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Mag ik u even
aanspreken?
In dit Jaar van het Verzet is steeds weer de vraag:
wie waren die verzetsdeelnemers? Wat zijn hun
motieven geweest en wat waren de werkelijke
bijdragen aan vrede en vrijheid? En wie waren
de moedige mensen die kleine verzetsbijdragen
leverden of op een heldhaftige wijze anderen
hielpen in het kamp?
Er waren indrukwekkende verzetsmensen die,
terecht, held zijn genoemd. Zij genieten alom bekendheid en worden vaak als rolmodel gebruikt
in voordrachten en educatieprogramma’s. Denk
bijvoorbeeld aan de zogenoemde ‘financier van
het verzet’, de Amsterdamse Walraven van Hall
en aan ‘het meisje met het rode haar’, Hannie
Schaft of de Nederlands-Indische kapitein Willem
Adam Meelhuysen, leider van een verzetsgroep
in Soerabaja, die in 1942 zelfmoord pleegde in
de Werfstraatgevangenis ter bescherming van
zijn leden.
Maar er zijn ook vele, minder bekende helden
geweest. Ik spreek liever over ‘moedige mensen’
omdat er daarvan toen zoveel méér waren en
ook zijn in deze tijd. Mensen die stilzwijgend,
uit plichtsbesef of vanzelfsprekendheid en veelal voor anderen onzichtbaar, moedig gedrag
tonen. Bijvoorbeeld de vrouw waarover begin dit
jaar een biografie verscheen: Ru Paré. Ze staat
voor het vergeten vrouwelijk verzet. Ze was een
gevierd kunstenares, die de levens van 52 Joodse
kinderen wist te redden. Ru Paré besloot haar

krachten te wijden aan de meest kwetsbaren in
de samenleving. Ze bouwde een onderduiknetwerk, verspreid over het land en zweeg daarover
tot haar dood. Zij was niet uit op dank en roem.
De tien nog levende door haar geredde kinderen
hebben postuum bekendheid gegeven aan deze
icoon van het verzet, ‘een engel in de oorlog’
zoals ze werd beleefd.
Wat ook vaak onderbelicht is gebleven, is de
moed van de mensen die onderduik boden én
de velen die zorgden voor eten of bonnen voor
onderduikers. Dat zijn de kleinere hand- en
spandiensten, die van groot belang waren voor
het mentaal en fysiek overleven van velen. Dat
geldt ook voor de mensen die in de kampen
de morele kracht hadden te ‘overleven’ en nog
sterker, anderen tot steun te zijn, zoals ook blijkt
uit de interviews hierna. Deze vormen van moedig gedrag staan in schril contrast met lafheid en
verraad van medeburgers, die als collaborateurs
heulden met de bezetter uit eigenbelang. De
vele vormen van moed én de minder bekende
moedige mensen verdienen meer aandacht. Zij
geven ons het vertrouwen dat er altijd moedige
mensen zijn geweest en zullen blijven.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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‘In die brieven
zag ik alles.
Ja, kampslachtoffers. Maar ik
trof er vooral
trotse overlevers aan.’
Geert Mak, 1954.

De Indische brieven
spraken boekdelen
Geert Mak, spreker bij de Indië-Herdenking 2018.
Op 15 augustus 2018 hield schrijver Geert Mak de Indië-Herdenkingslezing in Den Haag. Precies dertig jaar geleden werd in Den Haag het
Indisch Monument met de tekst ‘De geest overwint’ onthuld voor alle
oorlogsgetroffenen in Azië. In zijn boek ‘De eeuw van mijn vader’
vertelt hij over zijn familie in Nederland, Sumatra en Birma tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het zijn helder uiteengezette verhalen die
voor velen herkenbaar zijn en bijzonder goed de tijdgeest weergeven.
Voor dit interview spraken we met hem over dit boek en de
herdenkingslezing.
Hoe kwam u op het idee voor het schrijven van ‘De eeuw van mijn
vader’?
Geert Mak vertelt: ‘Ik wilde in de eerste plaats een geschiedenis van
Nederland en de koloniën schrijven, met een doorsnee familie als voorbeeld. Mijn eigen familie bleek daarvoor uitermate geschikt. Er bleken
nog prachtig gedetailleerde familiebrieven uit Indië te zijn, samen met
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Onderweg op Sumatra, mijn vader
Catrinus Mak, rond 1935.

