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Mag ik u even
aanspreken?

‘Waarom weten toch zo weinig mensen wat er in
de oorlog in Nederlands-Indië is gebeurd?’, vroeg
de dochter van mijn overleden vriendin mij onlangs.
Haar moeder had als kind in een Japans interneringskamp gezeten.
Deze vraag met een ondertoon van verbazing
en een zekere verontwaardiging horen we vaak in
gesprekken met cliënten. We kennen ook het onbevredigende antwoord: Men was in die tijd niet
zo geïnteresseerd omdat men vooral bezig was met
de naweeën van de oorlog in Nederland. Mede
daardoor kwam de oorlog in Nederlands-Indië
ook niet voor in de geschiedenislessen op school.
Inmiddels is er gelukkig meer aandacht voor de
gruwelijke oorlogssituatie in de jaren 1942-1949 in
Nederlands-Indië. Er zijn vormen van erkenning,
waaronder de uitkeringsregelingen, het Indisch
Monument in Den Haag, de Nationale Indië
Herdenking op 15 augustus en de recent bekend
gemaakte oprichting van een centraal Indische
pleisterplaats in Den Haag ten behoeve van educatie, culturele activiteiten en op de Indische groep
toegespitste zorg. Daarnaast hebben veel overlevenden of nabestaanden de behoefte gevoeld
om de verhalen over hun barre ervaringen door te
vertellen aan elkaar en aan de jongere generaties.
Ook zijn hierover de laatste twintig jaar nogal wat

boeken verschenen, zowel over persoonlijke
ervaringen als ook historische studies gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek. Dat is een positieve
ontwikkeling die bijdraagt aan het beter onder
de aandacht brengen van het leven en lijden van
mensen tijdens de oorlog in Nederlands-Indië.
In dit verband wil ik het boek ‘De tolk van Java’
van de schrijver Alfred Birney onder uw aandacht
brengen. Het is een autobiografische roman van een
zoon die zijn ouders achtervolgt met vragen over de
oorlog in Nederlands-Indië. Een oorlog die doorwoedt in het gezin. Voor dit boek ontving Birney
onlangs de eervolle Libris Literatuur Prijs 2017. Het
is een beklemmende, aangrijpende roman die niet
alleen een besmette periode uit onze geschiedenis
in een nieuw daglicht stelt, maar die ook de blijvende gevolgen van een oorlog voor gewone mensen
op een indringende wijze belicht. Dat laatste is van
groot belang ‘opdat we niet vergeten’. Daarom ziet
u ook in deze Aanspraak interessante interviews
met overlevenden. Ik kan ze zeer aanbevelen.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Wyneke met haar moeder en babybroer Jan-Willem in Soemoeran, Sumatra 1937.

Wyneke de Geus
over haar kampervaringen als
kind op Sumatra

Zonder moeders
bescherming
was ik aan de goden
overgeleverd
Biologe Wyneke de Geus-Everse vertelt over haar internering als
jong meisje in Japanse vrouwenkampen op Sumatra. Haar moeder
werkte als huisarts in de ziekenbarakken in de kampen Brastagi,
Poeloe Brayan, Gloegoer en Aek Pamienke. ‘Tijdens een huiszoeking
vonden de Japanners een radio en mijn moeder werd schuldig bevonden en moest naar de gevangenis. Als zevenjarige stond ik er alleen
voor. Zonder mijn moeders bescherming in kamp Brastagi werd ik als
roodharig meisje flink gepest.’
Eenzame jeugd
‘Mijn ouders leerden elkaar kennen bij de studie medicijnen in Leiden.
Mijn moeder was als Nederlands-Indische in haar eentje op de boot
gestapt om hier de artsopleiding te volgen. Toen ze haar huisartsen-
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Wyneke en Jan-Willem Everse in Bindjai,
oostkust Sumatra 1940.

diploma had, vertrok ze direct naar Sumatra om haar
zieke vader te verzorgen. Daarna ging ze werken
in een sanatorium. In 1934 werd mijn vader hoofd
van een klein hospitaal op een rubberplantage in
Soemoeran. Op 19 september 1935 werd ik thuis
geboren en mijn vader deed als huisarts zelf de
bevalling. In 1937 kreeg ik een broertje Jan-Willem.
Op 2 december 1940 stierf hij op driejarige leeftijd
aan een buikvliesontsteking. Opeens was ik mijn
enige speelkameraadje kwijt, want met de kinderen
van het huispersoneel speelde ik niet. Vanaf die dag
voelde ik me eenzaam. Mijn ouders kregen nog twee
kinderen, een zoon Martijn in 1940 en een dochter
Pauline in 1941. Het leeftijdsverschil was voor mij te
groot. Ik noemde hen ‘de kleintjes’. Als kind wilde ik
graag dokter worden net als mijn moeder.’
Oorlog
‘Er gonsden voortdurend geruchten over een mogelijke oorlog in Azië. Het zwembadje in de tuin werd
als schuilkelder gebruikt en we oefenden voor eventuele bomaanvallen. Mijn moeder gaf EHBO-cursussen en mijn vader werd reserveofficier in het KNIL.
Op 28 december 1941 werd het vliegveld van Medan
door Japanse gevechtsvliegtuigen gebombardeerd.
Zes weken na de bevalling van mijn babyzusje Pauline werd mijn moeder opgeroepen om in het bergdorp Brastagi de mannelijke artsen te vervangen, die
in de chaos het KNIL bijstonden. Daar deelden we
een kleine villa met een Engelse familie.
Op 8 maart 1942 capituleerde het KNIL en werd
Nederlands-Indië door Japan bezet. Het neerhalen
van de Nederlandse vlag door Japanse soldaten en
het hijsen van hun vlag maakten op mij een diepe
indruk. De spanning onder de volwassenen was om
te snijden en daardoor begon ik hard te huilen. Toen
mijn zusje een half jaar was, werden we geïnterneerd

Wyneke, baby Pauline, vader en Martijn in Bindjai,
januari 1942.

in het internaat van de Planters School Vereniging,
het zogenoemde Brastagi-kamp, naast de Sibajakvulkaan. In dit kamp bezocht mijn vader ons in zijn
legeruniform nog één keer. Mijn moeder bleef daar
aan het werk, omdat al haar mannelijke collegaartsen na de capitulatie werden geïnterneerd.’
Een vreemde wereld
‘Bij aankomst in het kamp droeg ik alleen een broekpakje en een bolerootje. In die eerste weken leende
ik het boek ‘De Tovenaar van Oz’. Ik kon me goed
met het meisje in het boek vereenzelvigen, omdat
zij ook in een vreemde wereld belandt. Mijn hele
kamptijd verlangde ik naar boeken en probeerde
ik er van alles voor te ruilen. Op 31 augustus 1942
moest ik met een amoebedysenterie naar het kampziekenhuis. Op mijn zevende verjaardag, 19 september 1942, ging de poort van kamp Brastagi dicht. De
Europese vrouwen klaagden vaak dat hun luxe leven
met personeel voorbij was. Voor mijn moeder als
kamparts met zeer jonge kinderen werd een uitzondering gemaakt en we behielden ons kindermeisje.
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Wyneke met haar moeder in Bindjai, Sumatra 1940.

Martijn, Wyneke en Pauline, Medan 1946.

