
Ganna: Wat waren je dagelijkse bezigheden? 
Oma: In die tijd kregen wij als meisjes corvee. Er was nog een winkeltje dat rijst, suiker en 
soms groente en fruit verkocht. We moesten dat achter in de winkel klaarzetten. Het waren 
grote bakken en balen van rijst en suiker. Die moesten we dragen en dat was heel zwaar. Ik 
heb mezelf geforceerd. Ik was een meisje en natuurlijk moest ik ook koken, de was doen en 
boodschappen doen. De was deden we om de beurt voor een aantal mensen die we kenden. Ik 
deed het wel het vaakst, want ik was het sterkst. 
Opa: Zulke dingen heb ik nooit gedaan. 
Oma: We moesten het huis ook heel schoon houden, want je zat met veel mensen in zo’n 
huis en in Indonesië moet je goed opletten, anders krijg je veel ziektes en ongedierte. We 
dweilden de vloeren elke dag. Het huis werd heel proper gehouden. Ik heb mezelf in die 
periode ook tienvingerig leren typen. We hadden een klein typemachientje van mijn vader 
meegenomen en ik leende zo’n boek waaruit je het kan leren van een vriendin. 
 
Ganna: Wat gebeurde er toen? 
Opa: De jongens moesten toen een voor een naar een andere plaats gaan. Eerst ging de broer 
van oma, Lisa, en twee maanden later moest ik ook daar naartoe. Het was een voormalig 
schoolgebouw en het was omheind, dus je kon er niet uit. Ik was toen vijftien en ik liet mijn 
moeder, drie zusjes en een broertje achter. Mijn broertje was toen acht jaar en hoefde toen nog 
niet weg. Twee jaar later, toen hij tien was, moest hij alleen naar een mannenkamp.  
Oma: Toen zij weg waren, werd ons kamp helemaal afgesloten en kon je er niet meer uit. 
Toen werd door de Japanners volgens mij geheel willekeurig een Nederlandse 
kampcommandant uitgekozen. Dat was mevrouw Van der Kam. Zij sprak namens alle 
gevangenen met de Japanners. 
 
Ganna: Hoe communiceerde je met de Japanners? 
Opa: De Japanners spraken Maleis en als ze dat niet konden Japans. En met stokslagen snap 
je snel wat iemand bedoelt. 
Oma: Heel veel van die Japanners waren voor de oorlog al als spion op Java. Ze hadden 
gewoon werk, maar ondertussen waren ze spionnen voor Japan. Die mensen konden dus 
vloeiend Maleis, wat alle Nederlanders ook konden. 
Opa: De meeste Japanners verstonden geen Nederlands, maar een enkeling kon het wel. Je 
moest dus goed letten op wat je zei, want je wist nooit of een Japanner het kon verstaan of 
niet. Ik heb een maand in dat schoolgebouw gezeten en toen werden we allemaal verplaatst 
naar een voormalige jeugdgevangenis, het L.O.G. (Lands Opvoedings Gesticht). Ik kwam in 
een kamer met zestien andere mannen. Een van hen was de resident van Bandoeng en 
omgeving geweest. Ik was de jongste en de resident vond dus dat ik allerlei klusjes moest 
doen en dat ik het laagst in “rang” was. Ik moest in het gangetje slapen en moest dus mijn 
matje het eerste oprollen, anders liepen de anderen over me heen. Dat was nog tot daar aan 
toe, want ik denk dat je als jongen minder slaap nodig hebt dan als man. Maar de resident en 
een paar andere vonden ook dat ik als eerste “goedemorgen” moest zeggen. Ik dacht: 
“Waarom zou ik dat doen? Omdat hij een meneer is en ik een jongen?” Dat deed ik dus niet. 
Ze vonden ook dat ik alles moest schoonhouden. Ik vroeg dan of het mijn beurt was, als dat 
niet zo was, dan deed ik het niet. Toen werd de resident een keer kwaad en hij begon tegen 
me te schreeuwen: “Dat gaat zomaar niet!”. Er zat toen een koloniaal bij de deur. Een 
koloniaal is een eenvoudige soldaat die voor het leger is gekomen uit Nederland. Die 
koloniaal ging naar de resident en begon hem af te blaffen en hij zei tegen hem: “Als jij nog 
een keer die jongen lastig valt, dan plak ik je tegen het behang en misschien ook wel tegen het 
plafond. Dus kijk uit! Je krijgt met mij te maken als je die jongen ook maar een strobreed in 
de weg zit!” Vanaf toen keek die resident uit en hij heeft me nooit meer lastiggevallen. De 



koloniaal had het bij mij helemaal gemaakt. Ik heb nog veel gesprekken met hem gehad over 
hoe het nou was om koloniaal te zijn. In zo’n tijd leer je eigenlijk wie nou iets is en wie nou 
niets is. Een andere koloniaal werd aangewezen als kampcommandant en hij was de enige die 
nog wat tegen de Japanners durfde te zeggen. In het begin speelden we nog handbal op een 
open plek in het kamp, het ‘court’. We hielden hele handbalcompetities. We kregen toen nog 
acceptabel eten, dus we hadden nog kracht voor zulke dingen.Ik heb een jaar in het L.O.G. 
gezeten, daarna ben ik overgezet naar een ander mannenkamp, namelijk: Tjimahi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening van het ‘court’ in het L.O.G 
 
 
Opa: Er was totaal geen privacy in het kamp. Als je naar de wc ging of ging douchen, zag 
iedereen elkaar. Daar wen na een tijdje wel aan.  
Oma:  Bij ons was dat niet zo. Wij zaten natuurlijk nog in een gewoon huis, met een gewone 
wc. Die huizen hadden, net als wij nu, een wc die kon doorspoelen. Er was nog een soort wc 
die de bediening vóór de oorlog gebruikte. Dat was een gat in de grond en het heette ‘kakoes’ 
in het Maleis. Dat was afgeleid van het Nederlandse woord ‘kakhuis’. 
Opa: Wij kregen toen langzaam maar zeker minder en slechter eten. Binnen drie maanden 
was het eten van acceptabel naar slecht, waterig, verrot en oud gegaan. Opeens gingen allerlei 
mensen mopperen over het eten. En er ontstonden allemaal groepjes mensen die aan het 
praten waren over het eten. Steeds meer mensen deden daaraan mee en ik dus ook. We gingen 
naar de Japanners en we werden luider en luiden. Er ontstond echt een opstand. De Japanners 
riepen snel om versterking en binnen de kortste keren kwam er een vrachtwagen met 
Japanners aan. En zo stonden we dus tegenover elkaar. De opstand bleef aanhouden. De 
Japanners waren echt bang. We maakten duidelijk dat we goed eten wilden en diezelfde 
avond hadden we goed eten. De opstand had dus gewerkt. Zo kregen we een tijdje beter eten, 
maar geleidelijk aan kregen we weer steeds minder eten. 
Oma: Als je nog kracht genoeg hebt om er tegen in te gaan, dan is het systeem niet 
geleidelijk genoeg geweest. Je moet de mensen heel langzaam uithongeren, zodat ze geen 
kracht meer hebben om in opstand te komen. Bij ons moesten we in het begin nog zelf koken, 
maar na een tijdje kregen we te horen dat dat niet meer mocht en dat er een gaarkeuken zou 
komen. Ik ben opgeroepen om voor mijn corvee daar te werken. Ik moest heel veel groenten 
snijden.  

