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Mag ik u even
aanspreken?

Er is bij herdenkingen steeds meer aandacht voor
het doorgeven van verhalen aan de jongere generaties. Bij de Nationale Herdenking op de Dam was
het nieuw dat jongeren vertelden voor welk familielid
zij de kransen legden en wat hem of haar was overkomen in de oorlog. Ook bij de Nationale Herdenking van de slachtoffers van WO II in Zuidoost-Azië
op 15 augustus werd door een jongere een verbinding tussen de oorlog en het heden gelegd.

Dit geldt temeer nu, na ruim 70 jaar de belangstelling voor WO II vooral bij jongere generaties is toegenomen. Dat is van belang. Niet alleen omdat er
nog zoveel overlevenden en directe nabestaanden
onder ons zijn die respect verdienen, maar ook omdat WO II voor jongere generaties geschiedenis is en
een referentiekader voor onze hedendaagse normen
en waarden. Immers ‘opdat wij niet vergeten’ en
‘dat nooit meer’.

Over die oorlogservaringen in Nederlands-Indië
is vaak minder bekend. Ook mij is pas de laatste
jaren duidelijker geworden hoe ongemeen hevig
de oorlogssituatie daar was. Het aantal cliënten met
een Nederlands-Indisch oorlogsverleden is op dit
moment het grootst, dus komen in de besprekingen
ook die verhalen het meest aan de orde. Via deze individuele oorlogsgeschiedenissen in onze cliëntdossiers ben ik zeer onder de indruk gekomen van wat
zich aan gruwelijkheden in de kampen, op de vlucht
en elders in het oorlogsgebied heeft afgespeeld.

Laatst vertelde een vriend dat zijn moeder pas
toen haar kleinkinderen vragen gingen stellen over
de oorlog kon praten. Wat moet dat moeilijk maar
hopelijk ook een ‘bevrijding’ voor haar zijn geweest
en wat waardevol voor de kleinkinderen. Natuurlijk bieden films en boeken veel informatie, maar
persoonlijke verhalen hebben een zo veel grotere
impact. Laten we dus indien mogelijk de verhalen
delen om zo de geschiedenis aan de jongere
generaties door te geven.

Veel overlevenden konden en kunnen helaas niet
over hun oorlogservaringen spreken. Het wordt wel
‘het grote zwijgen’ genoemd. Het wegstoppen van
de doorstane ellende is begrijpelijk en vaak een
vorm van zelfbehoud, maar het is ook jammer, zeker
voor nabestaanden, dat zo’n belangrijk deel van hun
voorgeschiedenis niet verteld is.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Annie en baby Lydia Aldewereld, 1932.

Zusjes Aldewereld, 1940.

Ineens waren wij vluchtelingen
en nergens welkom
Lydia en Annie
Aldewereld vluchtten
voor de nazi’s naar
Nederlands-Indië

De Nederlands-Joodse zussen Aldewereld in Brussel vertellen over
hun vlucht voor de nazi’s naar Nederlands-Indië. Annie (88) bewaarde
alles over de oorlog en Lydia (85) schreef erover.
In mei 1940 vluchtten de zusjes Annie en Lydia Aldewereld met hun
ouders voor de nazi’s uit Brussel. Via Frankrijk met doorreisvisa naar
Spanje, Portugal en Mozambique tot in Zuid-Afrika, waar zij als ‘arme’
Joodse vluchtelingen geen verblijfsvergunning kregen. Uiteindelijk
kwamen ze in Nederlands-Indië terecht. Eén maand later brak daar de
oorlog uit met Japan. De zussen overleefden vijf jappenkampen.
Doen de huidige vluchtelingenstromen u denken aan uw vlucht?
Annie: Die huidige televisiebeelden van vluchtelingen doen ons honderd
procent denken aan onze eigen vlucht voor de nazi’s. Ineens waren wij
als vluchtelingen ook nergens welkom. In Frankrijk was men erg antisemitisch. We zijn vaak uitgescholden voor ‘sales Juifs’, vuile Joden.
We begrepen dat niet. Bij ons thuis was men niet vroom, wel trouw
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Annie met Het Hollandsche
Weekblad van 30 maart 1940,
uitgegeven door haar vader
Simon Aldewereld.

aan sommige typisch Nederlands-Joodse tradities.
Lydia: Onlangs wenste ik Syrische meisjes vluchtelingen thuis op te nemen, maar onze Belgische regering
wilde controle. Ze verbood dus ieder ‘privé-initiatief’.

We logeerden in hotels, bij boeren, in opvangcentra,
kloosters en vluchtelingenkampen. Meestal met onze
kleren aan, ons koffertje bij de hand en klaar om
verder te vluchten.

Wat was de aanleiding voor uw vlucht?
Lydia: In mei 1940 toen de Duitsers ons land binnenvielen, liep mijn vader direct gevaar. Sinds 1932
was hij, Simon Aldewereld, directeur en uitgever in
Brussel van ‘Het Hollandsche Weekblad’. Het werd
al snel een algemeen politiek-cultureel weekblad dat
via postabonnementen werd gelezen door Nederlanders in Europa, Australië en Afrika. Het blad stond
bekend om zijn notoir antifascistische inhoud, dus
zou mijn vader zeker opgepakt worden.
Annie: Voor de oorlog hadden we een onbezorgde
jeugd. Ik ben in 1928 geboren in Rotterdam en Lydia
in 1931 in Voorburg. In 1932 verhuisden we naar
Brussel. Later volgden wij onderwijs aan de Hollandse lagere school. Toen de oorlog met Duitsland
uitbrak was ik bijna 12 jaar en Lydia bijna 9 jaar. We
vertrokken naar de kust en woonden in De Panne.
Op mijn twaalfde verjaardag, 17 mei 1940, vluchtten
we te voet naar Frankrijk. Dan te voet, per trein
of in autobussen steeds verder naar het zuiden.

Waarheen bent u gevlucht met het gezin?
Lydia: Mijn vader stond in Biarritz dagen in de rij
bij consulaten. Honderden vluchtelingen zaten op
de kade te wachten op een boot naar Engeland. Er
bleek alleen een bootplaats voor mijn vader mogelijk te zijn. Mijn moeder en zus huilden. We besloten
naar Pau af te reizen, maar daar was geen eten of
slaapplaats meer te krijgen. Mijn vader durfde niet
meer met de trein te reizen, noch in opvangcentra
te slapen. Vreemdelingen zouden volgens geruchten vanuit dergelijke centra naar Duitsland worden
doorgestuurd.
Annie: Via Toulouse zijn we terechtgekomen in
een groot landhuis Le Chateau in het dorp Lafourguette. Een toevluchtsoord voor Nederlanders
en Belgen. Eten en slapen was er kosteloos.
Vader werd benoemd tot directeur van Le Chateau.
Zodoende kreeg ons gezin één kamer die overdag
als bureau diende. Maar mijn zusje en ik hebben
de afgunst van onze medevluchtelingen moeten
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Foto: Annie Aldewereld

bezuren. Meerdere gezinnen per kamer of in een zaal
leverde veel spanningen op. Wat ze niet tegen mijn
vader durfden te zeggen, reageerden ze op ons af.
Lydia: Bijna een jaar lang hebben wij in Le Chateau
gewacht op doorreisvisa om Frankrijk te verlaten.
Ons enige doel was uit de handen van de Duitsers
te blijven. We mochten uiteindelijk naar Portugal via
Madrid. Vanuit Portugal werden we doorgestuurd
en bereikten met de boot Mozambique. Als vluchtelingen mochten we nergens aan wal gaan. Per trein
vanuit Mozambique werden we nogmaals doorgestuurd, nu richting Zuid-Afrika. Bestempeld als arme
Joodse vluchtelingen kregen wij ook daar geen verblijfsvergunning. Onder overheidsdwang werden we
op de boot gezet richting Nederlands-Indië. Precies
één maand voor de Japanse aanval op Pearl Harbor
kwamen we daar aan.
Hoe was de aankomst in Nederlands-Indië?
Annie: Van de boot werden we regelrecht naar een
opvangkamp buiten Batavia gebracht. Hier onderzocht men of er tussen de vluchtelingen geen vijfde
colonne of verraderlijk gespuis zat. Na de nodige
verhoren werden mijn ouders bij een gastgezin in
Batavia opgevangen en wij bij een gezin dat een
Berlitz taalschool runde. Uiteindelijk zijn we naar
een kostschool hoog in de bergen gestuurd. Na
de Japanse inval was in onze buurt veel amok. De
directeur van de beneden gelegen theeplantage
heeft met collega’s alle kostschool ingezetenen overgebracht naar zijn villa. Na enkele maanden is het
moeder gelukt - met toestemming van de Japanners
- ons op te halen om richting Batavia te gaan.
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Le Chateau
in Lafourguette, 1975.

