te gaan 
nemen. Langs ons huis komend kwam het idee bij hem op hier aan te gaan 
om mijn vader te spreken, niet wetend dat hij voor ons de redder in de nood 
zou worden. Hij handelde dan ook direct. Belde een  vriend van hem op, de 
Heer Wijnschenk Dom, directeur van een koffie-, cacao-, pala- en 
rubberonderneming in de bergen, “Djati Roengo”, tot 1927 eigendom van de 
bekende familie Mac Gillavry.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   Vooraanzicht van Djati Roenggo               Luchtfoto van Djati Roenggo. 
                                                                                                     Midden voor links: Huis met bijgebouwen. 

                                                                                                         Rechts: Garage en stallen.  
                                                                                                        Daarboven het etablissement. 
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Of hij een vrouw met 5 kinderen kon opnemen, en legde hem de toestand 
uit. Natuurlijk was alles oké en zo werden wij met Baboe Ran, onze hulp en 
toeverlaat, in enkele ritten met zijn auto naar de onderneming gebracht. Op 
deze onderneming waren ook alle voorraden aan cacao en koffie in de 
loodsen vernietigd en verbrand, dus het stonk er echt wel !   
Het viel niet mee hier een tijdje te bivakkeren, maar voor ons jongens waren 
er toch wel spannende dingen te beleven, zoals het mogen zwemmen in de 
bassins, waar anders de koffie in werd gewassen en nu niet gebruikt werden. 
Ook de wandelingen op de uitgestrekte terreinen met de “baas” en zijn 
mooie honden herinner ik me, met de nodige uitleg.                   

* 

Na enkele dagen kwam daar plots bericht van mijn vader. Vlak voor de 

komst van de Japanners werden de Stadswachters naar huis gezonden nadat 
de Stadswacht was opgeheven. Daartoe werden alle uniformen verbrand en 
tevens alle bescheiden. Alleen de wapens behielden ze om hun taak, de orde 
handhaven, nog uit te kunnen voeren. De Stadswacht was tenslotte geen 
militaire eenheid maar een burgerwacht, wel met een semi-militaire 
opleiding. Thuisgekomen vond hij alleen de bediendes, die het huis 
bewaakten. Zij konden hem vertellen waar wij heen waren. Omdat 
inmiddels door het leger was besloten de bewuste brug bij Oengaran niet op 
te blazen, konden wij weer terug naar ons huis. Mijn vader heeft ons toen 
met de auto van zijn baas, de heer Eradus, in enkele ritten teruggehaald. Bij 
een van de laatste ritten gebeurde er iets wat mij altijd is bijgebleven. Dan 
moet ik eerst iets uitleggen. Met het oog op de eventuele komst van de 
Japanners was ieder  verplicht een schuilloopgraaf in zijn tuin aan te leggen, 
dus wij hadden ook zo’n loopgraaf, een langwerpige kuil met een soort 
afdekking van latten met palmbladeren. Maar door grote vochtigheid was 
deze niet te gebruiken. Vaak stond de loopgraaf onder water en bovendien 
stikte het er van de insecten, vooral muggen en de nodige schorpioenen. 
Daarom had mijn vader in onze Spenkamer (voorraadkamer) door een 
Chinese timmerman uit Semarang van stevige balken “een kamer in de 
kamer” laten maken met een verlaagd plafond, ook van dikke balken.  

* 
Op dit plafond was een flinke laag grind gestort en tegen de buitenmuren 
van de kamer bevonden zich stevige kisten gevuld met grind. In deze ruimte 
moesten wij bij luchtalarm de tijd doorbrengen, de radio stond hier ook. 
Boven op het grind van het plafond had mijn vader extra voorraden 
aangelegd zoals bussen rijst, suiker, goela djawa en allerlei etenswaren in 
blik. Een goede vriend van ons, Loekie Evers, had thuis ook veel voorraden 
aangelegd, maar kwam blijkbaar ruimte tekort, zodat hij mijn vader vroeg of 
hij een hoeveelheid van zijn voorraad niet bij ons kon onderbrengen. Dat 
gebeurde. Maar toen wij naar die onderneming werden gereden namen wij 
ook een grote plunjezak vol met etensblikjes mee, de meeste van Ome 
Loekie, zoals hij door ons werd genoemd. Doordat wij op de onderneming 
zo goed waren opgevangen hoefden wij niets van onze voorraden te 
gebruiken.  
 
 



 6

Toen mijn vader ons dus terughaalde en op een van de laatste ritten die 
bewuste plunjezak uitlaadde bij onze garage en langs de kant gedeponeerd  
had, reed hij bij het keren van de auto vol tegen de plunjezak op, waardoor 
vele blikjes behoorlijk werden beschadigd, enkele moesten direct worden 
geconsumeerd. Dit was natuurlijk niet het ergste, maar hoe dit aan Ome 
Loekie uitgelegd? Later bleek dat hij het wel niet zo leuk vond, maar het was 
niet anders.    

* 
Vermeldenswaard hier is dat de Chinese timmerman door de oorlogs-
omstandigheden niet kon worden betaald. Dit was niets voor mijn vader. 
Toen hij na de oorlog eind 1947 weer naar Indië terugging tot na de 
overdracht in 1950, zocht hij de timmerman in Semarang op, vond hem en 
voldeed de schuld. Wij kunnen enigszins de gevoelens van de timmerman 
toen aanvoelen, want dit was het laatste waar de goede man aan dacht, 
denken wij zo.                                         *        

 
 

Een paar dagen na 7 Maart kwamen inderdaad de Japanse 

stoottroepen vanuit Semarang langs rijden. Ik hoor onze kokkie nog zeggen 
toen wij dat alles stonden aan te kijken: “Kaja keteh!” (Net apen).  Nou zien 
stoottroepers er sowieso nooit op z’n mooist uit met die vieze groene 
pakken, maar de Japanners zijn nogal klein van stuk en hadden van die 
gekke petjes op met van die flappen opzij en achter. Als camouflage hadden 
ze ook veel takken op de vrachtwagens, vandaar die opmerking van onze 
kokkie. Vóór de oorlog waren er  al veel Japanners  in Indië. Wij hadden 
bijvoorbeeld een Japanse kapper in Semarang, maar het waren niet alleen 
kappers; in vele beroepen kwam je ze tegen. Wat wel opviel de laatste jaren 
waren de toeristen, die overal met hun fototoestellen opdoken, op de gekste 
plekken. Dat was natuurlijk ook niet voor niets, maar een soort spionage. 
Achteraf bleken overal de Japanners terug te komen op de plekken waar zij 
eerder waren geweest, maar nu als militair.  
Slim gespeeld dus.                                                                          

* 
Met de echte komst van de hoofdtroepen werd de spanning bij de bevolking 
groter. Wij moesten een Japanse vlag maken wat natuurlijk niet zo moeilijk 
was, een stuk laken en daar een rode bol op getekend of genaaid.  
De Nederlandse vlag die wij nog hadden, naaide mijn moeder in een stevige 
kussensloop. Deze hebben de Japanners gedurende de hele oorlog met al 
z’n razzia’s niet ontdekt, daar hadden wij wel mazzel mee want bij ont-
dekking konden de naarste dingen gebeuren. 
Helaas moest mijn vader zich al vlug daarna melden bij de Japanners met de 
hele voormalige Stadswacht. Wat was gebeurd ? De officieren van de Stads-
wacht werden opgepikt door de Jappen, maar de commandant had zijn 
uniform niet  verbrand en kwam doodleuk in vol ornaat opdraven, dus dat 
was “foute boel” !  Zij kwamen terecht in de gevangenis Djoernatan. Van 
daaruit  moesten zij herstelwerkzaamheden verrichten voor de Jappen aan 
het vernielde vliegveld Kalibanteng .                                                                                    
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Daar heeft mijn moeder hem nog wel enkele malen kunnen spreken aan de 
kawat (omheining), en hem wat eten en wat spulletjes kunnen aanreiken,  
terwijl onze kebon hem daar ook een paar keer iets kon brengen.  

* 
Dit heeft niet lang geduurd, want de mannen in dit kamp werden al gauw 
afgevoerd, wij wisten toen niet waarheen. Later bleek dat ze via Soerabaja 
naar Batavia werden gebracht en van daaruit per schip via Singapore 
(verschillende kampen aldaar) in Thailand terechtkwamen, waar zij aan de 
beruchte Birmaspoorlijn hebben moeten werken (met de beroemde brug 
over de “River Kwai” ! ). 

* 
De druk op de mensen werd steeds groter, de geruchtenmachine kwam op 
gang en maakte ieder onzeker.   

Broer Dick kreeg een middenoorontsteking        
en moest behandeld worden. Met veel 
moeite kon mijn moeder met de dogkar, die 
de kinderen anders elke dag naar hun 
school in Oengaran reed, naar het 
ziekenhuis in Semarang gaan. Ander 
vervoer was er niet. Wij waren blij dat ze 
zonder moeilijkheden terugkwamen.                                                                                                            

                                * 
 
                                            
 
      Wapen Leiden 
 
 
 
 
 
                                             Foto van het Leidse Stadhuis. 
                                                                                          

De “Leidse dag” brak aan, in zowat begin April denk ik. Zo noem ik deze 

merkwaardige dag bij mezelf. In de loop van de ochtend stapten er ineens 
drie Japanse officieren ons erf op in hun imponerende uniformen met 
zwaarden aan hun riemen bungelend. Mijn moeder en wij schrokken 
geweldig want wij wisten niet wat er zou gebeuren. Gelukkig sprak een van 
hen Engels, zodat hij mijn moeder duidelijk kon maken wat zij wensten.  
De andere officieren brachten alleen maar wartaal uit voor ons gehoor. Hij 
vertelde dat zij hun bivak even verderop richting Semarang in een huis 
hadden opgeslagen maar nog geen mogelijkheid hadden om te koken.                                   
Deze richting oplopend hadden zij ons huis uitgekozen om aan een maaltje 
te komen. Zo simpel lag dat  blijkbaar voor hen. De schrik  was voor ons 
enigszins over maar de toestand bleef gespannen. Moeder gaf de kokkie 
opdracht iets voor hen te maken, maar zo makkelijk kwamen wij er niet van 
af.  
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Zij liepen met mijn moeder mee naar de keuken waar zij precies wilden 
zien wat onze kokkie ging klaarmaken. Dus behoorlijk wantrouwig bleven 
ze wel. Merkwaardigerwijs verdween die achterdocht bij de Engels-
sprekende officier, want wat gebeurde er?  
Toen de drie mannen in onze eetkamer kwamen viel het oog van de 
Engelssprekende officier op een foto aan de muur. Het was een foto van de 
toren van het stadhuis van Leiden. Mijn moeder is geboren in Leiden dus 
het was voor ons niet vreemd deze afbeelding. Maar voor deze officier bracht 
het een schok teweeg. Wat bleek. De man vertelde dat hij in Leiden had 
gestudeerd en meteen deze foto had herkend, dus moest mijn moeder hem 
uitleggen hoe dat in mekaar stak.  
Dat deed zij zo goed mogelijk. De sfeer werd hierdoor ook wat rustiger. Zij 
gingen zich met onze handelingen bemoeien, zoals de radio, die een van ons 
op een Nederlandstalige zender had afgesteld. Neen, die moest nodig op 
een Japanse zender komen ! Een van mijn broertjes was buiten aan het 
vliegeren, maar een van de Japanners kwam al gauw naar buiten, om met 
zijn Japanse keelklanken duidelijk te maken hoe ze dat in Japan deden. De 
vliegers daar in hun verre land werden heel anders opgetuigd. Dat wisten wij 
dus ook al weer. Op het bureau van mijn vader in zijn kantoorkamer zag 
onze Engelsman, zullen we maar zeggen, een mooie kris liggen welke hem 
wel erg aanstond. Die heeft mijn moeder hem toen maar gegeven. Het eten 
en het verdere verblijf van het driemanschap is verder goed verlopen, maar 
wij waren echt opgelucht toen zij weer waren vertrokken. Wij hebben verder 
nooit meer van ze gehoord. Wie had kunnen vermoeden wat een simpele 
foto teweeg kon brengen? 

* 

Geruchten waarden reeds rond. Er waren in die chaotische dagen veel 

gevangenen uit gevangenissen losgelaten en ontsnapt, die nu al 
rampokkend en moordend rondzwierven en het vooral hadden gemunt op 
de blanke bewoners, waarvan de meeste mannen weg waren. In onze buurt 
werd men ook al angstiger en na overleg besloten wij gezamenlijk om een 
soort wacht in te stellen. Wij huurden een Madoerese djaga malam 
(nachtwaker) met een flinke herdershond. Hij was een flinke grote man, dus 
hij zag er echt wel vervaarlijk uit. Overdag liep hij bij onze huizen rond en 
sliep dan enkele uren, of ging naar zijn huis in een desa in de buurt. De hele 
nacht moest hij dan wel paraat zijn. Onze nachtpost werd ingesteld bij onze 
overbuur, de heer Gratama, een oudere gepensioneerde man, die daar alleen 
met zijn vrouw woonde. Hij had als enige in de buurt een geweer, weliswaar 
een oude buks, maar beter dit dan niks. Ik als oudste jongen moest daar dan 
ook zijn om samen met hem de post te bemannen. We hadden een stuk rail, 
oranje geverfd, opgehangen om bij onraad hierop te gaan meppen als 
alarmmelding. Ondertussen maakte onze djaga zijn rondjes.                                                            
Het waren zenuwslopende, donkere nachten en gelukkig is er nooit wat 
gebeurd. Achteraf besef ik wel dat wij tegen eventuele bendes weinig kans 
hadden gehad. 

* 
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Onze djongos was niet te vertrouwen. Helaas, hij ging naar geheime 

politieke bijeenkomsten (was Nationalist) in de desa in de buurt. Zijn 
vrouw, onze trouwe Baboe Ran, die leefde voor ons, leed daar wel onder. In 
het verleden was er al iets gebeurd wat een beetje geheimzinnig was. Wij 
verdachten hem toen van diefstal van tafelzilver toen mijn ouders eind 
October 1940 met onze doodzieke Anneke naar Amerika waren.  
Wij woonden toentertijd in Semarang op de Gergadji toen op een dag in Juni 
1940, onze Anneke, 14 jaar oud en op de 2e klas van de nieuwe HBS aan de 
Oei Tjong Hamweg zat, thuiskwam en zich ziek voelde; zij had vreselijke 
pijn aan het hoofd en aan haar ogen. Op bed had ze direct veel last van het 
licht en moest dus op een donkere kamer liggen. Na onderzoek van onze 
huisarts dokter van Lawick van Pabst moest ze geregeld naar een ziekenhuis 
in Magelang voor meer specialistischer onderzoek. Daar reed de baas van 
vader, de heer Eradus haar steeds heen. Zij bleek een hersentumor  te 
hebben. Zij moest opgenomen worden in het Darmoziekenhuis in 
Soerabaja, om daar een operatie te ondergaan, een zogenaamde trepanatie, 
om de druk op haar hersenen te doen verminderen.  
Maar om echt geholpen te kunnen worden was al gauw duidelijk dat zij naar 
Boston in de Verenigde Staten van Amerika moest. Naar Utrecht in Neder-
land of Genève in Zwitserland was niet mogelijk door de oorlog, uitgebro-
ken op 10 Mei 1940. Alle kinderen trokken naar Malang, de oudsten konden 
op het Internaat van de Fraters van Utrecht op de Tjelaket terecht en de 3 
jongsten logeerden bij Oom Theo, de oudste broer van Vader.     
Alle huisraad werd toen in Semarang opgeslagen, terwijl alle anderen in 
Malang zaten. 24 September was het zover. Vader, Moeder en Anneke 
scheepten zich in op de “Noordam” van de Holland-Amerikalijn in Soera-
baja. De schepen waren door de oorlog in Nederland uitgeweken naar Indië 
om van daaruit op Amerika te varen. Een bezwaar was dat ze overal in de 
Archipel in verschillende havens passagiers moesten oppikken, zodat het 
lang duurde voordat ze echt zouden opstomen naar Amerika.  
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Zo voeren ze volgens paspoort 300/1940 van moeder eerst naar Medan op 
28 Oktober, daarna naar Balikpapan om vervolgens rechtstreeks via Hawaï 
naar Los Angeles te gaan. Van daaruit zouden ze met de trein de lange reis 
naar Boston moeten maken.  
Helaas is het niet zover gekomen, want enkele uren voordat zij Balikpapan 
zouden aandoen op Zondag 3 November 1940 is zij aan boord van de 
“Noordam” overleden. In een loden kist (voorschrift bij meerdaags vervoer 
voor een begrafenis elders in de Tropen) is zij toen met een KPM-boot van 
Balikpapan met vader en moeder naar Soerabaja gevaren.  
Van daaruit is ze met een auto vervoerd naar Semarang met erachter aan ook 
een auto waarin Oma van Dam, Jaap en Jan zaten, net eerder uit Malang 
daar aangekomen. 
Jan Eradus, de baas van vader, had verder de hele begrafenis en alles 
eromheen geregeld. Hij had bij eerdere ritten met Anneke naar Magelang 
voor die onderzoeken, de indruk gekregen, dat Anneke graag op het kerkhof 
in Oengaran, waar ze toen steeds langs reden, begraven wilde worden, als 
dit ooit nodig was. Dat had ze zo geuit, ze vond het daar prachtig !.  Daarom 
had hij dit ook zo geregeld en vond de begafenis, na de kerkelijke plechtig-
heden in Semarang, plaats op Zondag 10 November op de begraafplaats in 
Oengaran. [Anneke was een Zondagskind, geboren op Zondag 24 Januari 
1926, overleden en begraven op een Zondag !]  
Na de plechtigheid reden wij terug naar Semarang, waar wij bij Ome Loekie 
konden logeren, maar toen gebeurde er iets merkwaardigs. Daar onze 
spullen ergens opgeslagen waren en wij momenteel geen huis hadden 
speelde er bij mijn ouders natuurlijk wel een vraag “wat nu ?”. Wij reden dus 
Oengaran uit en even verder Semarangwaarts zag Vader links een huis wat 
“te huur” stond en in een impuls liet hij daar stoppen om er poolshoogte te 
nemen en zowaar was het voor hem de juiste tijd en de juiste plaats, want hij 
kon het huis huren en had niet later moeten komen. Dit was het prachtige 
“Huize De Horst” van  de heer Hilhorst (zie eerder vermeld en foto). 
Fijn was het dat het zo dicht bij onze Anneke was. 

 
Bij het uitpakken van onze opgeslagen 
huisraad bleek later veel tafelzilver 
ontvreemd te zijn. Wij verdachten daar 
achteraf onze huisjongen van maar 
bewezen kon het niet worden.  
Hij was de echtgenoot van onze 
onvolprezen baboe Ran en is toen 
toch weer bij ons teruggekomen.     

 
Graf van Anneke in Oengaran. 

 
* 

Onze hond Jimmy  kwam een van die dagen terug van een rondje in de 

nabijgelegen kampong en had, waarschijnlijk met een kapmes, een  
behoorlijke jaap in zijn schouder opgelopen. 
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De wond zag er niet zo best uit en wij probeerden de wond goed te 
verzorgen, maar dat bleek geen sinecure, want Jimmy probeerde, 
logischerwijze, steeds met zijn poten aan de wond te komen, welke hem veel 
pijn deed.  
Zelfs een provisorische kap om zijn kop hielp niet afdoende. De wond 
verergerde en de toestand van Jimmy werd steeds slechter.  
Zo erg zelfs dat wij moesten besluiten hem af te laten maken. Ik weet dat dit 
nu cru klinkt, maar in die verwarde tijd was het niet mogelijk naar een 
dierenarts te gaan om aan een spuitje te komen. Hij móest uit zijn lijden 
verlost worden, en wie kon dat beter doen dan onze Madoerese djaga, 
dachten wij. Hij zou hem meenemen naar zijn desa om daar dit te doen of te 
laten doen. Dit ging ons allen erg aan het hart, want wat hielden wij veel van 
Jimmy en wat hadden we veel met hem meegemaakt in al die afgelopen 
jaren . . . 

* 

De ambtenaarsvrouwen hadden voor de komst van de Japanners een 

salarisuitbetaling  ontvangen van enkele maanden als een voorschot, maar 
het was eerder een manier om geld in omloop te brengen en zo te zorgen dat 
er minder geld op de banken was voordat de Japanners deze in handen 
kregen.  
Bij elkaar was dit toch een aardig bedrag en mijn moeder wilde nu met al 
die rampokkers niet te veel bij zich dragen. Daartoe vroeg ze mij om het 
meeste ergens in de grond te begraven. Het leek haar niet juist om het in het 
huis te doen, maar in de plantenbak, net buiten mijn slaapkamer. Dus op 
een nacht heb ik het geld, in een Quaker-havermoutblik  verpakt, begraven, 
waarvan alleen mijn moeder en ik  op de hoogte waren. Ik vond het eigenlijk 
maar niks, sliep er niet zo best van,  want ik  dacht ’s nachts steeds iets te 
horen. Toch was dit de beste oplossing in die verwarrende tijd.   