 

 



Ganna:  Nam je dan ook eten mee naar huis? 
Oma: Nee, dat mocht niet. Ik wilde dat ook niet doen, want dat eten was van iedereen en 
daar pak je niet zomaar iets van mee, vind ik. 
 
Ganna: Wat deed je dagelijks in het kamp? 
Oma: We schreven vaak recepten over en zaten ons daarmee te verlekkeren, terwijl het 
uitgesloten was dat we dat gerecht daar ooit zouden krijgen. Zelf was ik niet zo’n 
receptenfreak, maar sommigen waren dat wel. Verder naaide je iets als het kapot was en je lag 
en zat wat op je matje om uit te rusten. Ik ben ook schooljuf geweest. Ik begeleidde kleuters 
en ging een beetje met hen zingen en spelletjes doen. Die kinderen waren ongelofelijk sloom 
door de honger en ze bleven de hele tijd op hun stoeltjes zitten. We gingen soms een beetje 
wandelen door het kamp en dan kwamen we terug bij het klasje en dat zegen ze neer op hun 
stoeltje en dan zeiden ze niets meer. Die kinderen waren helemaal ondervoed en dan hadden 
ze helemaal geen energie meer om spelletjes te doen. 
 
Ganna: Kreeg je nog iets van de moeders voor je inspanningen met die kinderen? 
Oma: Nee, want dat was gewoon mijn kampopdracht, mijn corvee. 
Opa: In Tjimahi, waar ik later zat, had ik corvee bij de fourage. Ik moest zakken rijst van 
vijftig kilogram bij de voorraad van de Japanners halen en naar de centrale keuken brengen. 
De afstand bedroeg zo’n 500 meter. Dit moest ik ongeveer om de dag doen en je kreeg er niks 
voor. Eens per kwartaal werd de voorraad per trein aangevoerd (10 wagons). Dan moest ik 
samen met tien andere mannen de zakken in de voorraadschuur tien hoog stapelen. Je was de 
hele dag in touw en je kreeg als beloning een stuk brood. 
Oma:  Ik heb ook ooit zulke zakken gesjouwd en dan zeiden ze dat je een half broodje zou 
krijgen, maar net die keer dat ik het deed kreeg ik niks.  
Opa: Het broodje dat ik kreeg deelde ik altijd met mensen van mijn hokje. Zulke dingen 
deelden we altijd. Ik moest ook een keer als corvee in de keuken werken. Ik moest van ‘s 
morgens vroeg, tot ‘s avonds laat soepgroenten snijden. Voor mijn maag was dat een goed 
baantje, want ik mocht van dat eten pakken, maar geestelijk wordt je helemaal duf. Je doet de 
hele dag hetzelfde, net als werk aan de lopende band, en daar wordt je gek van. Die 
soepgroenten moest je delen met het hele kamp en dat is dus met tienduizend man. Dus 
uiteindelijk had elke portie soep een klein blaadje en een stukje wortel. Ik moest in de keuken 
ook een vuurtje stoken onder de pan van ons ontbijt. Dat was heel erg waterige pap. Het was 
water dat met een heel klein beetje meel was dikgemaakt. In je maag was het gewoon water. 
Oma: Wij kregen die pap ook en bij ons heette dat ‘blubberen’. Dan werd er bijvoorbeeld 
geroepen: “Barak 5! Blubberen!” En dan moesten de mensen van barak 5 hun portie pap gaan 
halen. 
Opa: Als iedereen dan z’n portie gehad had, dan doken we met drie of vier man in de papton 
om het laatste beetje dat op de bodem lag op te schrapen. Ook al was het in feite gewoon 
water, en dat wist je, je had honger!  
Opa: Je had natuurlijk ook veel tijd over naast je corvee en dus heb ik in die tijd lessen 
gevolgd. Ik heb les gekregen in wiskunde, natuurkunde en Engels. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening kinderen duiken in pan 
 
 
Oma: Zoiets was natuurlijk verboden door de Japanners, dus je moest dat allemaal stiekem 
doen. 
Opa:  Ja, dat klopt. Gelukkig kwamen er in het kamp niet vaak Japanners. Mijn leraren 
hadden boekjes over hun vak en daaruit leerde ze het me. Als er toch een Japanner aankwam, 
konden we het boekje snel wegstoppen. Wiskunde en natuurkunde had ik bij dezelfde leraar 
en Engels bij een andere. Ik heb voor wiskunde zoveel lessen gehad dat ik een examen kon 
afleggen voor een commissie. Die commissie bestond uit mijn leraar, een andere leraar en nog 
een professor. Zo heb ik bij alle drie de vakken een mondeling examen afgelegd en gehaald. 
De leraren schreven op een klein papiertje dat ik eindexamen wiskunde, natuurkunde en 
Engels had gedaan en gehaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Het geschreven diploma van opa 

 

 