Lydia: In 1942 zaten wij met moeder opgesloten in
het Tjideng-kamp en vervolgens in het kamp Grogol.
Bij aankomst was er geen water en de barakken
waren vies. Het kamp was berekend op een beperkt
aantal arme gevangenen, maar al snel zaten wij er
met aanzienlijk meer. Vervolgens zijn alle bewoners
overgebracht naar Tjideng, voor ons drieën was dit
het tweede verblijf daar. Wij moesten daarna nog
naar Tangerang en tenslotte Adek.
Annie: In de beginperiode in het allereerste kamp
mochten moeder en ik bijverdienen door boodschappen te doen voor de kampbewoners bij Waroeng
Kita, een toko buiten het kamp. In alle kampen stonden we in de tropische zon op appèl en strafappèl.
Daardoor heb ik nu dat ‘mooie velletje’ vol bruin
gestippelde vlekken. In de twee laatste kampen,
Tangerang en Adek, bestond mijn corvee uit het
maken van doodskisten van bamboestokken en riet,
en het doden van varkens. Dat varkensvlees was
alleen bestemd voor de Japanners. Ook paste ik
op de kinderen van medegevangenen.
Maakten de Japanners nog onderscheid
tussen de gevangenen?
Lydia: Wij behoorden tot de arme mensen, die in
juli 1943 vanuit Tjideng zijn overgeplaatst naar het
barakkenkamp Grogol. De ‘rijken’ bleven in hun
kamp bestaande uit huizen. In ons tweede Tjigengkamp moesten ‘Israëlieten’ en vrouwen gehuwd met
‘Israëlieten’ zich melden. Wij werden overgebracht
naar Tangerang. Nadien zijn alle Tangerang ingezetenen, christenen en Joden, overgebracht naar
het reeds ‘volgeboekte’ kamp Adek en zaten de

Het gezin Aldewereld, 1940.

‘Israëlieten’ daar tot het einde van de oorlog in aparte
‘Joodse’ barakken. Voor ons werd het ons vijfde
jappenkamp.
Annie: Er waren bij ons ook Irakese Joden. Zij waren
zeer vroom, maar ook temperamentvol en eisten een
kosjere keuken. Die kregen ze na onderhandelen
met de kampcommandant van Tangerang waardoor
zij de ’s nachts over het gedek, dit is de bamboe
kampafrastering, gesmokkelde etenswaar rustig
overdag in hun kosjere keuken konden bereiden.
Had u nog enig bezit in het kamp?
Lydia: In Tangerang kreeg ik van de echtgenote
van de rabbijn een gebedenboekje. Zij leerde mij
hiermee Hebreeuws. Toen we vanuit Tangerang naar
Adek gingen, werd dat gebedenboekje afgepakt.
Sindsdien geloof ik niet meer in God!
Annie: Moeder heeft haar platina armband, die zij
stiekem had bewaard, toch durven afgeven na het
dreigend bevel van de Japanse bewakers. Als beloning voor deze eerste gewaagde aanmelding kregen
die vrouwen totaal onverwacht koffie en suiker ‘in
ruil’ van de Japanners. In onze barak kreeg iedereen
op zondag koffie van haar, de suiker kwam alleen
haar kroost toe. Ze hielp de mensen graag en was
erg geliefd in alle vijf kampen.
Wat komt altijd terug in uw gedachten?
Annie: Bij volle maan denk ik altijd aan het tweede

Tjideng-kamp waar de beul Sonei inmiddels kampcommandant was. We hebben uren in de brandende zon op strafappèl gestaan zonder eten en
drinken. Sonei werd nog wreder bij volle maan.
Hij mishandelde de gevangenen en kon heel
hard slaan.
Lydia: Soms denk ik aan de drie postkaarten die we
van vader kregen, maar altijd ongedateerd. Ook
denk ik aan mijn moeder die ernstig ziek werd in
Grogol en tijdelijk werd overgebracht naar Tjideng
voor een operatie. Ik herinner mij ook die afgrijselijke
wormen, die steeds groter werden en altijd levend
uit alle gaten van mijn lichaam kropen. En hoe bang
we in Tangerang waren voor ratten, die langs het
traliewerk vlak boven onze hoofden heen en weer
renden en ’s nachts aan onze tenen vraten als ze de
kans kregen.
Annie: Er was niets meer te eten. De Japanners wilden ons uithongeren. De kaarsen die moeder smolt
smaakten als vanillepudding. In Tangerang maakte
moeder van gras atjar tjampoer.
Lydia: Vlak voor de bevrijding was ik zo uitgeput,
dat ik niet meer verder wilde leven. Alleen op een
kamertje in de ziekenafdeling balanceerde mijn
lichaam op de rand van leven en dood.
Hoe heeft u de bevrijding ervaren?
Annie: De capitulatie van Japan op 15 augustus
1945 hebben wij pas veel later vernomen. Eenmaal
bevrijd, ondanks het gevaar buiten de kampen, ging
mijn vriendin Sonja Cohen iedere dag het kamp uit.
Op een avond is ze niet teruggekomen. De volgende ochtend lag ze aan de ingangspoort in stukjes
gehakt, gespijkerd op een plank.
Lydia: ’s Nachts hoorde je voetstappen en gooiden
vrijheidsstrijders brandende fakkels over het gedek. De Amerikaanse generaal MacArthur heeft de
Japanse keizer Hirohito verplicht om de Japanners,
gelegen in Java, op te roepen om ons in de kampen
te beschermen tegen het geweld. Wat de keizerlijke
militairen - gehoorzaam zoals gewoonlijk - ook
hebben gedaan op enkele uitzonderingen na.
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heb ik nog bewaard. We kregen ook jarretelletjes.
Wat moesten we daar in hemelsnaam mee doen?
We liepen altijd op onze blote kakkies (voeten) in
Indië. Lydia, niet gewend om dichte zware schoenen
te dragen, liep later meestal op blote voeten in de
straten van Amsterdam.

Met tante Marianne in Amsterdam, 1946.

Hoe heeft u uw leven na de oorlog opgepakt?
Annie: Na de bevrijding kregen we in Adek een
Hollandse krant, ‘Oranje’ getiteld en gedrukt in Singapore, met berichtgeving over de Jappenkampen.
Opeens ontdekten we onderaan in kleine letters
vaders naam als hoofdredacteur. Vader leefde!
Lydia: Dankzij vaders journalistieke kwaliteiten had
de Nederlandse regering hem uit zijn laatste POWkamp, de beruchte Singapore gevangenis, gehaald
om dagelijks het blad Oranje uit te geven. Hij
moest op zijn post blijven en heeft dan gedaan
gekregen dat wij Batavia voor Singapore konden
ruilen! Met een Dakota vlogen we daarheen.
Annie: Het weerzien met vader was grandioos.
In Singapore genoten we volop van onze vrijheid
en vulden de dag met alsmaar eten.
Lydia: Maar ik had er genoeg van. Ik wou zo
graag leren. Mijn vader begreep me en heeft ons
naar moeders zus, tante Marianne, in Holland
kunnen sturen.
Hoe was de overtocht naar Nederland?
Annie: Als Nederlandse repatrianten uit de jappenkampen kregen we winterkleding uitgereikt in een
centrum in Ataka, een dorpje aan het Suezkanaal.
Die waslijst aan kleding voor de Hollandse winter
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Hoe was de opvang in Nederland?
Lydia: Wij kwamen in mei 1946 naar Nederland.
Na zes weken ben ik opgenomen in een Hilversums
rusthuis.
Annie: Ik kon meteen aan de slag bij een groot modehuis in Amsterdam omdat ik Frans kon spreken.
Ik wilde niet meer aan de oorlog denken. En toch
bewaarde ik alles en Lydia schreef erover.
Lydia: Annie heeft de stekker meteen na het kamp
eruit gehaald en is met enthousiasme gaan werken. Mijn kennisachterstand gedurende zesenhalf
jaar probeerde ik in te halen en daar ben ik nog
mee bezig. Ik ben balletdanseres, balletdocente en
choreografe geworden, daarna schrijfster en filmrealisator. Ik probeer met mijn werk aan te geven hoe
verrijkend en zinvol vrijheid is.
Heeft u last van de herinneringen of nachtmerries?
Lydia: Mijn nachtmerries gaan over de honger en
het op de vlucht zijn. In deze dromen sta ik vaak met
een leeg etensbakje tussen de barakken of ik probeer aan de nazi’s te ontsnappen. Op mij heeft de
vlucht denk ik dieper ingewerkt dan de kampen.
Al die jaren na de oorlog vroeg moeder altijd aan
vader als er iets gebeurde in de wereld: ‘Is dat erg
voor Joden?’ In het tehuis voor senioren vond ik haar
eens onder het bed, schreeuwend: ‘Ik heb mijn identiteitskaart, ik ben in orde!’ Ze heeft tot haar dood
in angst geleefd.
Annie: Vaak denk ik aan onze blinde overgrootmoeder. De nazi’s hebben haar in een wagon gestopt en
haar poedelnaakt naar de gaskamer gedreven. Wat
moet zij hebben gevoeld.
Herdenkt u samen de oorlog?
Annie: Samen organiseerden we kumpulans, bijeenkomsten voor jappenkamp overlevenden in België.
Maar van deze vrienden leeft vrijwel niemand meer.
We hopen dat we via dit interview een Oranje-krantje uitgegeven in Singapore kunnen terugvinden.
Al krijgen we maar een fotokopie!