Begin 1943 werd een radio ontdekt bij een huiszoeking in onze kleine villa, waar we dus allang niet
meer woonden. Hoewel de verboden radio kapot
was, werd mijn moeder als voormalige hoofdbewoner schuldig bevonden aan het bezit en moest een
aantal maanden naar de gevangenis in Medan. Ons
kindermeisje, Jootje Grootenboer, kon geen drie
kinderen aan en ik moest mezelf maar zien te redden. Andere moeders sprongen voor hun kinderen
in de bres, maar omdat mijn moeder afwezig was,
voelde ik me extra kwetsbaar. Vanwege mijn rode
haren werd ik flink gepest door steeds dezelfde
meisjes. Tot overmaat van ramp poepte ik voor hun
ogen in mijn broek en werd ik helemaal het mikpunt
van hun spot. Ik miste mijn moeder enorm.’

kampafrastering. Ik hield van dansen in de warme
tropenregen, die van het dak van onze barak
afstroomde als een warme douche.
Mijn relatie met Jootje werd alsmaar slechter, omdat
ze nauwelijks naar mij omkeek. Zij sloeg mij vaak en
ik kreeg geen tijd om te spelen, want ze schakelde
mij voortdurend in voor haar klusjes: oppassen op
de kleintjes, water halen, koken en briefjes rondbrengen. Er waren lieve nonnen in geelgekleurde habijten die ons lesgaven. Ik genoot van hun verhalen, zij
waren mijn zonnetjes. Als er een bewaker aankwam,
moesten we ons snel verstoppen, want onderwijs
was verboden. In dit kamp werden de vrouwen door
meerdere bewakers tegelijk geslagen. Op een dag
werd een inlander, die een fiets had gestolen, aan
een paal vastgebonden en doodgeslagen. Ik zie nog
zijn levenloze lichaam voor me. Het kamp was in
diepe rouw.’

Dansen in de warme tropenregen
‘Op mijn achtste verjaardag kwam mijn moeder vrij
en werd zij naar het lager gelegen kamp Poeloe
Brayan gebracht, waar een warmer klimaat heerste.
Toevallig had zij in de gevangenis haar vroegere
Japanse kapper gezien, die kon regelen dat wij met
ons kindermeisje in een auto werden opgehaald.
Het weerzien met mijn moeder was fantastisch en
het pesten was voorbij. Er hing in Poeloe Brayan
een gemoedelijke sfeer dankzij de vele NederlandsIndische vrouwen, die al voor de oorlog van de nood
een deugd maakten. Van restjes rijst bakten zij
bijvoorbeeld rijstkoekjes. Er werd veel gesmokkeld
en gehandeld met de lokale bevolking over de
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Leven in het hier en nu
‘Medio juli 1945 vertrokken wij ‘s nachts met het laatste treintransport uit Poeloe Brayan naar kamp Gloegoer. Moeder had ernstige knokkelkoorts en ging op
een brancard onze trein in. Via Gloegoer arriveerden
we op onze eindbestemming, het overvolle vrouwenkamp Aek Pamienke II. Dit was een rubberplantage
waar een lorriebaan doorheen liep en een beekje,
dat gebruikt werd voor baden en wassen. Het laatste
stuk vanaf het station moesten we lopen, maar moeder werd op de brancard via de lorriebaan gebracht.

Met ruim tweeduizend vrouwen en kinderen sliepen
we in grote koelieloodsen. Wij hadden nog geluk
met een wat hoger gelegen betonnen vloer in onze
loods, want als het regende werd het hele kamp
één grote modderpoel. Dag en nacht hoorde je er
alles van iedereen en dit voelde voor mij als echte
onvrijheid. De ondervoede vrouwen moesten zware
arbeid verrichten als lorries duwen, de grond bewerken en grafkuilen graven. Voor mijn moeder moet dit
kamp verschrikkelijk zijn geweest. Vele gevangenen
stierven onnodig wegens het gebrek aan medicijnen,
door honger en besmettelijke ziekten. Alle doden
werden weggedragen in kisten, die steeds opnieuw
werden gebruikt. Als kind leg je je bij een situatie
neer. Je leeft meer in het nu. De vrouwen kookten
zelfs van de maden in de latrines nog soep. Dat
vond ik toch echt te vies. Eten bemachtigen was de
belangrijkste bezigheid van onze dagen. Er was zo
weinig te eten, dat ik niet eens uit mijn kleren kon
groeien. Ik was ontzettend trots op mijn moeder en
merkte dat onze kampgenoten haar nodig hadden.
Soms kregen we uit dankbaarheid wat eten.’
Een hemels gerecht
‘In dit afgelegen oerwoud hadden we geen weet
van de Japanse capitulatie. Wel gonsde het van
geruchten over een bom. In de bossen vonden we
parachutes met voedselkisten met gecondenseerde
melk. Van de groene en witte parachutestof maakten
de moeders kleding. Zo kreeg ik een groen topje en
broekje, maar ik wilde liever de witte stof. De kamphekken gingen open en we mochten eruit naar de
pasar, waar we met de Indonesiërs eten ruilden voor
onze laatste bezittingen. Ik ruilde mijn bolerootje
voor een levende kip, waar ik dol op was. Nu pas zag
ik hoe arm deze mensen buiten het kamp waren.
De Japanners bleven in het kamp om ons te beschermen tegen de vrijheidsstrijders. Achteraf bleek
dat ze een hele opslagplaats medicijnen voor henzelf hadden bewaard. Ook hielden ze varkens voor
zichzelf. Na de bevrijding hoorde ik varkensgekrijs en
die avond kregen we allemaal een gehaktballetje en
dat smaakte zo verschrikkelijk lekker. Een hemels gerecht. We zochten eetbare paddenstoelen in het bos
en hadden geen last van overeten, want daar lette
mijn moeder op. Op mijn tiende verjaardag kregen
we een brief van vader via het Rode Kruis met een
stukje zeep, als eerste teken van leven.’

Het weerzien
‘Het weerzien met mijn vader was vreemd. Opeens
stond er een magere man met een lange baard aan
de rand van onze loods. Ik vond hem maar eng en
zijn baard prikte bij de omhelzing. Hij was als krijgsgevangene vanuit Belawan op het Japanse schip de
Harugiku Maru meegevoerd. Dit schip werd door
een Britse onderzeeër in de Straat van Malakka
getorpedeerd. Een Japans tankschip viste mijn vader
op uit zee. Zijn leven is dus ook gered door Japanners, vandaar dat ik nooit spreek van ‘jappenkampen’, maar van Japanse interneringskampen, want
niet alle Japanners waren slecht. Daarna is mijn vader tewerkgesteld aan de Pakanbaroe Spoorlijn. Na
de bevrijding is hij met een groepje kampgenoten
naar Aek Pamienke gereden, een levensgevaarlijke
tocht door het oerwoud vanwege de aanwezigheid
van vrijheidsstrijders.’
Bersiap
‘Vanaf half oktober 1945 bedreigden vrijheidsstrijders
Indische Nederlanders en werden we in vrachtwagens
naar Medan getransporteerd. Met vele andere gezinnen kregen we een groot huis toegewezen in de door
de Engelsen en Gurkha’s beschermde wijk ‘het Poloniakamp’. Ik mocht naar school bij de fraters. Onze
frater-onderwijzer Alex stond met een geweer voor de
klas. Ik was heimelijk verliefd op hem, want vergeleken
met de teruggekeerde magere mannen was hij knap.
Mijn vader moest weer in dienst als reserveofficier.
Mijn moeder koos ervoor om niet meer te werken, ze
vond dat ze wel genoeg had gezorgd.’

Frater Alex met de vijfde klas, Medan 1946.
Links vooraan zittend: Wyneke Everse.
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Wyneke de Geus-Everse, Groningen 2017.

Afscheid van mijn kip
‘In juni 1946 vertrokken we met het vliegtuig, omdat mijn vader en broertje te ondervoed waren. Ik
nam afscheid van mijn klasgenootjes en van mijn
kip. Opa en oma stonden op ons te wachten op
Schiphol. Oma begon meteen met haar eigen
Hongerwinter-verhaal dat we al in haar brieven in
het Polonia-kamp hadden gelezen. Onze eerste
opvang was in een pension in Zeist. Het was raar
om zoveel binnenshuis te zijn en om op schoenen te
lopen. We voelden ons ontheemd en onzeker over
de toekomst. Uiteindelijk heb ik in De Bilt gymnasium gedaan en ben daarna biologie gaan studeren.
In 1947 logeerde ik bij ons - intussen getrouwde kindermeisje, die toen toegaf dat ze mij niet juist
had behandeld in het kamp. Ze heeft heel groots
gezegd: ‘Het spijt me ontzettend!’ Haar oprechte
excuses klaarden de lucht tussen ons.’
Hier hoor ik thuis
‘Toch blijft mijn moeders gevangenschap het meest
verschrikkelijk voor mij, omdat ik zo aan de goden
was overgeleverd. De nonnen in Poeloe Brayan waren daarentegen mijn zonnetjes. In 1989 ben ik met
mijn zus Pauline teruggegaan naar Sumatra. Ik was
bang voor mijn reactie op het land en de plaatsen
waar we gevangen zaten, maar toen ik de warmte
voelde bij het verlaten van het vliegtuig dacht ik:
‘Hier hoor ik thuis!’ We bezochten alle plekken en
konden alles vragen. In Poeloe Brayan bleek dat
onze nonnen destijds waarschijnlijk vanuit pure
armoede die gele stof voor hun habijten hadden
gekocht. Het was vreemd om de plaatsen uit je
verleden zo vervallen terug te zien. Er heerste zoveel
armoede dat je je voortdurend bezwaard voelde.
Ik hoef er nu niet meer naar terug, want mijn kampherinneringen blijven toch anders.’
Interview en foto: Ellen Lock