Opa: Dat blaadje heeft me reuze geholpen, want daardoor hoefde ik, na de oorlog terug in 
Nederland, niet eerst de middelbare school af te maken, maar kon ik naar de universiteit. Na 
de oorlog zat ik eerst in de vierde klas bij allemaal kinderen die veel jonger waren dan ik. Ik 
probeerde een jaar lang van alles om aan een middelbareschooldiploma te komen. Mijn vader 
zei dat dat mij nooit zou lukken. Toen ben ik uiteindelijk naar de rector van mijn school 
gegaan en zei ik dat ik naar de technische hogeschool wilde en dat ik al eindexamen 
wiskunde, natuurkunde en Engels had gedaan. Dat kon ik bewijzen met dat briefje. En ik 
vroeg of ik mijn diploma kon krijgen, want wat ik nodig had voor de universiteit had ik. En 
volgens mij vond de rector me gewoon een beetje zielig, omdat ik in een kamp had gezeten, 
want hij vond het goed. Ik kreeg mijn diploma en ben toen naar de universiteit gegaan. 
Oma: Er was in Bandoeng een Technische Universiteit en daar zaten allemaal professoren en 
die zaten bij hen in het kamp. 
Opa: Dat klopt, want daardoor hadden wij ook gerezen brood. Die professoren wisten hoe je 
uit urine gist en allerlei medicijnen, zoals gistdrank, kon halen. Er stonden grote bakken 
waarin we moesten urineren. Zo kregen we mooi gerezen brood. 
Oma: Wij hadden dat niet. We wisten niet van het bestaan van die manier af en dus hadden 
wij altijd keihard brood van een centimeter dik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oma: Bij ons in Ambarawa was er een juffrouw van de lagere school en die heeft ook aan 
drie meisjes les gegeven, onder andere rekenen en taal. Er werd dus hier en daar wel les 
gegeven. In die tijd stelden de Japanners een nachtwacht in. Dat heette “Foessim bang”. Alle 
jonge meisjes moesten om beurten ‘s nachts om de barak lopen. Het was pikke donker en ik 
en een vriendin vonden het zo eng dat we besloten om het samen te doen en dan twee keer zo 
vaak. Wij waren vooral bang omdat de Japanners al een keer tien meisjes hadden opgehaald 
om te werken als geisha, pleziervrouw. Als er tijdens de wacht een Japanner kwam, moest je 
je kampnummer in het Maleis noemen en eindigen met in het Japans te zeggen dat alles in 
orde was: “Idjo ari masen”. 
Opa: Ik heb ook veel gerookt tegen de honger. Voor bij de poort lag een enorme baal tabak, 
wel twee meter hoog en breed. Ik heb geen flauw idee waarom die daar lag. ‘s Nachts slopen 
er mensen naar de baal toe en maakten een klein gaatje in de baal waar ze de tabak uit 
haalden. Het roken hielp tegen de honger. Na een tijdje zag je die baal steeds verder inzakken. 
De Japanners werden boos en toen gingen ze onverwacht onze barakken doorzoeken. 

 

 



Iedereen gooide de tabak uit het raam. De Japanners zagen het tabak wel buiten liggen, maar 
ze wisten niet wie het daar gegooid had. Iedereen was wel zijn tabak kwijt, behalve een 
persoon, Stieglis. Hij hing de tabak in hele trossen boven zijn hoofd in de nok van de 
slaapzaal (vier meter hoog). Ik zei tegen hem: “Jij hebt echt geluk gehad, want als de 
Japanners maar even naar boven hadden gekeken, dan was je er gloeiend bij!” Hij wuifde dat 
een beetje ongeïnteresseerd weg en rolde een sigaretje. 
Oma: Je had allerlei handige trucjes om de Japanners te misleiden. 
Opa: Ja, nog een voorbeeld daarvan is het volgende. Naast het kamp liep een weg en aan de 
andere kant van die weg was de kazerne van de Japanners. Daar was ook een werkplaats met 
allerlei gereedschappen. Daarvan kan je dus wat stelen. Het probleem was dat je als je terug 
door de poort ging, je werd gefouilleerd. Men deed het gereedschap in zijn schoen, onder de 
voetzool, en zo konden ze het gereedschap het kamp binnensmokkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

Tekening van de hoofdpoort en het plein van Tjimahi 
 
 
Ganna: Waar had je het met elkaar over? 
Oma: Over het eten dat we kregen en over recepten. Over hoe het vroeger was op school. 
Over wanneer de oorlog nou eindelijk afgelopen zou zijn. Over hoe het was op corvee. 
Allemaal van zulk soort doodgewone huis-, tuin- en keukenonderwerpen. 
Opa: Wij hadden het steeds over hoe lang de oorlog nog zou duren en dat was altijd twee 
maanden. En dat schoof zo op. Twee maanden later was het weer twee maanden later. Zo 
moest je denken, want anders hield je het niet vol. We hadden het ook over vroeger en over de 
toekomst.  
Oma: Ik ben in mijn kamptijd van West-Java, het Tjihapit-kamp in Bandoeng, naar Midden-
Java, het Ambarawa-kamp, getransporteerd.  
 
Ganna: Hoe lang van tevoren wist je dat je weg moest? 
Oma: Ik geloof een of twee dagen. Iedereen van het Tjihapit-kamp, ongeveer 3000 vrouwen 
en kinderen, moesten op transport en iedereen had verschillende bestemmingen. We werden 
overal naartoe verspreid. Iedereen mocht zo’n 20 kilo meenemen. Verder mocht je nog met 
z’n zessen vier matrassen meenemen, want daar kon je dan met z’n zessen op slapen. We 

 

 



wisten helemaal niet wat er ging gebeuren. We kregen te horen dat we op een bepaalde tijd op 
het Oranjeplein moesten zijn. ‘s Morgens vroeg stonden we op dat plein en werden we 
allemaal in een open vrachtwagen gedaan. Toen werden we naar het station gebracht. We 
moesten een trein in gaan. De wagon had drie smalle banken. De wagons werden propvol 
gedaan. Zo zaten we met heel veel vrouwen en kinderen in een wagon. De ramen waren 
geblindeerd, dus het was donker en je zag haast niks. De oudere dames gingen op de banken 
zitten. Toen reed de trein weg en maar heel eventjes later bleef de trein weer staan. We wisten 
niet waarom en er werd ons niks verteld. We hebben daar de hele dag en de hele nacht 
gestaan. Overdag stonden we in de blakerende zon en binnen in de wagon werd het steeds 
warmer. Het ging echt broeien, ook omdat er zoveel mensen in de wagon zaten natuurlijk. We 
hadden een paar flessen water bij ons, maar we kregen geen eten en drinken en er kwam nooit 
iemand kijken. Je kon niet naar buiten als je naar de wc moest, dus dan deed je dat in het 
voorportaaltje van de wagon. Sommige kinderen kregen diarree. Je kon niet slapen, want daar 
was geen plaats voor. Vandaag de dag weet ik nog steeds niet waarom we daar zo lang 
hebben gestaan.  
 