de aantekeningen van mijn vader tijdens de dwangarbeid aan de Birmaspoorweg spraken die boekdelen over de tijdgeest. Ik had bovendien het geluk
dat mijn broers en zussen het konden navertellen,
dat ze stuk voor stuk zelf een goede pen hadden en
dat hun brieven bewaard zijn gebleven. Mijn moeder
wilde die brieven ooit bijna weggooien. Via vele gesprekken en archiefonderzoek kon ik hun individuele
geschiedenissen ontrafelen en in een breed historisch perspectief plaatsen. Dat resulteerde in het
boek ‘De eeuw van mijn vader’ in 1999. Een mooie
bijkomstigheid was dat ik hierdoor ook nader tot
mijn familie ben gekomen.’
U bent van ná de oorlog, voelde u zich geen
buitenstaander in het gezin?
‘Nee, want mijn komst was zeer gewenst. Op 4 december 1946 werd ik geboren in Vlaardingen in een
gezin dat verder bestond uit overlevenden van de
jappenkampen. Dat heeft als nadeel dat je er soms
niet helemaal bij hoort, omdat je niet in het kamp
hebt gezeten. Voor mij als schrijver had het juist als
voordeel dat ik daardoor met een zekere afstand
naar hen kon kijken. Voor mij viel dit alles pas later
in mijn leven op zijn plek. Ik ben dankbaar dat ik in
een gezin met zo’n oorlogsverleden en toch ook
zo’n rijke geschiedenis ben opgegroeid. Ik heb veel
geleerd van mijn broers en zussen: overleven is met
de dag leven. Ruimdenkendheid, vindingrijkheid en
vrijheid zijn belangrijk.’
Wilde u als kind al schrijver worden?
‘Ik was dol op kranten doorbladeren. Op mijn achtste wilde ik al het liefst journalist worden, maar ik
dacht dat ik daar dan heel oud voor moest zijn. Dat
bleek mee te vallen, hoewel ik pas na mijn vijftigste

Het gezin Mak, Indië 1938.

mijn meeste boeken ben gaan schrijven. Ik ben een
laatbloeier, maar als ik niet eerst had geploeterd als
dagbladjournalist en was bijgeschaafd door eindredacteuren, had ik werken als ‘De eeuw van mijn
vader’ en ‘In Europa’ nooit kunnen schrijven.’
Waarom ging uw vader vlak voor de Tweede
Wereldoorlog naar Indië?
‘Mijn vader, Catrinus Mak, was een gereformeerde
dominee in Brielle en in het naburige dorp Tinte.
Mijn moeder, Geertje van der Molen, had voordat zij
getrouwd was technische natuurkunde gestudeerd
in Delft. Vanwege haar verloving brak ze haar studie
af, trouwde mijn vader in 1924 en werd huisvrouw en
moeder van zes kinderen. In die tijd was er in de gereformeerde kerk een twistpunt: ‘Sprak de slang wel
of niet?’ Mijn vader koos voor het letterlijke verhaal
uit de Bijbel, maar verloor daardoor vele vrienden
die dachten dat de sprekende slang symbolisch was
bedoeld. Hij ontsnapte, denk ik nu, aan al die ellende door in 1928 in te gaan op een beroep van de
gereformeerde kerk van Medan. Zo groeide het hele
gezin op in Indië. Na hun tweede verlof, in februari
1940, lieten mijn ouders hun twee oudste kinderen,
Cas en Anna, achter bij een pleeggezin in Holland.
Zelfs mijn oom Koos, een zeilmaker, waarschuwde
mijn vader nog enkele maanden voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog: “Het zijn roerige tijden, zou je die twee wel achterlaten in Holland?”’
Waarom ging uw vader vrijwillig mee als legerpredikant naar de Birmaspoorweg?
‘Nadat het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
op 8 maart 1942 capituleerde en de KNIL-soldaten in krijgsgevangenschap verkeerden, koos mijn
vader ervoor om als legerpredikant vrijwillig met
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Kamp Si Rengo Rengo, augustus 1945.

Het gezin Mak, Medan, maart 1946.

de KNIL-troepen mee te gaan naar Birma. Hij beschouwde dit als zijn plicht. In zijn brieven en zijn latere herinneringen schreef hij dat hij het gevoel had
dat hij juist op de wereld was gezet voor dit moeilijke
werk in deze gevaarlijke tijd. Samen met pastoor
Ezechiël Vergeest verzorgde hij in verschillende kampen beurtelings op zondagen de kerkdiensten in het
Engels en het Nederlands voor zo’n vijfhonderd
krijgsgevangenen. Zij kregen door dit geestelijk
werk in barre tijden een hechte vriendschap. Mijn
vader bewonderde de veelzijdige pastoor Vergeest,
die zelfs in het kamp een gitaar bouwde voor een
medegevangene. Ze hielden in hun kampnotities
zoveel mogelijk bij wie waaraan gestorven was, waar
werd begraven en wanneer. Samen zorgden zij voor
de Hollanders, maar vaak ook voor de Aussies en de
Britten. Ze begroeven de doden, bezochten de zieken ongeacht rang of stand en probeerden de spirit
hoog te houden. Mijn ouders hoorden jarenlang
niets van elkaar. Wel kreeg mijn vader in de Birmese
rimboe, via via, in 1944 het bericht dat mijn zus Anna
zich in dat brave Zeist had verloofd.’

Gjalt sprak daar later nooit veel over. In het voorjaar
van 1945 moesten alle vrouwen en kinderen vertrekken naar het hoger gelegen kamp Aek Pamienke.
Deze voormalige rubberplantage lag in het oerwoud,
het was er heet en overbevolkt met weinig schoon
drinkwater en veel besmettelijke ziekten. Voor mijn
ouders had het einde van de oorlog geen maand
later moeten komen, anders had ik hier waarschijnlijk
niet gezeten.’