‘In Ataka aan het Suezkanaal kregen we jarretelletjes uitgereikt. Wat moesten we daarmee doen?’

Lydia: Als je de genocide vergeet dan worden al die
vermoorde mensen eigenlijk een tweede keer gedood. Ik houd me bewust aan het woord genocide,
volkerenmoord, voor de uitroeiing van de Joden en
die van de Roma en de Sinti. De woorden Holocaust
(van het Grieks ‘offeren, offerschap’) en Shoah (catastrofe) zijn voor mij absoluut onaanvaardbaar!
Annie: Onze Joodse naaste familie, met de namen
Aldewereld, Vijevano, Bak, Knoop en Arbeid, is vergast in Auschwitz en Sobibor. De zus van mijn moeder, tante Marianne was weduwe, maar hertrouwde
kort voor de oorlog met een christen. Zij heeft toch
moeten onderduiken ondanks de verplichte sterilisatie, maar ze heeft de oorlog overleefd. Als wij niet
waren gevlucht, hadden we het ook niet overleefd.

Interview en recente foto’s: Ellen Lock

Lydia en Annie Aldewereld, 2016.

Lydia schreef onder de naam Lydia Chagoll de boeken:
‘Buigen in Jappenkampen’ - ‘Hirohito, keizer van Japan, een vergeten oorlogsmisdadiger?’ - ‘Zigeuners.
Sinti en Roma onder het hakenkruis.’- ‘In naam van de
Führer’. Haar boeken en de DVD zijn te bestellen via:
bcocdinfo@telenet.be
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Schipperen
tussen twee
culturen
Mijn geboorteland is me
ontnomen en heet nu Indonesië

John Simons vertelt over zijn geboorteland
Nederlands-Indië, hoe hij als Indische-Nederlander
onder de wapenen werd geroepen voor het KNIL,
over de dwangarbeid in het jappenkamp, hoe hij
Nederlands-Nieuw-Guinea in 1962 uiteindelijk
moest verlaten en de overtocht maakte naar
Nederland. Ongewild verliet hij Indonesië
en bevindt zich tussen twee culturen: ‘Mijn
geboorteland Nederlands-Indië is me door de
Japanse bezetter en door Soekarno afgenomen.
Omdat ik na de overgave aan Japan in maart 1942
weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen, het
Nederlandse gezag af te zweren en het Japanse
regime te aanvaarden.’
Een studiebeurs
‘Op 2 april 1923 ben ik geboren in een christelijk gezin in Bandjarnegara op Midden-Java als tweede van
de vier zonen. Frederik - altijd Fré genoemd, ik, Bertus en Jules - altijd Ventje genoemd. Wij spraken als
gezin Nederlands met elkaar en een beetje Maleis.
We behoorden tot de Nederlandse bevolkingsgroep
de zogenoemde Indo-Europeanen. Als kind wilde
ik zeeofficier worden. De lagere school en de mulo
deed ik in Padang aan de westkust van Sumatra,
waarbij mijn broers en ik ruim zesenhalf jaar in steeds
wisselende kosthuizen bij vreemde families werden
ondergebracht. Op mijn vijftiende kon ik dankzij een
studiebeurs van het Indo-Europees Verbond naar de
technische school in Bandoeng voor de machinistenopleiding.’
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John Simons, 2016.

Mobilisatie
‘Na de Japanse aanval op Pearl Harbor, 7 december
1941, moest ik me melden bij het 1ste Bataljon Infanterie KNIL. Hoewel ik vanwege mijn studie vrijstelling
van dienstplicht had, viel ik onder de algehele mobilisatie. Rebels gooide ik de oproepbrief weg, omdat
ik verder wilde studeren. De volgende dag haalde
de motorpolitie met zijspan me op. Er waren veel
laatkomers zoals ik. Om de week werden de nieuwe
rekruten overgeplaatst. Uiteindelijk kwam ik bij de
rekruten-compagnie 1 van het 1ste Depotbataljon
KNIL op de theeonderneming Tanara ten zuiden van
Bandoeng.’
Krijgsgevangenschap
‘Na de capitulatie van het KNIL op 8 maart 1942 en
de overgave van Nederlands Oost-Indië aan de Japanse Krijgsmacht is mijn compagnie afgevoerd naar
Djatinangor, een rubberonderneming, gelegen bij

Tjiandjoer ressort Bandoeng. Ons onderkomen was
in barakken gebouwd van gevlochten bamboe en
houten palen. Daar ontmoette ik mijn broer Bertus.
Als corvee moesten we grote zakken meel en rijst op
vrachtwagens laden. Deze vrachten kwamen kennelijk van de tijdens de oorlog in Europa sinds 1940
opgeslagen voedselvoorraden. De vrachtwagens
reden door het kamp naar hun bestemming. Er viel
weleens een zak van een vrachtauto af, dus bakten
we zelf brood in ovens die we van klei maakten.
Bertus en ik waren vrijwel onafscheidelijk van elkaar.
Na een maand werd het kamp ontruimd en werden
wij als krijgsgevangenen in open vrachtwagens
overgebracht naar de kazernes van het 4e en het
aangrenzende 9e Bataljon Infanterie in Tjimahi.
In dit grote kamp ontmoetten Bertus en ik onze
oudste broer Fré, die sergeant was en woonde in
een onderofficiersverblijf in het 9e Bat. Het regime
werd al snel strenger. De kampcommandant liet de
weggelopen militairen, die door de inheemse bevolking waren aangebracht, executeren. Alle krijgsgevangenen werden gedwongen ernaar te kijken.
Ik stond bewust achteraan en kon dus niets zien. In
september 1942 werden de technici onder ons geselecteerd en in geblindeerde treinwagons vervoerd
naar het 10e Bataljon in Batavia. Mijn broers moest
ik dus achterlaten. In het 10e Bat was er een strenge
Japanse kampcommandant, Sonei, die naar de verhalen later, hardvochtig heerste over het vrouwenkamp Tjideng. In dit kamp werkte ik als vrijwilliger in
de ziekenboeg. Samen met andere gezonde vrijwilligers hield ik alles schoon, maakte wonden schoon,
smeerde levertraanzalf en waste patiënten.’
Op transport naar Japan
‘Na drie maanden vertrokken we in geblindeerde
en hete treinwagons naar Soerabaja. Die reis duurde
12 uur. Om vervolgens op een voormalig KPMvrachtschip vanuit Soerabaja naar Singapore te
varen. Daar werden we in Changi in de voormalige
Engelse kazernes ondergebracht. Hier ontmoette ik
mijn broer Bertus tussen de gevangenen, die naar
later bleek, daarvandaan zou vertrekken voor de
dwangarbeid aan de Birma-spoorweg.
Op 2 april 1943 voeren we per schip vanuit Singapore naar de Japanse havenplaats Modji op het zuidelijk eiland, waar we op 24 april aankwamen. Aan

Familie Simons: Pap, Bertus, Ventje (Jules), John, Moesje,
te Padang, juli 1942 (Fré was toen in Malang).

boord was ik zo zwaar ziek van de dysenterie dat
ik zelf de moed al had opgegeven. Mijn vrienden
overtuigden mij om toch de zoute pap te eten. Ze
ondersteunden me toen ik de loopplank afstrompelde. In Modji zag ik alleen maar kersenbloesems.
Driehonderd gevangenen, waaronder zieken,
gingen in een trein met geblindeerde wagons
naar Nagasaki om daar te werken op de Mitsubishi
scheepswerven. Van die reis weet ik niets, want ik
raakte buiten bewustzijn.’
Nagasaki, kamp Fukuoka 14
‘Het kamp Fukuoka 14 lag in Nagasaki bij het station
en stond onder leiding van commandant Shirabe.
Hij was vriendelijk. In zijn welkomstwoord hoopte
hij voor ons dat de oorlog snel voorbij zou zijn en
dat alle gevangenen weer in goede gezondheid
naar hun familie zouden gaan. Hij zorgde voor rust,
goede voeding en huisvesting. Wij kregen Japanse
soldatenkleding uitgereikt, inclusief een warme jas
tegen de winterse kou. Op al je kleding was je kampnummer aangebracht. Ik was nummer 259.
Pas nadat de zieken waren hersteld, gaf kampcommandant Shirabe toestemming om ons te laten
werken. Onder militaire bewaking van ons kamp
liepen we dagelijks een klein uur van en naar de
scheepswerf. Daar stonden wij onder bewaking van
de Marine en het werk geschiedde onder toezicht
van burgeropzichters, de zogenoemde ‘hantjou’.
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niets van de atoombom op de stad. Wij hoorden
van de Japanse burgerbewaking dat er allesverwoestende bommen op Hiroshima en Nagasaki waren
gegooid. Vanaf 10 augustus 1945 gingen we niet
naar het werk.’

