
Ganna: Hoe oud was je toen je naar school ging? 
Opa:  Wij waren allebei zes jaar toen we naar school gingen. Ik woonde in Bandoeng en daar 
ging ik ook naar school. Daar ben ik ook geboren. 
Oma:  Ik ben in Nederland geboren en toen ik twee jaar was gingen wij naar Java. Toen ik 
dertien jaar was ging ik naar de middelbare school. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Oma in Nederland 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oma op het schip op weg naar Java. Links met haar vader en rechts spelend met 
kinderen (achterop het paardje) 

 
 

 

 

 
 

    



Ganna:  Naar wat voor een middelbare school ging je? 
Opa: Ik woonde in Bandoeng en ik ging daar ook naar school. In mijn klas zaten meisjes en 
jongens door elkaar. Het was geen blanke school, er zaten ook kinderen in mijn klas die een 
Nederlandse ouder hadden en een Indonesische ouder. Ik had in mijn klas ook Chinezen. Je 
moest de basisschool hebben doorlopen als je naar die school wilde. De meeste Indonesiërs 
hadden dat niet gedaan en daarom zaten er geen Indonesiërs bij mij op school. 
Oma:  Bandoeng was, meer dan Semarang, een blanke stad, maar waar ik woonde, Semarang, 
was dat niet zo. Semarang was meer gemengd, daardoor had ik ook Indonesiërs in mijn klas. 
 
 

 

 
 

Links de klassenfoto van opa (bovenste rij, negende persoon van rechts). Rechts opa als 
baby met moeder, vader (rechts), zus Corrie en kennis (midden). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassenfoto van oma (links voor, meisje met witte strik in haar) 
 
 
Ganna: Wat was het niveau van de les die je kreeg? 
Opa:  Ik kreeg uitstekend les. Volgens mij was het niveau even hoog als in Nederland. De 
opleiding die ik deed heette HBS. Dat is hetzelfde als het Atheneum nu.  
Oma: Ik deed het Gymnasium en dat is hetzelfde als het Gymnasium tegenwoordig. Als je 
de HBS of het Gymnasium had gedaan, mocht je naar de universiteit. Als je met verlof ging 
naar Nederland moest je voor die periode in Nederland naar school gaan. Het niveau was 
gelijk, we konden altijd goed meekomen met de andere kinderen. Het was niet zo dat wij 
minder kennis hadden dan zij of andersom. 

 
 

 

   



 
Ganna:  Van hoe laat tot hoe laat duurde een schooldag? 
Opa: De school begon om zeven uur ‘s ochtends, je moest dus om zes uur opstaan, en 
duurde tot ongeveer half een of één uur. We gingen met de fiets naar school. Er zat bij ons een 
jongen in huis: Bram. Daar fietste ik altijd mee. We zaten niet bij elkaar in de klas, maar wel 
in een parallelklas en dat was soms handig, want dan had hij die dag al (bijvoorbeeld) Frans 
gehad en dat kon hij ons in de pauze vertellen wat er gevraagd werd. Dat was best handig! Het 
ritje op de fiets duurde ongeveer 15 tot 20 minuten. 
Oma: Ja, zolang duurde het ook bij mij ongeveer. Heen ging ik alleen op de fiets en terug 
gingen we met een paar vriendinnen en splitsten we steeds op. We fietsten over de wegen en 
dat was best veilig, want er waren heel weinig auto’s. Als je eenmaal thuis was wachtte er 
ongeveer twee uur huiswerk op je. Het was heel warm ‘s middags en daarom wachtte ik soms 
tot de avond met het maken van huiswerk.  
Opa:  In Semarang was het warmer dan in Bandoeng, want Bandoeng ligt in de bergen en 
dat is koeler. 
Oma:  ’s Avonds gingen we om negen uur naar bed, want je moest de volgende ochtend weer 
vroeg op. 
Opa:  We hadden vijf en een halve dag school. Van maandag tot en met vrijdag en zaterdag 
nog een halve dag. Zondag had je natuurlijk vrij.  
 