* 
 
Toen,  op een late avond, ik meen dat het zelfs al nacht was, stond onze 
Jaap, mijn oudste broer, plotseling voor onze neus. Met veel mazzel, opont-
houd en avontuur was hij via een zuidelijke route via Djokjakarta naar het 
noorden per trein in Semarang terechtgekomen. Via een noordelijke route 
was het onmogelijk geweest. In Semarang heeft hij met een grobak 
(ossenwagen) een lift naar ons toe gekregen. Wij waren ontzaglijk blij hem 
weer bij ons te hebben en waren er trots op hoe hij dat in zijn eentje juist in 
deze gevaarlijke tijd had gepresteerd. 

* 
 
Enkele dagen later kwam daar plotseling onze Jimmy aanstrompelen. Vies, 
sterk vermagerd  en totaal overstuur. Bij die aanblik raakten wij ook geheel 
en al van onze stuk. Wat bleek ? Onze djaga had zijn opdracht, waarvoor wij 
hem toch betaald hadden, niet zelf kunnen uitvoeren. Daar was hij een te 
grote dierenvriend voor. Maar een ander had het ook blijkbaar niet kunnen  
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                                                                                             Dick en Huub met onze          
                                                                                                                       Jimmy 
 
 

 
 
doen, Jimmy was ontsnapt en was die hele weg van die desa naar ons huis 
terug komen lopen, op zich een knap staaltje van oriëntatiegevoel.  
Hoe hard het ook aan ons hart ging, wij moesten snel beslissen. Onze 
trouwe kebon (tuinjongen) nam het op zich. Hij is met Jimmy weggegaan 
en heeft hem bij de kali uit zijn lijden geholpen.   

* 

Toch besloten wij in de wijk uit veiligheidsoverwegingen  al gauw om 

meer opeen te gaan wonen, meerdere gezinnen in een huis.  
Wij kwamen in het huis van Van de Berg terecht, de kant van Oengaran op, 
een gezin met naar ik meen drie kinderen, samen met onder anderen de 
heer en mevrouw Mulder met een jong kind , en mevrouw Vernie met haar 
twee zoons. Hier werd de spanning al spoedig erg groot. Wij wisten niet 
waar we aan toe waren. Wij luisterden ‘s avonds bijvoorbeeld naar Radio 
Australië, maar dan gingen wij wel buiten waken of er geen Jappen langs 
kwamen. Nu was de heer Mulder hardhorend en wilde de radio harder aan 
hebben.  
Voor onze veiligheid was dit natuurlijk niet mogelijk en dan hadden wij een 
kwade huisgenoot. Hij ging dan mokken en trok zich op zijn kamer terug, 
sprak dan dagenlang niet met de anderen, niet te harden dus. 
  
Een tijdje terug had ik met deze heer Mulder een spannend ritje gemaakt. 
Hij wilde in Magelang bij Pa Van der Steur, een beroemd man in het 
vooroorlogse Indië, maar ook nu nog bekend bij de Indonesiërs, zeep halen 
bij de zeepziederij aldaar. Pa Van der Steur had daar een opvangcentrum 
voor ik meen wezen maar ook voor doofstommen. Hij had om in het 
onderhoud te kunnen voorzien allerlei afdelingen opgezet waar al deze 
verschoppelingen een opleiding kregen, zoals onder andere de zeepziederij 
waar wij met ons tweeën heenreden. Daartoe had hij een “permit” bij de 
Japanners aangevraagd en gekregen. In een Ford V8 reden wij dus naar 
Magelang, maar het zweet stond in mijn handen bij al die controleposten, en 
ik was blij toen wij weer heelhuids terug waren. Achteraf begreep ik 
eigenlijk niet waarom hij zoveel risico nam om wat staven zeep. Er zal wel 
gebrek aan geweest zijn, maar was dat alle risico waard? 
             
Zo herinner ik mij hoe Jaap en ik in dit huis het geld van mijn Moeder deze 
keer in een glazen stopfles hadden gestopt en deze onder een tegel in de 
zitkamer hadden begraven en de tegel  weer mooi op zijn plaats hadden 
gekregen. Of dit wel efficiënt was betwijfel ik, maar in die tijd kwam je op 
gekke oplossingen.  

* 
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In deze tijd hadden de Jappen weer iets nieuws bedacht. Zij zouden ons 
gaan “beschermen”, maar daar moesten wij wel voor gaan betalen.  
Daartoe werd een soort pas verstrekt met pasfoto, maar daar moest mijn 
moeder meen ik F. 80. = voor betalen en Jaap F. 100. = omdat hij bijna 18 
jaar was. Wij zagen het meer als een manier om geld bij de mensen weg te 
halen, want zij zullen heus wel geweten hebben dat er geld extra in omloop 
was gebracht. 
Trouwens van die ” bescherming” merkten wij niet veel, dat ging pas 
“gelden” toen zij ons later achter prikkeldraad bijeen brachten.                                                                  

* 

Na een korte tijd besloten wij, de ruzies zat, en omdat dit huis toch erg vrij 

lag en moeilijk te beveiligen was, te verhuizen naar een rijtje huizen van een 
Chinees even verderop Semarangwaarts. Hier kwamen wij samen te wonen 
met mevrouw van Ass (wij noemden haar vanaf toen tante Anna. Haar man 
was onderwijzer geweest in Oengaran, waar Dick, Marijke en Tom nog op 
school hadden gezeten) met haar zoon Herman, dochter Claartje, jongste 

zoon Anton en hun hondje 
Poetih, een wit Keeshondje.  
 
 
 
 
Schooltje in Oengaran. 
 
 
 
 

Tante Anna heeft van toen af steeds onze haren geknipt. Daartoe had ze een 
goede tondeuse en was ze zeer bedreven in het bijhouden van onze koppies !  
Verder mevrouw Bep de Bie (onze buurvrouw op Poedak Pajoeng) en haar 
dochtertje Victorientje. Het was wel krap in dit huis maar het gaf allen wel 
een redelijk veilig gevoel.  
Helaas gebeurde al snel wat wij al gevreesd hadden. Onze Jaap moest zich 
melden bij de Jappen, hij was bijna 18 jaar en zij hebben hem toen 
afgevoerd.  
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Eerst werd hij met een vrachtwagen vervoerd naar Semarang en verder 
ging het met een geblindeerde trein via Soerabaja naar Kesilir, een 
landbouw-kolonisatiegebied ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van 
Banjoewangi, het meest Oostelijk punt van Java.  
Hoe die reis voor hem is verlopen hebben wij pas veel later van hem 
vernomen.  
 
Kesilir was eigenlijk opgezet om een 70.000 mensen te herbergen, zowel 
mannen, vrouwen en kinderen, maar daar is het nooit van gekomen. Nu 
waren er een 3000 mannen heengebracht die daar hard moesten werken en 
in hun eigen onderhoud voorzien.  
Onze Jaap trof daar twee broers van mijn vader: Oom Theo en Oom George. 
Dat was in Juli 1942. Augustus 1943 werd Kesilir opgeheven, 1650 man ging 
naar Banjoe Biroe (Blauwe water), zuidelijk van Ambarawa, een voormalige 
jeugdgevangenis, ommuurd. De andere 1350 mannen werden afgevoerd naar 
Tangerang bij Batavia. Jaap en Oom George  kwamen in Banjoe Biroe 
terecht en Oom Theo in Tangerang. 

* 

In het nieuwe huis was het voor ons jongens hard werken, want wij 
moesten elke dag water bij een put halen, welke achter de tuin een paar 
huizen verder lag.  
Twee petroleumblikken van achttien liter elk aan een pikolan (draagstok)  
over de schouders. Dit water was nodig voor de mandikamer  (badkamer) 
waar een stenen bak stond, niet zo groot, die steeds gevuld moest worden. 
Verder hebben wij toen ketella (cassave) in de  tuin geplant om het eten aan 
te vullen, want wij begonnen al te merken dat er minder etensmiddelen te 
krijgen waren. Dit was voor mij persoonlijk ook het moment dat ik voelde 
dat mijn  jeugd voorbij was. Eerst Vader weg, daarna Jaap, waar ik steeds 
tegenop zag en die in de tijd dat hij terug was uit Malang weer het voortouw 
had genomen, waren plotseling uit ons midden weggehaald. Zo voelden wij 
het allen althans. Van nu af aan moest ik pal naast mijn moeder veel 
beslissen en doen, wat niet altijd makkelijk was. In deze tijd bleek dat onze 
djongos weer wat gestolen had, ik meen gewoon een wekker, wat Baboe 
Ran zo van haar stuk bracht, dat zij hem wegstuurde, hetgeen hem, dacht 
ik, goed uitkwam in verband met zijn politieke connecties en activiteiten in 
een dessa verderop, waar ik al eerder over schreef. Heel vervelend, maar 
Baboe Ran bleef ons echter trouw. 

* 

Op een dag kwamen er opeens een stelletje Jappen ons erf op onder 

leiding van een officier. Het was duidelijk een soort razzia. Met veel 
geschreeuw of wat daar voor door moest gaan maakte de officier mijn 
moeder duidelijk dat hij medicijn nodig had, want hij barstte van de 
koppijn. Wij hadden het idee dat het maar een smoesje was, want 
ondertussen liepen de manschappen het hele huis door en waren kennelijk 
op zoek naar iets. Het bleken al gauw wapens te zijn waar zij naar zochten.  
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Wij hadden geen wapens maar zij namen toch verschillende dingen mee 
als een dolk en een zakmes, nog van de padvinderij van vroeger. Gelukkig 
vonden zij niet de sloop waar onze vlag in zat. Daar knepen wij ons wel voor.  
Wij hadden ook nog verschillende oude speren uit Nieuw Guinea, maar die 
hadden wij al eerder in de tuin verstopt.  
Wij hadden ze tussen de bamboes in de grond gestoken en als ze later niet 
gevonden zijn toen wij daar weg moesten dan staan ze er nu nog. 

* 
 

ij hadden in dit huis natuurlijk niet al onze meubels meer, evenals de 
twee andere families. Mijn moeder had geprobeerd veel van het 
achtergelaten meubilair  te verkopen, dat is toen maar gedeeltelijk 

gelukt. Van de levende have waren alle dieren weggedaan, zoals onder 
andere onze ganzen. Wel waren onze poes en onze kippen meegegaan, 
hoewel niet allemaal. 
Toen brak de dag aan, half December 1942, dat het onherroepelijke ging 
gebeuren. Wij moesten ons klaarmaken om naar Ambarawa te gaan.  
Daar zouden wij in dezelfde samenstelling van gezinnen terechtkomen in de 
officiershuizen van “Tangsi Perlindoengan ” grenzend aan de kazerne A 1, 
ons latere Kamp 6, waar wij later in zouden moeten trekken (zie even verder 
de plattegrond). Wij mochten vrij veel meenemen, dat was wel opmerkelijk 
in die tijd. Bij latere verhuizingen van groepen mensen mocht je maar een 
bepaald aantal kilo’s de man meetorsen.  Met Frans reisde ik met een bus 
vooruit naar Ambarawa, de poes in een grote afsluitbare tas in de bus en de 
kippen in een koeroengan (grote mand met opzij luchtgaten)  boven op de 
bus. Het meubilair en de overige spullen werden met alle anderen per 
grobak (ossenwagen) naar ons nieuwe onderkomen gereden. In dat huis 
hadden we wel wat meer ruimte. Wij voelden ons daar ook wat veiliger, al 
gebeurden hier ook weer rare dingen. Op een middag moesten alle vrouwen 

naar het politiebureau komen, daar 
zouden zij mededelingen krijgen over 
het een en ander. Maar intussen ging 
er een groep Japanners met 
Indonesiërs de huizen af en 
confisqueerden alle radiotoestellen. 
Die werden allemaal naar een huis 
naast het politiebureau gebracht. 
Later werd het ons duidelijk waarom. 
Het bleek ons al gauw dat wij alle 
fotoalbums in Oengaran hadden 
achtergelaten.  

De spullen die wij niet hadden mogen meenemen hadden wij bij een 
bevriende dominee in Oengaran in een goedang (voorraadkamer) van hem 
mogen opslaan. Daar waren alle fotoalbums ook terechtgekomen. Op een 
dag heb ik bij de Japanners een “permit” kunnen krijgen om naar Oengaran 
te fietsen om ze daar op te halen, en zo ben ik op een damesfiets, die wij nog  
 
 
 
 

W 
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van Anneke hadden, in 1 dag naar Oengaran op en neer gefietst. 
Hoe wij daar goed aan hebben gedaan blijkt nu nog steeds, want die foto’s 
hadden wij anders nooit meer teruggezien. 
 
In deze tijd kwam ook enkele malen onze neef Wim, zoon van Oom George, 
op bezoek. Hij zat intern op de Fraterschool St. Louis in Ambarawa (het 
latere kamp 8). Ik herinner me dat hij ons versteld deed staan door hete 
chocolade zo op te drinken, terwijl wij er onze monden aan zouden branden. 
Dat heeft dus wel indruk gemaakt dat je zoiets onthoudt.                                
Hij is buiten de kampen kunnen blijven, hoewel dit ook geen pretje is 
geweest !  ’n Verhaal apart.                   

*** 

De geruchtenmachine was weer erg actief. Tegenover onze huizen zouden 

mensen komen in de barakken van de voormalige kazerne, het gehele blok 
was afgezet met prikkeldraad.  
En inderdaad, tegen het einde van het jaar op 25 December 1942 kwam de 
eerste groep gevangenen, want zo mocht je ze wel noemen, aan.  
En wel uit Magelang, voor het merendeel gezinnen van KNIL-militairen.  
 
 
Na drie dagen waren zo een 800 mensen binnen de prikkeldraadomheining 
ondergebracht in de barakken 5-9 van het Kamp. Veel hadden ze niet mee 
mogen nemen, enkel bagage in koffers en zakken tot een bepaald gewicht, 
ik weet niet meer exact hoeveel dit bedroeg. Wat voorgeschreven 
hoeveelheid huisraad werd nagezonden, maar kwam niet altijd aan. 
 
De volgende dag kwamen ook al stromen vrouwen en kinderen binnen uit 
Djokja, een 600 merendeels ambtenaarsvrouwen en vrouwen van leraren. 
Totaal waren er dus in enkele dagen tijd een 1400 mensen in het kamp 
bijeengebracht onder bestuur van Japanse burgerambtenaren onder toezicht 
van Indonesische autoriteiten.  

De “Djokja-mensen” 
kwamen in de 
barakken 1, 2, 3, 1a, 
1b, 2a en 3a terecht. 
De “Magelang-
mensen” waren al 
ondergebracht in 5 
t/m 9. In barak 10 
kwamen later de 
jongenszaal, ruimte 
voor een pastoor, en 
ruimtes waar o.a. 
Kerk werd gehouden.  
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De tussenliggende barak 4 zou voor de leiding zijn, zo werd gezegd. Maar 
zover zou het niet komen, want wij uit Oengaran, nu nog in de officiers-
woningen en mensen uit de omgeving van Ambarawa, moesten na korte tijd 
óók het kamp in en werden in deze barak 4 geplaatst. Ik zie ons nog het 
kamp binnentrekken, ik onder andere op de damesfiets die wij nog hadden. 
In het kamp hebben wij daar natuurlijk nooit iets aan gehad. Wij konden 
toch nog betrekkelijk veel meeslepen, zo kon mijn moeder haar Singer-
naaimachine ook nog meekrijgen, waarmee bleek dat zij bijna als enige in 
het kamp een naaimachine had, waar zij en vele anderen nog veel plezier 
van hebben gehad. Ook veel plezier hebben we gehad van de 
gereedschapskist, die mijn vader indertijd had samengesteld. De kippen en 
andere dieren die we nog hadden hebben we de avond voordat we het kamp 
binnentrokken met een dogcar naar de Fraterschool “St. Louis” kunnen 
brengen, waar onze neef Wim verbleef. 
 
Veel moest achterblijven, wat later toch soms wel hilarisch was. Zo moesten 
wij allen regelmatig het gras kort houden en verwijderen langs de wegen en 
om de barakkken, vooral als er weer bezoek van hoge Jappen kwam. Dit 
gebeurde met arits (sikkel met kort handvat) of zelfgemaakte stukjes ijzer 
aan een lang stokje gebonden (babat), elke zijde scherp geslepen. Wij waren 
zo lekker primitief bezig en buiten het kamp zagen wij een Javaan met onze 
grasmaaimachine de grasgazons verderop op een makkelijke manier 
maaien!!!  
Later, toen de ziekenbarak werd ingericht, bleek er geen servies voor de 
zieken voorhanden. Op voorstel van mijn moeder heeft toen de leiding daar 
aan de Kampcommandant, toen nog een Indonesiër, gevraagd of zij een 
deel van ons servies, welke zich nog in de officierswoning aan de overkant 
bevond, konden krijgen. Wonderlijk is dat toen gelukt, zo kregen de zieken 
toen hun eten voortaan op zalmkleurige Wedgewood borden opgediend! 

* 
Een pijnlijk moment beleefde ik nog bij het naar binnen gaan van het kamp. 
Buiten bij de poort stonden een aantal mensen, Indonesiërs, ons uit te 
jouwen.  
Daaronder bevonden zich ook een jongen en een meisje waarmee wij 
jarenlang samenreden in de abonnementsbus van Magelang naar de H.B.S. 
in Semarang. Zij waren de zoon en dochter van de Indonesische arts 
Soewandi uit Ambarawa. Later komen wij deze vader van hen nog tegen in 
mijn leven, in niet zo’n beste rol, helaas.       

 
u was het dus ineens allemaal menens. Tot nu toe hadden we nog 
veel bewegingsvrijheid van de bezetters gehad, nu werden we met  al 
die anderen die al in het kamp waren, opgesloten, wij werden nu echt 

“beschermd”! Waarvoor en voor wie was ons niet direct duidelijk.     
* 

Wij werden al meteen geconfronteerd met wat al die geïnterneerden overal 
elders overkwam. Eerst een eigen plekje vinden, in het begin 2 bij 2m per 
persoon, en dit zo goed als het ging inrichten met wat je had.  
 
 

N 
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Later werd je tampatje teruggebracht tot 1 bij 2 meter, weer later tot 40 cm 
bij 2 m, twee aan twee met een looppad er tussen van 40 cm.  
De zalen hadden geen eenheid van indeling, maar overal was het een 
ratjetoe van soorten bedden, kleine en grote kasten als afscheiding, met 
gordijnen er tussen, om ieder gezinnetje iets van privacy te geven.  
De barakken 4 t/m 9 hadden elk een galerij aan weerszijden, dus daar 
hadden de mensen overdag meer bewegingsvrijheid en konden daar wat 
aparte plekjes creëren met kasten en tafeltjes. Wat dat betreft hadden de 
bewoners van de andere barakken het niet zo goed getroffen. Veel later is dit 
voordeel volkomen teniet gedaan toen er vele mensen van elders in het 
kamp bijkwamen en ieder steeds minder ruimte overhield, tot het absurde 
toe.  
Daartoe werden die galerijen toen met gedekwanden afgeschermd en 
ingericht als binnen in de barakken, gevolg enorme lekkages, altijd tocht en 
bijna nergens nog enigszins privacy.  
 
De jongens van 15 en 16 jaar (later ook die van 14 jaar)  moesten al gauw hun 
jongenszaal inrichten in barak 10 aan de NO-kant van het kamp. Het meest  
beroerde van deze locatie was de afstand van de grote deur van de barak 
naar de toiletten helemaal buitenom langs de 
barak, de grote weg over en dan schuin 
oversteken naar de toegang naar de WC’s, ’s 
nachts en bij slecht weer (regen en wind) een 
crime, vooral toen menigeen vaak last van de 
maag kreeg door de “goede” voeding. Voor een 
plas gingen de meeste jongens al niet meer eens 
deze lange weg, maar zochten een plek vlak bij 
de barak, hoewel dit natuurlijk wel streng verboden was. Toezicht in deze 
barak werd gehouden door twee dames die daartoe een afgeschermd plekje 
vlak bij de ingang van de zaal hadden gekregen. 
Wat hebben we gesjouwd om al die bedden, twee boven elkaar, zogenaamde 
soldatenkribben, uit  de opslagruimte vlak bij de poort naar barak 10 te 
vervoeren. Op elke plank een dikke kapokmatras en een klamboe  over het 
geheel. 
 