John Simons in uniform Gouvernements Marine, 1950.

Na 10 dagen werken, hadden we een dag rust. Op
de rustdag kregen we toestemming voor een bezoek
aan de dichtstbijzijnde kathedraal van Urakami. Op
de scheepswerf waren wij werkzaam in ploegen van
schoonmakers, sjouwers, klinkers, klinknagelverhitters, boorders en gatenruimers. Oogluikend werd
het contact met de andere arbeiders, mannen en
vrouwen, Japanners, Chinezen en Koreanen, toegestaan. Mijn hantjou kon ook Maleis spreken. Na verloop van tijd leerden we een beetje Japans verstaan
en spreken.’
Ernstig ziek
‘In de zomer van 1943 was ik op een negen meter
hoge stellage tewerkgesteld aan de buitenkant van
een scheepsromp, waardoor ik continu in de koude
zeewind stond. Ik kreeg een zware longontsteking
en stond toen onder behandeling van de Japanse
kamparts. Eind augustus mocht ik weer naar de
scheepswerf. In de zomer en winter van 1942 en 1943
stierven er vele medegevangenen hoofdzakelijk aan
longontsteking. Maar ik hoopte ‘Alles sal reg kom’,
zoals Pieter Maritz schreef.
In juni 1945 ben ik met honderd man naar het krijgsgevangenenkamp Fukuoka 22, Branch Camp Honami,
bij de stad Lizuka overgebracht om te werken in een
kolenmijn. Door een instorting raakte ik bedolven
onder de steenkool en ben ik bewusteloos naar het
kamp gebracht. Na enkele dagen moest ik tunnels
graven in de heuvels. Op 9 augustus zag ik Amerikaanse bommenwerpers overvliegen. Lizuka ligt 124
kilometer ten noorden van Nagasaki, dus ik merkte
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Bevrijd in Japan
‘Pas enkele dagen later vertelde de Japanse kampcommandant tijdens een appèl dat de oorlog voorbij
was. Na de ceremoniële machtsoverdracht en officiële invrijheidstelling van de gevangenen ben ik buiten
bewustzijn geraakt, want ik werd liggend op mijn rug
wakker en enkele mensen waaronder een Japanner
zaten naast mij om mijn gezicht en beide polsen met
koude doeken te betten. Geheel alleen heb ik daarna
mijn dagboek verscheurd, bladzijde na bladzijde,
waarbij ik steeds in mezelf zei: ‘Dit is voorbij. De goede ervaringen wil ik vertellen, alle slechte dingen wil
en zal ik vergeten.’ Onderwijl stroomden de tranen
over mijn wangen. Ook besefte ik dat alles wat wij de
afgelopen jaren ondervonden hadden te wijten was
aan de arrogantie van onze regeringsleiders om het
militair sterkere Japan na de aanval op Pearl Harbor
de oorlog te verklaren, waardoor het leed over ons
werd afgeroepen. Ik ben toen uit het kamp weggegaan en ben kennelijk doelloos gaan ronddwalen.
Ik heb mensen aangesproken die mij niet verstonden en zij hebben mij teruggebracht. Na een goede
nachtrust ben ik weer tot mezelf gekomen.
De hoogste in rang in het kamp was een Amerikaan.
Hij kreeg van de Japanse kampcommandant het
commando overgedragen. Buiten het kamp schilderden we een groot wit kruis op een heuvel voor de
Amerikaanse piloten die voedsel en uniformen dropten. In een overwinningsroes bezochten we per trein
verschillende Japanse dorpen. Eind augustus kregen
we overvloedige Amerikaanse voedseldroppings
en ruilden de ingeblikte spullen voor verse Japanse
etenswaren. In september 1945 werden we geëvacueerd en reden we door het verwoeste Nagasaki.
De ramen waren geblindeerd, we mochten er officieel niets van zien.’
Moeders brief
‘Op een Amerikaans vliegdekschip werden we
overgebracht naar Manilla. Daar kregen wij weer de
status van KNIL-militair. Via het Rode Kruis vernam ik
dat mijn moeder uit het vrouwenkamp Bangkinang

(Sumatra’s Westkust) naar Medan (Sumatra’s Oostkust) was overgebracht. Ik kreeg een brief van
moeder dat vader was overleden in het kamp Bangkinang op 26 maart 1945. Moeder schreef dat vader
in het verzet had gezeten op Sumatra. Hij had informatie verzameld over locaties van de Japanners.
Hij is gepakt en zat nog samen met Ventje in de
strafgevangenis op Padang. Moeder schreef mij:
‘Laat de wraak aan de Heer over.’
Eind september 1945 werd ik naar Singapore gebracht
en ingedeeld bij de militaire politie ter bewaking van
de opvangkampen voor geëvacueerde vrouwen en
kinderen uit Indonesië.’
Het weerzien met Fré in Medan
‘In februari 1946 vroeg ik verlof aan om naar de door
de Engelsen bezette stad Medan te gaan om mijn
moeder te zien, maar ik ontmoette daar mijn broer
Fré en ik sprong door een open raam in zijn armen.
Hij werkte bij de Engelse dienst voor opsporing
van oorlogsmisdadigers. Door zijn toedoen hoefde ik niet terug naar Singapore en ik vroeg overplaatsing aan naar Medan. Ik mocht in het Engelse
beschermde gebied werken als chauffeur voor het
troepencommando van de latere Z-Brigade onder de
generaal Scholten op Noord-Sumatra. In mei 1946
ben ik als tropenadviseur gedetacheerd bij de 3-3 RI,
7e December Divisie van de Koninklijke Landmacht
(K.L.). Als tropenadviseurs wisten we te voorkomen
dat de K.L.-militairen wraakacties ondernamen als
reactie op de moorden door de Indonesische gewapende burgers op de K.L.-militairen tijdens hun
patrouille.’
Afscheid van mijn geboorteland
‘Mijn moeder en Ventje ontmoette ik tijdens een
tweewekelijks verlof in januari 1947 in Batavia. Het
weerzien was onbeschrijfelijk. In juni 1947 werd ik
gedemobiliseerd en werkte tot 20 december 1949
als chef personeel bij het leger en de inlichtingendienst van de Negara Sumatera Timur. Dat was een
volksleger voor de deelstaat Sumatra Oostkust van
de Republiek Indonesië in wording. Eind december
vertrok ik naar Nederlands-Nieuw-Guinea. Het werd
van gouvernementswege gestimuleerd dat wij daar
als Indische-Nederlanders een veilige toekomst
zouden hebben, omdat Nieuw-Guinea Nederlands
grondgebied zou blijven. In 1953 ging ik voor het

In mijn handen een foto van het graf van mijn vader op
het ereveld in Leuwigadja bij Cimahi op West-Java. Vader
stierf op 26 maart 1944 in het mannenkamp Bangkinang.

eerst naar Nederland en werd toegelaten op de
Machinistenschool in Amsterdam. Vanaf juli 1954 tot
1962 was ik bedrijfsleider Elektriciteitswezen te Ifar
en hotelmanager in Biak. Soekarno kreeg toch zijn
zin wat betreft de inlijving van Nieuw-Guinea. In april
1962 is mijn gezin om veiligheidsredenen geëvacueerd naar Nederland. Op 7 oktober 1962 ben ik vanuit Nieuw-Guinea voorgoed naar Nederland gegaan,
tegen mijn zin in, want ik hield van mijn geboorteland. In Nederland word ik gezien als Indonesiër en
in Indonesië ben ik te Hollands, een belanda.
In 1984 ging ik met mijn broers naar het graf van
vader op het Ereveld Leuwigadja bij Cimahi. Mijn
oudste broer Fré stierf in 2009 en zijn as is door zijn
weduwe en kinderen bijgezet in vaders graf. Ventje
is overleden in 1994. Alleen Bertus is nog in leven,
maar woont in Spanje en is ernstig ziek. In maart
2016 ontving ik de Uitkering Backpay van 25.000
euro, omdat ik bij het KNIL in dienst was en ik tijdens
de oorlog geen salaris heb gehad. Nu kan ik hem dit
najaar weer een bezoek brengen.’
Interview en recente foto’s: Ellen Lock
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Frederika, tante Omoh, Henk
en Elisabeth Kleijn 1926.