Lees meer in ‘Het uur dat de bergen doorzichtig worden’ van Wyneke de Geus. ISBN 9789491773440.
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Uitkeringsregeling Backpay
sluit 1 januari 2018
De Uitkeringsregeling Backpay is ingesteld op
24 december 2015 door de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overeenstemming met het Indisch Platform. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 januari 2017, maar is
door de Staatssecretaris verlengd tot 1 januari
2018. Aanvragen voor deze regeling moeten uiterlijk 1 januari 2018 zijn ontvangen bij de afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O)
van de Sociale Verzekeringsbank. Aanvragen die
daarna worden ontvangen, kunnen niet meer
in behandeling worden genomen.
Wie komen in aanmerking?
De Uitkeringsregeling Backpay is bedoeld als morele
genoegdoening voor KNIL-militairen en ambtenaren
in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement,
die op 15 augustus 2015 nog in leven waren en geen
(volledig) salaris hebben ontvangen over de oorlogsjaren. Als de rechthebbende op of na 15 augustus
2015 is komen te overlijden, kan een aanvraag door
de erfgenamen worden ingediend.

Bron: Museum Bronbeek

KNIL-Monument in Bronbeek.

Uitzonderingen?
De Uitkeringsregeling Backpay voorziet in de mogelijkheid voor een toekenning op grond van een
hardheidsbepaling. Deze hardheidsbepaling is
bijvoorbeeld toegepast op personen met werkzaamheden die volledig of voor een groot deel werden
gesubsidieerd door het Nederlands-Indisch Gouvernement. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijzend personeel in het gesubsidieerde particulier
onderwijs en aan verplegend personeel in een aantal
gesubsidieerde particuliere ziekenhuizen. De hardheidsbepaling kan niet worden toegepast op personen die voor 15 augustus 2015 zijn overleden.
Wat wordt uitgekeerd?
De Backpay-uitkering bestaat uit een eenmalig
belastingvrij bedrag van 25.000 euro. Dit bedrag is
niet van invloed op een Nederlandse huur- of zorgtoeslag van de voormalige ambtenaar of militair en
heeft geen gevolgen voor zijn of haar Wuv-, Wubo-,
AOR- of Wiv-rechten. De afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen heeft inmiddels meer dan
5.100 personen onderzocht op een mogelijk recht op
de Uitkeringsregeling Backpay. Tot en met juli 2017
is de Backpay-uitkering 577 keer toegekend, waaronder 137 toekenningen aan personen die in het
buitenland wonen.

Hoe dient u een aanvraag in?
Een informatiefolder, een aanvraagformulier
en informatie over het Backpay-beleid zijn
beschikbaar op de website (www.svb.nl/wvo)
of kunnen worden aangevraagd bij de afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
van de Sociale Verzekeringsbank, Postbus
9575, 2300 RB Leiden, tel: 071-5356888,
e-mail: info.wvo@svb.nl
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Het gezin Mobach, Djokjakarta 1935, v.l.n.r.: Gerard, moeder, Willie, Piet, Aafje, vader en Jan Mobach.

Het onheil kan elk moment toeslaan
De herinneringen
aan de oorlog in
Nederlands-Indië laten
Jan Mobach niet los.

De herinneringen aan de oorlog in Nederlands-Indië laten Jan Mobach
niet los. ‘Het begon allemaal in september 1944 toen de Japanners
alle jongens van 10 jaar en ouder naar mannenkampen overplaatsten.’,
vertelt hij. Als zestienjarige werd Jan Mobach vanuit het vrouwenkamp
naar het mannenkamp Ambarawa overgeplaatst waar hij zijn vader
hoopte te zien. Dit weerzien bleef echter uit. ‘Bij aankomst was er niemand voor mij. Toen knapte er iets en barstte ik in tranen uit.’
Het land wemelde van de angsten
‘Op 24 juli 1928 ben ik geboren in een gereformeerd gezin in Bolsward.
Met mijn twee oudere broers vertrok ons gezin naar Djokjakarta, waar wij
nog drie jongere zusjes kregen. Onder de indruk van het zeeschip waarmee we naar Nederlands-Indië verhuisden, wilde ik later scheepsbouwkundig tekenaar worden. Mijn vader was leraar handelskennis en boekhouden aan de mulo in Djokja en actief in de gereformeerde kerk. Vanwege deze achtergrond was ik een vrij religieus kind. Ik had een levendige
fantasie en tekende graag. Naar mijn idee wemelde het land van de
angsten. Ik was bang voor uitbarstingen van de Merapi-vulkaan, voor dodelijke tropenziektes, voor de tropische duisternis en het geheimzinnige.’
Help ons!
‘Toen de oorlog in Nederlands-Indië uitbrak was ik veertien jaar. In
Djokja ging ik naar de hbs en tekenen was mijn lievelingsvak. Na de
overgave op 8 maart 1942 werd mijn vader geïnterneerd in Djokja.
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Het gezin Mobach,
Sindorolaan 2, Djokja, 1938:
v.l.n.r.: Aafje en Willie, moeder,
Piet, vader met Annie, Gerard
en Jan Mobach zittend rechts.

Dagelijks brachten wij hem een pannetje eten door
de tralies van het poorthek. Mijn moeder had geen
inkomsten, maar wel zes kinderen te voeden. De
Japanners trokken Djokja in en ik vond het maar
vreemd dat er zoveel Javanen langs de weg stonden
te zwaaien met Japanse vlaggetjes.
In die begindagen moest ik samen met mijn vriend
eten bezorgen bij zijn vader in het kamp. Onderweg
zagen we drie Nederlandse krijgsgevangenen aan
elkaar vastgebonden voor een huis staan, bewaakt
door twee Japanse soldaten. Ze zaten vol schrammen en blauwe plekken. Een van hen keek mij indringend aan met een blik van: ‘Help ons!’
We gaven het eten af in het krijgsgevangenenkamp
en toen liep ik de poort uit. De Japanners dwongen
de gevangenen toe te kijken bij de executie van de
drie krijgsgevangenen die getracht hadden te vluchten. Drommen Javanen stroomden toe om niets te
missen. Ik durfde niet te kijken, maar wel hoorde ik
hun geschreeuw toen zij met bajonetsteken werden
vermoord. Sindsdien is mijn vertrouwen dat dingen
goed gaan voorgoed beschadigd en heb ik altijd het
idee dat het onheil elk moment kan toeslaan.
Eind december 1942 kwam een Nederlandstalige
Japanner op een verzamelplaats uitleg geven over
de komende internering en gaf ons een nummer per

gezin: J 185. J van (D)Jokjakarta. Met vooruitziende
blik had vader ons allemaal een rieten evacuatietas
gegeven, met je eigen letter erop. Een setje extra
kleren kon je meenemen en ik nam mijn tekendoos
en een Engels leerboek van de hbs mee.
Op 27 december 1942 moesten we op treintransport
naar Magelang. Daar stapten we over in de tandradtrein die naar het hoger gelegen Ambarawa reed.
Met 300 vrouwen en kinderen gingen we verder met
de bus naar Banjoe-Biroe, een oude KNIL-kazerneplaats bij een moerasgebied in het laaggebergte.
In kamp Banjoe-Biroe 11 moest ik naar de jongenszaal bij de keuken. We werden bewaakt door Heiho’s,
dit waren niet-Japanse hulpsoldaten.’
Het afscheid van mijn moeder
‘Op 19 september 1944 was het vrouwenkamp in
rep en roer, omdat alle jongens van 10 jaar en ouder
zich bij de wacht moesten melden om naar een
mannenkamp te worden gebracht. Jongens van
16 en 17 jaar waren al eerder weggehaald. Met
ongeveer 30 jongens moesten we ons verzamelen
bij het wachtgebouw waar een vrachtwagen klaarstond. Ik nam afscheid van mijn drie zusjes en kreeg
toestemming om afscheid van mijn moeder te
nemen die met tyfus in de ziekenzaal lag. Ze was
48 jaar, uiterst mager en lag daar met gesloten
ogen. Toen ik haar begroette begreep ze niet
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waarom ik weg moest, ze keek me aan en begon te
huilen. Toen ik haar een zoen gaf zei ze: ‘Jan, ik wou
dat de Heere mij wegnam...’ Nog even drukte ik haar
magere handen en dacht; ‘Misschien zie ik haar nu
voor het laatst.’ In de vrachtwagen zwaaiend naar de
achterblijvers dacht ik: ‘Hoe vaak moet ik nog afscheid nemen? Waarom laten ze ons niet met rust
en mogen we niet gewoon leven?’