Ganna: Was je niet bang? 
Oma: Wat helpt dat? Daar heb je toch niks aan. Je verzorgde de kinderen, die zaten allemaal 
vreselijke te huilen. Pas tegen de ochtend begon de trein te rijden. Ik ben de tel kwijt geraakt, 
maar na een paar dagen kwamen we in Ambarawa aan. Iedereen was meer dood dan levend. 
We stapten de trein uit en we moesten de kinderen dragen, want die konden niet meer. De 
Japanners zeiden dat we er zo zouden zijn, maar we hebben zeker nog een halfuur moeten 
lopen. Het was verschrikkelijk. Toen we eindelijk in het kamp aankwamen gebeurde er iets 
waarvan ik nog kippenvel krijg als ik eraan denk. We werden door de mensen in het kamp 
heel warm onthaald. Ze maakten thee voor ons. Ze hadden natuurlijk gehoord dat we zouden 
komen, want ze hadden plaats voor ons moeten inruimen. Ze hadden allemaal brood, pap en 
thee voor ons bewaart. Het was echt ongelooflijk zoals die mensen ons hebben ontvangen. 
Opa: Vrouwen deden dat veel meer en beter dan mannen. 
Oma: Ik kreeg op een gegeven moment malaria tertsiana. Dan heb je de ene dag koorts tot in 
de veertig graden Celsius en de volgende dag een veel te lage temperatuur. Mijn moeder ging 
toen heel het kamp langs en vroeg of iemand nog kininetabletten had, want het ziekenzaaltje 
had ze niet meer. En er waren vrouwen die hun laatste kininetablet hebben gegeven zodat ik 
beter kon worden.   
 
Ganna: Waren er mensen die probeerden te ontsnappen? 
Opa: Op zich was het niet zo moeilijk om te ontsnappen. Je had er verder niks aan, want dat 
liep allemaal slecht af. Je werd dan verraden door de Indonesiers en dan werd je in elkaar 
geslagen door de Japanners en als je geluk had werd je niet doodgeslagen. 
Oma: Sommige vrouwen hadden nog wat geld over en die gingen dan door de omheining 
heen en dan gingen ze handelen met de Indonesiërs. Ze gingen soms zelfs ‘s nachts door het 
riool. Ik weet nog goed dat ik mijn moeder een keer vroeg: “Mama, moet ik dat dan ook een 
keer doen?” En toen zei mijn moeder: “Als je dat maar uit je hoofd laat!” Ze wilde per se dat 
ik het niet zou doen, want het was gewoon te gevaarlijk. 
 
Ganna: Wat gebeurde er als je ernstig ziek was? 
Opa: Als je ziek was moest je naar de ziekenzaal. Als je daar terecht kwam, dan was er best 
een grote kans dat je er niet meer levend uit zou komen. 
Oma: Je moest echt heel ziek zijn om naar de ziekenzaal te gaan. Toen ik malaria tertsiana 
had, ben ik daar bijvoorbeeld niet naartoe gegaan, ik lag gewoon in onze barak. 
 



Ganna: Hoe hield een relatief kleine groep Japanners een grotere groep gevangenen 
onder de duim? 
Oma: Door te schreeuwen en te slaan. 
Opa: Door middel van echte terreur. 
Oma: Kleine kinderen werden echter nooit geslagen, daar hadden de meeste Japanners een 
zwak voor. Maar vrouwen slaan, daar hadden ze geen problemen mee. Ik heb gezien dat 
tijdens het appèl, in een rij staan voor de Japanners, een vrouw naar voren moest, want zij had 
iets gedaan. Ze werd vervolgens helemaal tot de grond in elkaar geslagen en ze moest daar de 
hele dag in de zon blijven liggen. Wij mochten haar geen eten of drinken geven. Gelukkig 
heeft ze het wel overleefd. 
 
Ganna: Heb je wel eens gezien dat iemand gedood werd door een Japanner? 
Oma: Nee, dat heb ik nooit gezien. Er gingen wel dagelijks veel mensen dood door de 
miserabele omstandigheden. 
Opa: Ik ook niet. Als je iets deed wat niet mocht, werd je vreselijk geslagen. Als je 
bijvoorbeeld iets het kamp binnen smokkelde en de Japanners kwamen er achter, dan kon je je 
voorbereiden op een enorm pak slaag. Het gekke was, dat mensen die ontdekt waren, na hun 
straf, als ze opgelapt waren, er gewoon mee doorgingen. 
 
Ganna: Hoe kwam je aan nieuws van buiten het kamp? 
Oma: Wij kregen geen nieuws. Je wist niet wat er in de oorlog gebeurde of hoe lang het 
waarschijnlijk nog zou duren. Je wist niets en kon alleen afwachten. 
Opa: Goof, hij werd later de man van een van mijn zusjes, Corrie, zat ook bij mij in het 
kamp. Hij stond altijd te buigen als een knipmes voor de Japanners, maar ondertussen hoorde 
hij bij een groepje mannen die een radio hadden en die in onderdelen wisten te verstoppen 
voor de Japanners. Hij wist altijd het laatste nieuws. Dan kwam hij naar me toe en dan zei hij: 
“Ik heb nou toch weer een gerucht gehoord...” En dan vertelde hij het nieuws en dat bleek 
achteraf altijd te kloppen. Over die radio sprak hij nooit een woord met mij. Die radio, heb ik 
later gehoord, wisten ze heel goed te verbergen. Dat kwam omdat de radio verborgen was in 
een stoel. Als er een Japanner langs kwam, konden ze die stoel uit elkaar halen en dan nam 
iedereen een onderdeel mee. Toen de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima waren 
gevallen, wisten we dat meteen. 
Oma:  Ik wist daar niks van. Het duurde maanden voordat er iets over het einde van de oorlog 
te horen was. Het eerste dat we merkten was dat er een vliegtuig boven het kamp vloog dat 
pamfletten naar beneden gooide. Op die pamfletten stonden allerlei nieuwsberichten. Het hele 
kamp was door de dolle heen. Als een Japanner je met zo’n pamflet aantrof, dan kreeg je 
slaag, dus het was lezen en weggooien. 
Opa: Ik weet nog goed dat Goof bij ons naar binnen kwam en zei: “Nu is de oorlog 
afgelopen.” Toen zei ik: “Hoe kan dat nou? Ik zie er helemaal niks van.” Toen vertelde hij 
over de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima. Niemand geloofde hem en toen vroeg ik: 
“Hoe weet je dat dan?” Toen vertelde hij over de radio, maar we mochten er verder met 
niemand over praten. 
Oma: De oorlog was misschien wel over, maar daar merkten we niks van. De Japanners 
gingen gewoon door met slaan en zo. 
Opa: Dat klopt. Ik weet nog dat iemand zo afgeranseld werd dat de honden daar geen brood 
van lusten. Er werd zo hard op hem ingemept. Ik werd kwaad en ik dacht: “Hou nou toch op, 
de oorlog is afgelopen!” Ik zei natuurlijk niks, want anders was ik de volgende. 
 