In welke kampen werd uw moeder gevangen
gehouden op Sumatra?
‘Mijn moeder moest met haar drie kinderen naar het
vrouwenkamp Poelau Brayan op Sumatra, op zes
kilometer van Medan. Ze raakte daar op den duur
verzwakt door ondervoeding en ernstige tuberculose. Eigenlijk moest mijn zus Tineke in het kamp meer
voor mijn moeder zorgen dan andersom. Mijn broer
Hans herinnert zich met name de vrijheid om als
kleine jongen door het kamp te rennen, tijdens mijn
moeders langdurige ziekenhuisopname.
In december 1944 moesten alle jongens van tien jaar
en ouder naar het mannenkamp Si Rengo Rengo.
Inmiddels was mijn broer Gjalt twaalf jaar en werd
dus van mijn moeder gescheiden. Dit moet voor hen
beiden verschrikkelijk zijn geweest. Mijn zus Tineke
beschrijft mijn moeder als heel stil in die dagen.
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Wanneer zagen uw ouders elkaar weer
na de oorlog?
‘Het duurde nog ruim een half jaar na de Japanse
capitulatie op 15 augustus 1945 voordat ze elkaar
terugzagen. Mijn moeder werd pas op 24 augustus
1945 in het afgelegen kamp Aek Pamienke bevrijd.
Daar kregen de vrouwen van de Hollandse kampleidsters meteen te horen dat ze in het kamp
moesten blijven om beschermd te worden tegen de
Indonesische vrijheidsstrijders. Onder bescherming
van de Brits-Indische Gurkha’s ging ze later met
haar kinderen terug naar Medan. Vader werd op
18 augustus 1945 aan de Birmaspoorweg bevrijd. Voor
de Nederlandse ex-krijgsgevangenen waren er geen
transporten en ze mochten van de Engelse bevrijders pas na een jaar naar Java terugkeren. Toen mijn
vader hoorde dat mijn moeder naar Nederland zou
terugvaren, kon hij zijn geduld niet langer bewaren
en is hij eind februari 1946 met een Britse bommenwerper naar Medan gevlogen. In die dagen moet ik
zijn verwekt. Mijn komst werd met grote blijdschap
ontvangen. Mijn vader reisde als legerpredikant met
zijn oorlogsdagboekje alle opvangkampen langs
om de nabestaanden op de hoogte te stellen en
geestelijk bij te staan. Mijn moeder is met haar drie
kinderen per schip in maart 1946 naar Nederland
teruggegaan. Aan boord kreeg mijn broer Hans een
ernstige nierontsteking en hij heeft in Nederland
eindeloos in het ziekenhuis gelegen. Vanwege de
ziekte van Hans en omdat mijn moeder zwanger was

Een Japanse voorgedrukte brief, met twee regels
van mijn vader.

Mijn vader Catrinus Mak, getekend door een
kampgenoot aan de Birma-Spoorweg.

van mij, kon mijn vader snel verlof krijgen. Hij wist op
een KLM-vlucht van Batavia naar Schiphol terecht te
komen en is nooit meer teruggegaan.’
Heeft u gemerkt dat de oorlog uw ouders
niet losliet?
‘Ja, na de oorlog heeft mijn vader nog allerlei weduwen en nabestaanden persoonlijk aangeschreven om
hen te infomeren waar hun echtgenoten of vaders
waren begraven en waaraan ze waren gestorven.
In de koffer vond ik een heel stel dankbetuigingen
van de nabestaanden voor zijn informatie. In 1947
verhuisden mijn ouders naar Hardegarijp in Friesland, waar mijn vader ziekenhuis- en evangelisatiepredikant werd. In 1949 ontving hij de Verzetsster
Oost-Azië 1942-1945, hij droeg dat lintje altijd met
een soort bescheiden trots. In 1983 overleed hij in
het bijzijn van mijn moeder in een bejaardenflat in
Drachten. Jarenlang stond daar in de vensterbank
een plant in het aluminium etenspannetje met alle
namen van de Birmese kampen erin gekerfd. Er was
ook een speelgoedbeer van mijn broer Hans, die
had alle vrouwenkampen overleefd.’
Wat is voor uw ouders een belangrijk moment
geweest in de oorlog?
‘Het meest cruciale moment voor mijn beide ouders
was, denk ik, het volgende voorval dat mijn moeder
later soms memoreerde. Direct na de Japanse inval
in Medan kwam er een dominee van de Indische