Lucht was er op de barakken genoeg, de pannendaken waren onbeschoten, 
dus vol kieren en gaten, tochten deed het steeds, daar kon je met hulp van 
dekens of gordijnen nog iets aan verhelpen, maar bij stormweer zat iedereen 
volop in de wind, met het gevolg  veel kouvatten en erger: buikklachten met 
veel geloop naar de tochtige toiletten, nogal een eind van de barakken 
vandaan, ook weer door  weer en wind.  
Je moet je dan al die huilende kinderen voorstellen, die door hun wanhopige 
moeders werden verzorgd, waardoor deze en anderen ‘s nachts weer niet 
konden slapen en dan doodop de volgende dag en dagen erna moesten 
proberen overdag weer wat bij te slapen. Doffe ellende. 
En dat alles ’s nachts en overdag in donkere barakken, er was practisch geen        
licht van lampen, die waren er maar spaarzaam en ramen waren er ook niet  
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al te veel en door al die gecreëerde tampatjes tussen kasten en gordijnen 
drong er weinig buitenlicht binnen. 
Dan waren er de talloze wandluizen die al spoedig het leven van ons allen 
erg zuur maakten. De vele beestjes die er nog overal in de barakken zaten en 
al lange tijd geen menselijk bloed hadden geproefd, “roken” het nieuwe 
bloed en kwamen tot leven en deden zich er nu tegoed aan. Ons werd 
verteld dat wandluizen wel 100 jaar zonder eten (drinken) konden en zich 
dan inkapselden, om dan als ze weer bloed gewaar werden, ze weer tot leven 
kwamen. Hoe dan ook, ze waren er in grote getale en later bleek in alle  
overige kampen, naast de alom aanwezige en gevreesde kakkerlakken.  
 
In het begin was er alleen het prikkeldraad als afscheiding rondom het 
kamp, maar doordat er al direct een soort ruilhandel met de bevolking om 
het kamp ontstond, werden er tegen het draad matten van gedek (bamboe-
matten) geplaatst. Dit hielp echter niet veel want gehandeld werd er toch, 
doordat er gewoon, op strategische plaatsen, gaten in werden aangebracht. 
De bewaking bestond er de eerste tijd uit Javaanse politieagenten met uit 
hun midden een commandant, dit alles onder controle van Jappen. Zelfs de 

vrouw van de commandant is 
een keer betrapt door het 
meedoen aan handel! Later is 
de bewaking overgenomen 
door Japanse soldaten met 
een Japanse commandant, 
toen werd alles veel strenger 
en vielen er natuurlijk de 
nodige klappen bij 
betrapping. 
 

 
Klappen vielen er al gauw bij het niet nakomen van het “BUIGEN”. Dit 
cultuurverschijnsel van de Jappen, welke niemand van ons kende en heeft 
begrepen is ons wel hardhandig “ingeprent”! Uit eerbied voor hun Keizer, 
de Tenno Heika! 
 
Waar je ook maar ook een Jap tegenkwam, direct moest je gillen: Kirei 
(=buigen) zodat iedereen dat ook meteen kon doen, want niet iedereen kon 
hem in het snotje hebben, maar kon bij zo’n schreeuw voldoen aan dit 
Japanse gebruik. Zoniet dan kreeg je slaag.  In een volgende kamp 
(Tjikoedapateuh) heb ik een Jap meegemaakt, Jan de Mepper werd ie 
genoemd, die rijdend in een smetteloos uniform met witte laarzen aan op 
een racefiets het kamp langzaam rondreed met een stick in de hand. Omdat 
je hem niet zo gauw zag  was zijn “oogst” angstwekkend groot. Zij konden 
overal opduiken, buiten, in de barakken, ja zelfs in de badgelegenheden was 
je niet “vrij”. Wij maar denken dat deze buiging in hun land een teken van 
wederzijds respect getuigde, nou wij hadden echt geen respect voor deze 
beulen. Het betekende voor ons een vernedering.    
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Dan de “appèls”, ook zo iets. Dat was ook al die jaren in alle kampen, 
waar dan ook, een dagelijkse terugkerende kwelling en dat niet èèn keer 
maar meerdere keren en bij alle andere soorten van controle, binnen het 
kamp, bij het verlaten van het kamp, en buiten het kamp.  
Dan moest je je in enkele rijen opstellen. Dan verscheen de Jap, meestal op 
een verhoging, dat kon een stoel, een kistje of een officiëel podium zijn.  
Waarom? De verklaring was dat de Japanners over het algemeen klein zijn 
geschapen en wij,  Westerlingen nogal lang waren.  Om dit voor een Jap op 
te heffen kun je twee dingen doen: of je zorgt dat je op de ander neerkijkt 
door op een verhoog te gaan staan, of je laat de ander voor je knielen zodat 
je zo op ‘m neerkijkt. Bij groepen ga je hoger staan, bij enkelingen pas je de 
tweede methode toe, waarbij je makkelijk kunt toeslaan! 
Bij die appèls, vaak in rijen van vijf moest de voorste rij Japanse nummers 
afroepen. Dat hadden de mensen die vooraan stonden vooraf geleerd, ieder 

één nummer, zij moesten dus zorgen dat ze 
steeds op dezelfde plek kwamen te staan, maar 
dit ging natuurlijk al gauw mis. In het gedrang 
en haast van de Jappen kwamen de mensen niet 
op hun voorgeprogrammeerde plaats terecht, 
dus woede en klappen alom. 
Voortaan moesten wij dus echt ieder àlle 
nummers leren om moeilijkheden te voorkomen, 
hetgeen niet meeviel! 
 

 
r waren drie keukens beschikbaar, één voor de ruim 600 Djokjamensen 
(waar wij in barak 4 bijhoorden), één voor de 800 Magelangmensen en 
een diëetkeuken annex babyvoeding. In het begin werden deze gerund 

door 16 Javaanse keukenhulpen, later teruggebracht tot 6. Toen die ook 
moesten verdwijnen werden er ploegen gevormd voor de grote keukens van 
6 jongens en 3 dames die roulerend voor het koken gingen zorgen en alles 
wat daar mee te maken had. 
In het begin kregen ze instructie in alle handelingen, ik herinner me nog de 
lessen in het uitbenen van het vlees en het verwijderen van de pezen,  
maar weggegooid werd er niet veel, alles kon nog wel ergens voor dienen.  
 
In lange open loodsen moesten de vrouwen in ploegen de groenten snijden, 
die dan weer door de jongens werden opgehaald en gewassen en gekookt in 
grote gamellen op de vuren, gestookt met hout. Dit hout werd ook door de 
Jappen aangevoerd, maar vaak nat en niet goed klein te hakken. Dit natte 
hout werd dan door ons steeds opgestapeld achter de stookplaatsen zodat 
het op deze wijze kon drogen.  
Het kwam later wel eens voor dat er geen hout binnen kwam en wij hout 
ergens moesten “bietsen” om de vuren te kunnen laten branden en dus 
ergens van ruimtes achteraf  in het kamp wat sloopten, zelfs een keer van 
een  wachttoren achter in het kamp! Er is ook een tijdje geweest dat er ook 
arang (houtskool)  
 

E 
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aangevoerd werd en de mensen zelf wat konden kokkerellen met de 
verdeelde arang en verdeelde spullen, maar dat was geen onverdeeld succes, 
dus werd dat toen weer teruggeschroefd.  
Het sjouwwerk elke dag was zwaar, zakken rijst van 100 kilo, te zwaar voor 
de jongens, maar die zich vaak niet lieten kennen en probeerden records te 
breken, eigen aan de leeftijd van 15 tot 16 jaar!  
Ik deed daar natuurlijk ook aan mee, je wilde je niet laten kennen. Korte tijd 
daarna kreeg ik een negenoog op mijn rechterschouder, waar ik veel last van 
had en het sjouwen in de keuken wel naliet vanwege de pijn. Gelukkig 
genazen de wonden en kon ik langzamerhand weer meedraaien met het 
sjouwwerk.  
 
Later, toen de oudere jongens het kamp uitmoesten kwamen de jongens van 
14 jaar en later nog jongere aan de beurt, en toen die ook moesten verkassen 
naar andere kampen in de buurt waren de meisjes de klos, zo heette dat 
toen, om al dat zware werk te doen. Petje af voor hen! 
In het begin reden de vrachtauto’s die de levensmiddelen en hout kwamen 
brengen tot aan de keukens, maar wat gebeurde er.   
Mèt de vrachtwagens gingen vaak stiekem briefjes mee voor andere 
kampen, heel handig en goed verstopt, er kwamen zo ook briefjes mee 
terug, onder andere uit Banjoe Biroe. Totdat het fout ging en de Jappen er 
achter kwamen. De straf  was dat de vrachtwagens voortaan maar tot de 
poort kwamen en wij alle spullen van daaruit naar de keukens moesten 
sjouwen. Dat hebben we geweten. 
 
Het eten werd steeds voor de keuken uitgedeeld aan alle mensen, die hiertoe 
baraksgewijze naartoe moesten komen in een rouleersysteem, als er iets over 
was, kwam je ook weer in een bepaald systeem voor een toegift. 
Ieder kwam dan met een bord, pannetje of iets dergelijks, waarin je eten    
opgeschept  werd, allemaal netjes in de rij, in weer en wind. 
Wij in barak 4 zaten net als in de voormalige officierswoningen in groepjes 
bijeen en dachten handig te zijn, om voor het eten van ons groepje van 13 
personen een paar grote pannen te gebruiken, dan hoefden we niet met zijn 
allen naar de keuken en konden in de barak het ontvangen eten verdelen. 
Dat liep echter radicaal fout. De verdelers begonnen de pannen te vullen, 
maar de andere mensen in de rij gingen morren, zij zagen die hoeveelheden 
eten in die pannen verdwijnen en hadden daar geen oog op, en er vervolgens 
wat van zeiden, zodat de uitdelers onwillekeurig gingen minderen met de 
opscheplepels. Dra merkten wij dat na verdeling in de barak wij  minder op 
ons bord hadden dan voorheen. Wij zijn toen toch maar allemaal zelf in de 
rij gaan staan om aan ons maaltje te komen!  
De ploegen werkzaam in de keuken kregen voor dit zware werk natuurlijk 
extra eten uitgedeeld, uitdelers kregen ook wat extra.  
 

*** 
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De deuren van de keukens bestonden uit stevige ijzeren 
spijlen. Het is op een nacht gebeurd dat mensen een 
akelig angstgeschreeuw hebben gehoord, maar daar toen 
niet de nodige aandacht aan hebben besteed. Het was in 
onze Djokjakeuken, en toen onze ploeg  ’s ochtends in de 
keuken kwam, vond zij de hond in de pot, letterlijk! Wat 
was er gebeurd ? De vorige dag was er een grote gamel 
soep gemaakt die moest afkoelen. Daartoe waren de oren 
van de gamel omhoog gezet en het deksel rustte daar in 

wankel evenwicht omgekeerd boven op. ’s Nachts was er een hongerige 
hond, kennelijk een magere, op de geur afgekomen, is tussen de spijlen door 
naar binnen kunnen komen en U kunt raden wat er is geschied. Maar wat er 
daarna is gebeurd met de soep is niemand bekend want ‘t  is in de “doofpot” 
gestopt en er nooit meer uitgekomen. Ik heb dit verhaal nooit meer horen of 
zien vermelden, dus de dames van onze ploeg hebben toen de juiste, 
moeilijke, beslissing genomen en de jongens hebben ook hun woord 
gehouden. Ik kan U helaas ook niet vertellen hoe het is afgelopen! 

*** 
k vertelde al eerder dat de Jap wist dat er veel geld onder de mensen in de 
kampen was en probeerde dit nu op allerlei slinkse manieren van de 
mensen te ontfutselen.  

De ene keer moesten er allerlei formulieren ingevuld worden, waarbij je ten 
leste had aan te geven hoeveel geld je nog had. Dus om maar iets in te 
vullen gaven de meeste mensen een klein bedrag op, welk ze direct kwijt 
waren, want het moest ingeleverd worden. Daarvoor kreeg je een kwitantie.  
Later kreeg je er maandelijks een tegoedbon van f. 1,50 voor in de plaats, 
goed voor etenswaren uit de kampwinkel.  
De Jap, ook niet gek, had heus wel door dat het opgehaalde geld maar een 
schijntje van het totaal aanwezige geld in het kamp was. Daarom zijn er 
daarna nog heel wat razzia’s geweest met het doel dit alsnog in handen te 
krijgen, met wisselend succes. De vrouwen werden steeds vernuftiger om 
hun geld en kostbaarheden uit handen van die ploerten te houden. 
 
Nu we het over geld hebben het volgende verhaal. Op een middag, het was 
naargeestig en winderig weer met motregen, zaten wij met een stel vrinden 
op onze galerij aan een tafel een spel te spelen. Met dobbelstenen moesten 
wij paarden op een racebaan laten lopen, maar we konden onderweg de 
gekste hindernissen tegenkomen, dus erg spannend.        
Opeens komt mijn Moeder, lijkbleek en overstuur, aangerend. Zij was naar 
de WC geweest en had daar al haar geld verloren!  Zij droeg dat geld, in 
waterdichte vakjes van een zelfgemaakt corsetje, om haar lichaam. 
Nu was het corset losgeraakt en in de slokan (de smalle sloot waarboven je 
gehurkt zittende je gerief kwijt kon) terecht gekomen, waar het vieze water 
door de regens sneller dan anders stroomde. Moeder had geprobeerd om 
met een stok in het water porrend iets te vinden, maar aangezien het geen 
resultaat gaf is ze toen maar snel naar ons toegekomen.  
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Ik aarzelde geen ogenblik, greep een stevige stok en rende naar de slokan 
stroomafwaarts van de WC waar mijn moeder heen was geweest en begon 
systematisch de troebele stroom af te tasten, hopende dat het corset aan iets 
was blijven haken. 
Ik moest al gauw met mijn handen werken om zo alles wat op iets van goed 
leek naar boven te halen. Er lag echt van alles in, ook veel glas, dus moest ik 
oppassen. De slokan stroomde een eind verder naar de pagger en zo het 
kamp uit . Het geluk was met me want vóór dit punt haalde ik het corset 
boven water, inderdaad was het ergens aan blijven haken. Doornat kon ik 
mijn dolblije Moeder het pakje geven, zij had meteen in een emmer een 
sopje met lysol klaar gemaakt om mij meteen helemaal te ontsmetten, ik had 
tóch mijn handen en armen aan allerlei staketsels en glas opengehaald in de 
consternatie.  

* 
e eerste dode viel. Een ernstig zieke baby van acht maanden oud zou 
naar het ziekenhuis gaan, maar daar was geen plaats zei dokter 
Soewandi (!) tegen onze dokter. Later wel, maar toen  was het niet 
meer nodig, want ze was inmiddels overleden.  

Practisch iedereen was naar het zaaltje van barak 10 gekomen, waar de 
godsdienstoefeningen werden gehouden, naar de uitvaartplechtigheid. 
Muziek was er van een klein harmonium (zo’n ouderwetse met blaasbalg) 
bij de gezangen. In alle eenvoud echt indrukwekkend. 
Na afloop droegen wat grotere jongens het kistje, welk met moeite was 
verkregen, naar de poort. De bedoeling was om het kistje helemaal naar de 
begraafplaats te brengen, maar dat mocht niet van de Jap. Zelf stond een Jap 
bij de poort met een krans voor de kist. Dit was natuurlijk het laatste wat 
ieder had gedacht. Ik hoorde later dat de moeder grote moeite had om de 
krans niet naar die man te gooien (smijten).  
Er zouden nog vele en vele doden vallen, maar deze eerste vergeet je niet 
licht, ik in ieder geval niet. Iedereen was verslagen die dag. 

* 
nkele dagen daarvoor was er eindelijk een vrouwelijke dokter in het 
kamp gekomen, Dr. Walch-Sorgdrager uit Semarang, wel dringend 
nodig en welkom, want er was al difterie uitgebroken en met al die 

tocht en vocht heerste er vanaf het begin al kinkhoest bij de kinderen. Zij 
kon al direct méér bij de Jappen gedaan krijgen door méér te dreigen bij 
besmettelijke ziekten. Na enkele maanden was het zover dat het eerste geval 
van bacillaire dysentrie er kwam en ikzelf  was het slachtoffer. Ineens kreeg 
ik hoge koorts en kon niks meer inhouden. Vanwege het besmettingsgevaar 
werd ik op aandringen van dokter Walch naar het plaatselijk ziekenhuis 
vervoerd met een rijdende brancard, nog van het leger, met een draaibaar 
schermpje tegen de felle zon.                                                                                   
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Daar heb ik gelegen, in mijn gevoel meer dood dan levend. Van dokter 
Soewandi , de arts van dit hospitaal, waarover ik al schreef, heb ik toen niet 
veel gemerkt, ik had het geluk dat ik werd verpleegd door een een forse en 
attente Javaanse verpleegster, die alles deed voor me en na een paar 
beroerde dagen, dat ik meer op de plee zat dan op bed lag, me weer aan het 
eten kreeg. In die tijd heb ik mijn moeder een keer gezien door het glas van 
de deur. Zij was gestoken in een verpleegstersschort  en was met dokter 
Walch meegemogen, maar mocht natuurlijk niet binnen komen. 
Na ruim drie weken moest ik weer naar het kamp. Ik kon net wat pasjes 
maken, maar lopend moest  ik de weg terug naar het kamp maken, zelfs 
over een smal bruggetje over een brede sloot, maar ik heb het gehaald. 
 
Daar heeft dokter Walch mij direct goed in de gaten gehouden, zorgde dat 
ik niet direct ging werken, maar toch het extra eten uit de keuken kreeg en 
ook in de babykeuken ingeschreven werd, wat betekende dat ik nasi Tim 
kreeg, sla, een stukje lever en wat yoghurt-plantjes, die ik in melk die ik daar 
ook kreeg, tot yoghurt moest laten groeien, dan met een zeef of doek de 
plantjes moest overhouden om nieuwe yoghurt te kunnen maken. Alles om 
snel aan te sterken, want zij voorvoelde dat ik gauw het kamp uit zou 
moeten als bijna 16-jarige. Zij heeft in deze korte tijd veel voor mij betekend. 
Zij heeft mij altijd voorgehouden hoop te behouden en te blijven geloven in 
het goede, in God, die niemand ons kan afpakken en vertreden, zo zij ze het. 
Dus zij heeft niet alleen geholpen bij het terugwinnen van mijn gezondheid, 
maar ook mijn geestelijke pakketje niet vergeten.    
  
[Na de oorlog, toen we in Heemstede woonden, ben ik haar een keer met 
mijn moeder in de Haarlemmerhout in Haarlem tegengekomen en heb bij 
het gesprek toen haar nog extra kunnen bedanken voor alles wat ze voor mij 
had gedaan in die zwarte dagen].  
 
[als een hommage aan haar: … bij het maken van dit verhaal vond ik op het Net enkele  
gegevens over Dokter Walch-Sorgdrager en wel dat haar man eveneens arts was en dat ze 
samen een artikel hadden uitgegeven voor de oorlog in 1935: 
Wach, E.W. and G.B. Walch-Sorgdrager, The eggs of someNetherlands-Indian 
anophelines. Trans. 9th Congr. Far East Assoc. Trop.Med.2,65-81. 
Zelf had ze ook 2 artikelen geschreven: 
1)  Walch-Sorgdrager, G.B., Les Leptospiroses. 1939.   En samen met een ander: 
2) Walch-Sorgdrager – Schuffner, Die Selbstantigkeit der L. canicola. Zbl. f. Bakt. 141, 
1938. 
Haar man had ook nog met een ander het volgend artikel geschreven: 
Walch, E.W. & C.J. Schuurman, Saltwater fishponds and malaria. Weltevreden 1929, 26 
p., ill. (Repr. From the Mededeelingen van den Dienst der Volksgezondheid in 
Nederlandsch Indië 1929).  

* 
Frappant in verband met dit verhaal van mij is dat ik onlangs in het blaadje 
van de “Stichting  Jongens in Japanse kampen ’42 – ‘45” van Juli 2004 het 

volgende stukje van een artikel van Kees de Keijzer uit Woerden tegenkwam.                      
Ook vol lof over Dokter Walch-Sorgdrager. 

              (Ik kon zijn adres achterhalen en sprak met hem hierover) 
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           Met deze Kees de Keijzer kan ik het dus alleen maar van harte eens zijn.   

* 

                   
                       Toen kwam de zg. "Duivenkwestie".  
 
[In het boek: "De Japanse bezetting in dagboekvorm" schrijft Mevrouw van der Kroft: 
Het schijnt, dat de Nip bang is dat we door middel van de duiven in het kamp contact 

met de buitenwereld zouden kunnen hebben. Dat lijkt me nogal gezocht ...] 

 
Dat wàs ook gezocht en helemaal niet waar. 