Ik heb hen nooit
meer teruggezien
Henk Kleijn overleefde
de Slag in de Javazee
en was ooggetuige
van de atoombom
op Nagasaki.

Als marineman in opleiding overleefde Henk Kleijn de Slag bij de
Javazee en als Japanse krijgsgevangene was hij ooggetuige van
de atoombom op 9 augustus 1945 op Nagasaki. Op zes kilometer
afstand vanaf de Japanse scheepswerf waar hij was tewerkgesteld
aanschouwde hij hoe in een klap de stad werd weggevaagd.
Op 13 september 2015 was Henk Kleijn op diezelfde plek in Japan
met zijn gezin bij de onthulling van het herdenkingsmonument. Als
overlevende van het kamp Fukuoka 2 was hij uitgenodigd om het
monument, dat is opgericht door de bevolking van Nagasaki voor
de oorlogsgetroffenen in Fukuoka 2, mede te onthullen.
Mijn jeugdvrienden
‘Mijn vader kwam uit Monnickendam en ging als avonturier naar Nederlands-Indië. Hij werd muzikant, brigadier kapelmeester, bij het KNIL.
Mijn Soendanese moeder kwam uit Soemedang op West-Java. Mijn
ouders kregen twee dochters, Elisabeth en Frederika, en twee zonen.
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Mijn broer Frederik overleed een paar maanden na
zijn geboorte. Op 27 oktober 1924 ben ik geboren
in Bandoeng als de jongste van het gezin. Zeven
maanden na mijn geboorte overleed mijn moeder.
Vader hertrouwde een Soendanese, die ik als moeder aansprak. Wij woonden aan de Pangaranweg,
waaraan ook mijn Soendanese jeugdvriend Dado
en zijn zus Tjintawati woonden. Dado en ik waren
altijd samen. Na ons vertrek uit Bandoeng heb ik hen
nooit meer gezien. We verhuisden naar Meester Cornelis, een voorstad van Batavia. Na de lagere school
in Bandoeng deed ik een opleiding elektrotechniek
in Batavia.’

werd ‘s morgens vroeg op 4 maart 1942 ontdekt
door een Japans verkenningsvliegtuig dat boven
ons cirkelde. Al snel naderde hun grote oorlogsvloot
waardoor wij werden omsingeld. Vervolgens moesten we op bevel van onze leidinggevenden onze
wapens in zee werpen. In de haven van Makassar op
Celebes werden we als krijgsgevangenen afgevoerd
naar de gevangenis. Iedereen vreesde het ergste,
want we kenden de verhalen over de moordende en
plunderende Japanse soldaten in China.’

‘Kom bij de Marine!’
‘In verband met de oorlogsdreiging van Japan was
er veel reclame overal in de stad op affiches, in de
kranten en op de radio: ‘Kom bij de Marine!’ Wij
jongemannen dachten in Nederlands-Indië daadwerkelijk nog: ‘We gaan bij de Marine om Nederland
van de Duitse bezetting te bevrijden!’ In augustus
1941 was ik bijna zeventien jaar en meldde mij vrijwillig aan bij de Marine. Mijn eerste militaire opleiding
kreeg ik op de Marinierskazerne in Goebeng. Daarna
kreeg ik mijn vakopleiding op de Hr. Ms. Soerabaja,
voorheen bekend als het pantserschip De Zeven Provinciën. Vanaf de mobilisatietijd was er geen contact
meer mogelijk met mijn familie. We patrouilleerden
voortdurend langs de Indische Archipel.
Op 27 februari 1942 kreeg ik de opdracht om de
trossen los te gooien van de kruiser Hr. Ms. De
Ruyter in de haven van Soerabaja. Vanaf de kade zag
ik schout-bij-nacht Karel Doorman op de brug staan
terwijl hij met zijn vloot vertrok op weg naar de Slag
in de Javazee. Mijn schoolkameraden, die enkele
maanden eerder in dienst waren gegaan, zaten wel
aan boord. Daar voeren ze de zeeslag tegemoet, die
voor ons zo desastreus verliep. Ik heb de meesten
van hen nooit meer teruggezien.’

De gevangenis in Makassar
‘In de gevangenis van Makassar werden we met
teveel mensen in te kleine cellen gestopt. Een paar
drenkelingen die de Slag in de Javazee hadden
overleefd, zag ik daar terug. We werden als beesten
gevoederd. Zonder eetgerei moesten we de hete
rijst en het drinkwater in onze handen opvangen. Er
waren ook Engelse en Amerikaanse krijgsgevangenen. Je kon er nauwelijks slapen, want we zaten met
opgetrokken knieën op elkaar. Overdag werden we
tewerkgesteld in de haven. Ik moest raamkozijnen
schilderen van de in beslag genomen huizen. Na een
paar weken werden wij naar een oude KNIL-kazerne overgeplaatst. Daar moesten we puinruimen en
huizen opknappen voor de Japanners. Vluchten was
onmogelijk, wie dat probeerde werd onthoofd. Na
een half jaar werden ongeveer achthonderd Nederlandse, Engelse en Amerikaanse krijgsgevangenen
geselecteerd om op het Japanse passagiersschip de
Asama Maru naar Japan te gaan. We voeren onder
de Japanse vlag en dus bestond het risico dat we
getorpedeerd konden worden door Amerikanen of
Engelsen. We mochten maar een kwartiertje luchten
en zaten opeen in het scheepsruim, waar in de wasruimte ook twee grote kisten met komodovaranen,
de grootste hagedissoort, bestemd voor een dierentuin naast me heen en weer schoven. Ze stonken
enorm en kregen vijf kippen per dag te eten.’

Ontdekt
‘Na de Slag in de Javazee besloot de Marineleiding
haar personeel te laten uitwijken naar Australië. Op
1 maart 1942 vertrokken we naar Tjilatjap op Midden-Java om een dag later te worden ingescheept
op de SS Duymaer van Twist, een schip van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij. In de namiddag
voeren we uit met bestemming Australië. Ons schip

Een feestmaal bij aankomst
‘Na tien dagen varen arriveerden we in onze flinterdunne tropenkleding op 23 oktober 1942 in de
winterkou in de haven van Nagasaki. Op het plein
aan de haven kregen we een toespraak dat we voortaan hard moesten werken voor Japan. Vervolgens
gingen we in een kleinere landingsboot naar het
krijgsgevangenenkamp Fukuoka-afdeling 2 op een
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Henk, 1941.

Frederika en Henk 1946.

eiland in de baai van Nagasaki. Eenmaal aan land
stonden Japanse bewakers schreeuwend om ons
heen en sloegen ons hard met grote stokken. Dat
bleef de hele oorlog aanhouden, overal werd je om
het minste of geringste geslagen.
Alle krijgsgevangenen werden bij aankomst in het
kamp kaalgeschoren. Je kreeg in een houten loods
een bed toegewezen. Een vriendelijke Japanse
kampcommandant Shirabe, liet een feestmaal voor
ons aanrichten. Al snel werd hij afgelost door een
veel strengere commandant. Onder strenge bewaking werkten we in de dokken op de Kawanami
scheepswerf. Als klinker moest ik ijzeren klinknagels
in de scheepswanden slaan. We werkten in klinkerploegen van vier man: de klinker, de tegenhouder,
de nageljongen en de man aan het vuur, de nagelverhitter. Alle facetten van dit ambacht heb ik gedaan. De klinker was het hoofd van de ploeg, wat
inhield dat hij klappen kreeg als er iets niet in orde
was. Uiteindelijk saboteerden we de boel waar
mogelijk. Je werkte van 6 uur ‘s ochtends tot 17 uur
’s avonds. Op een dag kreeg ik een gloeiende
splinter van een klinknagel in mijn linkeroog, waardoor mijn oog een tijd ontstoken was, maar ik moest
gewoon doorwerken.’
Overleven
‘Japanse burgers werkten ook mee op de scheepswerf. Soms gaven zij je stiekem wat extra te eten. Op
zondag werd er vaak cabaret door medegevangenen
georganiseerd. We hadden de meeste lol bij de mislukte tewaterlating van een schip, waarbij het op een
andere schip knalde voor het oog van allerlei Japanse hoogwaardigheidsbekleders. Vanwege langdurige
zwaar werk op weinig voedsel en door de bittere kou
en besmettelijke ziektes stierven vele jongens om mij
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heen. Ik bleef altijd hopen op een weerzien met mijn
familie, dat hield me op de been. Om te overleven
at ik plantaardig scheepsvet en maalde ik visgraten
voor extra kalk. Drieënhalf jaar at ik zeewier, voor de
nodige vitaminen. Engelsen kwamen in onze slaapzaal zingen in ruil voor een lepeltje rijst voor een zieke vriend. Ze zongen het lied: ‘There’s a long, long
trail a-winding into the land of my dreams’.
In mijn gedachten komen steeds dezelfde griezelige
oorlogsbeelden boven. Er ging in die scheepsbouw
wel eens wat mis. Zo zag ik beneden vanuit het dok
hoe een grote stalen plaat uit de kraankabels viel en
het hoofd doorkliefde van een Japanse bewaker. Hij
stond bovenaan de rand van het dok en keek naar
onze werkzaamheden beneden. Zijn gezicht was
totaal verbrijzeld.
Ook ontkwam ik eens aan het noodlot: Ik kroop
door een gat in de scheepswand, waar een grote
staalplaat in zou komen. Nog net op tijd kon ik daar
wegkomen, terwijl mijn maat Peters, vlak achter
mij komend, door die vallende staalplaat zijn been
verloor.’
Ooggetuige van de atoombom op Nagasaki
‘Op 9 augustus om 11.02 uur viel de atoombom op
Nagasaki. Aan de overkant van de Nagasaki-baai
op zes kilometer afstand werkte ik in het betonnen
scheepsdok aan de onderkant van het schip. Hoewel
ik de Amerikaanse bommenwerpers zag overvliegen
en het alarm afging, bleef ik doorwerken, omdat
er zo vaak loos alarm was. Opeens was alles helwit
verlicht en bewoog de grond onder mijn voeten. Er
volgde een donderslag met een grote windstoot.
Engelse maten waarschuwden me: ‘Watch out, get
back, get back!’ Ze wezen naar boven en ik hoorde
glasgerinkel. Het dok was overdekt door een glazen