kerk op bezoek bij mijn ouders en mijn zus Tineke
zei: “Nu zijn we onze vrijheid kwijt!”, waarop hij
antwoordde: “En die hebben wij nooit gehad!”
Mijn ouders beseften op dat moment dat je vrijheid ineens kan wegvallen en dat je goed moet zijn
voor medemensen die in onvrijheid leven! Dát besef
heeft hen wel anders naar mensen doen kijken. Hun
verruimde blik zonder koloniale arrogantie stond
toen nog haaks op de nog streng verzuilde Nederlandse samenleving van vlak na de oorlog. Buitenshuis terug in Nederland was mijn vader nog steeds
de brave gereformeerde dominee, maar binnenshuis
was er voor ons meer vrijheid qua denken.’
Hebt u na dit onderzoek een ander beeld gekregen
van uw broers en zussen?
‘Ik heb een getekend portret van mijn vader uit 1943:
je ziet aan zijn ogen dat hij toen al heel veel had
gezien en meegemaakt. In de eerste brieven van na
de oorlog las ik van alles, maar niet zozeer slachtofferschap. Mijn broer Gjalt bijvoorbeeld schreef direct na
de bevrijding vanuit het jongenskamp Si Rengo Rengo
zeer volwassen brieven aan mijn moeder over wat hij
allemaal deed. We kijken nu terug, zo van allemachtig
wat hebben die het zwaar gehad in het kamp. Enerzijds is dat volkomen terecht, maar anderzijds zag ik in
al die brieven ook trotse en stevige mensen.
Op 15 augustus 2018 heb ik de toespraak bij de
Indië-Herdenking in Den Haag mogen houden. Daar
zei ik: “Mijn broers en zus waren vooral overlevers.
Ze hadden inderdaad honger, dood en verderf doorstaan, maar hun geest had overwonnen en dat had
ze taai en trots gemaakt: niets en niemand kon hen
nog wat maken. “Erger dan dood kan toch niet,” riep
mijn broer Gjalt en klauterde probleemloos in de
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U sprak bij de Indië-Herdenking over de invloed
van de oorlog op de naoorlogse generatie?
‘Onze generatie, die na de oorlog is geboren, bestond uit typische vredes- en welvaartskinderen. De
meesten van ons waren en zijn allesbehalve slachtoffers, en toch zat de oorlog elke dag bij ons aan
tafel. Vaak zwijgend, soms ook met duizend en één
verhalen, want er moest hoe dan ook orde komen in
die chaos van herinneringen. Alleen zo kon immers
het geschonden zelfbeeld weer worden hersteld, kon
de familie weer aaneen worden gesmeed. Die herinnerde oorlog - die oorlog aan de eettafel - heeft,
denk ik, de naoorlogse generatie veel meer bepaald
dan we ons realiseren. Wij waren er ondanks politieke verschillen van doordrongen hoe belangrijk vrede
is, én hoe broos. Dat gold ook voor veel diplomaten
en politici. Ze gooiden zich voluit op het Europese
vredesproject, ze wisten hoe het anders kon zijn, die
oorlogservaringen gaven hun telkens weer de moed
om over hun schaduw heen te springen. Het thema
was: ‘De geest overwint.’ Welnu, die geest overwon
zo, ook lang na de oorlog, telkens opnieuw.’
U zei dat er lange tijd geen plaats was voor het
Indische verhaal?
‘Ja, herinneringen bepalen in sterke mate onze
identiteit. Decennia lang kon het Indische verhaal
nauwelijks een plaats krijgen in het Nederlandse
zelfbeeld over de oorlog. “Oh ja, die mensen waren er ook nog, in de Japanse kampen. Sneu!” Dat
wegkijken had alles te maken met het Nederlandse
droombeeld van nationale ‘onschuld’ waarin we onze
koloniale geschiedenis niet goed konden plaatsen.
Maar voor de betrokkenen was het uitermate pijnlijk.
Het laat zien hoe wreed die eenzijdige benadering
van geschiedenis kan zijn, een geschiedenis zonder
vragen en discussie die in zijn simpelheid vaak maar
al te aantrekkelijk is voor bepaalde leiders en volksmenners. Als je slechts één verhaal uitlicht, tast je
niet alleen de werkelijkheid aan, maar ook iemands
menselijkheid. Dat geldt ook nu nog voor ons. Zeker
in deze roerige tijden.’
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Wat houdt u momenteel bezig?
‘Op dit moment werk ik aan het tweede deel van
‘In Europa’ over de periode van 2000 tot 2020.
Deels gebeurt dat samen met een team van de
VPRO dat bezig is met een documentaireserie over
hetzelfde onderwerp. Zij hebben het eerste deel
van ‘In Europa’ over de periode van 1900 tot 1999
ook samen met mij als verteller verfilmd.
In 1986 ben ik voor de VPRO-radio naar de Birmaspoorweg geweest. Het deed me veel om daar te
zijn. Ik had mijn vader nog zoveel meer willen vragen, want er ontbreken nog puzzelstukjes. Zo had
ik bijvoorbeeld graag zijn zakbijbeltje willen vinden,
want ik ben nog altijd benieuwd welke passages hij
minder bruikbaar vond, hij scheurde er steeds meer
blaadjes uit en deelde die rond. Via de plaatselijke
bevolking konden ze in het kamp in Birma wel aan
tabak komen, maar er was geen vloeipapier om sigaretten te draaien en daar was dit dunne bijbelpapier
uiterst geschikt voor.
De oude Birma-lijn loopt nu alleen nog tot het
plaatsje Nam Tok. De rest is weg, maar je ziet overal
in de jungle nog wel uitgravingen en andere restanten. Het is ongelofelijk om te zien dat dit lange
traject door de Japanse dwangarbeid in zo’n korte
tijd met de hand is gerealiseerd, dwars door de wildernis. Mijn vader schrijft in zijn oorlogsdagboek dat
hij op een muur bij een rond Chinees graf zit. Ik ben
ook op die begraafplaats geweest. Zo liep ik toch
even in zijn voetsporen.’
Interview: Ellen Lock
Geert Mak, 2018.
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hoogste boom. En hij had lak aan iedere autoriteit.”
Ook mijn zus Tineke had geen respect meer voor
volwassenen die elkaar en kinderen hadden bestolen
in het kamp. In die sfeer ben ik opgegroeid, niet altijd gemakkelijk, maar ik ben er zielsdankbaar voor.’