Ganna:  Wat voor vakken had je allemaal? 
Oma:  Mijn vakken waren: Duits, Engels, Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, Plant en 
Dierkunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Grieks, Latijn en gym. Gym hadden we 
meestal in de buitenlucht, maar soms ook binnen in een zaal. 
Opa: Toen Duitsland in 1940 Nederland binnenviel werd het vak Duits meteen afgeschaft, 
dat kregen we dus niet meer. Dat vond ik wel leuk, want dat was mijn slechtste vak!  
Oma:  En het was juist mijn beste vak! 
 
Ganna:  Wat deden jullie naast school? 
Oma:  Ik ging elke zaterdagmiddag naar de driehoeksclub en daar leerde je bijvoorbeeld 
knopen leggen en deed je spelletjes. Volgens mij heet die club zo, omdat de dassen die wij 
droegen ook een driehoeksvorm hadden. Er zaten alleen meisje bij de driehoeksclub.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oma’s driehoeksclub. Oma (tweede rij in het midden op haar hurken) 
 
 
Opa:  Ik zat bij de padvinderij en dat was ook zaterdag. Bij ons was het ook niet gemengd, er 
zaten alleen jongens bij. Ik weet nog goed dat ik twaalf jaar was en ik een opdracht kreeg die 

 

 



ik moest vervullen om een insigne te bemachtigen. Mijn opdracht was om in mijn eentje van 
de ene kant van de bergen naar de andere kant van de bergen te gaan. Het duurde twee dagen. 
Ik had een rugzak en een tentje bij me. Onderweg moest ik gipsafdrukken van sporen van 
dieren (bijvoorbeeld wilde varkens) maken. Die gipsafdruk gold dan als bewijs voor mijn reis. 
Ik vond het prachtig. 
 
Ganna: Vonden je ouders het wel goed dat je twee dagen alleen was? 
Opa: Ja, want dat was de opdracht. Trouwens, ik heb er zo veel van geleerd. Je had 
bijvoorbeeld een kompas, maar je kon je ook oriënteren door middel van de zon. Dat doe ik 
nu nog.  
 
Ganna:  Zaten er in zulke clubs ook Indonesiers? 
Opa: Ik realiseer me eigenlijk nu pas dat er vooral blanke jongens bij zaten, al was er wel 
een enkele Indonesiër bij. 
Oma: Bij de driehoeksclub zaten ook Indonesische meisjes. Verder kregen we elke week een 
uur catechisatie (godsdienstles) van de dominee en dat vond niemand leuk. Catechisatie kreeg 
je pas vanaf je twaalfde jaar. 
Opa: Ik hockeyde ook twee keer in de week. 
 
Ganna: Wat deden je ouders? 
Oma:  Mijn vader was predikant, dus hij moest voor zijn beroep altijd dingen doen en 
regelen. Ook tenniste hij elke dag een uurtje. Mijn moeder regelde het huishouden, ze ontving 
en bezocht vriendinnen, ze ging ook naar praatkringen waar ook Indonesiers naartoe gingen, 
omdat ze een domineesvrouw was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oma’s vader zaterdag de preek voor zondag aan het voorbereiden 
 
 
Opa: Het regelen van het huishouden hield mijn moeder bezig. Nederlandse vrouwen deden 
nooit zelf iets (daar was het te heet voor), maar ze moesten opdrachten geven, de bediendes 
controleren, de bediendes uitbetalen, kooplieden die langskwamen ontvangen en allemaal van 
zulke dingen. Zij hielden het huishouden draaiende. Mijn vader bemoeide zich daar niet mee. 
Hij was het hoofd van een school en onderwijzer. In zijn vrije tijd ging hij soms tennissen en 
in de vakanties maakte we bergwandelingen. 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oma met familie tijdens een bergwandeling 
 
 
Oma: We hadden veel bediendes in huis en er heerste een soort hiërarchie. Bovenaan stond 
natuurlijk mijn moeder. Daarna was er de chauffeur voor de auto en de djonges voor het huis. 
De djonges was de hoofdbediende en altijd een man. Hij maakte schoon en hield toezicht over 
de andere bediendes. Daarna kwam kokki. Dat was de kok die altijd de warme maaltijd 
verzorgde. Dan de baboe. Die deed de was en maakte de slaapkamers schoon. Als laatst komt 
de kebon, dat is de tuinman en de klusjesman. 
 