Foto: Linda Pijls-Kleijn

In het Nagasaki Atomic Bomb Museum hing een foto van onze Kerstviering in Fukuoka 2 uit 1942

dak, maar door de luchtdruk sprong al het glas uit
de sponningen. Ik schuilde onder het schip. Daarna
was het doodstil en donker.
Na afloop kroop iedereen uit zijn schuilplaats, de Japanse bewakers schreeuwden in paniek door elkaar
heen. Vervolgens lieten zij ons bijeenkomen op de
verzamelplaats op de heuvel. We zagen Nagasaki in
rook en as opgegaan, daarboven was een enorme
paddenstoelvormige wolk. Dit ongekende verschijnsel was nog lang zichtbaar. De dikke betonnen
muren van het dok hadden mij beschermd tegen de
radioactieve straling, waarmee wij niet bekend waren. Sommige maten gingen na de bevrijding kijken
op die kale vlakte, met als gevolg dat zij toch teveel
straling opliepen.’
Bevrijding kamp Fukuoka-2
‘Het waren spannende dagen, want de bewakers
hadden ons regelmatig duidelijk gemaakt dat we bij
een Amerikaanse invasie gedood zouden worden.
Bij iedere crematie tijdens onze gevangenschap lag
de Nederlandse vlag op de kist. Nu wapperde onze
driekleur aan de vlaggenmast en dat ontroerde me
zeer. Pas een aantal dagen na de capitulatie kwamen er voedseldroppings. Eén van die vliegtuigen
vloog te laag en verongelukte voor onze ogen tegen
de berg achter ons kamp. Wij kregen ineens zoveel
voedselpakketten, dat ik ook wat eten bracht aan het
Japanse gezin in het kampbewakershuis. Mijn Engelse maat vond dat ik dat niet moest doen. Ik vond

het absurd om hen honger te laten lijden en dat die
kleine dochters er ook niets aan konden doen.
Een paar dagen na de val van de bom werd Fukuoka-2 bevrijd door Japanse-Amerikanen, die op
Hawaii woonden. Het was heel vreemd om deze
bevrijders te zien, zo sprekend lijkend op de vijand.
We werden door Amerikaanse landingsboten naar
het hospitaalschip ‘Haven’ gebracht, waar we werden
onderzocht. Daarna volgde een geweldige reis aan
boord van een groot Amerikaans vliegdekschip naar
Okinawa. We kregen heerlijk eten en nieuwe kleding
en schoenen. We sliepen op veldbedden op het
vliegdek. We zagen mooie verpleegsters en Navybands speelden swingende muziek.
In het oorlogsmuseum te Nagasaki dat ik in 2015
na de herdenkingsbijeenkomst bezocht, zag ik de
gevolgen van beide atoombommen. De foto’s zijn
verschrikkelijk om te zien, maar voor ons krijgsgevangenen symboliseren deze bommen de bevrijding.
Ook hing er in het Nagasaki Atomic Bomb Museum
een foto van onze Kerstviering in Fukuoka 2 uit 1942,
die toegestaan werd door een christelijke kampcommandant. Mijn maten en ik stonden erop. Een
Japanse dominee hield een toespraak en we zongen
Engelse kerstliedjes bij een dennenboom.’
Achter de demarcatielijn
‘Na Soekarno’s onafhankelijkheidsverklaring moesten
we al snel patrouillevaren bij de politionele acties.
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Defensie-attaché Willem Vermeule en Henk Kleijn
bij het Monument Fukuoka-2.

Zo zaten we weer in een oorlog, maar nu vochten we
tegen de Indonesische vrijheidsstrijders. Wij controleerden en verzorgden de bevoorrading van alle
schepen langs de kust. Als ‘stokertje 3’ was ik ook
munitiekistdrager en bracht ik met een motorsloep
gevangenen of bemanningsleden naar de wal.
Mijn tweede moeder heb ik nooit meer gezien,
omdat ze achter de demarcatielijn zat. Ook mijn
jeugdvrienden uit onze straat, Dado en Tjintawati,
bevonden zich achter de demarcatielijn, misschien
waren het op dat moment wel onze vijanden. Toch
zou ik hen nu graag weer willen zien.
In de haven van Batavia vond ik mijn jongste zus
terug. Zij vertelde dat vader al tijdens de mobilisatie
was overleden. Op een steiger in Soerabaja zag ik
mijn zwager vissen, zo vond ik mijn oudste zus. Zij
vertrokken al snel naar Nederland. Op 19 november
1947 arriveerde ik in Nederland met het Marineschip
de Hr. Ms. Batjan. Ik bleef werken in Den Helder als
stoker 3e klas bij de Koninklijke Marine. Toen we in
1948 in de Amsterdamse haven lagen, ontmoette ik
mijn toekomstige vrouw Corry in de broodjeszaak
van haar ouders.’
Opening van het Monument Fukuoka - 2
in Nagasaki
‘Een Japanse herdenkingsorganisatie vroeg mij als
overlevende om bij de onthulling van het Monument
Fukuoka-2 een toespraak te houden. Mijn kleindochter zei: ‘Opa, als u daarheen wilt, dan ga ik met u
mee!’ Uiteindelijk gingen we met ons hele gezin. Het
stenen huis van de kampbewakers stond er nog. Het
was heel bijzonder om terug te zijn op de plek waar
ik de drie zwaarste jaren van mijn leven heb doorgebracht. Ik ontmoette bij de lunch na afloop de zoon
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van Shirabe, de eerste kampcommandant.
Op 13 september 2015 is het monument in Nagasaki
onthuld voor alle 1.500 geallieerde krijgsgevangenen die in oktober 1942 terechtkwamen in Fukuoka,
afdeling 2. Wij werden gedwongen om te werken op
de scheepswerf en toen we op 13 september 1945
werden geëvacueerd, waren er drieënzeventig medegevangenen gestorven.
In mijn toespraak benadrukte ik voor de vele Japanse aanwezigen, dat ik erop vertrouw dat zij deze
oorlogsgeschiedenis niet vergeten, opdat zij dit alles
in hun eigen werk en leven kunnen voorkomen.
Tijdens een tweede bezoek aan Japan op uitnodiging
van de Japanse ambassade hield ik een toespraak bij
een universiteit. Ik zei dat de studenten geen blaam
trof, maar dat onder hen misschien wel toekomstige
leiders van het land waren, dat zij deze oorlogsgeschiedenis niet mochten vergeten.’
Interview: Ellen Lock
Corry en Henk Kleijn.