 
 



Ganna: Wanneer wist je dat de oorlog afgelopen was? 
Oma: Wij wisten niks van de atoombommen en merkten dus niks van het einde van de 
oorlog. Na ongeveer een paar weken na het einde van de oorlog (wisten we later) moesten we 
van onze kampcommandant naar de appèlplaats komen. Er waren natuurlijk allemaal 
geruchten, dus wij waren zeer benieuwd naar het nieuws. Wij gingen snel allemaal naar de 
appèlplaats toe. Toen vertelde de kampcommandant dat de oorlog afgelopen was. Zij had het 
van de Japanners gehoord. 
Opa: Veertien dagen nadat de atoombommen gevallen waren, werd ons door de Japanners 
verteld dat de oorlog afgelopen was. Ik wist het natuurlijk al door Goof en zijn radio. De 
Engelsen waren toen de baas over dat gebied en die vonden het niet goed dat we weg gingen 
uit het kamp. De Japanners moesten van de Engelsen op ons passen voor het geval dat de 
bevolking ons iets aan zou doen. De Japanners waren als het ware verantwoordelijk voor wat 
er met ons gebeurde. We mochten wel uit de poort, maar dan moesten we in de buurt blijven. 
Verder mocht je gaan als er iets urgents in de familie was, bijvoorbeeld: iemand was heel 
ziek. 

 
Ganna: Zag je ook Engelsen rondlopen? 
Oma: Na één à twee maanden zag je een enkeling. Dat wil zeggen, Gurka’s. Die waren 
afkomstig uit India en vielen onder het Engelse leger. 

 
Ganna: Toen de oorlog afgelopen was, kreeg je toen beter eten? 
Oma: Ja, bij ons in het vrouwenkamp kon je ook naar buiten en daar kon je allerlei spullen 
kopen: groente en vlees. Je mocht toen weer zelf koken. We werden gewaarschuwd om niet te 
overeten. Sommige mensen gingen nu het mocht veel te veel in één keer eten. Sommige 
mensen bleven er zelfs in. Je moest het meer eten rustig opbouwen. 

 
Ganna: Wat voor berichten kreeg je van familie? 
Opa: Men kreeg toen wel eens kaartjes van zijn familie in het Maleis. We mochten van de 
Japanners niet in het Nederlands schrijven. Het mocht ook niet te lang zijn. Op zo’n kaartje 
stond bijvoorbeeld: “Ik maak het goed. Groeten.” Ik kreeg ook zo’n kaartje en ik wist toen dat 
mijn moeder en mijn zusjes ergens in Midden-Java zaten, maar ik wist niet precies waar. 
Toen de oorlog afgelopen was, hoorde ik van halfbloeden uit Midden-Java, die eerder 
vrijgelaten werden dan blanken, dat mijn moeder er zusjes in het kamp Banjoebiroe zaten, in 
Midden-Java. Ik besloot om ze te gaan zoeken. Ik ging naar een bureau waar ik toestemming 
moest vragen om weg te mogen, maar daar zeiden ze: “Nee, dit is alleen voor urgente 
gevallen!” Ze gaven me geen pas om weg te mogen en zonder zo’n pas kon ik niet weg. Maar 
ik had een paar vriendjes die op een of andere manier aan die passen gekomen waren, dus op 
een gegeven moment had ik twee passen. Ik ging dus het kamp uit en er was maar één manier 
om naar Midden-Java te gaan en dat was met de trein. Toen ging ik dus naar het station. Op 
het station wilde ik een kaartje kopen, maar dat mocht niet. Ik kwam toen een man tegen die 
ook geen kaartje mocht kopen en die zei tegen mij: “Weet je wat, we gaan illegaal met die 
trein mee. Als de trein eraan komt gaan we een eindje verderop het spoor over. Dan stappen 
we er aan de andere kant, waar niemand ons ziet, in.” Dat hebben we dus gedaan. Toen we 
eenmaal op de trein zaten, zat die propvol, maar ik was blij, want ik ging naar Midden-Java. 
De trein reed toen weg. Toen ging het deurtje open en de conducteur kwam binnen. En ik had 
geen kaartje. Ik ben toen buiten tussen twee wagons op de bumpers gaan staan en wachtte tot 
de conducteur weg was. De man met wie ik samen de trein op ben gegaan had ook geen 
kaartje. De conducteur was een Indonesiër en die kon geen Nederlands lezen. De man had een 
pasje waar iets in het Nederlands op stond. Hij gaf het aan de conducteur en die deed er 
gewoon een knip in. Ik stond nog steeds buiten tussen de twee wagons. De trein bleef rijden 