Ganna: Droegen de bediendes ook bij aan je opvoeding? 
Oma: Nee, mijn ouders hebben mij opgevoed. De bediendes bemoeiden zich niet echt met 
mijn opvoeding. 
Opa: Dat was bij mij hetzelfde. 
 
Ganna: Hoe was het eten geregeld? 
Opa: Naar school namen we altijd boterhammen mee. 
Oma: Tussen de middag aten we warm en ‘s avonds aten we weer boterhammen. Het eten 
werd altijd gekookt door kokkie, dat was de kokkin bij ons in huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oma (zittend in het midden) theedrinken met familie in de tuin 
 
 
 

 

 

 

   



Ganna: In wat voor een huis leefde je? 
Oma: We woonden in een prachtig, redelijk groot, vrijstaand huis. De huizen hadden nooit 
verdiepingen, maar waren altijd plat. 
Opa:  Wij woonden ook in een redelijk groot huis in tegenstelling tot de Indonesiërs. Zij 
woonden in een klein huisje of hutje.  
 
 
 

 
Links is de kerk waar de vader van oma werkte, rechts zie je hun huis 

 
 
Ganna: Wat voor beeld had je van Nederland? 
Oma: We wisten alleen iets van Nederland door het verlof dat we kregen. Dat verlof was om 
de zes jaar en duurde negen maanden. Ik heb het dus twee keer meegemaakt, toen ik 7 jaar 
was en toen ik 14 jaar was. Ik weet nog dat mijn familie ons met open armen heeft ontvangen 
en dat vond ik heel fijn. En tijdens mijn verlof naar Nederland heb ik ook voor het eerst 
sneeuw gezien! 
Opa: Ja, dat kenden we natuurlijk niet. Ikzelf was 4 en 11 toen ik met verlof ging. Ik weet 
nog dat ik een grote Zeppelin uit Duitsland zag. Iedereen ging naar buiten om er naar te 
kijken, dat was leuk. 
 
Ganna: Voelde je je wel een echte Nederlander? 
Opa: Je voelde je een echte Hollander en aan de andere kant voelde je je op Java nooit een 
buitenstaander. 
Oma: Op Java had je je hele leven en je vrienden. Daar voelde je je thuis!  
 
Ganna: Hoe denken jullie nu aan jullie jeugd terug? 
Oma: Wij hebben een fantastische jeugd gehad. Het was echt een ideale jeugd. We hadden 
de ruimte, alles was ruim en aan de hitte wen je wel. Ik heb heel veel boom geklommen in 
mijn jeugd. Soms ging ik met een kussen in de boom lezen. Dat laat al zien wat voor een 
gevoel van vrijheid we hadden. 

 

 



Opa: Je kon bijna alles doen, als je vader er maar niet achter kwam! 
Oma: Wij woonden op een heuvel en daar hadden we alle ruimte om te spelen. Zondag 
kwamen heel veel vriendjes en vriendinnetjes bij ons en speelden we bijvoorbeeld Gatrik. 
 
Ganna: Hoe speel je Gatrik? 
Oma:  Je zoekt een klein stokje van 10 centimeter, een lang stokje van 40 centimeter en een 
steen. De steen dient als honk. Je verdeelt de groep in twee teams, dat was bij ons meestal 
ongeveer vier tegen vier. Je hebt een veldpartij en een thuispartij. Een persoon van de 
thuispartij moest bij het honk staan en met de lange stok het kleine stokje proberen weg te 
slaan. De veldpartij moet proberen om die te vangen, want dan was je uit. Als het stokje in het 
veld viel, moet de veldpartij het stokje pakken en proberen zo dicht mogelijk bij het honk te 
gooien. De persoon van de thuispartij mocht proberen om die in de lucht met zijn lange stok 
terug te slaan. Het aantal punten voor de thuispartij is uiteindelijk hoe vaak de lange stok 
tussen de eindpositie van het kleine stokje en het honk past. Iedereen komt een keer aan de 
beurt en dan wisselen de thuispartij en de veldpartij van positie. Het was een heel leuk spel! 
Opa: Wat mij opvalt is dat wij vroeger altijd spelletjes deden met dingen die er al waren, 
bijvoorbeeld met Gatrik twee stokken en een steen. Wij hebben nooit speelgoed gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oma spelend met de zoontjes van de dokter 
 