Zoek?!
De redactie stelt cliënten in de gelegenheid een
korte advertentie (maximaal 100 woorden) te
plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ontvangen oproepen kunnen niet direct worden
geplaatst, omdat er veel verzoeken binnenkomen.
De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de oproepen. De oproepen zijn te
zien op de website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl
Grootvader Paul Hendrik Weise is geboren op
30-12-1891 te Klaten op Java, nu Indonesië.
Hij is op 20-3-1915 in Meester Cornelis, Batavia
getrouwd met Wihelmina Paulina Kouthoofd.
Wilhelmina Paulina Kouthoofd was geboren in
Soerabaja op 22-7-1897. Ze kregen 3 kinderen,
Bianca Edme, Hermana Hetty en Edmond Freddy.
Zou graag meer willen weten van grootvader Paul
Hendrik Weise. Had hij ook broers en zusters, oom
en tantes? Mijn echtgenote, Sylvia Weise is een
wees en zou graag meer willen weten over haar nog
in leven zijnde familie. Reacties graag naar: Ronny
Geenen, 634 E Ghent St., Glendora, CA 91740,
Verenigde Staten, tel: 626-914-5171, e-mail:
Ron@MyIndoWorld.com
Graag wil ik in contact komen met nabestaanden
van Adolph (Addie) Roozendaal, (Amsterdam, 6 mei
1921, Jawischowitz, december 1943). Addie was
ten tijde van zijn deportatie naar Auschwitz broeder
in het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis. Hij was
‘kandidaats’-student medicijnen aan de Gemeente
Universiteit. Samen met andere studenten richtte hij
in 1940 de jaarclub Homervs op, in 1941 erkend als
dispuut door het Amsterdamsch Studentencorps.
Zijn naam komt voor op een plaquette met de
namen van oorlogsslachtoffers lid van het A.S.C..
Van 1933 tot 1939 zat Addie op het Amsterdamsch
Lyceum. Huub Derksen, Haarlemmerdijk 105d,
1013 KD, Amsterdam, tel: 06-17604174, e-mail:
huub@portretvanu.nl

Replica herdenkingsbeeldje, ter nagedachtenis
aan alle jongens die tijdens de Japanse bezetting
van Nederlands-lndië in de jongenskampen geleden hebben en/of omgekomen zijn. Het origineel
staat op het Ereveld Kalibanteng te Semarang
en is in 1988 onthuld. Een replica ervan staat op
Bronbeek. Een kleine versie (20 cm) is thans te
koop, kosten € 150,-, inclusief verzendkosten.
Het beeldje wordt uitgevoerd in hars en zal wat
kleur betreft verbronsd worden. Te bestellen
via hpoelakker@hotmail.com (0416-351940)

Ben op zoek naar het verzetsverleden van mijn
familie genaamd: Rempe. Tijdens oorlog woonachtig op de Nieuwendammerdijk en Schellingwouderdijk in Amsterdam-Noord. Met name naar mijn oom
Henk Rempe. O.a. actief in de verzetsgroep het L.O.F.
en de R.R.- groep. Wie kan mij hierover meer vertellen? Reacties graag naar Ineke Terstroot-Rempe,
Kempenaar 13-17, 8231 VR Lelystad, tel: 0320-242616,
e-mail: richardenineketerstroot@upcmail.nl
In het blad Oud-Rotterdam zag ik een column van
mevrouw Tiny Frak Brus. Haar meisjesnaam was
Catharina Frederica Brus. Zij lag in 1940 naast mij
in het Bergwegziekenhuis na het bombardement
op Rotterdam. Zij was toen 14 jaar en lag daar voor
een blindedarmoperatie. Ik lag daar met zware
verwondingen door de bomaanslag en was tweeënhalf jaar oud (ik ben geboren op 26-10-1937). Mijn
moeder, broer, tante en oma zijn omgekomen bij dit
bombardement. Ik zoek het adres van deze vrouw,
op dit moment 90 jaar. Bij voorbaat dank, dhr. Pim
(W.A.J.M.) Kroon, Spreerreep 10, 3192 PJ Hoogvliet,
tel: 010-4169092.
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ten toon
Grasduinen in de
Indische geschiedenis

&

te doen

Krissendag
Museum Bronbeek
Zaterdag 19 november 2016

Toegang tot het Indisch Erfgoed van WOII

Zo komt u bij ‘Thema’s’ meer te weten over de
Japanse bezetting, de dekolonisatie en de uittocht
van Indische Nederlanders naar Nederland. Kijk op
de ‘Tijdlijn’ voor de belangrijke historische gebeurtenissen. Of lees de ‘Verhalen’ voor een persoonlijke
geschiedenis. Wie in het onderwijs aan de slag wil
met de Indische geschiedenis kan ideeën opdoen bij
‘Educatie’. Kortom, genoeg reden om het webportaal www.indieinoorlog.nl eens te doorzoeken!

Foto: Museum Bronbeek.

Het webportaal ‘Indië in Oorlog’ bevat een schat aan
historische informatie vanaf de jaren dertig tot midden jaren zeventig: 25 collecties vol met documenten, beeldmateriaal en kaarten afkomstig van twintig
partners. Hier kunt u op zoek gaan naar sporen van
uw familiegeschiedenis, naar materiaal voor een
werkstuk of scriptie. Of misschien gewoon omdat u
altijd al wat meer wilde weten over de Japanse bezetting en de koloniale oorlog in Nederlands-Indië.

Wie graag meer wil weten over zijn kris kan die
voorleggen aan een team van krissenexperts in
museum Bronbeek op zaterdag 19 november 2016.

Een kris is een soms fraai versierde, asymmetrische
dolk in een schede. Veel mensen hebben een kris
in huis, meestal meegebracht uit Indonesië of het
voormalige Nederlands-Indië. Iedereen mag op de
Krissendag tussen 12.00 en 17.00 uur één of meer
wapens voorleggen aan kenners. Krissen, maar ook
pedangs, mandau’s, rentjongs, klewangs of andere
dolken en zwaarden van Indonesische herkomst zijn
welkom. De experts informeren over authenticiteit,
ouderdom, herkomst en betekenis van de meegebrachte wapens. Op de Krissendag kunnen geen
wapens worden verhandeld of getaxeerd.
Een gesprek over een meegebrachte kris of ander
wapen is kosteloos. Men wordt wel verzocht vooraf
te reserveren via: nb.ravensbergen@mindef.nl

www.indieinoorlog.nl
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Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem
tel: 026 376 3555, website: www.bronbeek.nl

Bron: NIOD

Virtueel bezoek Sobibor
Expositie Nationaal Monument Kamp Vught
t/m 30 december 2016
Bezoekers van Nationaal Monument Kamp Vught
kunnen met een speciale bril het kampterrein op
zo’n 1.500 kilometer afstand bezoeken. Zo kunnen
ze een virtueel bezoek brengen vanuit Vught aan
een digitaal gereconstrueerd kamp in Sobibor via
het pilotproject ‘Virtual Walk Sobibor’.

De Hollandsche Schouwburg.

Enkele reis. Zestien
maanden deportatie
uit de Hollandsche
Schouwburg

Staatssecretaris Martin van Rijn zei bij de opening
op 30 januari 2016: “De nazi’s hebben geprobeerd
hun gruweldaden in Sobibor aan onze herinnering te
onttrekken. Zij zijn daar niet in geslaagd en het is tot
in de lengte der dagen onze taak om te zorgen dat
dit zo blijft. Nu ooggetuigen schaarser worden, is het
aan ons om de herinneringen en de verhalen levend
te houden voor nieuwe generaties. ‘Virtual reality‘
doet dat op een manier die bij jongeren past en hen
hopelijk raakt. Want ik wil dat Nederlandse jongeren
meer weten over wat zich daar heeft afgespeeld.”

Film Hollandsche Schouwburg
In de Hollandsche Schouwburg wordt continu
de film ‘Enkele reis. Zestien maanden deportatie
uit de Hollandsche Schouwburg’ getoond. Deze
film beschrijft de periode van 20 juli 1942 tot
19 november 1943 toen de Hollandsche Schouwburg als verzamel- en deportatieplaats voor
Joden functioneerde.
Martin van Rijn opent project ‘Virtual Walk Sobibor’.
Dit is de eerste productie waarbij, naast foto’s, dagboeken, documenten en filmbeelden, nadrukkelijk
ook ooggetuigen aan het woord zijn. De recent ontsloten 2.000 Getuigen Vertellen, onderdeel van het
Shoah Visual History Archive, bleek een rijke collectie
van herinneringen over deze zestien maanden. Deze
collectie kwam tot stand met dank aan Steven Spielberg. De beelden worden begeleid door muziek van
Joodse componisten, waarvan een aantal ook via de
Hollandsche Schouwburg werd gedeporteerd.

Bezoekers hebben de keuze om het voormalig
kampterrein te bezoeken zoals dat er nu bij ligt, of in
een digitaal gereconstrueerd Sobibor rond te lopen
zoals het er in 1943 uitgezien kan hebben. Zo krijgen
bezoekers een beeld bij het vernietigingskamp, waar
naar schatting 34.000 uit Nederland afkomstige Joden
in de gaskamers zijn vermoord. Na de opstand van
gevangenen op 14 oktober 1943 hebben de nazi’s
geprobeerd alle sporen van het kamp uit te wissen.