Wij, jongens in het kamp, hadden wat kledingstukken via de kawat 
(afrastering van prikkeldraad) geruild voor duiven en voor deze vogels 

hadden we wat hokken in elkaar geknutseld en opgehangen tegen de muur 
van het schuinlopende badkamer/WC-complex ter hoogte van barak 3/3a. 
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Nu had een Jap tijdens een 
nachtelijke controle in de 
nacht van 12 op 13 Oktober 
'43 zijn ho ... (harses zou 
mijn vader gezegd hebben!) 
tegen zo'n hok gestoten en 
meteen 's ochtends het 
bevel gegeven om binnen  
zo veel uur de duiven en 
hokken op te laten ruimen. 
 
 

Wij, de jongens van de duiven, zagen meteen in dat het menens was en 
kwamen samen om te beslissen hoe we dat zouden oplossen. Een geluk was 
dat op dat moment alle duiven, op één koppeltje na , in de hokken waren. 
 
Het bleek dat alleen mijn broer Frans en ik wisten hoe we een duif moesten 
slachten, daar wij bij ons thuis vroeger meerdere malen van onze kebon 
hadden geleerd en gezien hoe een kip te slachten. Met een duif moest het 
niet veel anders gebeuren! 
Alleen, tussen haakjes, deden wij het niet precies als die kebon, want door 
zijn Islamitisch geloof mocht hij het dier niet meteen de hele strot door-
snijden, maar voor de helft, zodat het arme dier niet direct dood was maar 
eerst nog fladderend en bloedend door de tuin fladderde, niet zo prettig om 
te zien en mee te maken. 

Wij waren daar echter niet aan gebonden en 
konden daardoor veel radicaler te werk gaan. 
Er waren geen andere jongens die het wilden 
of konden doen, dus zijn Frans en ik in een van 
de mandikamers boven zo'n snelstromend 
watertje (slokan) alle duiven aan de lopende 
band gaan slachten en schoonmaken. De 
mensen buiten het kamp zullen wel vreemd 
hebben opgekeken toen ze al die veren en 
troep zagen passeren! 

 
Zo hebben we samen die duiven, kant en klaar om tot duivensoep te worden 
bereid, met alle niertjes, hartjes, levers en alles wat maar eetbaar was, 
afgegeven aan de eigenaren. Toch waren er heel wat die er niet zelf toe 
konden komen om hun eigen beestjes op te eten, zodat anderen er blij mee 
gemaakt konden worden. Vakkundig werd door ons eerst het vetkliertje 
achterop het lijf verwijderd, herinner ik me. 
 
Het achtergebleven ene koppel duiven die op een van de barakken zat is 
toen door de Jap afgeschoten, daar hielp niets meer aan. 

 
*
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                               31 Augustus, Koninginnedag 1943. 
Gedenkwaardige dag.  Dames van barak 3 hadden een ludiek idee. Ze 
hingen ’s ochtends vroeg wasgoed aan de lijnen, maar niet zomaar 
willekeurig, maar eerst bijvoorbeeld een rood bloesje, dan een wit hemd en 
daarnaast  een blauw broekje, om zover door te gaan tot de lijnen vol 
hingen.  

Al snel was het idee het hele kamp doorgegaan en 
hingen er overal kleurige stukken, ook een oranje 
kussen met een leeuw erop! Een prachtig gezicht op 
deze dag natuurlijk, maar al snel was dit ook buiten het 
kamp gesignaleerd en doorgegeven aan de bemanning 
van de “poort”. De Jap gaf direct bevel aan de politie 
om alle kledingstukken te verzamelen evenals de namen 

van de schuldigen. Er kwamen zelfs wat vliegtuigen overvliegen van de 
Jappen, die moesten zeker ook even weten wat daar aan de hand was, 
kostelijk gewoon. De kampleidster kreeg er ook van langs want zij hield zich 
natuurlijk van den domme. Het hele kamp kreeg als straf het niet meer 
ontvangen van pakketjes en het niet meer mogen schrijven van brieven tot 
nader order. Tevens werd er huiszoeking gedaan bij de dames die genoteerd 
waren, waarbij weer veel geld is gevonden en ingepikt. 

* 
In deze dagen kwam ook uit, door een stommiteit van een vrouw die pas in 
het kamp zat, dat er eind Januari van dat jaar bij een feestje (verjaardag van 
Prinses Beatrix) een lied was gezongen door verschillende meisjes met als 
tekst: … al stijgt de zon ook nog zo hoog, ten onder zal ze gaan …, en: … 
eens breekt de wonderschone dag … 
Hierop zijn de kampleidster en meerdere meisjes, die het lied hadden 
gezongen (iemand had hun namen verklikt), door de Jap opgepakt en 
afgevoerd naar de gevangenis in Semarang en hebben daar lange tijd 
vastgezeten! Hierbij was Annie van Bommel, die eigenlijk ook een liedje 
samen met Jack London en mij zou zingen bij dat bewuste feest. Wij hadden 
het samen al heel wat uurtjes gerepeteerd, ’s middags bij de mandikamer, 
maar op het laatste moment is de bijdrage van Jack en mij niet doorgegaan, 
wat achteraf dus ons veel narigheid heeft bespaard.   

 
Ik herinner me ook nog een opvoering 
op die dag van een dame uit het kamp 
die als slangenmens optrad. Zij was zo 
lenig en deed allerlei oefeningen die een 
normaal mens onmogelijk kon doen, 
zoiets hadden we nog nooit gezien.  

 
* 
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u de kampleidster na deze “affaire” opgepakt was en met de 
meisjes naar de gevangenis in Semarang afgevoerd was als 
verantwoordelijke, moest er een nieuwe kampleidster komen. Dit 

werd mevrouw Jilderda, een kleine kordate vrouw met drie kinderen, twee 
jongens van 12 en 11 jaar en een meisje van 9. Ik kreeg veel met haar te 
maken, want wij, de grotere jongens moesten naast het keukenwerk ook de 
corveediensten organiseren en uitvoeren. Ik had als corvee o.a. het 
schoonhouden van de badhokken en toiletten over de slokan van het Djokja- 
en Ambarawa-blok de dagen dat ik geen keukendienst had. Dit deed ik met 
groepen jongere jongens van 10 tot 13, 14 jaar. Dit viel niet mee, vooral 
omdat het geen spelletje was met water gooien alleen, maar het was echt het 
reinigen van vaak een vieze troep, ontstaan na ongelukjes boven de smalle 
slokan waar men gehurkt op 2 schuine stenen moest pogen alles in het 
stromende water daaronder te laten terechtkomen.  

 
Vooral toen steeds meer mensen last kregen van diarree werd het wel 
aanpoten om alles steeds schoon te houden, evenals de badhokken. Een 
ramp altijd was weer het ontbreken van waterdruk, waardoor we niet genoeg 
water hadden om alles schoon te krijgen in de toiletten en de badhokken. 
Toch hebben we ook wel eens pret gehad. Zo herinnner ik me twee dames, 
in het gewone leven echtgenotes van hoge pieten, die het de jongens soms 
knap lastig maakten, door net op het toilet te gaan als wij wilden beginnen. 
Ik moest de jongens natuurlijk intomen, maar een keer ging het mis. De 
twee dames waren die keer ook net weer op het toilet en de jongens stonden 
met de emmers gereed om te gaan “spoelen” ( het werpen met water uit de 
emmers over de vloer), riepen dat er niemand op de toiletten was, dat 
konden ze onder de deurtjes door zien en dat riepen ze altijd eerst af, en 
daar ging het water, gevolgd door gekrijs van de betreffende dames, die nat 
werden en zo de hokjes uitvlogen. Daarna is het niet meer voorgekomen, zij 
hadden hun lesje geleerd. Ik was toch wel blijaf, ze hadden zelfs niet 
geklaagd bij de leiding! 

* 

N 
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Mevrouw Jilderda had mij ook gevraagd om 2 maal per week de jongere 
jongens een tijdje bezig te houden op het veldje naast barak 10 met spelletjes 
en dergelijke, maar dat sloeg nauwelijks of niet aan. Ze kwamen gewoon 
niet opdagen, haar zoontjes die er ook bij hoorden, speelden liever samen in 
kleine groepjes bij de verschillende barakken. Dat zag je in het hele kamp.  
 
Wat opviel dat de spelletjes als knikkeren, tollen, bikkelen (meisjes) etc. 
gewoon spontaan werden gedaan, zoals vroeger buiten het kamp 
gebruikelijk was. Ik vergeet nooit hoe goed onze Anneke voor de oorlog was 
in dit spel, het bikkelen. Nodig waren een zwart rubberen balletje dat 
regelmatig in de benzine werd gelegd om lekker soepel te blijven om goed te 
kunnen stuiteren, dan meen ik 12 koperen afgietsels van oorspronkelijke 
schapenbotjes, dat waren de ingrediënten. Steeds stuiterde ze het balletje 
omhoog en voordat het balletje terug op de grond kwam moest ze de bikkels 
razendsnel  in een vaste volgorde op de grond leggen en voor de volgende 
keer stuiteren in snel tempo weer oprapen en weer de volgende bikkels 
neerleggen en omleggen. Dit alles met één hand, bikkels en balletje. Het 
ging allemaal zo snel, ik heb me nooit gewaagd aan dit spel, dat weet ik nog 
wel.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
       Het bikkelspel 

 
 
 
Vliegeren dat ging moeilijk dus zag je dat ook niet. Dat hadden de Jappen 
zeker direct verboden. 
Op regendagen speelden wij vaak op onze overdekte galerij aan een tafel 
monopoly, soms wel uren lang, waarbij we wel andere kinderen uitno-
digden, altijd weer een spannend spel.  
De oudere mensen speelden vaak bridge. Zo speelde mijn Moeder met 
Tante Anna van Ass en Bep van de Bie en Mevrouw Esser uit de Djokja-
barak regelmatig een partijtje en spraken daarbij alleen Engels om dat op te 
halen en zo bij te blijven. Ik hielp vaak om de stand voor hen bij te houden 
en leerde zo spelenderwijs het spel. Daar heb ik na de oorlog nog veel aan 
gehad, dus dat was een van de positieve, overgehouden dingen. 
 

*** 
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Wij hadden in Oengaran het spel Mahjong en speelden het indertijd veel 
met Ome Loeki Evers. Helaas was het spel niet meegekomen. Nu had 
Marijke in het kamp wel een prachtige pop meegenomen en deze was als 
nieuw, maar ze deed er niets meer mee, ze had wel andere dingen aan haar 
hoofd.  
 
Er was in de barak een moeder die haar dochtertje met haar verjaardag zo 
graag een pop wilde geven en benaderde Marijke hiertoe. Zij wilde haar pop 
best ruilen. De moeder wilde haar in ruil een Mahjongspel geven, dat had ze 
er voor over, zij deed er toch niets meer mee. Zij blij en Marijke blij en wij 
konden weer Mahjong spelen. Na de oorlog hoorde ik van Marijke dat die 
vrouw, toen de pop inmiddels versleten was door het intensief gebruik van 
het gelukkige kind, spijt kreeg en het Mahjongspel terug wilde hebben, 
maar dat vertikte Marijke toch, want voor die moeder had die pop op dat 
tijdstip toch dezelfde waarde als dat spel. Zo hebben we na de oorlog in 
Holland nog  veel plezier van dat spel gehad.       
 

*** 
Op het Lido, door ons toen het Geiteweitje genoemd, werd door de oudere 
kinderen een spel gespeeld, genaamd “Patoh lele” (wegslaan van een vis = ‘t 
kleine stokje),  een Ambonees spel van origine.   
De naam is algemeen beter bekend als Gatrik, waarvan ik wèl op het Net 
een beschrijving vond, maar er was niets te vinden over Patoh lele.  
Bij het Gatrik worden slechts 2 fasen beschreven: 1) het wegslaan van het 
omhooggeworpen kleine stokje uit de hand, en 2) het omhoog tikken van 
het keine stokje welke schuin tegen een steen aangelegd is en deze dan 
vervolgens weggemept wordt.    
 
Er is één team aan slag en het andere staat in ’t veld. De teams hebben een 
gelijk aantal spelers. Gespeeld met 2 stokken, het ene het slaghout (=patoh, 
waarmee men de lele (=vis) moet wegslaan) ca. 80 cm lang en het andere 20 
cm lang (de lele),  welk met het slaghout het veld in wordt geslagen.  
 
Alles in 3 fasen: 
Fase 1:  De speler die begint legt de “lele” dwars over het gleufje in de grond 
(bij Gatrik over de ruimte tussen 2 stenen) en wipt met het slaghout deze 
lele zover mogelijk het veld in en de veldspelers proberen de lele te vangen. 
Je kon een soort effect krijgen als je ’t stokje niet precies in ’t midden 
opwipte maar iets uit ’t midden links of rechts, zodat je kon mikken op een 
plaats waar geen veldspelers stonden. Wordt de lele gevangen dan is de 
speler af en komt de volgende speler aan bod. Wordt de lele niet gevangen 
dan moet een veldspeler proberen met de lele het slaghout, dat dwars over 
de gleuf is gelegd te raken. Lukt dat dan is de speler af, zo niet dan gaan er 
punten tellen, namelijk zoveel slaghoutlengtes tussen de neergekomen lele 
en de gleuf. 
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Fase 2: De speler die zijn slaghout in de rechterhand houdt neemt in 

dezelfde hand ook de lele. De lele gooit hij omhoog en geeft deze met het 
slaghout een harde mep het veld in, waar de veldspelers weer moeten 

proberen deze te vangen, hetgeen in deze fase erg moeilijk is. Lukt dit toch 
wel dan is de speler af, zo niet dan moet een veldspeler proberen de lele door 
gooien binnen slaghoutlengte van de gleuf te krijgen waarbij de speler de 

lele mag proberen terug te slaan in de lucht, dus niet op de grond! 
Beland de lele binnen slaghoutlengte van de gleuf dan is de speler af, zo niet 
dan tellen weer punten als bij fase 1. 

 
 

 
Fase 3: De speler plaatst de lele in de gleuf zodat de helft er schuin uitsteekt. 
Door er met het slaghout een tik op te geven, maakt de lele een draaiende 
beweging omhoog. In die draai moet de speler proberen deze lele door een 
zwaai met het slaghout in het midden te raken zodat deze het veld inzwaait. 
Lukt het een veldspeler deze lele op te vangen, hetgeen in deze fase wel 
bijna nooit zal lukken dan is de speler af.  Zo niet dan krijgt de speler het 
aantal punten van het kleine stokje, de lele vanaf de plaats waar ie is beland 
tot aan de gleuf, dus 4 keer zoveel als bij de 2 vorige fasen! En mag de speler 
verder met opnieuw de fase 1. 
Krijgt de speler de omhoogdraaiende lele niet het veld in dan is de speler af  
en kan de volgende beginnen. Voor de heel geroutineerden is er nog een 
extra verdubbeling te verdienen, namelijk als de lele draaiend naar boven 
komt, kun je deze eerst een klein tikje geven, zodat ie even in de lucht blijft  
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“hangen” om dan pas met een harde mep het veld in te belanden. Dit 
levert een extra verdubbeling op. Dus goed oefenen maar.  
Zijn alle spelers af dan wisselen de teams van plaats. Een spel duurt zoveel 
beurten als vooraf onderling is afgesproken.      

 
*** 

e naam van Piet Evers zullen veel mensen nooit vergeten, omdat  hij 
al gauw bekend was in Kamp 6. Hij had een medische afwijking in 
zijn ademhalingsorgaan, waardoor hij vreselijke last had van snurken 

in zijn slaap. Snel was duidelijk dat hij in de gemeenschappelijke slaapzaal 
niet was te handhaven, want hij hield iedereen uit de slaap. Ook kon hij later 
niet in de jongensslaapzaal terecht. 
 
Er moest dus naar een andere oplossing gezocht worden. Hij kreeg samen 
met zijn moeder en twee zussen, Els en Joke een tampat in een soort 
goedang aan het einde, een hoek van het kamp, bij een achteruitgang vlak 
bij de uitkijkpost.  
 

Als ik vanuit de jongensslaapzaal, einde barak 10, in de 
nacht door het donker de weg zocht naar het toilet kwam 
ik langs deze goedang en hoorde dan dat gesnurk, wat 
dan extra hard klonk in die donkerte.   
Na de oorlog hoorde ik dat hij pas in Holland na een 

operatie van dit euvel is verlost geworden.  
 

*** 
 

   Gek was steeds weer dat terugkomende gerucht van:  
over 2 of 3 maanden is de oorlog voorbij. 

 
        - KABAR  ANGIN - 
Ik hoorde later dat in veel andere 
kampen ditzelfde gerucht steeds 
rondwaarde. Het hielp wel om de 
moed er in te houden, een soort  
psychologische oppepper, wie weet. 
 
Wat niet voor de nodige rust zorgde 
waren steeds weer die verhuizingen 
en overplaatsingen van enkelen of 
groepen. Op de gekste tijden 
gingen er weer mensen weg en 
kwamen er anderen voor in de 
plaats of erbij.  Steeds moesten er 
natuurlijk weer aanpassingen 
komen en mensen verkassen.  
 

 
 

D 



 33

Nóóit was er rust, èlke dag vroeg je je af wat er nú weer stond te gebeuren. 
Zóveel dingen waren niet zeker. Kregen we elke dag wel genoeg te eten, was 
er wel droog hout om te kunnen koken in de keuken ? Elke dag weer nieuwe 
zieken, steeds weer méér mensen die stierven. Géén of niet voldoende 
medicijnen. De mensen ergerden zich aan elkaar om de meest onbenullige 
voorvallen, er ontstonden ruzies door de kinderen, die nergens een uitweg 
vonden voor hun gevoelens, om gek van te worden. Dàn mochten er brieven 
worden geschreven, plotseling  werd dit om de gekste redenen weer 
verboden. Op de gekste tijden die ellendige huiszoekingen en wisselvallige 
appèls. Dan kon een Jap het niet aanzien dat een jongen op een guitaar 
speelde en moesten alle muziekinstrumenten ingeleverd worden, 
krankzinnig gewoon.   
Over krankzinnig geschreven, op een dag toen ik in de keuken werkte, 
hoorden wij ineens een vreselijk kabaal bij de badkamers daar vlakbij. De 
consternatie was groot, het bleek dat er een vrouwtje zelfmoord wilde plegen 
en daartoe had ze zich in die ruimte opgesloten. Ze had al tweemaal eerder 
pogingen daartoe gedaan, die waren mislukt. Ook deze keer konden ze haar 
tenslotte overhalen open te doen en zich te laten helpen. Triest om te zien 
hoe radeloos iemand kan worden van al die ellende.     
Er kwamen via het Rode Kruis pakketten, waarvan er een gedeelte (veelal de 
sigaretten) door de Jap ingepikt (= gestolen) werden, waarop de 
kampleiding terecht de papieren niet wilde tekenen voor ontvangst, en de 
kwaadgeworden Jappen de inhoud van de blikken met voedsel in gamellen 
mieterde en zo alles liet verdelen, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling was 
en erg onsmakelijk, maar de Jap had zo toch alles mooi verdeeld. Willekeur 
was schering en inslag, je was nergens zeker van. 
 
We zaten te dicht opeen en gevangen. Psycholische onderzoeken hadden  
vroeger al uitgewezen dat bij te grote hoeveelheden ratten in gevangenschap 
het bijna altijd fout ging, zelfs kwam het zover dat ze elkaar doden en soms 
opvraten. Bij mensen kwam het gelukkig niet zover, zij zijn tenslotte wezens 
met een rede, maar het ging vaak wel erg ver, moesten we concluderen.  
Maar gelukkig waren er ook steeds weer mensen die oplossingen vonden en 
weer voor de nodige rust zorgden, al was het vaak voor maar even. 
 

*** 
 

oor mij kwam toch nog onverwachts de mededeling dat ik op 18 
Januari 1944 met 23 andere jongens, die 16 jaar waren en in dit jaar 17  
werden, dit kamp zouden verlaten en zich die dag bij de poort moesten 

melden. 
Daar stond ik die dag dan met wat bagage, plus een door mijn moeder 
gemaakt eenvoudig opgerold matrasje en wat schoolboeken. Over het 
afscheid van mijn moeder en alle anderen met wie ik al die tijd had 
opgetrokken in zware maanden kan ik me herinneren dat het als in een roes 
gebeurde. Je wil ergens niet huilen en je toch goedhouden, dan komt er een 
natte waas voor je ogen die je niet wilt wegdrogen, zodat het gebeuren iets 
onwerkelijks geeft. 
 
 

V 
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Je houd je flinker dan je bent op dat moment. Je had willen blijven! 
Al die tijd hadden we alles samen moeten doen en nu viel jij weg en hoe 
moest het nu met de achterblijvers? Na de oorlog hoorde ik dat niet veel 
later ook Frans en Dick naar andere kampen werden overgebracht, wèl in 
Ambarawa zelf weliswaar en dat later onze Tom hetzelfde lot beschoren was. 
Zo bleven tenslotte Mammie, Marijke en de jongste, Huub, nog in Kamp 6.   
 