 
Ganna: Wat voor rol hadden de rassenverschillen in jullie leven? 
Opa: Bij mij was er geen enkele sprake van enige bewustzijn van verschillend ras. Je ging 
gewoon met ze om en verder dacht je er niet zo veel bij na. 

 
Ganna: Van jullie kant niet. Maar hoe zat dat met de ander kant?  
Opa: Ze waren misschien iets voorzichtiger. Ik speelde wel bij hen thuis, maar zij kwamen 
nooit bij mij. 
 
Ganna:  Kun je daarom spreken van een kloof tussen blanken en Indonesiërs? 
Opa: Helemaal niet. 
Oma: Toen ik op de middelbare school zat, voelde ik wel dat er verschil was. In de pauze 
liep je met meisjes met een Nederlandse ouder en een Indonesische ouder en de Indonesiërs 

 

 



liepen ook weer in een groepje. We spraken natuurlijk wel met elkaar in het Nederlands en dat 
konden ze vloeiend. 
 
Ganna:  Kreeg je het gevoel van je omgeving dat je ‘beter’ was als blanke? 
Opa: Je wist wel dat ze geen Nederlanders waren, maar met die informatie deed je niks. Je 
ging lekker samen voetballen. 
Oma: We waren niet beter, maar wel beter opgeleid. Slechts een enkeling kon lezen en 
schrijven. 
Opa: Je wist dat je het beter had, maar dat heeft mij nooit het gevoel gegeven dat ik beter 
wàs. 
Oma: Ik ging wel eens voor de gezelligheid bij kokkie zitten en dan leerde ze me dingen, 
bijvoorbeeld hoe ik pindakaas kon maken. 

 
Ganna: Er was dus geen vijandigheid tussen Nederlanders en Indonesiërs? 
Oma:  Nee. Er waren natuurlijk wel groepen Indonesiërs die niet blij waren met de 
Nederlanders, maar van geweld was geen sprake. 
Opa:  Er waren natuurlijk streken in Indonesië waar er wel geweld was, bijvoorbeeld in 
Atjeh en Sumatra. 
 
Ganna: Het eerste gevolg van de oorlog op school was dus het afschaffen van het vak 
Duits. Wat was het volgende dat je merkte? 
Opa: Op school werd de rede van Gouverneur-generaal Van Starkenborgh Stachouwer op 
de radio gehoord. Hij vertelde over de aanval op Pearl Harbor en dus ook de oorlog met 
Japan.  
Oma: In juni 1941 is mijn vader naar Engeland gegaan. Hij werd gevraagd om 
vlootpredikant te worden. Wij konden ook mee, maar dat vond mijn vader geen goed idee, 
want hij dacht dat er op Engeland gebombardeerd zou worden door de Duitsers en dat we op 
Java dus veiliger zouden zijn. Hij heeft in totaal vanaf 1941 tot en met 1945 gewerkt bij de 
Engelse marine. Voordat de oorlog bij ons begon, is hij dus al vertrokken naar Engeland. Wij 
zijn toen verhuisd naar Bandoeng, omdat het klimaat daar veel prettiger is. Dat is dezelfde 
stad waar opa toen ook woonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oma’s vader in Engeland 
 
 

 

 



Ganna:  Wat dachten jullie toen jullie hoorden dat jullie nu ook betrokken waren bij 
de oorlog? 
Opa: Ik wist dat er dingen gingen gebeuren. Ik was er min of meer benieuwd naar. 
Oma: Het zei je niks, want je had het nog nooit meegemaakt en daarom wist je ook niet wat 
het was. Het voelde wel bedreigend, maar je had het gevoel dat we het wel zouden winnen en 
dat de Japanners nooit tot aan Java zouden komen. 
Opa: Ja, dat klopt. Het zijn allemaal kleine eilanden en dat is niet zo makkelijk om te 
overwinnen, dachten we. 
Oma:  Java was binnen een week bekeken. Toen was ik zestien of zeventien jaar. 
Opa: Ik was toen dertien of veertien jaar. 
 