en ik kon daar onmogelijk nog langer blijven staan. Toen draaide ik me om terug in de wagon 
te stappen, maar dat lukte haast niet meer, want op de plaats waar ik mijn voet neer wilde 
zetten een meneertje op een richel. Hij heeft daar de hele reis gelegen, hij had kennelijk ook 
geen kaartje. Toen ben ik de wagon binnengegaan en ik moest mensen opzij duwen om erbij 
te kunnen. Ik had net genoeg ruimte om te staan. Zo heb ik de hele reis gestaan. Tot en met 
Djokja, waar we ‘s morgens vroeg aankwamen. Via Djokja kan je met een kabeltreintje naar 
Ambarawa. En vijf kilometer verderop lag het kamp waar mijn moeder en zusjes zaten: 
Banjoebiroe. Van Lisa en Wim had ik gehoord dat oma en haar moeder in Ambarawa waren. 
Ik kocht een kaartje voor het kabeltreintje en ging op weg naar Ambarawa. Ik had van Lisa en 
Wim brieven voor oma's moeder, die zaten samen met al mijn geld in mijn achterzak. Ik zat 
tijdens het ritje een beetje te dommelen, want ik was moe. Waarschijnlijk heeft iemand toen 
mijn geld en die brieven gestolen. Ik had het niet door. In Ambarawa ging ik naar oma’s 
kamp toe om hen te zien. Toen ik in dat kamp kwam zag ik een meisje in een kaki jurk lopen 
en die herkende ik van vroeger, het was oma, de zus van Lisa en Wim. Zij herkende mij ook. 
Toen we samen naar haar moeder gingen, zag ik onderweg allemaal kinderen. Ik vond dat 
zo’n raar gezicht, want ik had een heel lange tijd geen kleine kinderen meer gezien. Toen we 
bij oma’s moeder kwamen geloofde ze me niet, want ik had geen brieven van Lisa en Wim, 
omdat ze gestolen waren. Oma heeft toen een beetje met haar gepraat en toen geloofde ze me 
wel. We hebben toen gepraat over hoe het met iedereen ging. Toen kwamen de buren erbij 
zitten en die vroegen hoe het ging en zo. Ik vertelde toen dat ik op weg was naar mijn moeder 
en mijn zusjes, maar dat ik te moe was om nu nog verder te gaan. Toen zei een van die buren, 
mevrouw Hoboken: “Niks ervan! Als ik wist dat mijn zoon zo dichtbij was, dan zou ik er alles 
aan doen om hem zo snel mogelijk bij me te hebben.” Ze pakte me bij de arm en ze zei: “Kom 
mee! Kom mee naar de poort!” Eenmaal bij de poort haalde ze een kar met een paard ervoor 
en ze betaalde de man en zei dat ik naar Banjoebiroe moest. Zo zat ik even later op die kar op 
weg naar mijn moeder en zusjes. Hij zette me af voor de poort van het kamp. Naast die poort 
stond een Japanner met een bajonet en ik vroeg me af hoe ik daar langs zou kunnen komen. 
Toen liep ik naar de poort een maakte een grote buiging voor de Japanner. Hij gaf een knikje 
en ik liep door. Ik ging toen naar mijn moeder en zusjes. Ze waren heel mager, vooral mijn 
zus Feni. Voor hen zag ik er ook heel anders uit. Ik was groter en breder dan toen ze me voor 
het laatst hadden gezien. Het was meteen weer vertrouwd en we praten wat. Maar mijn zus 
Corrie was er niet. Ze was aan het werk in de keuken, dus ik besloot naar haar toe te gaan. 
Onderweg kwam ik haar tegen en ik zei: “Hallo, Corrie!” Ze keek me aan en ze schrok echt. 
Ze zei: “Kees? Nee, dat kan niet! Dat kan niet!” Ik zei dat het wel kon. Ze hield nog even vol 
en toen moest ze huilen. Die avond sliep ik in een apart barakje voor jongens die wat ouder 
waren. In die tijd ging ik vaak op en neer tussen Ambarawa en Banjoebiroe, dat deed ik 
lopend. Met de jongeren trok ik veel op. Overal waar je iets te eten zag, kocht je wat en at je 
het op. We gingen een keer naar een meer waar je bootjes kon huren. Oma en ik gingen 
samen in een bootje en toen heb ik een waterlelie uit het water gevist voor haar.  
Oma: We waren nog niet verliefd, maar je had zolang niet meer met het andere geslacht 
gepraat, dus je vroeg je af hoe dat nou zou zijn. Je was er wel benieuwd naar. Opa en ik 
konden altijd heel leuk kletsen, nu nog eigenlijk. 
Opa: Ik weet nog dat ik de ene dag één Indonesiër met een geweer zag lopen en de volgende 
dag tien. Zo zag je steeds meer Indonesiërs met geweren rondlopen. Ik vond dat geen goede 
zaak. Ik besloot om terug te gaan naar mijn kamp om hulp te halen om op de een of andere 
manier mijn familie daar weg te krijgen. 
Oma: Toen kreeg iedereen kleren, schoenen en rantsoenen. Hij is ook teruggegaan om dat te 
halen. 
Opa: Mijn zus Corrie gaf me een briefje mee voor Goof en toen ging ik op pad om hulp te 
halen. Ik ging naar het station om met de trein weer terug te gaan naar Bandoeng. Dat was 



natuurlijk hetzelfde stationnetje als op de heenweg. Ik stapte in een trein naar Bandoeng en 
die was, net als al die andere treinen, tjokvol. Toen besloten we de deur dicht te doen, want 
anders zou het te druk worden. Na een tijdje merkte ik dat het toch nog steeds drukker en 
drukker werd in de trein. Ik besloot om naar buiten te kijken hoe dat kon en toen zag ik dat de 
mensen via de wc-ramen naar binnenkwamen. De deur dichtdoen hielp dus niet. Die trein is 
nog halverwege blijven steken, omdat hij de helling niet op kon. We hebben uren gewacht tot 
een andere trein zou komen om ons de helling over te trekken. Toen kwamen we aan op het 
station van Bandoeng waar ik twee bekende gezichten zag, namelijk: Lisa en Wim. Zij waren 
op weg naar Ambarawa om hun moeder en zusje te zien. Ik vertelde hen natuurlijk dat hun 
moeder en zusje het goed maakten. Ik zei ook dat ik hulp ging halen omdat de situatie steeds 
verslechterde. Ze vertelden me dat ze met een goederentrein gingen reizen Ik zei voor de grap 
dat ik ze nog wel zou inhalen. We namen afscheid en inmiddels was het al best donker. Ik 
wilde terug naar het kamp en er zou nog een goederentrein gaan die daar zou stoppen. Ik 
wilde, toen de trein kwam, naar het station lopen en toen ik zo’n vijfhonderd meter van het 
station was, kwam er opeens een Indonesiër op me af. Hij had een doek om en daar zat wat 
onder, maar ik kon niet zien wat het was. Hij vroeg wat ik aan het doen was. Toen 
antwoordde ik dat ik op weg was naar het station, omdat ik met de trein moest reizen. Hij 
antwoordde: “Nee, dat kan niet. Er rijdt helemaal geen trein.” In de tussentijd waren er drie 
andere bijgekomen. Ik voelde aan mijn water dat er iets echt goed mis was. Ze vroegen om 
mijn pas en ik gaf ze een van de twee die ik had. Ik was echter vergeten welke pas ik had 
gegeven en dus ook welke naam erop stond. Ik gokte tussen de twee namen en had gelukkig 
de goede naam gegokt! Toen zei hij: “Nee, jij komt helemaal niet voor de trein. Jij komt om 
ons te bespioneren.” Ik wist dat als de kring om mij heen rond was, dat ik er dan geweest was, 
dus ik zei: “Nou, als er geen trein rijdt, dan ga ik maar weer.” En ik draaide mij om, deed vier 
stappen en rende zo hard ik kon weg. Die avond heb ik in een voorraadschuur op grote balen 
rietsuiker geslapen. De volgende ochtend besloot ik maar om naar het kamp te liften. Opeens 
stopte er een Japanse auto met een van de Japanse commandanten van het kamp die ik nog 
herkende. Hij deed de deur open en zei: “Wil je een lift? Waar moet je naartoe?” Ik besloot 
zijn aanbod te aanvaarden en stapte de auto in. Hij begon meteen gezellig te kletsen. Ik kletste 
gezellig mee, maar ondertussen was ik ontzettend aan het oppassen. Toen zei hij: “Je krijgt 
natuurlijk wel problemen als je het kamp weer in komt. Ze gaan je van alles vragen. Waar je 
vandaan komt, en zo. Maar ik weet wel een oplossing. Er zit namelijk ergens een gat in de 
omheining.” Toen bracht hij me naar die plek. Ik bedankte hem en ging er onderdoor. Toen 
zat ik weer in het kamp en ik ging op zoek naar Goof. Toen ik hem gevonden had, vertelde ik 
hem van de gevaarlijke situatie van mijn moeder en zusjes. Ik zei dat ik vond dat ze daar 
weggehaald moesten worden. Goof was het hoofd van alle voorraadvoorzieningen in het 
kamp, dus hij zat daar behoorlijk vast. Hij zei: “Nee, ik kan hier niet weg. Ik moet alle zaken 
regelen met het eten. Het is onmogelijk dat ik hier nu weg ga.” Toen gaf ik hem het briefje 
van Corrie. Dat las hij even in stilte en toen zei hij: “We gaan vanavond met de nachttrein.” Ik 
ging mijn spullen halen. Op het station liep Goof met twee sloffen sigaretten het stationnetje 
binnen en even later kwam hij met twee tickets eerste klas naar buiten. We stapten de trein in 
en hadden natuurlijk comfortabele zitplaatsen. Dat was een heel verschil met hoe ik de eerste 
keer had gereisd. Opeens kwamen er twee Japanse officieren tegenover ons zitten. Ze deden 
niks. Toen kwamen we tegen de ochtend in Djokja aan, maar het was een snelle trein en dus 
stopte hij niet. We zouden op het volgende station, Semarang, uitstappen en dan via de 
bergweg terug gaan. Ik dacht bij mezelf dat het nu ongeveer ook het tijdstip zou zijn dat Lisa 
en Wim op het station zouden zijn. Dus ik besloot om als we door het station zouden rijden ik 
op het balkonnetje zou staan om te kijken of ik ze zag. Je gelooft het of niet, maar ik zag Lisa 
en Wim op het perron staan. Ik zwaaide en toen ze me zagen viel hun mond open van 
verbazing. Ik vond het prachtig. Toen was de race echt begonnen. Er bestond nu een kans dat 