Wij gingen te voet naar het politiebureau en daar moesten we wachten op 
een vrachtauto, waarmee we afgevoerd zouden worden, waarheen was ons 
nog onduidelijk. Hier zag ik ook wat er eerder met onze radio was gebeurd, 
waarover ik eerder schreef.  Door een raam van een gebouw naast het 
politiebureau zagen we tafels met meerdere radio’s er op, dienende om 
Indonesische jongens instructielessen te geven in het repareren van de 
toestellen. Eindelijk was de vrachtwagen er en we moesten achterin naar 
boven klauteren, maar het matrasje en de boeken kreeg ik niet mee (dat was 
daar ginds voldoende werd me duidelijk gemaakt), de rest kon ik wel bij 
elkaar houden (die boeken heb ik wel erg gemist ! die waren me in 
Bandoeng zo goed van pas gekomen, jammer. In dat kamp werd inderdaad 
kans gezien om tussendoor clandestien wat lessen te krijgen).  

Zo reden we over de grote 
weg richting Salatiga en 
kwamen daar in het 
landhuis “Djoen Eng” 
terecht, oorspronkelijk van 
de Chinese familie Kwik 
Djoen Eng, die in 1940 
failliet gingen. Het huis 
kwam toen in handen van 
de Broeders van Maastricht 
(Broeders van de 
Onbevlekte Ontvangenis) 

maar die hadden het in 1943 nog niet ingericht  toen er de eerste 
geïnterneerden in kwamen, voornamelijk oudere jongens, die al eerder uit 
de omgeving kwamen en dan veel geestelijken van verschillende ordes, 
paters en broeders.  
 
Veel tijd hadden we niet om het tampatje, dat ons werd toegewezen in te 
richten. Ik kreeg  een goede matras, waarvan er enkele nog in een goedang 
lagen. 
Net die dag ervoor waren enkele mannen, ik meen twee, door een riool het 
kamp uitgevlucht en nu moesten allen steeds weer op appèl komen. Alles 
was in rep en roer. Steeds weer moeilijkheden bij het overleg tussen de 
Jappen en de leiding wat er nu moest gebeuren. Duidelijk was dat het 
“gewone leven” in dit huis flink verstoord was geworden.  
 
Ik weet niet meer eens hoe het is afgelopen met die 2 vluchtelingen, of ze 
opgepakt zijn geworden en hoe ze bestraft zijn, want na 3 dagen met vele  
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appèls werden we in de morgen allen bevolen ons op het grasveld voor het 
huis te verzamelen en werd verteld dat we binnen enkele uren per trein 
zouden vertrekken, waarheen ?   
Elders, anders werd ons niet medegedeeld. Dus ieder moest zijn spullen 
gaan inpakken en daarna weer voor het huis bijeen komen. De grote 
stukken zouden ons later nagebracht worden per vrachtwagen. 
Wij, die net een paar dagen hier waren, hadden niet veel te pakken en 
maakten ons nu dienstbaar om de mensen op het gras van eten te voorzien, 
dat net bijna klaargekomen was in de keuken. De koks moesten natuurlijk 
ook alles inpakken. Ook gaven we ze te drinken. Ik had nog gelegenheid om 
op de matras, welk ik gekregen had, mijn naam met arang te schrijven, 
evenals op een ovale teil uit de keuken en op een ijzeren emmer. 
Ook had ik een grote bus in de keuken gevuld met beras merah (rode 
rijstkorrels) en bij mijn spullen gezet om mee te nemen en een fles met 
limonade.  
Lopend moesten we ons naar de treinen begeven met onze bagage, wat voor 
de meesten niet meeviel, wij waren jong, maar er waren zoveel ouderen en 
velen niet gewend zware dingen te tillen. Ik zat in de laatste groep, en 
merkte toen we bij de treinen kwamen dat dat niet best uitpakte. In elke 
wagon, oude 4e klasse wagens, moesten een 50 passagiers plaats nemen, wat 
al wat krap was, maar in de laatste wagon werden de laatste mensen gepropt 
en wij waren met bijna 100 mensen, dat was natuurlijk een reuze tegenvaller, 
ik bofte met mijn meegenomen bus beras, want die kon ik in het gangpad 
zetten en er op zitten. De anderen zaten opeen op de banken, gewone harde 
houten banken en een heleboel ook op de grond of op de bagage in de 
gangpaden, enkele op de open buitenbalcons, zelfs op het toilet zaten 
mensen. Als er iemand van het toilet gebruik moest maken, dan moesten die 
zich daar bevonden even op de gang gaan staan of liever hangen tussen die 
daar al stonden. Geen pretje allemaal. Erger werd het toen we op een 
stationnetje wat rijst, in pisangbladeren gepakt, te eten hadden gekregen. 
Nu was er door iemand blijkbaar wat van die bladeren in het toilet gegooid, 
zodat die verstopt was geraakt en het daar een vieze troep was geworden.      
Alle ramen waren geblindeerd en dicht, we mochten en konden niet naar 
buiten kijken en we stikten er zowat. Toch deden we tijdens het rijden 
sommige ramen stiekem een stukje open, want anders was het er niet te 
harden en af en toe loerden we of we iets bekends zagen buiten. We gingen 
eerst noordoostwaarts en kwamen in Gedoengdjati, waar een trein uit 
Semarang aangekoppeld werd, daarna ging het zuidwaarts richting 
Djokjakarta en later westwaarts. Op een van de stationnetjes onderweg is 
het voorgekomen dat we even naar buiten mochten, dat herinner ik me nog 
goed, maar het was donker en er was niet veel te zien. We kregen er wat fruit 
aangereikt en wat te drinken. De volgende dag in de avond kwamen we na 
een reis van ongeveer 24 uur aan op het station in Bandoeng. We 
strompelden de trein uit en konden nauwelijks op de been blijven en tussen 
al de bagage zaten bijna alle mensen op apegapen, bij te komen. Alle 
spieren waren stram en stijf van het lange zitten zonder voldoende 
beweging.  
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Het lange wachten hier was op het vervoer van ons naar het nieuwe, 
onbekende kamp. 
 

 
Wij kwamen met een groep van naar ik schat 50 man in de voormalige 
“paardenstal” in de N-wijk vlak bij de badkamers en WC van deze wijk.  De 
vloer bestond uit hard aangestampte aarde en aangezien wij geen matrassen 
mee hadden gekregen, moesten we op deze harde, vochtige grond liggen, 
geen pretje. Met wat kleding en een zeiltje onder ons moesten we proberen 
wat warmte te creëren. Ik denk dat een paar weken, twee of drie, later enkele 
vrachtwagens bij de poort voor ons aankwamen. Als eeerste kwam die 
matras er af, waarop ik mijn naam met arang had geschreven (goede 
ingeving geweest!), ook werden even later de teil en emmer voor mij 
aangereikt, een klein wondertje en ik heb er veel plezier van gehad. 
Onze barak was verdeeld in compartimenten voor steeds een vier, vijf 
mensen. In het begin zat ik er met mijn maatjes uit “Ambarawa 6” Tjeup 
van Loon en Harry Bongers, allebei oorspronkelijk uit Djokja afkomstig, 
dan Jan de Winter. Al spoedig kwamen daarbij Piet Smulders, een 
oudseminarist uit Salatiga en dan een Pater Kruisheer Bogaartsz, 
oorspronkelijk uit Bandoeng, bekend als “radiopastoor” daar, en een Pater 
Jezuïet Weve uit Magelang (na de capitulatie is hij daar bij terugkomst op 1 
november 1945 met 3 anderen in de kerk vermoord door Pemuda’s). 
In deze samenstelling hebben we de rest van de kamptijd alles samen 
gedaan en gedeeld. We konden het allen goed met elkaar vinden en waren 
een steun voor de ander als het nodig was. 
 

Geëindigd in het Hospitaal. 
Van hieruit na de capitulatie 
naar Borromeusziekenhuis 

     1e tampat: 
Paardenstal Wijk N 

Later verhuisd 
  naar Wijk E 
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Dit gedeelte van het kamp heette het zgn. Bandoengkamp, ook wel 
genaamd 1e Depot Bataillon of Dai 1. Het was met gedèk en prikkeldraad 
afgescheiden van het zuidelijke gedeelte, het 15e Bataillon of Dai 2. 
Later is die scheiding weggehaald en konden we ook in het andere deel 
komen.  
Daar ontmoette ik toen weer na ongeveer 20 maanden mijn oudste broer 
Jaap. Dat ging heel raar. Ik stond in de rij om eten te halen, toen er enkele 
jongens uit het andere, nu open deel van het kamp, wat stonden te praten. 
In een impuls vroeg ik een van die jongens of hij Jaap van Dam misschien 
kende?  Ja hoor die werkte in de keuken. Ik heb geen eten gehaald, maar 
ben meteen naar die keuken gerend en heb daar mijn broer op de schouder 
getikt en het weerzien was daar. Dan gaat wat door je heen. Hij was dus in 
half 1942 afgevoerd vanuit Oengaran naar Kesilir, is toen in Augustus 1943 
naar de gevangenis van Banjoe Biroe overgebracht en 30 Januari  1944 in het 
15e Bataillon in Bandoeng terechtgekomen en werkzaam gesteld in de grote 
keuken. Ook Oom George was uit Kesilir via Banjoe Biroe in het 15e Bat. 
terechtgekomen en daar zocht ik hem later op.   
 
De eerste tijd moesten we echt wennen aan al het nieuwe. Het eten was wel 
wat anders dan in het vrouwenkamp, soms wel wat beter, maar soms 
abonimabel slecht. Er ontstonden al snel een “toko”, waaruit extra 
etenswaren en spullen voor alle geïnterneerden werden verstrekt (in het 
begin werd er nog al eens wat uitgedeeld aan goela djawa, zeep, zout, af en 
toe suiker en rolletjes tabak, later met al die verhuizingen en nieuwelingen 
werd dit steeds minder).  
Verder een “warong” waar je met geld allerlei etenswaren en spullen kon 
aanschaffen. Zij die wel geld hadden en genoeg kleding om te verhandelen 
of ruilen konden uit een grotere verscheidenheid dan in de “toko” iets naar 
hun gading kopen. Zij waren erg actief en bedreven bij alle corvee’s met 
ruilen en verkopen, wisten alle kneepjes van het smokkelen. 
De “havenots” (ik had geen geld van mijn moeder meegenomen uit het 
vrouwenkamp, had ook niets aan spullen of kleding om te verkopen of te 
ruilen, dus ik was zo’n “havenot”), kwamen sporadisch in de warong, alleen 
als we later met corvee wel wat geld verdienden. De “havenots” waren 
eigenlijk de schlemielen tijdens de corvee’s. Zo herinner ik me een keer een 
corvee naar “Tjihapit”. Bij het afknokken laat in de middag werden een paar 
corveeërs aangewezen om een piano op een vrachtauto te laden en deze naar 
de Jappenafdeling van ons kamp te brengen. Ik was een van de ’gelukkigen’ 
om dit karweitje te doen. Ik had niets om te verhandelen of te kopen, maar 
de anderen hadden allemaal snel iets “gekocht”, veelal textiel zoals kleden 
en lakens en dit in de piano verstopt. Wij kwamen moeiteloos zonder 
contrôle het kamp binnen.   
Het vermoeden was dat de Jappen op een gegeven ogenblik spullen die 
bestemd waren voor de “toko” in de “warong” verkocht en dat bepaalde 
figuren dit geld, wat ze daarvoor ontvingen, achteroverdrukten. Ik meen dat 
daarvoor, nadat dat was uitgekomen, een hoge Jap is gestraft en 
overgeplaatst.  
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Ik rookte niet en kon de aan mij verstrekte lempengs (rollen tabak) 
 ’s ochtends ruilen met een man die liever rookte dan dat hij zijn ochtendpap 
at, atjiepap (stijfsel met een paar maïskorrels erin). Deze pap was nogal 
gezouten, dus slecht voor je lichaam, welke daardoor veel vocht vasthield, 
vooral met die oedeemziektes funest, maar wat moest je anders, je had geen 
alternatieven, je had in ieder geval iets in je maag.  
De eerste maanden hebben we veel aan die beras gehad die ik uit “Djoen 
Eng” uit de keuken meenam. Elke dag kookte ik stiekem wat rijst voor ons 
“clubje”. 
Aan het eind van blok N, nog vóór het hospitaal was een ondergronds gaslek 
(ontstaan of per ongeluk expres veroorzaakt door een handige?) langs het 
pad tussen een hoop stenen.  

We konden daar een pannetje 
water koken voor de rijst. 
Wonderlijk, het moest zo zijn, 
want het is pas ontdekt toen 
onze rijst op was.  
Onze barak hoorde voor het 
etenuitdelen bij blok N. Daar 
waren mannen die om toerbeurt 
voor het etenuitdelen zorgden, 
waarvoor ze, als er over was,  wat 
extra eten kregen. Als er dàn nog 
wat over was, kregen de mensen 

uit dit blok om toerbeurt voor een tweede maal een portie. Dit werd 
natuurlijk goed bijgehouden. De rijst werd apart verdeeld uit houten kisten 
met speciale schepjes en precies afgemeten met een strijkstokje. Ik moet 
nog lachen als ik dit opschrijf. De man die dit bij ons deed was mijn 
vroegere leraar wiskunde van de HBS in Semarang, een hele preciese, met  
een zuinig mondje. Kan ik niet vergeten!  

                        
 Hij moest ook het brood snijden, daar kwam dan 
een lineaal bij te pas om het allemaal zo eerlijk 
mogelijk te doen verlopen. Bij het verdelen in 2 
delen was er niets aan de hand, ook niet bij 4 
delen, als je tenminste eerst de helft sneed en de 
twee helften overdwars sneed, zodat ieder even 
veel korst kreeg. Bij het verdelen in drieën was 
het wat gecompliseerder. Deed je het zo: 
 
dan had de ontvanger van het 
middelste stuk te weinig korst en de ontvangers 

van de buitenste stukken weer te veel korst, dus zó moest het niet ! 
De goede verdeelsneden moesten dus zó: 
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Uit onze barak mochten een tijd lang ook twee mannen etenuitdelers zijn. 
Daartoe werden in onze barak met bijna 50 mensen een pak speelkaarten 
geschud en ieder kon een kaart trekken.  

De twee die een rode Aas trokken mochten 
etenuitdeler worden. Twee Jannen werden dat, ik zelf 
en een andere Jan, van wie ik de achternaam niet 
meer weet. Dus ik had mazzel en ben een tijdlang 
uitdeler geweest voor ons blok, waardoor ik wat extra 
eten kreeg.  
Een tijdje heb ik ook een school gevolgd met wat 
andere jongens , waar lessen werden gegeven door 
enkele oudleraren van vroegere scholen. Hier en later 
miste ik mijn schoolboeken wel erg. (Ik kon toen niet 
weten dat ik pas in 1952 (!), na jaren van ziekte in 

Holland, op een avondschool in Haarlem de draad weer op kon nemen met 
studie HBS die in 1942 zo abrupt was afgebroken door de oorlog!). Van de 
Jap mochten we een tijdje alleen Maleise lessen volgen, dus als de Jap kwam 
controleren werd er snel overgeschakeld op Maleis en verdwenen de andere 
boeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die beginperiode heb ik ook korte tijd les in schermen gehad met een stel 
van een oud-gymleraar, uiteraard zonder echte wapens, alleen de theorie, 
alle standen en bewegingen, het was weer eens wat anders. Uiteraard ook 
weer stiekem, want wat moest de Jap daar nu weer van denken als hij dit 
ontdekte. 

* 
aar al gauw werden we ingeschakeld voor corveeën buiten het kamp. 
Dan kwam een Jap die zeg maar 1000 man nodig had voor een 
karwei ergens in of buiten de stad. Die werden opgetrommeld uit de 

verschillende wijken en zij moesten zich aan de hoofdpoort melden, werden 
daar uiteraard goed geteld en gingen dan naar het werk toe, lopend of per 
vrachtwagen.  
 
 
 

M 
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Eten kwam vaak later vanuit het kamp en in de middag ook thee of koffie, 
maar het kwam ook voor dat de opdrachtgevende Jap zelf voor het eten en 
drinken zorgde. Elk karwei had al snel zijn voordelen of nadelen met deze 
voorzieningen, je trof het of je had pech.  
Bij de corveedienst bij de KMA was er altijd wel iets te extra te versieren, 
daar werd de rest van het goede eten van de weldoorvoede Jappen en Heiho-
ers afgevoerd in afvalgamellen. Daar kregen we wel iets van toebedeeld. Het 
corvee daar bestond uit het graven van ondergrondse garages voor hun 
voertuigen. Bij droog weer met pikhouwelen vanwege de keiharde grond, als 
het veel regende met de patjols die daar dan weer geschikter voor waren. 
Dan nog graspollen afsteken om de boel te camoufleren. Dat was met droog 
gras niet te doen omdat dan alles uit elkaar viel.  
Uiteraard werd bijna bij elk corvee door de mannen ruilhandel gedreven met  
Javanen onderweg, met sommige Heiho-ers en soms ook wel met Jappen 
zelf als het te pas kwam. Als dit lukte dan had je mazzel, maar het kwam 
natuurlijk vaker voor dat het door de toeziende Jap werd ontdekt en dan 
waren de pruimen echt zuur en werd er flink gerammeld, dat was vaak niet 
mis. 

Het kwam voor dat vele 
corveeërs ’s ochtends 
vertrokken met een paar 
lagen kleding over elkaar 
heen, en ’s avonds weer het 
kamp inkwamen met alleen 
een broekje, die hadden al 
die kleding dan ergens 
onderweg kunnen verkopen 
aan de een of ander en had-
den het geld, dat ze ervoor 
hadden ontvangen, ergens 
handig verstopt. Dit kon 
ook wel mis gaan en alles 
was dan voor niets geweest 
en vaak werd dit ook nog 
afgestraft met een flink pak 
slaag. De Jap was ook niet 
gek en had het bij het appèl 
al snel in de gaten, dus dan 
moest alles uit! 

 
Andersom kwam het vaker voor. Je ging alleen met een armoedig broekje 
aan op corvee en kwam ’s avonds met de nodige nieuwe kleding  eroverheen 
terug. Dit is mij overkomen op een corvee in Kareës en later in Tjihapit, dat 
ik daar bij de ontmanteling van het kamp, die gevormd was door een 
afgezette voormalige stadswijk, door de enkele achtergebleven vrouwen die 
voor de afwikkeling zorgden, stiekem van kleding werd voorzien.  
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Bij een corvee in Tjihapit hadden we eens een redelijk goede Jap die “Jan 
Tomaat” werd genoemd. Bij het middagmaal al had het gros van de 
corveeërs over hun armoedig plunje de zo goed als nieuwe kleding 
aangetrokken, alles gekregen van de dames die daar waren achtergebleven, 
stom en veel te vroeg. Over de “paggerafscheiding” hadden ze broeken, 
blouses, hemden en schoenen gegooid, al informerend welke maten we 
moesten hebben.  
Jan Tomaat was razend. We moesten meteen aantreden en we werden 
behoorlijk afgetuigd. Na zijn woede op deze wijze wat afgekoeld te hebben 
hield hij een donderpreek. Na vertaling bleek dat hij er behoorlijk mee zat. 
Hij had ons straks bij de poort van kamp af te leveren en dat zou normaal 
gebeuren als het nog licht was . Als hij ons zo terugvoerde dan zou hij 
behoorlijk op z’n mieter krijgen. Toch wilde hij ons niet alles afpakken en 
stelde dat het niet mocht opvallen en hij wilde ons pas met donker terug 
brengen, missschien dat hij op die manier een smoesje bij de contrôle kon 
verzinnen en wij zo het kamp kon inloodsen. Zó is het verlopen die keer, 
ongelofelijk.  
Zo kwam ik het kamp weer in met een nieuw wit officiershemd met op de 
schouders de twee lipjes, waar epauletten aan bevestigd konden worden, een 
korte short en twee zwarte lakschoenen. Die schoenen heb ik weggegeven, 
want ze waren te krap voor me in verband met de knobbel bij de grote teen 
aan de rechtervoet, waarvan ik al sinds mijn vroege jeugd last van had. En 
eigenlijk was het natuurlijk géén gezicht: lakschoenen in een kamp ?! 
Normaal liep ik op blote voeten of op tèklèks, zelfgemaakte, nog wel van 2 
afgeronde plankjes en en twee smalle reepjes  rubber vooraan met spijkertjes 
vastgemaakt. Van de rest heb ik veel plezier gehad. 
In tegenstelling tot deze “Jan Tomaat” hadden we in het kamp één van de 
wreedste Jappen te verduren, namelijk “Jan de Mepper” die het liefst op de 
fiets rijdend in een vlekkeloos uniform en een stick in de hand het kamp 
doorkruiste en zo heel wat slachtoffers maakte. Je hoorde hem zo niet snel 
aankomen en was steeds te laat met wat je moest doen, namelijk bij het zien 
van hem direct “kirei” te schreeuwen, neen gillen, zodat iedereen het goed 
hoorde en direct stram in de houding schoot en vervolgens een goede diepe 
buiging maakte naar deze beul die de Tenno Heika, de goddelijke Keizer 
van Japan vertegenwoordigde!  
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In die dagen kreeg ik ineens allemaal rode vlekken op mijn lichaam en het 
jeukte vreselijk, tot gek wordens toe. Daarom stapte ik naar het ziekenhuis, 
de polikliniekafdeling. Het bleek een tekort aan kalk te zijn waarvoor ik een 
kalkinjectie toegediend kreeg. Daarna moest ik wel nog even op de bank 
blijven liggen om bij te komen. Later bleek dat een verpleger bij het naar 
mijn barak toelopen mij achtervolgd was om te kijken of alles goed bleef 
met mij, want het schijnt namelijk wel voor te komen dat je dan zomaar het 
bewustzijn kunt verliezen. Gelukkig kwam alles weer goed.  
Nu werd het tijd dat wij bij registratie onze namen verloren. Wij kregen 
allemaal een nummer toegewezen, welke nu ging gelden. Die moest je altijd 
bij je dragen. Een klein stukje stof met daarop gedrukt nummer, voor mij 
nummer 2531, verder een II ( Dai II, ons gedeelte van het kamp) en een 
Japans stempel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tot die tijd gold je naam bij registraties, vóór de kamptijd, daarna in het 
vrouwenkamp en daarna. Met mijn voornamen had ik altijd moeilijkheden 
bij die registraties. Ze hoorden mijn eerste voornaam Joannes, maar 
schreven steeds Johannes op, deze schrijfwijze was namelijk het bekendst, 
dus altijd wilde ik die “h” geschrapt hebben. Bij de tweede voornaam Maria 
keken ze me scheel aan en geloofden mij niet. Ik vertelde ze dan dat die 
vrouwelijke naam vaak bij katholieke mannen als tweede of derde voornaam 
voorkwam. Dat vonden ze altijd maar raar.   