Ganna: De school werd stopgezet. Waarom was dat en hoe ging dat in zijn werk? 
Opa: Het is niet zo dat de Japanners de school stopgezet hebben. We konden niet meer naar 
school want er was geen organisatie. 
Oma:  Dat komt omdat alle leraren in dienst gingen van het Nederlands Indisch Leger. 
Opa: En een school kon niet alleen op leraressen draaien. We moesten ook een tijdje naar 
een klooster toe, want dat was zogenaamd veiliger. 
 
Ganna: Wat was de eerste keer dat je echt een Japanner zag? 
Oma: De eerste keer dat wij een Japanner zagen in onze wijk, was toen wij een keer op het 
platje voor ons huis thee zaten te drinken. Er kwam een Japanner langs. Mijn broertje van 
toen 14 zei: “Wat een vervelende snertvent! Wat doet ie toch hier?” Toen zei ik dat hij maar 
tegen hem moest gaan schreeuwen, maar dat deed hij niet. Toen gingen we ons huis binnen en 
ik vroeg waarom hij niks had gezegd. Toen zei mijn broer: “Ik denk er niet over! Als je dat 
doet, wordt je afgeranseld.” Mijn broer had dat al van andere mensen gehoord en ik nog niet. 
Of ik geloofde het niet, dat kan ook. 
Opa:  Bij ons kwamen een dag nadat er gecapituleerd was een troep Japanners in ons huis. 
Ze hadden enorme bajonetten en ze vroegen van alles. Ze namen dingen in beslag, zoals 
horloges. Ik weet nog dat ze aan elke arm ongeveer zes horloges droegen. Je had niks in te 
brengen, ze pakten gewoon wat ze wilden. Ik vond het heel bedreigend om van die soldaten in 
ons huis te hebben. Ik dacht dat ze dingen zouden kapot maken, maar dat deden ze niet. Ze 
gingen gewoon weg. Mijn moeder was woedend. Ze begon te schreeuwen en ze wilde achter 
de Japanners aanrennen. Ze riep: “Dat gaat zomaar niet!” Toen hebben een familievriend 
(Goof) en ik haar tegengehouden. 
 
Ganna: Wat deden de Japanners nog meer, behalve dingen in beslag nemen? 
Opa:  Mijn vader was directeur van een school (Mulo) tegenover ons. In dat gebouw werden 
Japanse soldaten gelegerd. Onze buren waren dus allemaal Japanners en ze deden heel rare 
dingen. Ze trokken zich nergens wat van aan. Een van de rare dingen die ze deden was naakt 
voor het raam gaan staan. 
Oma:  Echt waar? 
Opa:  Ja, om te zonnen. 
Oma: Voordat we merkten dat de Japanners er waren, werd mijn lyceum ook in beslag 
genomen. Het werd gebruikt als hospitaal voor de geallieerde troepen. Dat waren dus 
Australiërs, Indonesiërs, Engelsen en natuurlijk ook Nederlanders die tijden de gevechten 
gewond waren geraakt. 
Opa: Het gekke was dat iedereen dacht, nu er Japanners waren, dat alle vrouwen zouden 
worden verkracht, maar dat is helemaal niet gebeurd. De Japanners waren buitengewoon 
gedisciplineerd. Wat we meteen leerden was buigen voor iedere Japanner die je waar ook 



tegenkwam op straat. Dat buigen moest zelfs voor de interneringstijd. Ook Indonesiërs 
moesten dat doen. Als je dat niet deed werd je behoorlijk gemept. Daar waren ze rigoureus in. 
Oma:  Ik probeerde altijd zoveel mogelijk bij de Japanners uit de buurt te blijven. En als ik 
moest buigen deed ik dat. Je moest de problemen niet opzoeken. 
Opa:  Dat klopt. Ik ben ook nooit geslagen, want ik was ‘gehoorzaam’. Ik boog diep, maar ik 
dacht: “Jij bent een idioot!” 
 