Nieuw beleid
1%-grens voor nieuwe
vaststelling van uitkering
of pensioen afgeschaft
Voorheen werd een aanvraag voor een nieuwe
vaststelling van uw uitkering of pensioen alleen
toegekend als het verschil in uw voordeel meer
bedroeg dan 1% van de grondslag waarmee
uw uitkering of pensioen wordt berekend. De
Pensioen- en Uitkeringsraad heeft besloten dat
de uitkering of het pensioen voortaan ook bij
een kleiner verschil dan 1% opnieuw kan worden
vastgesteld.
Wat betekent dit voor u?
Bij alle verzoeken om een nieuwe vaststelling van
een uitkering of pensioen zullen wij dit nieuwe beleid
direct toepassen. Het kan zinvol zijn om een nieuwe
vaststelling aan te vragen als uw inkomsten lager zijn
geworden of niet waardevast zijn. Wij maken dan een
nieuwe berekening op grond van de inkomsten die
u in de maand van de aanvraag ontvangt. Bij een
verzoek om een nieuwe vaststelling op grond van
bekende inkomstenbronnen wordt uw uitkering of
pensioen alleen opnieuw vastgesteld als dit voor
u financieel gunstiger is.
Als in het verleden een verzoek om een nieuwe
vaststelling van de uitkering of het buitengewoon
pensioen is afgewezen, omdat de grens van 1% niet
werd gehaald, kan het zinvol zijn opnieuw een
aanvraag voor een nieuwe vaststelling in te dienen.
Dit betekent overigens niet dat een nieuwe aanvraag
automatisch tot een nieuwe vaststelling zal leiden.
De situatie ten tijde van de nieuwe aanvraag kan
anders zijn dan bij de vorige aanvraag (bijvoorbeeld
door een koerswijziging voor inkomsten in buitenlandse valuta of andere inkomstenbronnen die
hoger zijn geworden).
Heeft u vragen over het bovenstaande, dan
raden wij u aan contact met ons op te nemen,
tel: 071-5356888, e-mail: info.wvo@svb.nl

Individueel moreel
rechtsherstel voor
geïnterneerden uit
Nederlands-Indië
De gemeente Den Haag heeft besloten tot individueel moreel rechtsherstel voor particuliere eigenaren van
Haagse panden die in de Tweede
Wereldoorlog geïnterneerd waren
in Nederlands-Indië.
Het zou kunnen dat zij een rekening
van de gemeente ontvingen voor nog
openstaande erfpachtcanon en straatbelasting. Het toenmalige college
en de toenmalige gemeenteraad
hebben weinig compassie getoond
met deze oorlogsslachtoffers en hun
nabestaanden. Het huidige college van
burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad van Den Haag hechten
eraan het handelen uit die tijd recht
te zetten en hebben besloten tot dit
moreel individueel rechtsherstel.
Oproep
Bent u een eigenaar of een nabestaande
van een eigenaar van vastgoed in Den
Haag die in de Tweede Wereldoorlog
in Nederlands-Indië verbleef? En heeft
u of een familielid na de oorlog van
de gemeente Den Haag een rekening
voor openstaande erfpachtcanon en
straatbelasting ontvangen? Dan komt u
mogelijk in aanmerking voor dit moreel
rechtsherstel.

Ga voor alle informatie naar
www.denhaag.nl/indischmoreelrechtsherstel
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Ben Urich met zijn vrouw Wil Urich-van den Hoek in het Oude Stadhuis te Den Haag, na het opspelden van het
Ereteken voor Orde en Vrede, 8 februari 2018.

Mijn laatste uur had bijna geslagen
Ben Urich was
dwangarbeider aan de
Birmaspoorweg.