Hollandsche Schouwburg
Plantage Middenlaan 24, 1018 DE Amsterdam
tel: 020-531 0310, www.hollandscheschouwburg.nl

Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught
tel: 073 656 6764, www.nmkampvught.nl
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Vraag
antwoord
Ik heb twee jaar geleden meegedaan aan uw
onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening. Hoe vaak worden die onderzoeken
gedaan?
Onze klanttevredenheidsonderzoeken vinden iedere
twee jaar plaats en zijn van groot belang voor het
borgen en verbeteren van onze service. In de laatste
maanden van 2016 zal daarom opnieuw een onderzoek worden gedaan. Ditmaal zullen ook personen
die (alleen) rechten hebben op grond van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (AOR)
door het onafhankelijke onderzoeksbureau kunnen
worden aangeschreven met het verzoek om mee
te werken. De deelname aan het onderzoek is niet
verplicht en altijd anoniem. De resultaten zullen volgend jaar in Aanspraak bekend worden gemaakt.
Ik heb oogklachten door de vervolging, maar mijn
Wuv-aanvraag voor vergoeding van de kosten voor
mijn bril is afgewezen omdat ik deze te laat heb
ingediend. Kunt u mij uitleggen waarom dit zo is?
Wij moeten ons houden aan wat er in het ‘Besluit
ingangsdatum voorzieningen Wuv‘ over de ingangsdatum van de toekenning van een Wuv-voorziening is
bepaald. In dit Besluit staat dat de ingangsdatum van
een voorziening wordt vastgesteld op de eerste dag
van de maand waarin hiervoor een aanvraag is ingediend. U moet daarom een aanvraag indienen voordat u de kosten voor een voorziening, in dit geval uw
bril, heeft gemaakt. Daarnaast kan het verstandig zijn
eerst de beschikking met een toekenning af te wachten voor u overgaat tot aanschaf van de voorziening
omdat het niet zeker is dat uw aanvraag (volledig)
wordt gehonoreerd. Zo kan er sprake zijn van gemaximeerde vergoedingen, omdat de toekenning wordt
gebaseerd op de goedkoopste adequate voorziening.
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Ook kan het zijn dat er sprake is van een algemene,
voor iedereen gebruikelijke voorziening. In dat geval
wordt de aanvraag afgewezen.
Het is natuurlijk mogelijk dat u door bijzondere omstandigheden de aanvraag niet tijdig heeft kunnen
indienen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kosten voor medische behandeling die niet kon worden
uitgesteld. Het bovengenoemde Besluit biedt de
mogelijkheid om in zo’n geval een uitzondering te
maken. U moet er wel rekening mee houden dat de
ingangsdatum voor een vergoeding van dergelijke
kosten nooit eerder kan ingaan dan 1 januari van het
jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u de aanvraag
indient. Deze regels gelden ook voor de Wubo. Voor
de Wbp geldt dat u de aanvraag moet indienen voor
het eind van het jaar volgend op het jaar waarin u
de kosten heeft gemaakt. Voor de AOR moet u de
aanvraag indienen voordat de kosten zijn gemaakt.
Kom ik in aanmerking voor de Backpay-uitkering
en hoe kan ik die aanvragen?
In de Aanspraak van maart en van juni van dit jaar
informeerden wij al uitgebreid over de Uitkeringsregeling Backpay. De eenmalige Backpay-uitkering van
25.000 euro is bedoeld voor personen die 70 jaar na
de bevrijding nog in leven zijn en die als voormalig
KNIL-militair of ambtenaar in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement geen (volledig) salaris
hebben ontvangen over de oorlogsperiode. Erfgenamen kunnen alleen in aanmerking komen als de
belanghebbende op 15 augustus 2015 nog in leven
was. Een aanvraagformulier en een informatiefolder
zijn digitaal beschikbaar op de website www.svb.nl/
wvo en zijn ook verkrijgbaar bij de Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale
Verzekeringsbank (zie adres op de achterzijde).
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Horizontaal 1 gezwollen 7 LPG 14 niet geldig 16 textielfabriek 17 de
mensen 18 laatste gedeelte 20 schoolopgave 21 persoonlijk identificatienummer 22 oogziekte 24 gard 26 kledingstuk voor buiten 27 serveren
(bij sport) 29 koeienmaag 31 reeds 32 deel van het been 33 weidegewas 35 zangnoot 36 inwoner van een Europese hoofdstad 37 godsdienstige groepering 39 verrijdbare vuilnisbak 40 van bepaalde steensoort 41 overwicht 44 zier 46 noot 48 toespraak 49 Chinees zeilschip
50 muzieknoot 51 spoedig 53 samenstel van smalle plankjes 55 vurig
paard 56 vrouw van Adam 58 eigen aan de Moren 59 saxofoon 61 lofdicht 63 bruto nationaal product (afk.) 64 hoge rechtbank 66 paard
rijschool 69 als in een jaargetijde 71 nasmaak van wijn 72 werklap.
Verticaal 1 honderd gram 2 ongeveer 3 tekort 4 voedsel nuttigen 5 lust
6 kluitenbreker 8 bezittelijk voornaamwoord 9 moment 10 opnieuw
11 geharrewar 12 paardenslee 13 zangvogel 15 geluid van een explosie
18 graficus 19 per dag 21 onbeweeglijk 22 ijzeren pen 23 vreemd persoon 25 plechtige verklaring 26 huilebalk 27 dom 28 nawerking 30 glansmiddel voor meubels 32 kikkererwt 34 krachtig 36 keg 38 vordering
42 eerste man 43 gepieker 44 band dwars over de borst 45 onvriendelijk 47 roem 50 oude dans 52 vallende duisternis 54 kwetsuur
55 losse draad aan weefsel 57 bloedvat 59 af en toe 60 grootmoeder
62 ik (Latijn) 64 raamscherm van gaas 65 loofboom 67 klaar 68 voegwoord 69 op die manier 70 rondhout.

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossings65
balk. Uw oplossing kunt u voor
1 november 2016 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen worden
de namen getrokken van een
eerste (€ 75), een tweede (€ 50)
en een derde (€ 25) prijswinnaar.
In het volgende nummer van
Aanspraak maken we de oplossing
van deze puzzel en de namen van
de drie prijswinnaars bekend.
(N.B. medewerkers zijn van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars juni-puzzel 2016:
De juiste oplossing was: ‘libelle’.
De winnaars van de juni-puzzel
2016 zijn: Mw. C.G.M. ConwayLemmens, Benenden, Kent,
Engeland (1e prijs); dhr. P.S.
Rosenthal, Chiavari, Italië (2e prijs),
mw. L. van den Burg, Amersfoort
(3e prijs). Van harte gelukgewenst!
U ontvangt het bijbehorende
geldbedrag zo spoedig mogelijk
op uw bankrekening.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

1 Montgomery Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94104

Stationsplein 1, Leiden

Bezoekadres (op afspraak)

tel: 071 - 535 68 88

120 Kearney Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94104

e-mail: info.wvo@svb.nl of info@pur.nl

tel: +1 877 388 2443, +1 877 303 3639 (Toll free tot 1-1-2017)

website: www.svb.nl/wvo of www.pur.nl

e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl, website: http://sanfrancisco.the-netherlands.org

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

1, Dundas Street West, suite 2106, Toronto, Ontario M5G 1Z3

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

tel: +1 416 595 2408, +1 877 303 3639 (Toll free tot 1-1-2017)

tel: +972-3-7540741 / +972-3-7540742

e-mail: tor-wuv@minbuza.nl, website: www.dutchmissions.com

e-mail: TEL-VenO@minbuza.nl
Australië
Indonesië

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3 Kuningan, Jakarta 12950

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

tel: +62 (0)21 524 8200

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

tel: +61 (0)2 9387 6644. e-mail: syd-wuv@minbuza.nl

website: http://indonesie.nlambassade.org

website: www.netherlands.org.au

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van

Redactieadres

Foto’s Linda Pijls-Kleijn, Ellen Lock,

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak

familiearchieven: Lydia en Annie

en Uitkeringsraad.

Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Aldewereld, John Simons en Henk

tel: 071 - 535 68 88

Kleijn, Museum Bronbeek, NIOD.

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)

e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogs-

aanspraak@pur.nl

Coverfoto Ellen Lock

website: www.svb.nl/wvo

getroffenen. Met al uw vragen kunt u daar

www.pur.nl

Vormgeving Irene de Bruijn, Ellen Lock

terecht. Aanvragen voor deze wetten van
nieuwe klanten worden beoordeeld door de

Oplage 31.000 exemplaren

ISSN (Koninklijke Bibliotheek) 2214-160X

Pensioen- en Uitkeringsraad. De PUR stelt
ook het beleid voor deze wetten vast.

Interviews en tekst
Ellen Lock, André Kuijpers,

Aan de inhoud van de artikelen kunnen
geen rechten worden ontleend. Overname
van (delen uit) dit magazine mag uitsluitend

Drukwerk

geschieden na schriftelijke toestemming

Rekafa B.V.

van de redactie.

Venlo

Voor slechtzienden is de gesproken
versie van Aanspraak gratis op
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