Tekeningen van Jan Mobach: De nacht in Ambarawa 8.

Een groot gemis
‘Aangekomen in het mannenkamp 8 in Ambarawa,
een voormalig rooms-katholiek pensionaat, hoopte ik
vurig mijn vader te zien, maar er zaten alleen oude en
invalide mannen, jongens en nonnen. Alleen zittend
op mijn evacuatietas begon ik ineens onbedaarlijk te
huilen. Een immens gevoel van verlatenheid overviel
me. Onderwijs was verboden, maar stiekem gaf een
scheepsbouwkundig ingenieur, de heer De Boer,
mij lessen. Hij schetste zijn uitleg met een takje in
het zand. Overdag hadden we corvee en ’s avonds
tekende ik portretten van medegevangenen.’

voorlas uit de Bijbel.

Angst voor de dood
‘Eind januari 1945 moest ik naar het jongenskamp 7
in Ambarawa, waar ongeveer 800 jongens werden
ondergebracht in een oude paardenstal, we sliepen
3 hoog op britsen en hadden slechts 45 cm breedte
per persoon. Hier heb ik de duisternis voor het eerst
als dreigend ervaren en dit is altijd zo gebleven. Er
hing slechts één lampje. Om naar het toilet te gaan
moest je op de tast over iedereen heenstappen,
wat elke nacht gevechten opleverde.

Als corveeër werkte ik in de zogenoemde ‘dodenbarak’.

Als corveeër werkte ik in de zogenoemde ‘dodenbarak’ en verzorgde dagelijks zo’n 20 stervenden.
Steeds angstiger werd ik voor de dood, die er
permanent aanwezig was. Elke nacht overleden er
velen als gevolg van hongeroedeem en uitputting.
De lijken moesten wij naar het lijkenhuis of de poort
brengen. Hun namen stonden de volgende dag op
het schoolbord tegenover onze barak. De lijst werd
iedere dag onrustbarend langer. Toen mijn favoriete
docent, meneer De Boer, overleed aan hongeroedeem maakte dat veel indruk op mij. Hij wilde dat ik
hem op zijn sterfbed voorlas uit de Bijbel. Zelf leed
ik vijftien keer aan malaria tertiana, met steeds drie
dagen hoge koortsen. Tijdelijk lag ik in de ziekenbarak met geelzucht en paratyfus. Uiteindelijk kreeg

Meneer De Boer wilde dat ik hem op zijn sterfbed
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ik toezicht over honderd jongens en een apart bed.
Dat was een verademing, maar de duisternis bleef
huiveringwekkend.’
Het was ieder voor zich
‘Echte vriendschappen waren er nauwelijks, er waren
alleen gelegenheidscoalities (kongsi’s) om aan eten
te komen of corvee te ontduiken. Iedereen was druk
met honger, diarree of oedeem. Zelfs voor veel nonnen was het ieder voor zich. Voor 3.000 gevangenen
was er twee jaar lang slechts één kraan, waarvoor je
in een lange rij moest staan. Je was zo vies dat je het
vuil van je huid kon schrapen. Het stikte in het jongenskamp van de ellendige wandluizen, die bijten en
jeuk veroorzaken en als je ze dooddrukte naar verrotte kamfer stonken. Je had niet een weekje diarree,
maar twee jaar ‘reeskak’ en je rende alsmaar naar de
latrines die in het overbevolkte kamp vaak verstopt
waren. Toen mijn slapie en ik tegen beloning van
een stuk zeep en een extra maaltijd een keer
de smerige latrinesloot hadden ontstopt
kregen we wel de zeep, maar niet de
maaltijd. We voelden ons zwaar belazerd.’
Eten werd een obsessie
‘Dat laatste jaar kregen we structureel te weinig
voedsel en werd eten een obsessie. Over het gedek
- de bamboe kampafrastering - ruilde ik mijn zon-

dagse fluwelen broek voor zestien gekookte eendeneieren. In de latrine at ik ze stiekem achter elkaar
op. Op een nacht moest ik met twintig jongens een
trein schoonmaken op het perron in Ambarawa. In
de wagons vonden we bedorven etensresten, die we
meteen opaten en verzamelden. Op het perron hield
een Japanse officier ons staande. Wij moesten onze
zakken leegmaken en mochten maar één broodje
behouden! Dat was verschrikkelijk.’
Herenigingsreizen op eigen risico
‘Op 15 augustus 1945 was de Japanse capitulatie,
maar pas acht dagen later bereikte dit bericht ons.
Als eerste van de familie zag ik mijn zusje Aafje, die
vanuit het vrouwenkamp Banjoe-Biroe naar mij toe
kwam lopen. Zij vertelde dat mijn moeder en zusjes
nog leefden, maar ze liep meteen terug om hen niet
bezorgd te maken.
In september 1945 kwamen mijn broers uit het mannenkamp Tjimahi om mij mee te nemen naar vader.
Het was een herenigingsreis op eigen risico, want
het was toen levensgevaarlijk om te reizen door het
geweld van Indonesische vrijheidsstrijders. Wij namen de trein van Djokja naar Bandoeng en zaten in
een wagon met vrouwen en kinderen. In Tasikmalaja
maakten we een tussenstop en opeens hoorden
we een luid gejoel. Een paar honderd extremisten

Dreigende aanval van Indonesische vrijheidsstrijders op onze wagon in Tasikmalaja-Java, 24 september 1945.

kwamen met steekwapens op onze trein afrennen.
Doodsbang dacht ik: ‘Is dit het einde?’ Door het
open raam raakten hun speren ons net niet. De machinist reed precies op tijd verder en wij ontsnapten
aan de dreigende dood. In het donker liepen wij van
Bandoeng naar Tjimahi. Opeens kwam er een auto
op ons af, waaruit een Japanse officier sprong die
ons meenam naar een beveiligde school in Bandoeng. Hij had gehoord dat drie Hollandse jongens
hun dood tegemoet liepen en wij hebben ons leven
aan zijn bescherming te danken. De ontmoeting met
mijn vader was een grote teleurstelling. Hij gaf me
slechts een uitgestoken hand en zei alleen: ‘Ha Jan,
hoe is het ermee?’ De omhelzing waar ik zo vurig
op had gehoopt bleef achterwege.’
Posttraumatische angststoornissen
‘Vanuit Tjimahi ben ik in februari 1946 met de
m.s. Indrapoera naar Nederland gerepatrieerd. Mijn
familie volgde op vier andere schepen. Ik werd door
mijn grootmoeder in Breukelen opgevangen. Na de
overbruggings-hbs heb ik twee jaar de kweekschool
gevolgd. Van 1951 tot 1957 deed ik militaire dienst
en de officiersopleiding. In 1953 ben ik getrouwd.
Met lotgenoten organiseerde ik later de eerste
jongenskampenreünie in Bronbeek.
Mijn vader stierf in 1973 en zijn magere lichaam en
ziekbed herinnerden mij aan het kamp. Daarna kreeg
ik last van sluimerende angst voor de dood en ernstige claustrofobie. Met veel moeite kon ik vijftien jaar
mijn beroep als docent aan de Sociale Academie