Namens de omgekomen burgers in Azië legde Ben Urich op
4 mei 2018 de krans op De Dam bij de Nationale Dodenherdenking.
Op 8 februari 2018 kreeg deze oorlogsveteraan na 72 jaar een erkenning voor KNIL-veteranen van Pauline Krikke, burgemeester van Den
Haag. In het Oude Stadhuis in Den Haag overhandigde zij hem het
Mobilisatie-Oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede. Ook
zijn broers, Jacob en Louis, kregen postume onderscheidingen uitgereikt door de burgemeester. Reden voor ons om hem te interviewen.
Ik wilde graag leraar worden
Ben vertelt: ‘Ik ben geboren op 29 augustus 1922 in Kediri, een bergstadje
in Oost-Java. Ik had twee broers en drie zussen. We kregen een christelijke
opvoeding. Als kind wilde ik al graag leraar worden, maar direct na mijn
hbs-A moest ik op mijn achttiende in militaire dienst bij de infanterie van
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Ik diende in Magelang op
Midden-Java en mocht al na zes maanden terug naar Soerabaja om de
kweekschool te gaan volgen. Vlak voor de oorlog deed ik het laatste jaar
van deze driejarige studie. In december 1941, toen Nederland Japan de
oorlog verklaarde na de Japanse aanval op Pearl Harbor, woonde ik met
mijn ouders, broers en zussen in Soerabaja. Ik werd met mijn broers Japie
en Louis opgeroepen om tegen de Japanners te vechten. Ik zat bij de
luchtdoelartillerie en loste een paar schoten op Japanse bommenwerpers.
Na een verloren strijd capituleerde het KNIL op 8 maart 1942.’
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Mijn ‘wasserette’
‘We moesten onze uniformen afleggen en waren
weer burgers. De Japanners riepen alle ex-militairen
op zich te melden op het stadhuis, zogenaamd om
zich te laten registreren. We moesten echter op een
groot grasveld voor het stadhuis gaan staan, waar
we werden omsingeld en gevangengenomen door
gewapende Japanners. We werden ondergebracht
in houten barakken op het jaarmarktterrein. Daar
ben ik met een mand langs de twee barakken voor
de officieren gelopen en riep: “Wasserij, wasserij!”
Meteen kreeg ik al hun vuile was en inde het geld
voor hun schone was. Al gauw kon ik met vier man
personeel uitbreiden om mee te helpen met mijn
‘wasserette’. Alle vrouwen kwamen op het bezoekuur
in ons mannenkamp en namen geld en eten mee
voor hun jongens. Maar ik gáf mijn moeder juist geld
van mijn eigen handeltje, waar ze erg blij mee was.’
Saté
‘Als corvee moesten wij de branden blussen in de
haven van Soerabaja. Het verzet probeerde nog zoveel mogelijk materieel in de haven voor de Japanners onklaar te maken en had de olieopslagplaatsen
in brand gestoken. Mijn broer Japie zat weliswaar
bij de Marine, maar wij beiden werden met een
10-urige treinreis in veewagons naar Batavia gebracht. In de barakken daar werden we gecontroleerd door een Japanse wacht. Als de wacht werd
afgelost moesten wij ter begroeting “kere” zeggen,
maar ik riep met opzet “saté!”. Mijn celgenoten
moesten lachen. De Japanse wacht had me gehoord
en vroeg: “Wie heeft dit geroepen?” Niemand gaf
antwoord. Toen moesten we allemaal één voor één
“kere” roepen. Bij het horen van mijn stem zei de
wacht: “Deze is het!” Vervolgens hebben ze me met
acht man afgetuigd. Ze sloegen me met de kolf van
hun geweer. Gelukkig had ik niets gebroken. Bewusteloos brachten mijn vrienden me naar de ziekenbarak, waar ik drie dagen op bed heb gelegen.’
‘Mijn driedaagse cruise’
‘In 1942 werden we via Batavia naar Singapore gebracht in twee grote vrachtschepen. Ik wilde boven
op het dek blijven, maar daar werd je al snel vanaf
geslagen toen het schip nog aan wal lag. Zonder
ladder moest je in het scheepsruim springen. Ik
noem het altijd ‘mijn driedaagse cruise’. Eenmaal op