* 
Vanuit onze barak ging ik ook vaak naar de barak in de wijk F, waar de 
meeste geestelijken waren ondergebracht en de ongeveer 40 paters bijna 
elke ochtend om de beurt de H. Mis opdroegen, uiteraard heel stiekem en 
primitief op een klein tafeltje of hutkoffer en ik fungeerde daar met andere 
jongens als misdienaar. Daartoe moest ik er al heel vroeg heen, om op tijd 
terug te zijn voor het eten en daarna vaak naar het buitencorvee. 
In het begin hadden de paters wel wijn en hosties, meegenomen van elders. 
Later werd alles vaak binnengesmokkeld en wijn werd later primitief zelf 
nagemaakt o.a. van rozijnen uit de enkele keren dat er wat aan Rode 
Kruispaketten binnenkwamen.  
Het is één keer voorgekomen dat er een H. Mis met preek werd opgedragen 
op het grasveld vlak bij de barak met toestemming van de Jappen, daarna 
altijd stiekem ! 

* 
 

 

Kampnummer vervat in een aluminium 
plaatje met grote speld om het op te     

kunnen spelden 

Het nummet op een stukje bamboe ingebrand, 
dit hing steeds aan mijn soepbakje, een 

havermoutblik 
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neens was alles bij ons in rep en roer, want er zouden jongens uit 
verschillende wijken in de stad bij ons in dit kamp komen, waarvoor wij 
moesten verhuizen van de “paardenstal” in de N-wijk naar de E-wijk in 

het 15e Bataillon in de uiterste hoek. Het was daar allemaal veel ruimer, en 
de vloer was er van plavuizen en beter schoon te houden. Hadden we in de 
“paardenstal” echt veel last van wandluizen en kakkerlakken, hier kregen we 
te maken met kleerluizen, verschrikkelijk.                                      

In de “paardenstal” had ik pech gehad met 
mijn matras. Tjeup en ik wilden om 
zitplaats te winnen van bamboe een soort 
verdiepingsbed voor ons beiden maken en 
besloten daartoe de matras in de lengte 
doormidden te knippen en de twee 
opengeknipte zijden met garen dicht te 
naaien. Ik had uit een van de Tjihapit-
corvees wat garen en naalden van de dames 
gekregen die me goed van pas kwamen. 
Toch bleek dit achteraf  een stomme (of 

beetje domme volgens Maxima) zet te zijn. Want die goede matras, uit één 
stuk stof,  was eerst nog wel vrij te houden van wandluizen door ze elke 
zonnige dag in de zon te drogen te leggen, met ook regelmatig omdraaien 
en uitkloppen. Maar toen er twee smalle matrassen van waren gemaakt 
kropen die rot wandluizen heel handig tussen het stikwerk en waren erg 
moeilijk allemaal te verwijderen !                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar nu die kleerluizen in wijk E, dat werd een echte plaag. Ze nestelden 
zich het meest om je middel om aan je bloed te komen en veroorzaakten een 
erge jeuk, ze waren met het blote oog niet te zien, in tegenstelling tot de 
wandluizen. Eens in de zoveel tijd kwam onze barak aan beurt voor een 
grote schoonmaak. Alle goed: beddegoed en kleren moesten naar een 
afdeling bij de keuken en werden daar in grote gamellen gestoomd of 
uitgekookt.  
 
 
 

I 

Wandluizenverwijdering 
elke droge dag  buiten een 
druk en komisch gebeuren 
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De rest moest buiten uitgeklopt en gereinigd worden en binnen de barak 
kreeg ook alles een schoonmaakbeurt. Een hele heisa altijd weer. Het is een 
keer voorgekomen dat een oud vies heertje zich met alle macht verzette om 
mee te doen, zodat na de schoonmaak in de kortste keren alles weer vol zat 
met die klerezooiluizen. Toen is er direct rigoreus ingegrepen. Echt 
iedereen moest meedoen !   

* 
 

Hoe meer mensen er in het kamp kwamen hoe slechter het eten werd. 
Je merkte het aan je zelf. Je werd steeds slapper. De tijden vlak voor het 
uitreiken van het eten lag je voor pampus op je bed, zag zwarte stippen van 
de honger en was blij als je wat binnen had, al was dat steeds niet genoeg.  
Steeds meer mensen werden ziek en al gauw kwamen er steeds meer 
mensen terecht in hospitaal in de O-wijk.   

Ik ontkwam er ook niet 
aan en ten tweede male 
moest ik deze vreselijke 
ziekte ondergaan in dit 
ziekenhuis. Deze keer 
was het wel niet zo erg 
als die in het 
vrouwenkamp. Jaap 
bracht me regelmatig wat 
extra’s uit de keuken, en 
ik knapte weer op, moest 
na een tijdje zelfs weer 
meedoen aan het buiten-
corvee, wel wat lichter 

werk: ergens in de stad op een helling terrassen aanleggen die dan beplant 
werden met groenten. Je kon daar makkelijk doen alsof je hard werkte en de 
tijden waren redelijk. Extraatjes waren hier echter niet te halen, dus geliefd 
was dit corvee niet, te saai. Voor mij was het overzichtelijk.  

* 
Oom George, broer van mijn vader, die in een ander barak zat, was 
inmiddels ziek geworden en lag in het hospitaal in de O-wijk, waar Jaap en 
ik hem geregeld opzochten, maar het ging steeds slechter met hem. Jaap 
bracht hem wel wat extra’s en verkocht zelfs het horloge van Oom George 
om wat extra eten te kunnen kopen in de warong, zoals eitjes, maar het hielp 
niet. In de vroege uren van 7 Mei 1945 is hij ingeslapen, hoorden we die 
ochtend van de broeder van de afdeling. Jaap kon niet mee met de 
begrafenis, hij was toevallig wat ziek, niet ernstig gelukkig. Zo reed ik met 
Pastoor Zeegers (onze pastoor in Tjilatjap uit 1935 aldaar) en een Jap als 
begeleider in een dogkar vanuit het kamp achter een handkar waarop de 
kist, geduwd door een Javaan naar de begraafplaats vlak bij het vliegveld. 
We hadden alle drie een pajong mee, dat was wel nodig, maar toch eigenlijk 
wel weer niet, het goot, méér dan dat: de regen ging over in een wolkbreuk.  
Alle straten waren snel veranderd in riviertjes, echt een bandjir ! Bij een brug 
aangekomen, vertikte het arme trekpaard nog een been te verzetten.  
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Wij moesten uit het vervoermiddel stappen en doornat te voet de brug over 
zien te komen. De koetsier heeft met veel moeite het paard aan de leidsels 
ook aan de overkant gekregen en zo kwamen wij met veel moeite bij de 
begraafplaats aan, bij het administratiekantoortje, waar de inschrijving 
plaatsvond. De begrafenis zelf kon geen doorgang vinden op dat moment, 
want de kuil was vol water gelopen, dus de begrafenis zal wel een dag of 
dagen later hebben plaatsgevonden vermoed ik. Als 3 verzopen katten 
kwamen we terug in het kamp.     

* 
Ons groepje van 5 jongens en 2 Paters in de nieuwe barak in de E-wijk 
maakten het allen tot nu vrij redelijk. Alleen Pater Bogaartz, die de 
afgelopen tijd nogal eens last van z’n hoofd had, met soms erge duizelingen, 
ging toch wel achteruit. Hij kreeg van de broodbakkerij extra gist toege-
wezen, hetgeen wel iets hielp. Wij maakten ons wel ongerust, later bleek niet 
ten onterechte (vrij snel na de capitulatie is hij per vliegtuig naar Nederland 
vervoerd en in, ik meen Utrecht aan zijn hoofd geopereerd. Daarna is hij 
toch redelijk opgeknapt en heeft jaren in Voorschoten als pastoor 
parochiewerk kunnen verrichten tot ongeveer 1975, toen  hij wegens 
gezondheidsredenen terecht kwam in de ziekenboeg van het Berch-
manianum van de Paters Jezuiëten, hier twee straten vandaan, en waar ik 
hem meerdere keren opzocht en hij ons ook wel eens een bezoekje bracht. 
Op 26 Januari 1978 overleed hij ). 

* 
 

Het duurde niet lang of ik werd weer ziek, wéér bacillaire dysenterie, zoals 
zovelen toen en ik moest weer opgenomen worden in het hospitaal.  
Deze keer was het zorgelijker want er kwam een besmetting van amoebe-
dysenterie bij; amoebe in de dikke darm, waarvoor ik behandeld werd met 
klysma’s waarbij een ontsmettingsvloeistof in de dikke darm terecht moest 
komen. Geen leuke behandeling moest ik zo meemaken, na een tijdje kreeg 
ik daardoor ook last van daardoor ontstane aambeien, waarvan ik last hield 
tot in de jaren ‘50.   
In het ziekenhuis zag je eigenlijk pas goed hoe wreed die Jappen zich 
gedroegen. In het kamp werden op de meest gekke tijden en plaatsen 
mensen door hen gestraft voor de meest uiteenlopende zaken met grote 
willekeur. De meeste van de slachtoffers belandden daarna in het ziekenhuis 
om daar door de verplegers en dokters weer opgelapt te worden. Ik heb daar 
in die betrekkelijk korte tijd onder andere wrakken van mensen zien 
binnenkomen, die na aframmelingen in een grondputje werden gezet, 
waarna deze met water werd gevuld tot de mond en vaak zo nog gerammeld 
dat ze niets meer konden zien. Die werden dan hier binnnen gebracht, die 
konden bij wijze van spreken niet eens meer in een bed liggen van de pijn, 
bont en blauw geslagen en alles opgezet, ogen dicht, eigenlijk op dat 
moment geen mens meer. Zo machteloos ben je dan, en kwaad zonder 
uitlaatklep.  
In deze “Herinneringen” heb ik bewust de meeste rotdingen die ik zag en 
meemaakte niet vermeld, dit boek is géén dagboek, maar déze toestanden in 
het hospitaal  waren echter al met al zó erg dat je er niet omheen kon. 
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(in al de jaren tot eind 1952 en de jaren erna heb ik tijdens alle perioden die 
ik toen in sanatoria en ziekenhuizen heb doorgebracht veel aan deze tijd 
moeten denken en mijn “leus” die me steeds voor ogen stond was, toen al: 
die anderen om je heen hebben het vaak heel wat erger, dus niet klagen, 
maar dragen, máák er in die tijd wat van). Toevallig kwam ik deze zelfde 
“leus” (Lerne Leiden ohne zu Klagen) later tegen op bijgaande penning van                      
Friedrich Deutscher Kaiser König V. Preussen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
et werd steeds onrustiger in het kamp. Steeds werden er plaatsen 
vrijgemaakt voor jongens uit de kampen elders en dus steeds 
verhuizingen in het kamp zelf. (In die tijd is ook een achterneef van 

ons, Jaap van Dam, die ik een keer heb ontmoet in dit jongenskamp, terecht 
gekomen. In 2001 kwam ik in contact met hem. Hij woont nu in Canada na 
vele omzwervingen, getrouwd met Olga. Inmiddels heet hij nu Jack van 
Damen we hebben contact met elkaar via de E-mail). 
 Geruchten genoeg weer over een spoedige capitulatie, dat zou wel eens te 
maken kunnen hebben met een naderend einde van ons beroerde leven hier, 
maar het bleef voorlopig bij geruchten. Wel kwamen er een paar zendingen 
Rode kruispakketten uit verschillende landen aan, die wel erg lang 
onderweg  waren geweest, dus veel was over de houdbaarheidsdatum heen, 
zouden we tegenwoordig al snel zeggen. De verdeling had nog heel wat 
voeten in de aarde, overal werden andere verdeelsleutels toegepast. Ook 
weer zo’n idiote nieuwe regel van de Jap, die er natuurlijke het nodige had 
uitgehaald voor eigen gebruik, vooral sigaretten: binnen een week moesten 
de lege blikjes bij de Jap zijn ingeleverd, bijna onmogelijk. Daardoor werd 
de inhoud van vele blikjes weer bij elkaar gekieperd en zo verdeeld. 

* 
De onrust werd nog verhoogd door een nieuw corvee, een treincorvee. Er 
moest ineens een spoorlijn aangelegd worden van Tjitjalengka naar 
Madjalaja. Daartoe moesten twee groepen corveeërs, elk in een van deze 
plaatsen ondergebracht, naar elkaar toe werken. De groep in Tjitjalengka 
bestond uit wel een 1000 man en in Madjalaja een 800 man. Deze werden 
later allen ondergebracht in een nieuw aan te leggen kamp tussen deze twee 
plaatsen. Een heel gedoe allemaal, naar ons gevoel een beetje krampachtig. 
Maar voor de vele corveeërs een mooie gelegenheid om veel te smokkelen, 
op alle gebied ! En ze werkten niet in de stad, maar in de vrije lucht en 
genoten daar volop van. 

* 

H 
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In het hospitaal in de O-wijk kreeg ik opeens hoge koorts en 
moeilijkheden met ademhalen. Het ontwikkelde zich als een natte pleuris  
(pleuritis) in mijn longen (een TBC-ontsteking bleek later). Het 
ontstekingsvocht aldaar, wel ruim 2 liter moest er uitgehaald worden. Ze 
hadden geen grote injectiespuiten, dus moest het met de enige kleine die ze 
hadden gebeuren. Vanuit de rug met het spuitje tot de haard erin gestoken, 
deze volgezogen met het groengele vocht, losgekoppeld van de naald, 
geledigd en opnieuw aan de naald gedaan, net zo lang tot al het vocht er uit 
was.  
Met de excuses dat het op deze vermoeiende wijze moest, ikzelf overeind 
gehouden door 2 verplegers. Als ik er nog aan denk voel ik nog die hele 
opluchting daarna. 

* 
Zo heb ik in dit hospitaal gelegen totdat inderdaad de 15e Augustus 
aanbrak, maar de officiële mededeling in het kamp van de capitulatie van de 
Jappen (van die twee bommen op Hiroshima en Nagasaki hoorden we pas 
veel later !) had pas plaats op de 21e Augustus, na dagen van chaos, 
onzekerheid, Jappen die helemaal in de war waren en de gekste orders 
uitvaardigden en onderling het ook met elkaar aan de stok kregen.  
Ongeveer op de 28e Augustus werden de ernstigste patiënten uit het kamp 
overgebracht naar het “Borromeusziekenhuis” in de stad, nadat de 
Medische Dienst dit van de Japanners had gevorderd. Hier was ik ook bij en 
ik belandde met een jongen de Jong (voornaam weet ik helaas niet meer) in 
een kamer van de kinderafdeling “Irenepaviljoen”. Het eten was daar prima 
verzorgd en Indische dames uit de buurt voorzagen ons van veel extra 
lekkere dingen.  
Begin September wachtte mij daar een reuze verrassing. Mijn Moeder stond 
plots voor mijn neus !  Zij had van het Rode Kruis vernomen dat ik erg ziek 
was en was nu met een valse pas onder vermelding dat ze een Indo-
Europese was met een convooi van dit Rode Kruis naar Bandoeng kunnen 
afreizen. Zij herkende mij niet meer en ik haar ook niet, zo mager in haar 

kaki jurk zag ze er uit. 
     
Zó moet ik er toen ongeveer uitgezien hebben, 1.80 m 
lang, 38 kg zwaar, met oedeembenen, ik was echter geen 
uitzondering. Dan nog al die ziektes, maar daar kon nu 
eindelijk iets aan gedaan worden. Medicijnen waren er 
weer. Na een paar dagen moest mijn Moeder echter 
weer terug naar Ambarawa, naar broers en zus, die daar 
inmiddels weer allen bij elkaar waren. Jaap ging met 
haar mee terug, die wilde haar niet alleen die verre tocht 
laten maken, zo was het ook het beste.  

 
Inmiddels hadden Jaap en ik eerder een brief gekregen vanuit Singapore van 
mijn Vader die uit een Burmakamp was overgevlogen naar Singapore (zie 
hiervoor mijn boekwerkje over het kampleven van mijn Vader aan de 
dodenspoorlijn in Burma), daar in de lijsten van het Rode Kruis had gezien 
dat Jaap en ik in een kamp in Bandoeng zaten en de rest van de kinderen in  
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verschillende kampen in Ambarawa, maar de naam van zijn Vrouw kwam 
hij nergens tegen, dus moest hij daaromtrent op het ergste zijn voorbereid.  
Hij schreef ook dat hij had besloten, nadat hij zich in Batavia had gemeld, 
naar Ambarawa te gaan, naar de jongste kinderen en zich dan ook daarna te 
melden in Semarang om daar eventueel weer aan het werk te gaan. 
Dat is wel even anders gelopen, want hij trof daar in Ambarawa aangekomen 
alle kinderen samen aan, incluis Jaap en wonderlijk ook mijn Moeder.  
Op Jan na iedereen weer bijeen.  
Zij hebben daar samen een beroerde, zeer gevaarlijke tijd meegemaakt met 
die vrijheidsstrijders en alles daar omheen, met Jappen en Engelse Ghurka’s 
als “bevrijders” totdat alle geïnterneerden uit Ambarawa en omstreken naar 
Semarang zijn afgevoerd met vrachtwagens, beschermd door tanks. Bij al 
die acties zijn toen ongever 25 mensen omgekomen. De Engelse kruiser 
“Sussex”, die bij Semarang voor de rede lag had alle gevaarlijke punten 
langs de weg van Ambarawa naar Semarang bestookt. Ook ons huis aan de 
“Poedak Pajoeng 32”, waar een post van de Indonesiërs was gevestigd, is bij 
al deze acties tussen 23 November en begin December 1945 platgeschoten 
(Jaap, Dick, Cécile en Leny hebben in 1984 tijdens een Indiëtrip hier nog op 
de plaats van dit eerder zo mooie huis gestaan). 

 
Vanuit Semarang is ons gezin 
korte tijd later met het schip 
“Prinses Beatrix” geëvacueerd 
naar Colombo op Ceylon, waar 
zij in de officierswoningen van 

Generaal Mountbatten  
in Candy 

terecht kwamen. 
  