uitoefenen. Totdat het echt niet meer ging toen ik
55 jaar was. Ik was al angstig bij het idee dat ik niet
weg kon uit een vergadering en voelde me beklemd
in de auto en de trein. Na dertig jaar huwelijk kon
mijn vrouw niet meer met mij en mijn angsten leven.
We zijn goed uiteen gegaan. Van 1979 tot 1981
heb ik mij veilig gevoeld in de dagopvang van het
Centrum ‘45. ‘Ik wil hier wel blijven,’ zei ik tegen mijn
vrouw. Daar tekende en beschreef ik mijn oorlogsverleden. Deze getuigenissen heb ik ondergebracht
bij het NIOD. In de groepssessies voor posttraumatische angststoornissen zag ik hoe verschillend iedereen het verleden verwerkt. Ik leerde er in gesprek te
blijven met mezelf en mijn zinnen te verzetten.’
Hoop en vrees
‘Iedere dag ben ik bang voor mijn eindigheid en
worstel ik met verlatingsangst. Als de nacht valt moet
het licht aanblijven, ben ik angstig en eenzaam.
Ik mis mijn ouders. Mijn moeder is gelukkig nog
91 jaar geworden. Toch kan ik genieten van muziek,
van de schoonheid van woorden, van het leven en
de natuur. Ik geloof niet dat we zomaar hier op aarde zijn. Een mier is bijvoorbeeld als schepsel al een
godswonder. Ik denk dat wij in een andere dimensie
teruggaan naar de Eeuwige Bron van Liefde waaruit
wij voortgekomen zijn. In het geloof is de vraag het
antwoord. Daar put ik hoop uit voor de toekomst.’
Tekeningen: Jan Mobach
Interview: Ellen Lock

Foto: Ina Kalkman

Jan Mobach aan de Hollandse kust, 2012.

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 altijd direct worden geplaatst,
omdat er veel verzoeken binnenkomen. De redactie
neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van de oproepen. Alle oproepen zijn te zien op de
website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl
Op 13 december 1943
werden in Waubach thans gemeente Landgraaf - 6 Joden gearresteerd en overgebracht
naar de Sicherheitsdienst
te Amsterdam. Onder
hen 5 kleine kinderen.
Van 2 kinderen is er geen
Nathan Piller.
aantekening dat zij naar
het oosten werden gedeporteerd. Wij hopen dat
zij door het verzet naar een nieuw pleeggezin zijn
gebracht. Het betreft: de ca. 1,5 jaar oude Nathan
Piller. En het eveneens ca. 1,5 jaar oude kind De
Brave (voornaam onbekend). Reacties graag naar
F. van Hoorne, Op de Winkel 15, 6373 JK Landgraaf,
tel: 045-5315992 of e-mail: fjhoorne@home.nl
Wie heeft mijn neef Cornelis de Back gekend, die
na de Slag in de Javazee (februari 1942) in Japanse
krijgsgevangenschap in Makassar terechtkwam en
daar in het kamphospitaal op 22 april 1945 overleed? Zijn graf bevindt zich op de Nederlandse erebegraafplaats Kembang Kuning in Soerabaja. Cornelis de Back, geboren op 4 april 1916 in Kruiningen,
was sinds 1937 werkzaam bij de Koninklijke Marine,
eerst in Den Helder, daarna in Nederlands-Indië,
laatstelijk als vliegtuigmaker. Bij voorbaat dank.
Reacties graag naar: Cor de Back, Kalundborg 5,
2905 AK Capelle aan den IJssel, tel: 010-4503533,
e-mail: deback@zonnet.nl

Ik ben op zoek naar de pleegdochter van Barend
Kooker nu woonachtig in Israël. Ik zou graag
contact met haar willen opnemen. Reacties graag
naar: Soscha Eisenmann-Davidson, Jeruzalem,
Israël, e-mail: soschaeisenmann@gmail.com,
tel: 00972-545521342.
L.s., Zus en broer Hanny en Leo Bal hebben tijdens
de Tweede Wereldoorlog gevangen gezeten in o.a.
het Japanse interneringskamp Aek Pamienke op
Sumatra. Graag zouden zij weer in contact willen komen met de medegevangen zusters Bea en Hanneke
Diederix (Diederikx?, Diederiks?). Mogelijk woont
één van hen in Nederland, de andere in de USA
(waarschijnlijk in California). Eventuele reacties graag
naar: Leo Bal, Valeriaanstraat 81, 3765 EK Soest, tel:
035-6017389, e-mail adres: familie.lbal@gmail.com

Ik zoek overlevenden (of getuigen) van de concentratiekampen, die in 1944 gerepatrieerd zijn via
het Centre d’Accueil te Lyon, Frankrijk. Honderden
overlevenden die in 1944 uit de door de geallieerden bevrijde kampen zijn opgevangen en die via
het Centre d’Accueil in 1945 zijn teruggekeerd naar
Nederland. Het Centrum werd geleid door Frits
Adler in opdracht van het Nederlandse Consulaat.
Hij voorzag allen van medische hulp, onderdak,
kleding, voedsel en een luisterend oor. Voor een
onderzoek t.b.v. de archieven zoek ik personen die
hierover informatie kunnen geven. Reacties graag
naar Alfred Adler, e-mail: adler.quatuor@orange.fr
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Gezin Henk Anthonijsz, omstreeks 1930: v.l.n.r. Elize, moeder, Henk (gekleed in jurkje),
Charles, zus Leen, vader, Frans en Charlotte.

Gered door de vijand
Henk Anthonijsz vertelt over zijn gevangenschap in het Goenoeng Haloekamp en over het naoorlogse geweld van vrijheidsstrijders in Bandoeng.
‘Voor mij was de maand november 1945 de meest
gruwelijke,’ aldus Henk Anthonijsz. ‘Tijdens de
onafhankelijkheidstrijd van Indonesië, de Bersiap,
werd mijn neef Rob door Indonesische vrijheidsstrijders doodgeschoten. Wij droegen zijn lijk het huis
binnen en verborgen onszelf onder de eettafel uit
angst voor eenzelfde lot. Japanse militairen hebben
ons gered en geëvacueerd. Het was vreemd om
gered te worden door de voormalige vijand.’
Ik bleef alleen achter
‘Henk Anthonijsz vertelt: ‘Ik ben geboren op 5 maart
1926 in Semarang als de jongste zoon in een roomskatholiek gezin met zes kinderen. Mijn oudste broer
en mijn moeder waren al voor de oorlog gestorven
aan tbc. Mijn vader was deurwaarder geweest maar
verloor zijn baan en dus verhuisden wij naar een
grote barak in Bandoeng van de rooms-katholieke
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armenzorg. Hier woonde ik met mijn vader en mijn
broer. Mijn twee getrouwde zussen woonden in
Malang en mijn jongste zusje kon bij hen wonen.
Op 8 december 1941 hoorden we in een radiotoespraak de gouverneur-generaal Japan de oorlog
verklaren vanwege de aanval op Pearl Harbor de dag
ervoor. Als zestienjarige zat ik op de mulo en ging bij
de luchtbeschermingsdienst. Mijn broer werd opgeroepen voor het KNIL, maar hij werd al snel krijgsgevangen gemaakt en is naar het mannenkamp Tjimahi
overgebracht. Ik bleef alleen achter met mijn vader.
Op 8 maart 1942 zagen we de Japanners de stad
binnentrekken op fietsen. Wij waren bang dat ze ons
huis binnen zouden komen, want ons nieuwe onderkomen lag vlak aan Lembangweg. Enkele maanden
later werd mijn vader geïnterneerd in het Stella
Maris-klooster in Bandoeng. Vlak voor zijn vertrek zei

Zus Leen, vader en Henk Anthonijsz, Bandoeng, 1938.