volle zee mocht je wel naar de latrines, maar je stond
ervoor in de rij met duizend man. Er waren vanaf de
scheepsrand twee planken naar buiten gebonden,
die dienden als toiletzitting. Als je niet oppaste, viel
je in het water en dan lieten ze je gewoon achter.
Tijdens de reis kregen we niets te eten. Er waren alleen drinkbakken met water op het dek. We kwamen
dus heel slap in Singapore aan. We liepen naar het
Changi-kamp, waar we werden ondergebracht in
oude gebouwen van het Engels leger. Er waren in dit
kamp prachtige tuinen met klapperbomen.
Opeengepakt in een overvolle trein reden we in vier
dagen van Changi naar Siam. Soms stopte de trein
onderweg en dan kreeg je een bakje soep of wat
pap. Het was erg heet in de trein, maar ik veroverde
de beste plaats bij de deuropening, waar nog wat
frisse lucht was. Het was lastig om de slaap te vatten
zo bovenop elkaar. Eenmaal bij het treinstation Ban
Pong aangekomen, moesten we als een haas naar
een vrachtauto rennen. We kregen daar trossen bananen toegeworpen, in elk geval iets te eten. In het
Ban Pong-kamp kwamen we in een stinkende, lege
koeienstal terecht. Ik werd er meteen door een teek
gebeten, maar kreeg gelukkig geen ziekte van Lyme.
Overal zaten wandluizen en muggen, die dol waren
op ons bloed. In Siam had je al niets meer bij je.
Ik had alleen mijn schoenen nog, de kleding die ik
droeg en een aluminium pan met een hengsel waar
je uit dronk, at en je behoeften in deed tijdens een
treinreis.’
Overplaatsing naar de Marine
‘Na twee dagen in de koeienkraal liepen we verder
bergopwaarts richting het noorden, dwars door de
jungle. We kwamen in een groot krijgsgevangenenkamp en daar ontmoette ik mijn broer Japie weer.
We gaven elkaar een enorme omhelzing. Ik wilde zo
graag bij hem blijven, dat ik om overplaatsing naar
zijn groep Marine-mannen vroeg aan mijn vroegere KNIL-kapitein. En dat mocht. Voortaan werkten
Japie en ik samen in een team van vijf man. Als
eerste moesten we bamboe kappen om de grond
vrij te maken. Daarna moest iedereen één kubieke
meter grond verplaatsen. Pas als je team vijf kubieke
meter grond had verzet, mocht het team naar het
kamp terugkeren. Elke dag moesten we om vijf uur
opstaan, op appèl staan en daarna lopen door het
oerwoud naar je werkplek. Als je geluk had mocht je
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grond verzetten, maar als je pech had moest je met
een pikhouweel in de rotsen hakken en vervolgens
de brokstukken wegdragen. We aten zelfs geroosterde slangen, ratten en muizen. Je at werkelijk
alles van de honger, ook vruchten en bladeren die
eetbaar waren. ’s Avonds kreeg je een lepel waterige rijstepap. Wij moesten zo’n ketel met soep ook
sjouwen voor de Japanners. Af en toe proefde je
daar stiekem wat van. Als je de kans had om erin te
plassen, dan deed je dat. Op het laatst werd ik erg
mager. Na maanden in de tropische jungle hadden
we nauwelijks nog kleding. We droegen alleen een
lendendoekje, een tjawat.’

V.l.n.r.: boven: Jacob, Louis, Truus. Midden: Bertha,
vader John, moeder Fien. Voor: Ben en Mieke Urich,

‘The number ones’
‘De Japanners noemden ons altijd ‘the number
ones’, omdat mijn team vaak als eerste klaar was.
Wij waren extra sterk omdat we onze spieren met
bamboestokken trainden en omdat we extra voedsel voor onszelf regelden. ’s Nachts probeerden we
voedsel te ruilen met de lokale bevolking. In ruil
voor een ring of vulpen van de officieren kochten
we tabak, koffie en suiker. Je moest dan door het
kampprikkeldraad heen om een snelstromende rivier
over te zwemmen met je spullen op je hoofd. Als het
de periode van de natte moesson was, dan werd dit
steeds gevaarlijker.
Twee keer ben ik door de Japanse bewakers gesnapt. Als straf werd ik telkens twee dagen in de zon
aan mijn armen en benen opgehangen met mijn
buik naar beneden en mijn tenen op de grond aan
een boom. Af en toe werd je met water overgoten
en tijdens een wisseling van de wacht mocht je heel
even los.
De tweede keer vreesde ik voor mijn leven. Terwijl ik
werd opgehangen, zag ik tranen in de ogen van mijn
broer die op appèl stond en met de anderen moest
toekijken. Mijn laatste uur had bijna geslagen, want in
de felle zon raakte ik buiten bewustzijn.
Vele jongens zijn gestorven van uitputting of martelingen. De Japanners zagen dat wij nog enigszins
sterk waren en treiterden ons extra hard. Wij moesten dan aan een slootrand staan en werden met een
vuistslag van de bewakers in ons gezicht geslagen
zodat we achterover in de sloot vielen. Als je volgens
hen je werk niet goed deed, dan moest je tegenover
elkaar gaan staan en elkaar hard in het gezicht slaan.
Zo moesten mijn broer Japie en ik elkaar ook in het
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Madoera 1929.

gezicht slaan. Als je dit niet deed, dan werd je door
hen nog veel harder geslagen. De romusha’s, voornamelijk Javaanse dwangarbeiders, kregen het nog
zwaarder te verduren. Zij moesten op blote voeten
over een stalen plaat met een vuur eronder lopen.
Of ze werden gedwongen in laaghangende bomen
te klimmen boven de woeste rivier, zo zijn er heel wat
romusha’s - die niet konden zwemmen - verdronken.’
Geen hoop meer
‘Het spoorwegtraject was bijna klaar. Begin juli 1945
moesten we naar een ander kamp om daar iets te
repareren. We reisden per spoor, boven op de wagons gezeten, de Japanse bewakers zaten natuurlijk
ín de trein. Opeens kwamen er Amerikaanse vliegtuigen overvliegen. Wij begonnen te juichen, maar de
vliegtuigen begonnen op ons te schieten. Mijn broer
en ik sprongen afzonderlijk van elkaar van de wagon
de jungle in, we bleven rennen. In de jungle raakten
we allebei de weg kwijt, we bleken een rondje te
hebben gerend en keerden zodoende terug bij de
treinwagons, waarop we weer mee moesten. Er was
geen hoop meer op ontsnapping.
In Bangkok werden we aan de haven tewerkgesteld.
We werden als koelies in havenloodsen ondergebracht. Ik moest kisten sjouwen voor het laden of
lossen van zeeschepen. Een maand lang deden we
dit werk. Op 15 augustus 1945 werden we bevrijd.
Toen hoorde onze kapitein van een Japanner dat
er een grote bom was gevallen op Nagasaki en dat
Japan toen vrede had gesloten. Opeens hoefden
wij niet meer te werken. Aan de haven kregen we