*               

Half September werd ik vanuit 
het “Irenepaviljoen” overgeplaatst naar het Militaire Hospitaal in Tjimahi. 
Van de Broeders die mij met mijn kamergenoot van daaruit kwamen 
ophalen hoorde ik dat de beide broers van mijn Vader, die in Tjimahi waren 
geïnterneerd geweest, kort na elkaar na de capitulatie waren overleden, Oom 
Mim op 28 Augustus en Oom Theo op 1 September 1945. Deze beiden 
hadden de ontberingen helaas niet overleefd, ik voelde me alleen en intriest 
dat ik hen niet meer heb mogen meemaken. Besefte ineens dat Oma, als ze 
nog leefde, ineens 3 zonen in korte tijd hier in deze contreien kwijt was 
geraakt na deze donkere jaren. Ik wist namelijk niet waar Oma zich bevond 
en of ze nog leefde. Dat bleek achteraf gelukkig wel het geval. Ze bleek in 
Magelang te zitten en heeft de oorlog dus overleefd, zoals velen met de 
nodige strubbelingen. In Batavia, in afwachting van terugkeer naar Holland 
schijnt ze haar been bij een val nog gebroken te hebben.  
Daar is zij op de “Oranje” gekomen en was op 20-4-’46 in Singapore op weg 
naar haar zus Ali Tummers-Hersbach in Oegstgeest. Het heeft helaas niet 
zo mogen zijn.  
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Onderweg ten zuiden van Ceylon is ze op 29 April 1946 aan boord 
overleden en heeft aldaar een “zeemansgraf” gekregen. 

“1-2-3 in God’s naam !” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn Vader heeft op een latere terugreis van Nederland naar Indonesië op 
deze plek, (0° 58 min. NB, 83° 23 min. OL [Burg. Stand, Den Haag]) een 
bloemstuk in zee kunnen werpen als een laatste groet aan zijn Moeder. 
Frappant feit: Grootvader van Dam, die in 1922 in Magelang overleed, werd 
aldaar begraven in een “dubbelgraf “ een speciaal door een architect 
ontworpen mausoleum. Daar was dus reeds een grafplaats voor Oma 
gereserveerd en betaald. Zo zie je maar weer: de mens wikt, God beschikt.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
† 

In het Militair Hospitaal kwamen wij eerst in een barak 11/12 (afdeling 
TBC) terecht en een van de artsen (van Australië overgevlogen) hier 
gestationeerd (op zijn naam kan ik helaas maar niet komen) heeft mij al die 
verdere tijd begeleid en dank zij zijn inspanningen kon ik gelukkig redelijk 
snel wat opknappen. De medicijnen waren er ineens wel om ons te helpen. 
Al gauw mocht ik wat oplopen en wat licht werk doen. De nieuwsbulletins 
die elke dag verschenen mocht ik op de zaal voorlezen, dat deed ik heel 
graag. Zo kwamen we er zo’n beetje achter dat die bommen op die twee 
Japanse steden ons leven hadden gered. Jammer dat tijdens het late weten 
daarvan nog zovelen waren gestorven. Misschien hadden er wat nog zovelen 
extra kracht door gekregen om het net nog even vol te houden. Helaas.  
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Op een dag mocht ik met een jeep meerijden naar het jongenskamp aan de 
overkant in Tjimahi om een Frater uit onze vroegere school in Malang te 
bezoeken, waar ik onder andere Harry Holt toevallig tegenkwam, die met 
ons ook op het internaat aldaar had gezeten. 

 
 

 
 
 

Hoofdpoort 
Militair  
Hospitaal  

te 
Tjimahi 

 
Mijn maatje de Jong kreeg al spoedig elke dag bezoek van zijn Moeder, een 
kleine parmantige en hartelijke vrouw, en twee zusjes. Zijn Vader had de 
oorlog  in de kampen niet overleefd. Zij werden nu door de maatschappij, 
waarbij hij had gewerkt, gesteund en korte tijd later door die maatschappij 
in Zuid-Afrika ergens ondergebracht om helemaal weer op te knappen van 
alle ellende in die afgelopen jaren. Voordat zij vertrokken hebben we samen 
een mooie en gezellige tijd doorgebracht, elke dag buiten de barak op luie 
stoelen onder de mooie bomen, spelletjes gespeeld, gelezen en veel en 
lekker gegeten en gedronken. Elke dag had ze wat lekkers mee voor ons. 
Een verademing na al die jaren, jammer dat ze weer verder moesten en ik  
alleen achter bleef, zo voelde ik het.  
Gelukkig was “mijn“ dokter er nog. Ik hielp hem met van alles. Het 
instrumentarium dat ze in het ziekenhuis hadden was echt wel echt aan 
aanvulling en revisie toe, daar kon ik hem wel mee helpen. Voor de bepaling 
van de bloedbezinking  van de zieken was het instrument met de glazen 
buisjes bijvoorbeeld niet meer te gebruiken, maar met behulp van kleine 
stukjes leer en klemmetjes was het apparaat weer “als nieuw”, zo vond hij. 
Op zo’n manier kon ik me dienstbaar maken en daar genoot ik van. Die 
dokter moest bij ons regelmatig de bezinking bepalen, maar moest dan ook 
bloed van hemzelf afnemen om als vergelijking met al onze buisjes te 
dienen, daarvoor moest ik hem dat bloed aftappen met een spuitje, dat 
droeg hij mij zelfs op. Ik die dat helemaal nog nooit had gedaan, maar ik 
zag er ook geheel niet tegenop, vond het niet eng. We hadden een man die 
naast de bloedafname ook regelmatig vingergeprikt moest worden voor 
onderzoek op een glasplaatje, maar die ging bij het zien van de 
kroontjespen, waarmee dit gedaan werd, al van zijn stokje!  
 

* 
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Ik verstelde ook kleding, daarvoor had ik nog genoeg over van garen en 
naalden uit het Tjihapitcorvee indertijd. Ik herinner me de broek van een 
geestelijke die regelmatig de H. Mis opdroeg en een gat achterop had. In 
die kleding moest hij dus aan het altaar staan. Ik zette er en mooie lap op, 
maar deed dit ook op de andere kant, mooi symmetrisch, dus nu leek het of 
het zo hoorde, prachtig.  

Zo kregen we uit oude voorraden van de Jap 
allemaal kleding toebedeeld. Alles was nog 
geverfd in de oorlogs-schutkleuren. Van het 
Lab kreeg ik een emmer en chloorpoeder, 
waarmee ik de kleur uit die kleding kon 
weken en spoelen, zodat er zo’n beetje de 
oorspronklijke kleuren geel, oranje en 
lichtgroen uit te voorschijn kwamen. Dan 
vouwde ik de kleren mooi op en legde ze een 
nacht onder mijn matras en leverde ze zo 
“als gestreken” af en verdiende er een 
zakcentje mee.   

 
* 

ia het Rode Kruis kon ik wel post zenden naar Ambarawa 6, kreeg in 
het begin ook wat terug, maar spoedig was het mis met die post. 
Achteraf bleek dat door die akelige, gevaarlijke toestanden daar te 

komen, die ze daar meemaakten. Net als hier kregen ze niet voldoende 
bescherming van de Engelsen, zodat de Jap weer ingeschakeld moest 
worden om dit te doen en zelfs door toeval kwamen de Ghurka’s ze, in een 
penibele toestand met aanvallen van Pemoeda’s, ontzetten, niet zonder 
enkele doden te moeten betreuren, onder anderen een zus van Piet Evers (de 
snurker). 
Voor ons werd al snel duidelijk dat de Engelsen, die hun koloniën inmiddels 
kwijt waren, niet wilden meewerken aan het herstellen van de oude toestand 
in ons Indië. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Amerikanen ons 
zouden “bevrijden” werd ons meegedeeld. Nu moesten de Engelsen dit 
doen met hun troepen bestaand uit Engelsen zelf, Punjab’s, Sihk’s (beiden 
uit India) en Ghurka’s (de elite-eenheden van het Engelse leger). 
Bij ons in het militair hospitaal bleek al snel het defaitisme van de Engelsen. 
Zij hadden de leiding over de bescherming van ons kamp en de andere 
kampen in Tjimahi, maar onze eigen jongens, net uit Nederland, moesten 
regelmatig oefenen, echter zonder voldoende ondersteuning (geen 
radiografische verbing met de leiding o.a.) van die Engelsen. Zo kon het 
gebeuren dat een eenheid van die Hollandse soldaten in een hinderlaag van 
de extremisten belandde. Een inmiddels gewaarschuwde eenheid Ambonese 
soldaten is er heen gegaan om ze te ontzetten, dit hebben zij toen moedig en 
vakkundig gedaan maar het kwaad was al geschied, er waren doden gevallen 
aan Hollandse zijde.  
Zo kwamen zij terug, mèt de gesneuvelden, bij de hoofdpoort van het 
Hospitaal.  
 

V 
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Daar heeft een scheldkanonnade plaatsgevonden van de Nederlandse 
legerleiding richting de Engelse Staf, waar meerdere van ons getuige van 
waren.  
Bij de begrafenis van de gesneuvelde soldaten op de begraafplaats even 
zuidwestelijk van het kamp (zie kaart), geleid door pastoor H. Bijlhout (in 
Malang in 1938 onze aalmoezenier bij de Verkenners aldaar), ging het weer 
mis. Tijdens de plechtigheid werd er uit de Zuidelijk gelegen bergen met 
mortieren op de plek gevuurd, zodat er paniek uitbrak. Gelukkig vielen er 
geen verdere slachtoffers en werd er direct adequaat ingegrepen en liep alles 
nog redelijk goed af. 
 (Later, net in Nederland terug, heb ik in Oegstgeest, vlak bij mijn Oom Jan 
en Tante Els in Leiden , waar ik gastvrij onderdak had gevonden, een 
gesprek gehad, op zijn verzoek, met een Heer Fehmers over al deze 
toestanden toen in Tjimahi. Een van de slachtoffers was namelijk familie 
van hem.) 

* 
Korte tijd later was het weer mis.  Vlak buiten de Zuidwesthoek van het 
terrein van het Militair Hospitaal waren temidden van de Indonesische 
huisjes ook wat Chinese handelaren gevestigd, wat altijd goed was gegeaan. 
Nu echter wilden de Javanen deze Chinezen daar kennelijk weg hebben en 
bedreigden ze met de dood. Het hospitaalterrein werd hier beschermd door 
Punjab soldaten. Nu was bekend dat deze soldaten de Javanen hier weinig 
in de weg legden, zij hadden hetzelfde geloof en ruilden zelfs wapens tegen 
Javaanse vrouwen, om zo aan hun behoeften te kunnen voldoen. 
 
Een heel Chinees gezin werd door een bende overvallen, zonder dat de 
Engelse wacht ingreep, ondanks het geschreeuw om hulp van man, vrouw 
en ik meen 2 kinderen. Vanuit het kamp werd onze dokter opgeroepen er 
snel heen te gaan. Ik ging met hem mee, met een brancard op wielen, snel 
de gangen op naar de plek die zo ver weg leek. 
Het hele huisje lag overhoop, de kinderen vermoord en de man verwond, 
maar zijn vrouw was er heel erg aan toe. Ze was zo goed als gescalpeerd 
door een slagwapen. Zo snel als mogelijk was is zij toen naar de 
operatiekamer gereden en daar behandeld geworden en ze heeft het 
Goddank gehaald. Met haar man is ze toen in het kamp opgenomen en later 
aan het een en ander geholpen om weer wat op te zetten. Ik vergeet die 
aanblik van die ellende daar in dat huisje misschien nooit meer, er zijn 
echter geen woorden voor.  
Kort daarna verhuisde ik van barak 11/12 naar de barak in het uiterste 
Noordwesten van het terrein (zie kaart), vlak bij de omheining, waar een 
kampong aan grensde. Als oplopend patiënt kon ik hier wachten totdat er 
voor mij een plaatsje vrij kwam op een schip naar Nederland. Elke dag ging 
ik bij het inlichtingenkantoortje langs om te informeren of en wanneer  er 
zich iets voordeed. Voorlopig was er nog geen zicht op, vertelde men mij 
steeds, maar ik hield vol. 
Naast mij lag Maulanie, een echte Ambonees, waar ik erg goed mee kon 
opschieten, een fijne man, altijd goedgemutst.  
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Hij leed veel pijn aan een erge verwonding aan zijn voet, soms sneed hij er 
zelf in met een geflambeerd gillettemesje. Naast hem een man die aan een 
erge vorm van astma leed, waarvoor het klimaat van Bandoeng en omgeving 
niet al te best was. Als hij een aanval had kromp je zelf ook ineen van 
ellende. Tegenover ons lag een oude man, een echte verindischte Hollander, 
die had er wat zelfgebouwde bootjes bij zijn spullen staan, een hobby 
kennelijk. Hij liet je merken dat hij niet lang meer te leven had na alle 
meegemaakte ellende. Of ik niet zo’n bootje van hem wilde hebben om mee 
te nemen naar Holland. Lief aanbod van hem, maar ik zag er niet veel in om 
dat mee te slepen. Jammer dan. Verder nog een man, ook uit een kamp, en 
na de capitulatie verenigd met een dochter van hem, die nu een kind van 
hem verwachtte. Zulke dingen kunnen dus gebeuren na zo’n tijd, maar een 
oordeel hierover kun je dan als naaste niet meer hebben. 
 
Op een avond tegen het einde van het jaar, de verplegers waren in hun 
afdeling met enkele patiënten aan het kaarten, klonken er enkele doffe 
klappen en er ontstond een begin van brand in onze barak.  
Vanuit de kampong grenzend aan ons plekje in de hoek van het kamp (zie 
kaart) werd op ons geschoten. In no time werden wij geëvacueerd en waren 
er blussers om het ergste te redden. Intussen hadden ze bij de wachtpoort 
een Antitankgeschutkanon opgesteld (zie kaart) en van daaruit konden ze 
de hele kampong bestoken, het klonk voor ons of de hel was losgebarsten! 
Ze hebben toen inderdaad die hele kampong platgeschoten. 
De barak is gelukkig snel weer door ons in gebruik genomen, dat viel dus 
mee.  
Een goede herinnering hield ik daarna over aan het gebeuren. Eenmaal 
weer terug in de barak op mijn plaatsje kwam er op een dag een poesje       

                         
uit die kampong via de afscheiding naar onze 
deur gelopen en bleef miauwen. Ik heb ze toen 
geadopteerd, ze zocht me eigenlijk zelf op. Het 
wonderlijke was dat dit poesje een echte 
volmaakte volle staart had, want in Indië hebben 
de meeste katten die ik kende een knik in de 
staart! Ik heb echt wel veel aan dit kleine beestje 
gehad in die korte tijd en was er aan verknocht. 
 
 

ind Januari, feest ter ere van Prinses Beatrix, werd er een 
filmvoorstelling gegeven in een zaaltje aan de Zuidelijke rand van het 
kamp (zie kaart) waar veel animo voor was, maar het ging weer mis. 

Tijdens de voorstelling werden er schoten afgevuurd van buitenaf op het 
zaaltje door de pemoeda’s. In het donker liet iedereen zich snel op de grond 
vallen en kropen naar de zijkanten en naar de aangrenzende afdeling. Het 
had erg kunnen aflopen, maar alles viel achteraf mee. De pret was meteen 
over, ieder was uit z’n doen, maar blij dat het zo afgelopen was. Kennelijk 
werden steeds de slechtste locaties voor bijeenkomsten gekozen, wie dacht 
hier nu aan. 
 

E 
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Eindelijk brak half Maart 1946 aan en op het kantoortje, bij mijn dagelijkse 
bezoekje, vernam dat ik me moest klaar maken voor vertrek naar Bandoeng 
op 18 Maart, met een convooi naar het vliegveld Andir.  Nu was het zo met 
die convooien, dat er onregelmatig convooien naar Bandoeng afreisden 
vanwege al die verscholen pelopors (sluipschutters) langs de wegen in die 
richting. Steeds moesten er zuiveringen vooraf plaatsvinden. Er waren al 
heel wat aanvallen op convooien geweest en het was maar de vraag of er nu 
een kon plaats vinden. Ik hoopte er wel op. Eindelijk brak de dag aan. Ik 
had al op veschillende plaatsen afscheid genomen. Van “mijn” dokter kreeg 
ik een brief mee voor de heren medici die ik onderweg en in Holland zou 
ontmoeten. “Mijn poesje” schonk ik aan mijn maatje Maulanie, die er blij 
mee was.  
Ik was klaar om te vertrekken, en we vertrokken inderdaad, maar vraag niet 
hoe ? Voorop wat jeeps, dan bussen waar wij inzaten, dan ertussen een 
enkele Jeep en een gepantserde wagen en als afsluiting weer enkele Jeeps 
met manschappen om in te grijpen als het nodig was. Van elke bus waren de 
ramen afgeschermd met een soort kippengaas, om als deze kapotgeschoten 
werden de scherven geen slachtoffers zouden maken. Naast de chauffeur 
stond een zwaar kaliber geweer. Het nut daarvan ontging ons, want je kunt 
niet rijden en schieten tegelijk.  Als er al wat gebeurde was het altijd te laat 
om afdoende te kunnen reageren. Maar wij waren leken en moesten ons wel 
aan het geheel van maatregelen onderwerpen, en maar hopen dat er niets 
zou gebeuren.  
 
Gelukkig gebeurde er onderweg niets en kwamen wij ongedeerd op het 
vliegveld aan, waar wij de volgende dag met een vliegtuig naar Batavia 
zouden worden overgevlogen. Maar nauwelijks op het terrein aangekomen 
werden er door de extremisten aanvallen ondernomen op de bezetting van 
het vliegveld en moest er weer worden teruggevochten en alles worden 
“schoongeveegd”. Dit was niet zo gauw gedaan, daar kwam heel wat bij 
kijken, merkten wij. Pas ’s avonds laat werd het rustig. Voor de meesten van 
ons werd het een erg onrustige nacht, met niet veel slaap. 
De volgende dag dachten wij dat wij wel spoedig zouden vertrekken, maar 
nu waren er andere problemen die voor het nodige oponthoud zorgden. De 
vliegtuigen, Dakota’s, werden door Engelse piloten gevlogen. Zij vlogen 
elke dag van Bandoeng naar Batavia met groenten e.d. uit de omtrek 
vergaard. Op de terugweg werden onderdelen van Baileybruggen uit Batavia 
naar Bandoeng meegenomen, om in de omgeving van Bandoeng weer 
vernielde bruggen te kunnen vervangen. Daartoe waren deze toestellen 
geheel ontdaan van alle interieuronderdelen als stoelen en kastruimtes, 
gewoon een hele kale ruimte. Nu bleek dat de Engelse piloten ongaarne die 
armzalige mensen (Hollanders?), dat zooitje ongeregeld, wilden vervoeren. 
Wij verdachten hen er van dat ze aan die vluchten wat verdienden en aan 
ons niets, vandaar die tegenzin. Het was voor ons duidelijk merkbaar, de 
onderhandelingen met de Hollanders verliepen erg stroef, maar gelukkig 
eindigde het toch met ons vertrek.  
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Het vliegen duurde een half uur en op de bodem van de toestellen lag al 
onze barang en daartussen zaten wij of kropen op de knieën rond en 
probeerden om de beurt bij een klein rond raampje te komen om naar 
beneden te kunnen kijken, naar het landschap onder ons. Ik herinner me de 
Poentjakpas bij Buitenzorg te hebben gezien, op school vond ik dit al zo’n 
mooie plek die ik ooit wilde zien, Buitenzorg met al zijn schoonheid van 
verzamelde natuurtuinen! 
In Batavia aangekomen moesten we wachten tot iedereen er was, waarna we 
in open vrachtwagens afgevoerd werden naar een oud doorgangshuis in het 
centrum van deze oude stad, waar wij de nacht zouden doorbrengen om de 
volgende dag weer op weg te gaan met vrachtwagens naar Tandjoeng Priok, 
de haven van Batavia. In dat huis waren overal op de grond slaapplaatsen 
gecreëerd voor ons. Na het eten mochten we nog even de stad in. We 
hadden allen wat geld gekregen en konden zo nog wat kopen. Zo herinner 
ik me dat ik daar nog een stel goede leren hoge schoenen heb gekocht (uit 
een Japanse dump?), ze waren in ieder geval passend en stevig.   
 

e volgende dag zagen we bij aankomst in Tandjoeng Priok direct de 
“Kota Agoeng” liggen die ons naar Nederland zou brengen.  

      
 

“Kota Agoeng” van de 
Koninklijke Rotterdamse                

Lloyd, 
gebouwd in 1930 door 

Wilton te 
Schiedam, 7,331 Gt.            

 
Voordat we aan boord mochten kwamen we eerst langs een lange tafel op de 
kade met allerlei mensen die onze gegevens opnamen en ons konden 
vertellen waar we ons aan boord konden melden. Ik leverde meteen mijn 
doktersbrief in, waaruit bleek dat ik een lopend patiënt was. Daardoor kreeg 
ik een plaatsje in een hut van 10 personen, net boven de machinekamer  
weliswaar, maar met een goed bed. In het begin moest ik wel erg wennen 
aan het geluid, een aanhoudend gestamp van de machines, maar aan veel 
dingen wen je en dat was nu ook het geval.  
 
 

D 
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De meeste mensen kregen een plaatsje in de ruimen, voor en achter, waar 
hangmatten waren gespannen, met veel minder ruimte dan ik had gekregen. 
Op het achterdek waren speciale houten cabines geplaatst als bad-
gelegenheid en WC’s. Hier kwam zeewater uit de kranen en kon je geen 
gewone zeep gebruiken, daarvoor lag er speciale zeep. 