hij: ‘Ga jij maar naar onze goede vrienden, de familie
Kerkhoff.’ Bij hen was ik welkom qua onderdak. Ik
zocht klusjes in ruil voor eten. Voor een Chinese
bakker mocht ik brood bezorgen. Daarnaast hielp ik
vrouwen en kinderen naar het kamp verhuizen. Een
deel van het bezorgloon gaf ik aan de familie Kerkhoff voor de lieve opvang. Eens stond ik met mijn
broodmand bij de kampomheining toen een vrouw
mij om wat brood vroeg. Ik gaf haar wat broden en
die gooide ze meteen over de kampomheining.
We hoorden direct dat ze zeer welkom waren.
Als zestienjarige Indo werd ik niet geïnterneerd en
in het noorden van de stad trok ik met een groepje
vrienden op. Eén van hen vroeg mij om mee te doen
met het verzet tegen de Japanners, maar ik durfde
niet. Later zijn zij opgepakt en naar de Glodok-gevangenis gebracht. Ik mocht mijn vader nog tweemaal bezoeken. Zijn kamp werd opgeheven en hij
moest naar het 15e Bat(aljon infanterie) in Bandoeng.
Daarna hoorde ik niets meer van onze gezinsleden
gedurende de hele oorlog. Ik bleef alleen achter en
miste mijn vader natuurlijk enorm.’
Kamp Goenoeng Haloe
‘Op 14 januari 1945 moest ik me melden bij het
Japanse gezag in het politiebureau met mijn matras
in een bultzak. Vervolgens werd ik overgebracht naar
Goenoeng Haloe, 30 kilometer ten zuidwesten van
Bandoeng. De voorzitter van het plaatselijk IndoComité, de heer Suyderhoud, had dit werkkamp met
anderen opgezet om de belangen van jonge IndoEuropeanen te beschermen, zodat we niet alsnog
door de Japanners weggevoerd zouden worden. Op
deze verlaten theeplantage werden we aan het werk

gezet door Indo-Europeanen onder leiding van één
Japanse supervisor, die Ema heette. Er was elke ochtend appèl waarbij we werden geteld. Als een van
de jongsten en tengersten kreeg ik lichte werkzaamheden als corvee; citroengras plukken en een tuin
bewerken. We hadden geen honger en hoewel het
kamp open was, werd de omgeving streng bewaakt.
Vluchten naar de kampongs in de bergen had geen
zin, want kampongbewoners of Japanners stuurden
je terug en dan kreeg je klappen. Eén jongen is ooit
ontsnapt uit Goenoeng Haloe. Na de oorlog hoorde
ik dat hij was opgepakt in Bandoeng en direct naar
de Glodok-gevangenis was gebracht, waar hij het
ongelofelijk zwaar heeft gehad. Hij zei toen: ‘Was ik
maar bij jullie in Goenoeng Haloe gebleven.’
Tijdens een voetbalwedstrijdje in het kamp brak ik
mijn pols en van de heer Suyderhoud moest ik alleen
reizen naar het ziekenhuis in Bandoeng. Ik ben naar
een tante in de stad gelift en kon de volgende dag
in het ziekenhuis terecht. De arts heeft mijn pols
gezet en ik moest twee weken rusten. In de stad
hoorde ik dat de geallieerden aan het winnen waren.
Van de heer Suyderhoud moest ik echter terug naar
het kamp. Hij zei: ‘Meld je morgenochtend bij de
gaarkeuken en zeg in het kamp niets over de Japanse verliezen, omdat het misschien maar geruchten
zijn!’ Natuurlijk heb ik mijn slapie wel meteen ingelicht bij terugkeer.’
Verdwenen
‘Enkele dagen later kwam een Indonesische politieagent ons vertellen dat de oorlog voorbij was. Hij
droeg ons op om rustig in het kamp te blijven, zodat
we daar voedsel en medische zorg konden krijgen
en beschermd zouden zijn tegen vrijheidsstrijders.
Maar dat konden wij niet opbrengen. Na een paar
dagen zeiden wij: ‘Barst maar, we gaan naar huis!’
We wilden niet meer wachten op een volgende
opdracht. Met een aantal kampgenoten liftte ik naar
familie in de stad. Bij de Rode Kruispost kreeg ik
een bewijs dat ik in het kamp had gezeten en had
daarmee recht op een voedselpakket. Bij deze post
hingen namenlijsten van de doden en overlevenden in de kampen. Ik hoorde iemand in de menigte
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Frida en Henk Anthonijsz trouwfoto

In 1954 kregen wij onze dochter Desirée.

Jakarta 1952.

zeggen: ‘Anthonijsz is overleden!’ Mijn vader bleek
vanuit het 15e Bat ernstig ziek te zijn overgebracht
naar het beruchte dodenkamp Ambarawa 7, waar hij
is gestorven.
Later kreeg ik een kampgenoot van vader aan de
telefoon die mij vertelde over mijn vaders laatste
dagen. Zijn broer, mijn oom Piet Anthonijsz, zat ook
in Ambarawa, maar is spoorloos verdwenen met zijn
hele gezin. Je blijft je altijd afvragen wat er met hen
is gebeurd. Mijn broer heeft als dwangarbeider aan
de Birma-spoorlijn gewerkt en kwam pas maanden
na de Japanse capitulatie terug.’
Bersiap
‘Op 29 augustus 1945 meldde ik me bij de Recovery
of Allied Prisoners of War and Internees (RAPWI).
Via het Rode Kruis in Bandoeng, dat door de RAPWI
werd geleid, kreeg ik een baan als schoonmaker
in Hotel Olcottpark. Dit hotel in het centrum was
in gebruik als opvanglocatie. Er verbleven veel exkrijgsgevangenen om aan te sterken. Zelden werd
er gesproken over wat ze hadden meegemaakt.
De nacht van 24 op 25 november 1945 vergeet ik
nooit. Ik kwam uit mijn werk bij mijn tante Anna thuis
aan de Jalan Alipin, een smalle weg tussen de Grote
Postweg en Kleine Lengkong. Mijn tante zei: ‘Het is
hier onveilig, de Indonesiërs roepen ‘Merdeka’ (vrijheid)!’ Mijn neef Willy was hulp gaan halen om ons
veilig hiervandaan te krijgen. Mijn neef Rob maakte
zich zorgen om zijn broer Willy en zou even op de
fiets gaan kijken waar hij bleef. Om zes uur ‘s avonds
hoorden we enkele schoten en renden naar buiten,
waar Rob naast zijn fiets op straat lag in zijn eigen
plas bloed. Met vier personen droegen wij zijn lijk
het huis binnen. Tante Anna zei: ‘Deuren en ramen
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sluiten!’ We barricadeerden de deur en verscholen
ons onder de eettafel uit angst voor eenzelfde lot.
Wij waren doodsbang en durfden zelfs het licht niet
aan te doen. Om middernacht hoorden wij geluiden
in de tuin. Er werd hard op de ramen en deuren
geklopt. Neef Willy had Japanse militairen bereid
gevonden om ons te evacueren. Het was vreemd dat
de vroegere vijand nu ineens je leven redde!’
Bescherming
‘De Japanners brachten eerst Rob’s lijk in een truck
naar het ziekenhuis en vervolgens reden ze ons naar
het Ursulinenklooster, waar vele gevluchte Indische
Nederlanders verbleven. De volgende ochtend
vond ik dat ik mijn nicht Lein, die een paar blokken
verderop woonde, moest inlichten dat haar broer
was vermoord. Ik liep door doodstille straten naar
haar toe. Mijn nicht vond het bericht vreselijk, maar
durfde niet met mij mee naar het Ursulinenklooster.
Ik ben wel teruggegaan, achteraf was dat niet nodig,
want de Japanners hadden het noordelijke stadsgebied toen al gezuiverd van vrijheidsstrijders. Het was
weer de voormalige vijand die ons beschermde. Ten
noorden van de spoorlijn was het veilig. De spoorlijn
was de demarcatielijn. Het zuiden van de stad was
bezet door de Indonesiërs. Vanaf december 1945
trokken de Japanners weg en werd onze bescherming overgenomen door Brits-Indische Gurkha’s.’
Onder de wapenen
‘Met een paar Indische vrienden meldde ik me op
18 april 1946 bij het KNIL voor militaire dienst. Bij
de luchtmacht kregen we een stoomcursus en een
diploma als radiotelegrafist. Onze standplaatsen
werden achtereenvolgens het Andir-vliegveld bij

Mijn ouders: Marie Anthonijsz-von Grumbkow

Mijn vaders graf op het Ereveld Ambarawa.

en Eduard Anthonijsz.