ik eerder in Ambarawa zou zijn dan zij. In Semarang heeft het Goof en mij nog twee uur 
geduurd voordat we transport hadden. Uiteindelijk zijn we achter op een vrachtwagen 
vertrokken. Toen we in het kamp van Ambarawa aankwamen waren Lisa en Wim er net een 
halfuurtje. Zij hadden nog net gewonnen. 
Oma: Wij wisten natuurlijk niet dat mijn broers zouden komen. Toen ze eraan kwamen, wist 
ik niet wat ik zag. Het waren bomen van kerels geworden. Ik had van hen afscheid genomen 
toen ze nog jochies waren van vijftien en zestien jaar en nu waren ze echte mannen. We 
waren ontzettend blij. We gingen samen eten en met elkaar praten.  
Opa: Goof en ik zijn meteen doorgegaan naar het kamp van mijn moeder en zusjes, 
Banjoebiroe. Toen we aankwamen gingen we wat praten. Mijn moeder en zusjes hadden Goof 
natuurlijk al een hele tijd niet gezien. Toen Goof de situatie wat in zich opgenomen had, vond 
hij ook dat er iets moest gebeuren. Voor de Nederlanders werd het dagelijks gevaarlijker. 
Inmiddels lag er ook al een schip van de Nederlandse marine in Semarang. Goof heeft toen 
met de Nederlandse marine aangepapt en hij kwam erachter dat er een transport van alle 
marinevrouwen naar Bandoeng zou zijn. Ik weet niet meer hoe Goof het geregeld heeft, maar 
hij heeft ervoor gezorgd dat oma’s familie en mijn familie meekonden. Op dat transport 
waren vijfentachtig vrouwen en kinderen, twee mannen (Goof en een luitenant die meeging) 
en drie jongens (Lisa, Wim en ik). De verzamelplaats was het station van Ambarawa. Van 
Goof mocht niemand een wapen meenemen, geen pistool, mes, helemaal niets. Toen vroeg 
men: “Maar wat gebeurt er als we worden aangevallen?” Goof antwoordde: “Ik vind het niet 
goed, want als je wapens hebt en ze zien dat, dan is het afgelopen!” Iedereen stemde ermee in, 
behalve de luitenant. Hij had een revolver en die wilde hij niet achterlaten. Ze kregen 
ontzettende ruzie en Goof zei: “Ik ga niet mee, en al die mensen gaan niet mee, als jij die 
revolver niet achterlaat. Uiteindelijk gaf de luitenant zich gewonnen en liet zijn revolver 
achter. We stapten op de kabeltrein en kwamen aan in Djokja. Daar hebben we de nacht 
doorgebracht in een hotel. De volgende dag werden we tegengehouden door Indonesiërs met 
wapens en bamboespietsen. Ze dachten dat we wapens hadden, Goof verzekerde hen dat dat 
niet zo was en riep dat iedereen zijn spullen moest laten zien. Ze vonden natuurlijk niks en 
lieten ons met rust. De hoteleigenaar van het hotel waarin we hadden geslapen, vertelde ons 
dat er al overal zoveel oproer was in het binnenland dat we het nooit zouden halen, behalve 
als we beschermd zouden worden door de Kempetai, de Japanse militaire politie. Goof ging 
dus naar de Kempetai toe. Hij zwaaide met wat passen en stempels en legde de situatie uit. 
Toen zeiden ze: “Goed, we zullen twee man met jullie meesturen.” Nog niet zo lang geleden 
was je als de dood voor die mensen en nu werd je door hen beschermd. Ze waren altijd 
herkenbaar door de rode band bij hun arm. Indonesiërs wisten dus ook prima waarmee ze te 
maken hadden als ze hen zagen. We gingen met de groep in één wagon. Eén van hen ging op 
het balkon voor in de wagon en de andere ging op het balkon achterin. Tijdens de reis 
moesten we op een tussenstationnetje stoppen, want er moest water bij de locomotief voor de 
trek door de bergen.  
Oma: Ik weet nog heel goed wat er toen gebeurde. Opeens zagen we door het raam in de 
verte een heleboel opgeschoten Indonesiërs met pijlen en kromzwaarden en van alles. Ze 
kwamen onze kant op. Ze kwamen hoe langer, hoe dichter bij onze trein. Hun geschreeuw 
werd luider en luider. Ik was zo ongelooflijk bang dat ik onder de bank kroop. 
Opa: Het was echt heel gevaarlijk. Ze waren duidelijk van plan om ons allemaal één voor 
één af te slachten. Toen ze zo’n dertig meter van onze trein waren, stonden ze opeens stil. Ze 
zagen de twee Japanners van de Kempetai die klaarstonden om toe te slaan voor onze 
verdediging. Die meute had die twee Japanners natuurlijk makkelijk aangekund, maar de 
schrik zat er bij die Indonesiërs nog in. Ze vielen ons niet aan. Wij zijn het laatste transport 
geweest dat er nog doorheen is gekomen. Toen kwamen we aan in Bandoeng en we kwamen 
in het oude Tjihapit-kamp terecht. We kregen daar met z’n allen een huis toegewezen en dat 