Ganna: Hoe verliep de periode totdat je in een kamp zat? 
Opa: Toen de Japanners kwamen, werden de militairen meteen gevangengenomen. Mijn 
vader werd toen ook opgepakt, want hij zat toen in het Nederlands Indisch Leger.  
Oma:  In de periode maart ’42 tot december ’42 moest je van alles inleveren. Radio’s, fietsen, 
enzovoort. 
Opa: In augustus ’42 werden de volwassen mannen van ongeveer 18 jaar en ouder die niet 
militair waren opgeroepen bij ons in een voormalige jeugdgevangenis gedaan. Goof moest 
daar ook naartoe. Als je niet kwam, kwamen ze je halen en dat was geen pretje. 
Oma:  In december ’42 werd er voor de vrouwen en de kinderen een gedeelte van de stad 
afgezet. In het begin was dat gebied open en je kon er dus nog in en uit. 
 
Ganna:  Waar hadden de Japanners al die informatie over de Nederlanders  
vandaan? 
Oma: We hebben ons moeten laten registreren. We hadden een persoonsbewijs en dat 
moesten we altijd bij ons hebben. 
 
Ganna:  Wat deden jullie dan in deze periode, er was immer geen school meer? 
Opa: Inderdaad, er was geen school en bovendien kwam er geen inkomen binnen, want de 
mannen waren al weg. Ik ben toen begonnen met het handelen in zeep. Ik ging op de fiets 
naar de stad en daar kocht ik bij een groothandel van een Chinees grote repen zeep. Dan ging 
ik bij alle huizen van de blanken langs en vroeg ik of ze zeep wilden kopen. 
Oma:  Zeep was een heel schaars artikel. 
Opa: Daarna ben ik met drie andere jongens mensen gaan helpen met verhuizen, want ze 
moesten allemaal naar dat kampement toe. We huurden een grote kar waar we alle spullen 
mee konden vervoeren. Dat heb ik een lange tijd gedaan. Een gedeelte van het geld dat ik 
daarmee verdiende gaf ik aan mijn moeder. Zoveel verdiende ik niet, maar het was wel goed 
zakgeld. 
 
Ganna: Had je nog contact met je vader die al opgepakt was? 
Opa: De militairen die al gevangen zaten, moesten soms corvee doen in de stad en dan 
kwamen alle vrouwen kijken. Er werden briefjes over en weer gegooid, maar dat werd strikt 
verboden door de Japanners, dus dat werd voor ons een heuse sport. Je moest bijvoorbeeld 
snel je voet op een briefje zetten en dan wachten tot ze weg waren. Zo heb ik mijn vader voor 
het laatst gezien in de oorlog, de volgende keer dat ik hem zou zien, zou na de oorlog zijn. 
Oma: Bij ons in het kamp zat Corrie Vonk. Zij was samen met Wim Kan een cabaratierstel. 
Zij waren op een tournee naar Indonesië gekomen en zij waren blijven hangen, want 
Nederland was bezet en dus kwamen zij ook in een kamp. Corrie Vonk was een reuze 
bijdehante tante, want zij was altijd op de uitkijk of de mannen langs kwamen. En als er 
briefjes werden gegooid, was zij een van de voorsten en ze zette dan haar voet op een briefje 
en dan op nog een briefje en dan werd er nog een briefje gegooid en dan riep ze: “Ja, hoor 
eens, ik ben geen duizendpoot!”. Dat was de mop in het kamp. Op het briefje stond de naam 
van degene voor wie het briefje was en men zorgde ervoor dat het briefje bij de goede persoon 



kwam. Iedereen was solidair met elkaar en men hielp elkaar hiermee. Het was helemaal niet 
zo dat men alleen op briefjes ging staan die voor henzelf waren. 
 