Bandoeng, Palembang, Tandjong Priok en Makassar.
Onze opleiders gaven ons meteen geweren mee.
We moesten ons wapen overal bij ons dragen ter
bescherming tegen vrijheidsstrijders, zelfs als je naar
de bioscoop ging. Alle berichten die je seinde waren
gecodeerd, dus je kende de inhoud ervan niet. Ik
was KNIL-soldaat 2e klas en wilde geen beroepsmilitair worden. Toen ik mijn diensttijd had volbracht in
1948, verliet ik het KNIL.’
De overtocht
‘In 1951 leerde ik via een vriend mijn vrouw Frida
kennen tijdens een dubbeldate naar de bioscoop.
We trouwden in 1952 in Jakarta en in 1954 kregen
wij onze dochter. Na diverse cursussen en banen
in boekhouden werd ik assistent-accountant bij het
accountantskantoor Frese & Hogeweg in Jakarta. Op
20 november 1957 kreeg ik bericht van het ministerie
van Justitie dat ik vóór 8 februari Indonesië moest
verlaten. Vanwege mijn werk wilde ik geen steekpenningen geven om de verplichte permanente verblijfsvergunning te bemachtigen, noch mijn Nederlandse
paspoort inleveren. Mijn werkgever spande zich
enorm in, omdat ze mij op hun kantoor in Amsterdam konden gebruiken. Zij betaalden de overtocht
voor mij en mijn gezin. Op 31 januari 1958 zijn we in
Nederland aangekomen, maar mijn vrouw wilde niet
in Amsterdam wonen. Na een kort verblijf in een opvangcentrum en bij familie kwamen we in Eindhoven
terecht, waar ik hetzelfde werk kon vinden en we nu
nog wonen.’
Hoe konden ze zo wreed zijn?
‘Het is voor mij een groot verdriet dat ik mijn beide ouders al op zo’n jonge leeftijd moest missen
en alleen nog enkele foto’s van hen heb. Na mijn
pensioen werd ik penningmeester bij de Indische
Pensioenbond en de Vereniging van oud-KNIL-militairen Madjoe. Ik vond het prettig om familie en

vrienden te helpen met hun belastingformulieren en
met het pensioen aanvragen. Frida en ik bezoeken
nog steeds de maandelijkse Madjoe-bijeenkomsten.
In 2007 las ik in het Pelita-blad over de ‘Verwerkingsreizen naar Japan’ voor oorlogsgetroffenen uit het
voormalige Nederlands-Indië. Ik gaf me op en mocht
in 2011 op mijn vijfentachtigste mee. We bezochten
vele herdenkingsplaatsen en monumenten voor de
dwangarbeiders bij de Japanse dwangarbeiderskampen. We legden ook bloemen in Nagasaki en waren
zeer onder de indruk van het Atoombom Museum.
En we hielden lezingen aan de universiteit in Tokyo.
Ik kon de jeugd vertellen over mijn ervaringen tijdens
de Japanse bezetting, dat mijn vader is gestorven in
Ambarawa 7 en dat ik zelf ook in een Japans kamp
gevangen heb gezeten. Maar dat na de oorlog,
tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd
Japanse militairen mijn leven hebben gered. Ik was
zeer onder de indruk van de natuur, de Japanse beleefdheid en discipline. Als je daar bent en ziet hoe
respectvol men nu is, dan begrijp je werkelijk niet
hoe ze zo wreed konden zijn in de oorlog,’
Interview: Ellen Lock
Henk Anthonijsz, Eindhoven 2017.

TEN TOON
& TE DOEN
Schoolplaat ‘het station’ van Frits van Bemmel

Lezing: De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd op Bali
Locatie: Museum Bronbeek
Zondag 5 november 2017, 14.00 uur.
Op zondagmiddag 5 november 2017 om 14.00
uur brengt journaliste Anne-Lot Hoek vanuit haar
lopende onderzoek verschillende perspectieven op
de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog op het
eiland Bali naar voren.
Wat bepaalde de positie in de strijd van een Nederlandse bestuursambtenaar, een koloniale soldaat of
een Balinese vrijheidsstrijder? Was dat de kleur van
het uniform dat ze droegen of was de motivatie van
waaruit ze de wapens oppakten belangrijker? En hoe
verhielden die verschillende opvattingen zich ten
opzichte van elkaar?
De lezing wordt georganiseerd door Museum Bronbeek i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem. De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 15,-. Inschrijving
is noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl

Foto: Anne-Lot Hoek

Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB
Arnhem, e-mail: loket.bronbeek@mindef.nl,
www.bronbeek.nl, tel: 026-3763555.

Op 10 augustus 2017 was het precies 150 jaar
geleden dat op Java de eerste trein in Indonesië
reed tussen Semarang en Tangoeng. Het
Spoorwegmuseum blikt met de tentoonstelling
‘Sporen van Smaragd, per trein door NederlandsIndië’ terug op de begintijd van de spoorwegen
in de archipel waar Nederlandse ingenieurs en
architecten een belangrijke rol speelden.

Voor het eerst toont het Spoorwegmuseum zijn unieke collectie foto’s, documenten en objecten uit deze
koloniale periode. Het verhaal wordt verteld vanuit
het perspectief van verschillende betrokkenen, zoals
een spoorwegmedewerker, ingenieur, reizigster,
architect en een onafhankelijkheidsstrijder. Een groot
deel van het huidige spoor in Indonesië is tot 1942
aangelegd, beheerd en geëxploiteerd door Nederlandse spoorwegmaatschappijen.
Er zijn tekeningen te zien van Jan Mobach, die zijn
oorlogs- en Bersiapverhaal vertelt in deze editie van
Aanspraak.
Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16
3581 XW Utrecht, e-mail: info@spoorwegmuseum.nl
www.spoorwegmuseum.nl, tel: 030-2306262.

Francisca bracht als echtgenote van een volksvijand
acht jaar door in een strafkamp.’ Naast het verleden
komt ook het hedendaags verzet tegen de Russische
regering aan bod. Die probeert deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis te verdoezelen.

Van 30 juni tot en met 12 november 2017 exposeert het Verzetsmuseum ‘De Goelag, terreur en
willekeur in de Sovjet-Unie’, over het onbekende
en schokkende verhaal van de strafkampen in
de Sovjet-Unie. Aan de tentoonstelling werkten
Ruslandkenners Jelle Brandt Corstius, Alexander
Münninghoff en Nanci Adler mee.

Miljoenen Russen, duizenden Nederlanders
In de Goelagkampen stierven bijna drie miljoen
gevangenen door honger, ziektes en executies.
Vrijwel onbekend is dat er ook duizenden Nederlandse slachtoffers waren: Nederlanders die hadden
gevochten in Duitse dienst en in Rusland krijgsgevangen waren gemaakt, maar ook idealistische
communisten die vóór de oorlog naar Rusland waren
getrokken om mee te werken aan de rode droom
maar die, zoals vele Russen, uit de gratie vielen. Al
onder de tsaren was verbanning naar strafkampen in
Siberië een gebruikelijke straf. Onder Stalin werden
miljoenen Russen vrijwel zonder reden opgepakt en
werkten er onder onmenselijke omstandigheden. Na
de dood van Stalin in 1953 werd het Goelag-systeem
langzaam ontbonden.

Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam, e-mail: info@verzetsmuseum.org
www.verzetsmuseum.org, tel: 020-6202535.

Terugblik op de
‘Jappentijd’ met schilderijen van Trees Ruijs
Expositie: Museon Den Haag
Tot en met 29 oktober 2017.
Met haar kleurrijke expressieve serie ‘Terugblik op
de Jappentijd’, legde Trees Ruijs (1925-2016) onder
meer haar persoonlijke ervaringen vast als kind in
de interneringskampen Karangpanas en Lampersari.
Haar vader werd tewerkgesteld aan de Birma-Siamspoorweg. Bij de schilderijen zijn enkele vitrines
ingericht met voorwerpen uit de collectie Nederlanders in Japanse interneringskampen.
Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
e-mail: info@museon.nl, www.museon.nl
tel: 070-3381338.