huis was toevallig het huis waarin ik geboren was. In Bandoeng was het inmiddels ook niet 
rustig gebleven, want er kwamen steeds meer Indonesiërs met wapens in de stad en de 
Japanners lieten dat allemaal rustig toe. Op een dag werd er een officier van de Kempetai 
door de Indonesiërs gedood. De Japanners waren heel kwaad en ze reden met alle macht de 
kazerne uit. Ze hadden geweren en mitrailleurs en ze schoten op alles dat bruin was en 
bewoog. Ze vroegen niks, ze schoten. De volgende dag was het doodstil in de stad. Er was 
geen Indonesiër meer te bekennen. De volgende dag waren er weer wat Indonesiërs en zo 
werden dat er weer steeds meer. Ze schoten op het voormalige kamp en we werden niet 
zozeer door de Japanners beschermd, als wel door Gurka’s, soldaten uit India. Er werd in die 
tijd behoorlijk veel geschoten. 
Oma: Er werd ook door de Engelse vliegtuigen gebombardeerd op gebieden die geheel 
Indonesisch waren. 
Opa: Ik was toen achttien en er waren geruchten dat de jonge Nederlandse jongens in 
militaire dienst moesten. Daar had ik echt helemaal geen zin in, want dan zou ik nog drie jaar 
in Indonesië moeten blijven en ik wilde naar Nederland gaan om te gaan studeren. Ik heb toen 
een vliegticket geregeld van Bandoeng naar Jakarta, dat heette vroeger Batavia. 
Oma: Een tijdje laten ben ik met mijn familie ook met zo’n vliegtuigje naar Jakarta gegaan. 
Opa: Ik had al geregeld dat ik op een schip, de Johan van Oldenbarneveldt, mee zou gaan 
naar Nederland. In ruil voor de reis moest ik op het schip werken en helpen met de 
voorbereidingen voor vertrek. Ik moest mensen helpen met hun bagage en zo. Ik kreeg een 
slaapplaatsje (hangmat) in een ruim. Met dat schip gingen ongeveer zesentwintighonderd 
mensen mee. Op een keer kwam ik iemand tegen uit Bandoeng die mij vertelde dat mijn 
moeder contact had gehad met mijn vader. Hij heeft als militair op Sumatra gezeten in een 
krijgsgevangenenkamp tijdens de oorlog. Hij maakte het goed en was inmiddels ook in 
Jakarta! Ik ging naar mijn baas en legde de situatie uit. Ik vroeg of ik vrij mocht krijgen om 
hem op te zoeken. Hij vond het goed, maar dan moest ik morgen vroeg vertrekken en voor zes 
uur ‘s avonds terug zijn. De volgende ochtend ging ik dus op zoek naar mijn vader, maar ik 
had geen flauw idee waar ik hem kon vinden. Jakarta was toen ook een miljoenenstad. Ik 
besloot om naar een militaire kazerne te gaan en daar naar mijn vader te vragen. Daar zeiden 
ze tegen me: “Als ik jou was zou ik naar de ziekenboeg gaan. Je hebt misschien een kans dat 
hij daar is.” Ik ging op weg naar de ziekenboeg. Je gelooft het of niet maar ik steek de straat 
over, sla de hoek om en loop tegen mijn vader op! Hij had zijn uniform aan en was grijs 
geworden. Hij was helemaal van de kaart. Ik was op zoek naar mijn vader, maar hij wist niet 
eens dat ik in Jakarta was. Hij moest een minuut of tien aan de kant van de weg op een stoepje 
bijkomen. Eenmaal weer bij zinnen kletsten we wat en gingen we ergens eten. Om ongeveer 
vier uur ging ik weg. Mijn moeder is een maand later naar Jakarta gekomen en toen is ze 
samen met mijn vader, mijn zusjes en mijn broertje terug naar Nederland gegaan. Dat duurde 
voor mij te lang, in verband met de militaire dienst. Ik ging dus al eerder. 
Oma: Wij waren inmiddels ook al in Jakarta en we gingen met hetzelfde schip als opa naar 
Nederland. Er werden veel meer mensen dan normaal op het schip vervoerd. We sliepen in 
hangmatten, dicht bij elkaar. Iedereen had een taak en ik was hoofd van de afwas. Opa zat 
eerst bij de beveiliging, toen moest hij limonadekisten sjouwen en toen we in een kouder 
klimaat kwamen en de behoefte naar limonade minder werd, kwam hij ook in de keuken 
werken.  
Opa: Het was avond toen we weg voeren uit Jakarta. 
Oma: Dan gaat er wel wat door je heen. 
Opa: Je ziet alles steeds vager worden: de stad, de bergen. Ik dacht: “Wanneer zie ik dat nog 
eens terug?”  



Oma: We hebben allebei onze jeugd daar doorgebracht en vóór de oorlog hebben we heel 
mooie jaren gehad. Ik bleef aan dek kijken tot ik Java als een klein stipje op de horizon zag 
verdwijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Opa (rechts) en oma (tweede van links) in Ataka bij  
Suez tijdens hun terugreis naar Nederland. Hier kregen ze  

allerleinieuwe kleren en dergelijke. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een brief die opa heeft gekregen van zijn grootvader toen hij op de Johan van 
Oldenbarneveldt zat (Caïro) 
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