Ganna: Wat heb je in die periode gedaan? 
Opa: Ik heb toen van alles gedaan. Ik heb zelfs in een pseudo-ondergrondse gezeten. Ik had 
contacten op het voetbalveld. Daar hoorde ik van iemand van de padvinderij dat er een 
ondergrondse was. En toen ben ik met de fiets naar het dorpje in de bergen gegaan, daar was 
de commandant van die ondergrondse. Ik heb me toen bij hem gemeld. De commandant zei 
tegen mij: “Wat je kan doen is berichten overbrengen en rapporteren wat er in de stad 
gebeurd. We hebben ogen en oren nodig om te weten wat de Japanners precies uitvoeren.” 
Dus toen ben ik gaan rondkijken en als ik iets zag of hoorde, meldde ik dat. Het was allemaal 
vrijwillig, je kreeg er niets voor terug. Ik hoorde een keer op het voetbalveld dat er vrij 
uitvoerig werd gesproken over deze ondergrondse. Ik deed of mijn neus bloedde, maar ik heb 
tegen de commandant gezegd dat ze uitvoerig besproken werden met naam en toenaam. Je 
weet nooit waar al die informatie naartoe gaat. Dat is heel link, je bent zo verraden en daarom 
ben ik er toen mee gestopt. En dat is ook wat er gebeurde. De commandant en zijn hele club 
werden verraden en zijn toen meteen door de Japanners opgepakt en later in Batavia onthoofd. 
In die periode had ik het heel benauwd, want de Japanners gingen naar de stad en haalden 
daar ook de hoofdfiguren van de ondergrondse eruit. Als mijn naam daar ook ergens stond, 
dan was ik de klos. Ik stond ‘s morgens op, dan ging ik gauw ontbijten en het huis uit en dan 
kwam ik niet terug tot het ‘s avonds was. Ik kwam natuurlijk wel zo nu en dan even kijken of 
er iemand langs gekomen was. Dat heb ik een week volgehouden. Ze zijn me nooit op komen 
halen. 

 
Ganna: Wist je moeder ervan? 
Opa: Nee, ze wist van niks. 
Oma: Mijn twee broers, Lisa en Wim, zaten ook in zo’n soort ondergrondse. Dat was bij 
iemand die bij ons in de straat woonde, ene meneer Van Midde. Zij zaten met een vriendje 
van hun, Herman van Vliet, bij die ondergrondse. Toen vroeg ik er weleens naar, maar ze 
zeiden dat ik niet mee mocht doen, want het was alleen voor mannen! Het hoefde van mij ook 
helemaal niet, ik had er helemaal geen zin in. 
Opa: Het was zo’n opgeklopte boel, want achteraf gezien konden ze verschrikkelijk weinig 
doen. Ze moesten alles op hun eigen houtje doen. Ze werden niet geholpen of aangevoerd 
door de geallieerden. 
Oma: Het was verschrikkelijk amateuristisch. Volgens mij deden ze het om het gevoel te 
hebben dat je iets doet. 
Opa:  Ik heb ook gehoord van een groepje mensen, daar zaten ook een aantal militairen bij, 
die naar de bossen waren gevlucht. Na drie maanden waren ze gepakt. 
Oma:  Dat is waar, ik ken ook iemand die zo de bossen in is gevlucht, Hans Meijer. Dat was 
een oude vlam van mij. 
Opa: Maar die mensen hebben het dus allemaal niet overleefd. 
 
Ganna:  Hoe werden deze mensen door de Japanners te pakken gekregen? Werden ze 
verraden door de mensen in de desa's? 
Opa: Nou, verraden is een groot woord. Die mensen wisten ook niet beter. 
Oma: Ze werden meestal onder dreigement gevraagd of ze blanken hadden gezien, door de 
angst vertel je het. 
Opa:  Later heb ik gemerkt dat in deze periode in mijn leven zich bij mij een drang om te 
overleven heeft ontwikkeld. Het is niet slim om de stoere held te zijn. Brutaal zijn, niet voor 
de Japanners buigen en zonder goed op te letten bij het ondergrondse gaan is niet slim. Daar 



kom je niet ver mee. Je moet saboteren waar je kunt, maar dan moet je er wel voor zorgen dat 
het goed afloopt en niet te veel risico’s nemen. Zelf nu merk ik dat nog. Ik moet nooit met 
mijn rug naar de uitgang zitten en die uitgang moet altijd vrij zijn. Er moeten ook niet te veel 
mensen achter mij zitten. 
 