Het verhaal van Nederlandse Goelagslachtoffers
In Nederland werd de ‘Goelag’ in de jaren ’70
bekend door het boek ‘De Goelag Archipel’ van
Alexander Solzjenitsyn. Maar de Nederlandse Goelagslachtoffers bleven onbekend. Liesbeth van der
Horst, directeur van het Verzetsmuseum: ‘Zo is het
verhaal van Dirk Schermerhorn, die in 1924 vol enthousiasme naar de Sovjet-Unie ging en daar de leiding kreeg over de aanleg van de metro in Moskou,
erg aangrijpend. Stalin eiste dat de metro in een
onhaalbare recordtijd zou worden voltooid. Schermerhorn waarschuwde voor grote technische fouten
en viel in ongenade. Hij werd in 1936 gevangen gezet en ruim een jaar later geëxecuteerd. Zijn vrouw
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Vraag
antwoord
Kan iemand anders mijn zaken regelen voor
mijn uitkering als oorlogsgetroffene?
Dat kan als u die persoon daarvoor machtigt. Er is
een schriftelijke machtiging nodig, behalve wanneer
u juridisch wordt bijgestaan door een advocaat. Bij
een machtiging blijft u zelf verantwoordelijk voor
wat uw gemachtigde doet of nalaat. Als u niet meer
wilsbekwaam zou zijn, is voor al uw financiële zaken
een officiële volmacht nodig, of moet een bewindvoerder of curator zijn aangesteld.
Een machtiging moet de naam, het adres, het telefoonnummer en de handtekening van de gemachtigde bevatten en voorzien zijn van de datum, plaats
en uw handtekening. Ook moet u omschrijven waarvoor u deze persoon machtigt. Stuur uw machtiging
naar het correspondentieadres van de SVB, afdeling
V&O (zie de achterkant van dit blad).
Toen mijn vader naar het verpleeghuis verhuisde
werd een aantal voorzieningen ingetrokken, waaronder de vergoeding voor huishoudelijke hulp.
Er werd aangenomen dat hij daar geen kosten meer
voor zou maken. Nu betaalt hij iedere maand apart
wasserijkosten. Kan dat worden vergoed?
Bij opname in een instelling op grond van de Wet
langdurige zorg (Wlz) wordt de voorziening voor
huishoudelijke hulp inderdaad ingetrokken, omdat
moet worden aangenomen dat daarvoor geen kosten meer worden gemaakt. In een Wlz-instelling in
Nederland kunnen er wel aparte kosten zijn voor het
laten doen van de was. Voor deze wasserijkosten kan
op verzoek een half dagdeel huishoudelijke hulp per
week worden toegekend.
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Overigens worden bij opname in een Wlz-instelling
ook voorzieningen om sociale contacten te onderhouden ingetrokken, omdat wordt aangenomen dat
daarvoor geen kosten meer worden gemaakt. Als
iemand er toch nog geregeld op uit gaat en kosten
maakt om sociale contacten te onderhouden kan op
verzoek nog wel een bijdrage worden toegekend.
Ik zie dat er op uw website ook Engelstalige
brochures beschikbaar zijn. Zijn uw brieven en
beschikkingen ook in vertaling beschikbaar?
Met name in het buitenland komt het voor dat
nabestaanden of kinderen van onze cliënten verzoeken om een vertaling van een brief, formulier
of beschikking. Wij zorgen dan voor een vertaling in
het Engels. Voor standaardbrieven en formulieren
zijn vertalingen meestal direct beschikbaar. Voor
overige persoonlijke correspondentie zijn afzonderlijke vertalingen nodig. Aan een vertaling van een
beschikking kunnen geen rechten worden ontleend.
Juridisch gezien blijft de Nederlandse tekst geldig.
Een nieuwe huisbankier
De Sociale Verzekeringsbank stapt eind oktober
2017 over van de ING naar de Rabobank als huisbankier voor betalingen in Nederland en de meeste
landen in Europa (het zogenaamde SEPA-gebied).
Dit heeft voor u als ontvanger van een uitkering,
pensioen of voorzieningen geen gevolgen.
Voor betalingen buiten Europa en de Europese
landen buiten het SEPA-gebied blijft Citibank
de huisbankier.
Door de overstap naar de Rabobank gelden voor
terugstortingen van teveel uitgekeerde bedragen
naar de Sociale Verzekeringsbank met ingang van
november nieuwe rekeningnummers waarover
wij betrokkenen tijdig zullen informeren.
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Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 november 2017 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Horizontaal 1 vulkanisch gesteente 6 neem mij niet kwalijk 11 priester
12 inhoudsmaat 14 dicht 15 klein kind 16 mannequin 20 persoonlijk
voornaamwoord 21 zitbad 22 geharrewar 24 insectenetend zoogdier
25 broer van vader of moeder 27 luchtig weefsel 28 vleesgerecht
33 verfsoort 34 eetgelegenheid voor studenten 36 vreemde munt
37 feestkleding 38 getemd 39 Griekse y 41 houtsoort 44 beheerder
van een landgoed 48 varken 49 lichaamsdeel 50 landsgewoonte
51 aaneenschakeling 54 uit de weg gaan voor 57 schuifbak 59 met een
bel rinkelen 61 ondersteek 62 grond bij een boerderij 64 pose 65 zot
66 nabootser 67 onbehaaglijk gevoel.

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).

Verticaal 1 slaan 2 zeevogel 3 muzieknoot 4 zwaar metaal 5 stemming
7 Griekse godheid 8 debet (afk.) 9 vrouwtjesschaap 10 huid om de nek
12 tweewielig voertuig 13 vastomlijnd geloofsartikel 16 graatloze vis
17 meer dan wenselijk 18 lidwoord 19 door het lot beslissen 21 van
grote betekenis 23 gehoorzamen 26 vormgever 29 met een bezem
schoonmaken 30 precies 31 slecht excuus 32 samenhangend geheel
van woorden 33 schrijfbordje 35 niet uit 40 zure appel 42 hard werken
43 winterse neerslag geven 45 hemelbrood 46 vat met hengsel 47 wat
ontbreekt 52 deel van een trap 53 kippenproduct 55 dun van lucht
56 zangwijsje 58 grote papegaai 60 Engelse graanjenever 61 stap
63 zangnoot 65 op dit ogenblik.

Prijswinnaars juni-puzzel 2017:
De juiste oplossing was: ‘Rijsttafel’.
De winnaars van de juni-puzzel
2017 zijn: mw. O.G. Lenis-Van
Roosmalen, Etobicoke, Canada
(1e prijs); mw. R. de Vlugt, Victor
Harbor, Australië (2e prijs), dhr.
A. Katan, Wemeldinge (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, tel: 071 - 535 68 88

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

tel: +1-415-291-2033, e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl
website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl

Israël
Nederlandse Ambassade

Canada

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

Consulate General of the Netherlands

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

War Victims Department (WUV)

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

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

tel: +972 3754 0777, e-mail: TEL-VenO@minbuza.nl

tel: +1 416 595 2408, e-mail: tor-wuv@minbuza.nl

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl

www.netherlandsworldwide.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, e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

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

www.netherlandsworldwide.nl

website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van

Redactieadres

Foto’s Anne-Lot Hoek, familiealbum

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak

Henk Anthonijsz, familiealbum Wyneke

en Uitkeringsraad.

Postbus 9575, 2300 RB Leiden

de Geus-Everse Ina Kalkman, Ellen Lock,

tel: 071 - 535 68 88

familiealbum en tekeningen Jan Mobach,

e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Museum Bronbeek, NIOD-archief: teke-

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)
verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers

aanspraak@pur.nl
website: www.svb.nl/wvo

en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen

www.pur.nl

kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe
klanten worden beoordeeld door de

Oplage 28.000 exemplaren

Coverfoto Wyneke Everse met haar
moeder in Bindjai, Sumatra 1940.
Vormgeving Irene de Bruijn, Ellen Lock
ISSN (Koninklijke Bibliotheek) 2214-160X

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

ningen van Jan Mobach.

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
CD verkrijgbaar.
English translations of selected articles
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