 

 
 

Mijn afscheid van mijn “Moederland” het land waar ik  
geboren ben en tot mijn 19e jaar heb mogen doorbrengen 

in lief en leed, 
en nu op weg naar mijn “Vaderland” om mijn verdere leven  

daar verder te leven. 
Hoe zal die toekomst er voor mij gaan uitzien?  

God weet het en daar vertrouw ik op! 
* 
 

    
Het afscheid van Tandjoeng Priok was maar matig. Er zullen maar weinig 
keren zo weinig mensen aan de kade hebben gestaan om ons, ruim 800 
personen uit te zwaaien. Wat zware stoten op de scheepshoorns en dat was 
het. Daar gingen we, onwennig voor het schip, want voeren tot nu toe die 
zeeschepen een vaste route naar het Noorden, via Singapore en dan om 
Sabang heen, nu ging het direct op Straat Soenda af tussen Java en Sumatra, 
langs de Anak Krakatau, overblijfsel van de grote uitbarsting van de 
Krakatau in 1883.  
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Daar lag de Indische Oceaan voor ons en die moesten we helemaal over 
zien te komen om in Golf van Aden te “belanden” zonder ook maar ergens 
iets aan te doen of te zien, als een soort straf.  
In ons kielzog honderden krijsende meeuwen die op het afval van de keuken 
afkwamen. 
 

 Er mocht geen eten bewaard worden, dus 
alles wat over bleef na de maaltijden werd 
overboord gekieperd, voor ons, die net uit 
de kampen kwamen, niet goed te 
begrijpen. Die meeuwen bleven 
uitzonderlijk lang achter ons aanvliegen. 
Meestal keerden vele van die vogels 
achter een tegemoetkomend schip weer 
terug naar het land, werd ons verteld, 
maar daar was nu geen sprake van, 

schepen kwamen wij niet meer tegen. Voor het schip uit zwommen meestal 
hele scholen bruinvissen of dolfijnen en veel vliegende vissen, mooi 
zilverachtig om te zien in het zonlicht, iedereen keek z’n ogen uit, maar na 
een paar dagen was dit ook al weer heel gewoon.  
Aan boord waren vaste regels voor het opstaan en naar bed gaan, baden, 
wassen van kleding etc., het eten in vaste groepen op vaste tijden, alles was 
goed geregeld. Ontspanning stond ook bovenaan het rijtje. 
Al de eerste keer bij het in de rij staan in onze groep voor het aan tafel gaan 
kwam ik te staan bij een vader, Vleesenbeek was zijn achternaam, met zijn 
twee kinderen, een meisje van 17, Els en een broertje van 13. De moeder was 
in het kamp gestorven en zij waren nu herenigd en op weg naar familie in 
Nederland. (Later bleek dat ze bij familie van hen kwamen wonen en wel in 
Oegstgeest, naast de woning van Oom Nico en Tante Hanny van der Laan, 
waar ik ze weer ontmoette toen ik met Tante Els die bezocht. Sterk! Ook 
ontmoette ik ze in die tijd regelmatig in de tram naar het districtbureau voor 
oorlogslachtoffers aan de Hooigracht in Leiden, waar ik voor mijn 
voedselbonnen extra eten kon halen. Alles was toen nog op de bon!)  
Ik sloot me bij hen aan bij een tafel van vier en dat is de hele reis zo 
gebleven. Het voelde meteen zo goed aan als in het Militaire Hospitaal in 
Tjimahi met die familie de Jong. Daar was het een weduwe met drie 
kinderen.  
Op het achterste dek konden de jongens die corveediensten aan boord 
verrichtten (in keuken, in afwasplaats en nog andere werkzaamheden) zich 
ophouden als een soort privilége. Ik kende daar twee jongens die in 
Semarang op de HBS in mijn klas hadden gezeten en daar maakte ik wel 
eens ge-(mis-)bruik van door ze daar op te zoeken in hun vrije tijd, daar had 
je zo’n mooi uitzicht alle kanten uit. De een heette Henk Blomberg. Diens 
gezin is in ons huis aan de Holleweg komen wonen toen wij vandaar 
verhuisden naar de Gergadji.  
 

* 
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De meeste tijd zat ik op een kist, geplaatst tegen onze hutten, waar 
reddingsboeien in zaten, vlak bij de railing, met ook zicht op het achterdek 
waar veel van het dagelijks leven zich afspeelde.  
Els en haar broertje kwamen me daar de meeste tijd gezelschap houden, de 
jongen had er genoeg beweging, was altijd aan het klimmen en alles 
onderzoeken. 
Het was de tijd dat de muziek van Glen Miller regelmatig op de luidsprekers 
te horen was, ik denk dat allen in Holland later alle nummers van hem wel 
konden naneuriën.  
Ergens ten zuiden van Ceylon gekomen moest ik sterk denken aan mijn 
ouders, broers en zus die daar in Candy zaten en hopelijk ook snel naar 
Holland konden afvaren. (Inderdaad, twee weken na mij kwamen zij met de 
“Ruijs” in Amsterdam aan!).  
Niet veel later kregen we pech aan een van de motoren, die plotseling 
uitviel. Na enkele dagen van hard werken van de machinisten, was deze 
gerepareerd en konden we, na al die tijd op halve kracht te hebben gevaren, 
weer op volle kracht verder varen op Aden aan.  
In de Rode Zee, net een dag voor 1 April werd er medegedeeld  dat men bij 
de marconist boven brieven kon afgeven, die de volgende dag bij het 
aandoen van een klein eiland daar, naar een vliegveld zouden worden 
gebracht en zo per luchtpost hun weg zouden vinden naar de adressen in 
Nederland. Iedereen kon zo makkelijk zien wie in deze Aprilmop was 
“gevlogen”, tot grote pret van velen. 
De adembenemende zonsondergangen daar in de Rode Zee zijn me 
bijgebleven. Zou dat door die woestijnen en bergen komen, dat ie een 
weerspiegeling teweegbrengen, ik weet het nog steeds niet. Zo kwamen we 
vlak voor Suez stil te liggen en gingen in debarkatieschepen om de beurt 
groepen mensen naar de wal, stapten in klaarstaande treintjes, heel 
ouderwetse, met hoge instap, reden tot Attaca, waar midden in de woestijn 2 
van golfplaten gemaakte halfronde loodsen stonden, één voor de burgers en 
één voor de soldatenpassagiers onder ons, die naar Nederland teruggingen. 
Bij de poort stond een groot bord met erop: “Welkom” en een hoge Piet 
achter een katheder hield een toespraak en legde ons uit hoe te handelen in 
de loodsen. Daar werden wij, die eigenlijk niet veel meer aan ons lijf hadden 
na die jaren, voorzien van warme kleding, wel nodig straks in Holland. 
In een voorruimte stonden zitjes en werden we bediend door Oosterse 
mannen in witte “jurken” met een rode fez op het hoofd. Aan de kanten 
speelruimtes voor de kinderen en aan een kant een strijkje van ik meen 
Italiaanse geïnterneerden die ons muzikaal bezighielden. 
De rest van de loods was zo ingedeeld dat je langs allerlei stands moest 
lopen en je bij elke stand iets aan kleding werd verstrekt. Het begon met een 
plunjezak en een lijst van de te verstrekken kleding, waarna bij elke stand 
afgestreept werd wat je kreeg. Tot slot de laatste stand, die was van het 
Rode Kruis, van wie je een leuke attentie kreeg. Daarna weer wachten tot 
iedereen klaar was en op dezelfde wijze ging het terug met het treintje, maar 
voor je de poort uitliep zag je de tekst op de achterkant van het bord: 
“Goede reis”. Het was wel een inspannende dag, voordat alle groepen weer 
aan boord waren en we verder konden varen.  
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Aan boord terug braken hilarische momenten uit, want de kleding die wij 
in onze hut aantrokken en elkaar lieten zien wàs ook komisch, bijvoorbeeld 
die onderbroeken met lange pijpen en van achter een openslaande klep om 
het je mogelijk te maken zo op de WC je spul kwijt te raken en na gebruik 
deze weer te sluiten met twee grote knopen.  En dan die stof, waar die broek 
en je hemd, ook met lange mouwen, van was gemaakt!  Van een echte 
kriebelstof: jaeger. Dit hadden wij nog nooit gezien. Niks voor mij, ik kon er 
niet tegen, ze bezorgden mij alleen maar jeuk.  
Ik kreeg daar ook een pak, gemaakt in Canada, dat stond er tenminste op. 
Het was gemaakt van allemaal restjes garen in een visgraatmotief van een 
bruinwitte kleur. Jammer dat in Holland al snel binnen de kortste keren in 
de knieën en in de ellebogen uitstulpingen ontstonden, ook al omdat het te 
krap zat, en het pak zo niet meer oogde.   
De volgende dag was een Zondag en ’s ochtends zaten we vroeg in de 
scheepskapel, waar de H. Mis werd opgedragen, maar onze aandacht was er 
niet helemaal bij, want we voeren vanaf  Suez het Suez Kanaal in en dat 
wilden we eigenlijk niet missen. Ik meen dat de voorganger toen geen preek 
heeft gehouden om ons ter wille te zijn. 
Dat was echt wel een sensatie, die smalle waterstroom waar overal nog 
wrakken van oorlogsschepen uit de afgelopen oorlog lagen en waardoor we 
heel langzaam en voorzichtig moesten manouvreren. Langs de ene kant van 
het kanaal liep een spoorlijn, waarover  af en toe een lang treinstel voorttufte 
en iedereen zwaaide dan enthousiast en riep naar de nieuwsgierige 
inzittenden. Dan de vele kamelen en ezels met hun berijders en begeleiders 
in hun kleurige kledij. Dit alles onder de klanken van Glen Miller uit onze 
luidsprekers. Een Oosters sprookje met veel palmen. 

* 
In de namiddag kwamen we in Port Said, waar we moesten bunkeren, olie 
en water innemen voor de verdere reis. Allen hadden we echt uitgekeken 
naar deze beroemde havenplaats, maar wat leuk begon liep echt uit de hand. 
Leuk waren de rappe jongens die naar geldstukken doken die wij in het 
water wierpen. Wij lagen dus voor anker en de bunkerschepen lagen langszij 
om water en olie over te pompen. Maar hoe snel er bepaalde mensen op ons 
dek verschenen was ons een raadsel. Langs overgegooide touwen waaraan 
haken zaten, die  zich vasthechten aan de railing, hierlangs naar boven 
geklauterde figuren, ze stonden zo op het dek. De beroemde goochelaar was 
een aparte attractie. Die liet op het achterdek zijn trucjes zien, die echt 
niemand doorhad, zijn truc met de “kiepetjes” die uit zijn mouwen, strak 
om de arm, kwamen, de truc met de geleende ring, die iemand in een 
zakdoek moest doen en door een beweging met een stokje ging de ring dan 
overboord. Achteraf kwam die ring natuurlijk toch wel terug bij de eigenaar. 
Dit was nog wel leuk, evenals de gewone handelaren met de geijkte 
snuisterijen, bij wie ik zelf een rode fez kocht, maar nu komt het.  

In het kielzog van deze goochelaar kwamen er andere figuren 
aan boord die andere bedoelingen hadden, om mensen met 
valse en geheimzinnige beloften allerlei zogenaamde gouden 
voorwerpen voor weinig geld aan te smeren, niet open en bloot,  
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maar door de mensen naar de kant te lokken en daar hun slag probeerden 
te slaan.  
Anderen mengden zich tussen het publiek van de goochelaar en probeerden 
zo zakken te rollen, heel professioneel. Erger werd het toen er figuren 
probeerden de ruimen in te komen, maar door ingrijpen van de aanwezige 
soldaten-passagiers werden alle toegangen naar de ruimen bewaakt.  
Enkele agressieve figuren werden handtastelijk (er was een “fighting boy” 
[zo noemde hij zich] bij die iemand te lijf wilde gaan. Toen is acuut de hulp 
ingeroepen van de bewaking van de haven en kwamen er een paar 
vervaarlijk grote kerels met “olifantendoders” (zo noemden wij hun 
schiettuig) aan boord die binnen de kortste keren de meeste van de 
raddraaiers overboord werkten, enkele kwamen op bootjes terecht, die 
langszij lagen en liepen verwondingen op. De rest werd ingerekend. 
Het was echt een grimmige toestand en hoewel we eigenlijk de volgende 
dag pas verder zouden varen, besloot de kapitein om toch, nadat het 
bunkeren was voltooid, te vertrekken, tot opluchting van alle passagiers.           

* 

Aan ontspanning werd veel gedaan. Op het achterdek werd een boks-
toernooi gehouden van jonge mannen, de meeste soldaten die naar 
Nederland terugkeerden, de kampjongens waren daar nog niet toe in staat. 
Animo om hier naar te kijken was wondelijk groot. Voor de kinderen werden 
regelmatig spelletjes georganiseerd en er werd een bridgedrive gehouden , 
waaraan ik ook meedeed samen met Henk Blombergen en we wonnen 
zowaar een prijs, ieder een echt leren voetbal, (waarmee mijn mijn broers en 
neef Hans van der Laan in de Haarlemmerhout nog gevoetbald hebben, 
vlak bij het huis van Oom Wim, waar zij ingekwartierd waren). 
Ook kwam er een groot Bal-masqué waaraan bijna iedereen meedeed. 
Jammer genoeg vond dit plaats toen we vlak bij Rots van Gibraltar waren, 
dus stonden we voor een moeilijke keus. Ik koos voor het Bal-masqué en 
heb tussendoor wel een glimpje van de Rots gezien, maar we hebben echt 
genoten van het feest. Ik heb gebruik gemaakt van mijn in Port Said 
gekochte fez om een Arabier uit te beelden, die in de loods te Attaca de 
mensen bediende, die op hun beurt moesten wachten om aan hun kleding te 
komen. Ik kon van een hutgenoot een jas-toetoep lenen, een wit strak jasje 
met brede harde kraag en glimmende koperen knopen van een oud-Indië-
ganger. Een van de dames van de hutgenoten maakte van mijn laken een 
tijdelijke rok en maakte mij mooi op met wat zwartsel. Zo had ik echt wel 
wat van een Arabier. 

Met een dienblad en wat glazen en een flesje erop in de 
hand leek het heel wat. Maar nu komt het grappige: er 
was nog een passagier die had hetzelfde idee als ik en 
zag er ook zo ongeveer uit als ik. Spontaan besloten we 
samen een koppel te vormen en gezamenlijk op te 
treden. In een zelf verzonnen soortement Arabisch 
gebrabbel  onderling gingen wij als in een wervelwind 
rond om de mensen wat te drinken te geven. Net alsof 
het erbij hoorde en we hadden succes en een prijsje als 

toegift. 
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We kwamen om Portugal in de Golf van Biscaje terecht en daar kon het 
goed spoken hadden ze ons verteld en ja hoor het er ging flink te keer. 
Huizenhoge golven. Benedendeks binnen op de gangen werd je als het ware 
tegen de kanten geslingerd. Op het dek kon je als je einder in de gaten hield 
je op de been houden door om de beurt door een van de knieën te gaan. Pas 
als je een tegemoetkomend schip zag, merkte je hoe hoog die golven 
reikten, heel raar was dat.  
Hoe dichter we Engeland naderden hoe meer last van mist we kregen en op 
een gegeven punt tussen Frankrijk en Engeland gingen we ’s nachts in volle 
zee voor anker. Er ontstond een enorme paniek vooraan in het schip, want 
het laten vieren van de ankerketting maakte zo’n vreselijk kabaal voor de 
mensen, slapend in het voorruim, dat ze dachten dat het schip verging en 
iedereen haastte zich, nog in de eerste slaap, naar de dekken. We moesten 
wel stil gaan liggen, want er was bijna geen zicht meer. Wat nog erger was, 
in die mist zagen we af en toe een (spook)schip opdoemen, maar deze 
hadden radar aan boord en konden zo òns wel zien en voeren ons heel 
resoluut voorbij, leek het wel. Wij, zonder hulp van radar, voelden ons, al die 
anderen ziend, machteloos en kwetsbaar. En dan steeds dat sonore geluid 
van onze en andere misthoorns, dat maakte ons extra nerveus. De volgende 
dag konden we toch weer verder maar de zee bleef spoken.  
 

Vlak bij Dover moesten wij kaarten aan 
boord krijgen met de laatste gegevens 
van de route naar Nederland, in 
verband met mijnenvelden en andere 
moeilijkheden, die daarop vermeld 
werden. Normaal ging het schip voor 
anker en kwam een loodsboot langszij, 
waarvan de bemanning de papieren 
langs een ladder aan boord bracht. Dat 
was nu onmogelijk. Er kon geen bootje 

in de buurt,  laat  staan langszij komen. Toen werd geprobeerd de kaarten in 
een koker naar het schip te schieten. Dat lukte na vele vergeefse pogingen 
en kon het schip eindelijk richting Holland varen. Onderweg kon iedereen 
gratis een telegram sturen naar het adres, waar ze hoopten goed aan te 
komen. Ook kregen we voorlichting aangaande schoolopleidingen in 
Nederland, herinner ik me, via de boordomroep (voor het nodige integreren 
in de Nederlandse maatschappij denk ik nu achteraf ?) We konden voor we 
Holland bereikten ook nog wat rookwaren kopen voor niet al te veel geld. 
Hoewel ik niet rookte, heb ik ook toch wat gekocht, en heb daar in Holland 
Oom Jan (op zijn verjaardag begin Mei met pakjes Philip Morris en een 
tinnetje Navy Cut) en later Oom Wim (een lempeng = rol samengeperste 
tabak en wat vloeitjes) gelukkig kunnen maken. In Holland was er moeilijk 
aan rookwaren te komen en alles was nog op de bon. 
Het Noordhollands kanaal was heel apart, daarlangs op bepaalde plaatsen 
zwaaiende mensen, maar de Amsterdamse haven was een deceptie.  
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Er was een havenstaking aan de gang in de havens van Rotterdam en 
Amsterdam en het werk rondom het debarkeren werd overgenomen door 
matrozen en Marva’s (vrouwen werkzaam bij de marine).  
 
Eerst moesten de passagiers uit de ruimen het schip verlaten met hulp voor 
het sjouwen van alle handbagage door die hardwerkende marinemensen, 
met alle hulde voor hen.  
Daarna pas de passagiers uit de hutten. De ruimbagage werd later afgevoerd 
naar opslagloodsen en zouden ons later thuisbezorgd worden. 
(Inderdaad werd een tijdje later door Van Gend & Loos mijn bagage op de 
Rijnsburgerweg in Leiden afgeleverd en afgetekend door mij, maar er bleek 
daarna wel iets aan te ontbreken. Een paar kleine dingen en die in Batavia 
gekochte hoge schoenen. Later stond er in de krant dat er helaas uit die 
opslagplaatsen in Amsterdam het nodige was ontvreemd, dus ik was niet de 
enige gedupeerde en vergat ’t maar).    
Er stonden een stoet bussen klaar om de mensen naar de verschillende 
delen van het land te vervoeren, dat ging redelijk snel, maar toen wij 
(hutpassagiers) tenslotte op het plein kwamen waren de bussen voor velen al 
weg en moest er snel een andere oplossing gevonden worden.  
Dat werden extra taxi’s. Zo kwam ik in een taxi met vier andere mensen 
terecht. Eerst door Amsterdam gereden, het was voor mij in die taxi naar 
buiten kijkend of al die huizen voorovergebogen naar je toe helden. In 
Buiksloot, iets ten Noorden van Amsterdam raakten we de eerste passagier 
kwijt, daarna ging het Zuidwaarts door de “bollenstreek”, waar de 
bollenvelden al wat kleurden, het was 20 April 1946, ik meen Donderdag, 
ook wel Witte Donderdag genoemd, vlak voor Pasen.  

In die bollenstreek moesten we in 
Hillegom en Lisse iemand 
afleveren, daarna was het mijn 
beurt in Leiden aan de 
Rijnsburger weg en de laatste 
moest even voorbij Leiden zijn.  
Zo werd ik liefdevol 
binnengehaald door mijn 
Peetouders Oom Jan en Tante 
Els in hun riante woning, 

waarmee ik een voorrecht had boven honderden andere repatrianten, die 
géén familie in Nederland hadden en in (contract)-pensions en soms hotels 
terecht kwamen met vaak weer veel ellende.  

* 
Wij waren eindelijk in het “Vaderland”, hoopten allen op hereniging met 
familie of anders, en dan met z’n allen op een nieuw begin, hier of straks 

weer in Indië. 
Niemand wist hoe het verder zou gaan, maar toch is het heel anders 

verlopen dan iedereen in de verste verte kon vermoeden. 
Dat is een ander verhaal, daarom eindigt “Mijn verhaal” hier. 

************* 
 

 