Ganna: De vrouwen en de kinderen mochten dus nog een tijdje in hun huis blijven 
wonen. Wat gebeurde er toen? 
Oma: Toen kregen we oproepen dat we naar een speciaal aangewezen wijk in de stad 
moesten gaan verhuizen. Binnen een paar weken moesten we weg zijn. We moesten bijna 
alles achterlaten in ons huis. Mijn moeder vond het vooral zo erg dat we onze fotoalbums 
moesten achterlaten. Mijn moeder had in die tijd ischias, dat is pijn in je been en in je rug. De 
dokter had haar gezegd dat ze zich daartegen warm moest kleden. Ze had daarvoor een jas 
met een voering. Toen hebben we in die voering allemaal zakken gemaakt en daar hebben we 
de mooiste foto’s in gedaan. Zo konden we de mooiste foto’s meenemen naar onze nieuwe 
woning. 
Opa:  Achteraf snap ik niet waarom iedereen het gewoon goed vond dat ze gedwongen 
werden te verhuizen. Maar je wist dat als je niet ging, ze je wel kwamen halen. 
Oma:  En als je bleef, was je als enige in de straat overgebleven en dat is ook niet prettig. Als 
je je verzette, dan werd je meegenomen en dan had je helemaal geen mogelijkheid om iets 
mee te nemen. 
Opa: Alle blanken moesten dus naar een aangewezen wijk in de stad verhuizen. Dan kreeg 
een gezin, een kamer. Dat was een kamer in een huis waar eerder een ander gezin woonde, 
maar dat gezin is er eerder uitgezet. 
Oma: In die wijk woonden allemaal halfbloed mensen, maar toen wij kwamen werden zij 
allemaal weggestuurd.  
Opa: Toen begonnen ze langzamerhand te bouwen aan de omheining. Het werd steeds 
moeilijker om naar buiten te gaan. In het begin kon je er nog wel uit, dan kon je zien dat het 
gebouwd werd. 
Oma:  In die tijd moesten we alles nog zelf koken en we mochten dus nog naar de markt om 
voedsel te kopen. 
Opa: Maar de inkomens van de gezinnen gingen natuurlijk achteruit, want de mannen waren 
weg. Ik ben t oen, samen met een vriendje die veel gereedschap had, een fietsenwinkel 
begonnen waar we fietsen van mensen repareerden. 

 
Ganna: Maar fietsen waren toch in beslag genomen? 
Oma: Niet allemaal. In het kamp zelf zag je zelden Japanners, dus daar kon je vrij fietsen. 
Opa: We hadden een schuur in de wijk wat onze locatie was. En die fietsen repareerwinkel 
liep als een trein. Binnen de kortste keren werkten er vijf mensen in onze winkel. De tuin bij 
de schuur stond vol met fietsen en we waren continue aan het werk. Daar verdiende ik dus 
wel wat mee. Dat hebben we een aantal maanden gedaan totdat we het risico liepen opgepakt 
te worden. Mijn moeder heeft toen rookworsten gemaakt en verkocht. Ze maalde rauw vlees. 
Dat deed ze in kattendarmen en dat hing ze in een blik met een vuurtje onderin en veel rook. 
Oma: We hadden in die periode nog steeds kerkdiensten, want er stond een kerk in de wijk 
en er was nog een vrouwelijke dominee, mevrouw Mosterd. En zij organiseerde het allemaal 
en ze preekte. Ze heeft mijn moeder ook gevraagd om te preken en dat heeft mijn moeder een 
paar keer gedaan. Op een gegeven moment werden die kerkdiensten verboden, want je mocht 
geen samenkomsten meer hebben. 
 
 
 