De bevrijding van de Kleine Soenda-eilanden
‘Na onze bevrijding werden we bewapend en kregen
een korte opleiding van het Brits-Indische leger. Eind
1945 zijn we ingescheept en via Singapore naar de
Kleine Soenda-eilanden gevaren om deze te bevrijden van de revolutionairen en van de achtergebleven Japanners, die hen steunden. Eiland voor eiland
veroverden we terug. Ze vochten ook met vuurwapens, waardoor er vele slachtoffers vielen aan beide
zijden. Nadat we Bali hadden terugveroverd vroeg
ik mijn demobilisatie aan. Eind 1947 ben ik met de
Uiver van Denpasar naar Batavia gevlogen.
Het weerzien met mijn hele familie roerde ons allen
tot tranen toe, van vreugde en verdriet tegelijk. Mijn
vader was sterk vermagerd. Hij was ook vaak gemarteld. Mijn broer Louis had in een mijn in Nagasaki de
atoombom overleefd. Mijn moeder en zusters waren
altijd samengebleven in de vrouwenkampen, maar
regelmatig lastiggevallen door Japanners en Indonesiërs. Het was een geluk dat mijn moeder Javaans
sprak, want hierdoor wist ze te voorkomen dat haar
dochters zouden worden verkracht.
In 1955 werkte ik als assistent boekhouden bij een
suikeronderneming in Semarang. Omdat de Indonesiërs wisten dat ik me vijandig tegenover hen had
gedragen, moest ik bliksemsnel Nederlands-Indië
verlaten. Er werd door collega’s op mijn werk gezegd: “Ben, ze zoeken je!” De administrateur zei:
“Binnen een week ben je in Holland!” en hij betaalde mijn vliegticket.’
Ik heb veel geluk gehad
‘In Nederland wendde ik me tot de Dienst Maatschappelijke Zorg voor de verzorging van Indische
gerepatrieerden in Den Haag. Ze vroegen: “Waar
wilt u naartoe?” Ik zei: “Naar de Radio Wereldomroep in Hilversum.” Ik werd met de taxi naar Hilversum gebracht en daar ondergebracht in een groot
pension voor gerepatrieerde Indische Nederlanders
aan de Hoge Naarderweg. In een prullenmand vond
ik een exemplaar van De Telegraaf met een vacature
waarop ik solliciteerde. Binnen een week had ik een
baan bij de boekhouding van Carré in Amsterdam.
In Hilversum ontmoette ik mijn vrouw, die al twee

kinderen had, en we kregen samen nog een dochter.
Na de oorlog heb ik nooit wat over mijn oorlogservaringen verteld, ook niet aan mijn vrouw en kinderen.
In januari 1980 onderging ik een darmoperatie. Toen
ik bijkwam was de kamer schemerig, waardoor ik
dacht dat ik in het kamp was, dus ik zocht en riep
mijn kameraden. Ik had niet gezien dat mijn vrouw
naast mijn bed zat. Er lag een Hollander tien dagen
naast me in het ziekenhuis en die vroeg telkens:
“Urich, vertel nog eens wat!” Daarna kon ik mijn
mond niet meer houden en vond ik het niet meer
erg om erover te praten. Gelukkig heb ik er nooit
nare dromen over gehad. Ik vind het niet prettig
als ze tegen me zeggen: “Je bent een Indonesiër,”
want ik ben een Indische jongen.
Op 4 mei 2018 mocht ik namens alle omgekomen
burgers in Azië de krans leggen op de Dam. Daarnaast kreeg ik in het Oude Stadhuis van de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, het Ereteken
voor Orde en Vrede opgespeld en nam ik deze ook
postuum voor mijn broers Jacob en Louis in ontvangst. Beide dagen waren voor mij onvergetelijk.
Ik heb zoveel geluk gehad tijdens de oorlog. Het
had een aantal keren weinig gescheeld of ik had het
niet overleefd. Ik ben een gezegend mens dat ik
mijn familie weer heelhuids heb teruggevonden na
de oorlog. Een groter geschenk is niet denkbaar!’
Interview: Ellen Lock
Wil en Ben Urich, 2018.

Foto: Ellen Lock.

allemaal een gebraden kip van de Siamese bevolking om de bevrijding te vieren. Nog nooit smaakte
kip zo lekker!’
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Hetty, Frans, Eddy en Josje Nieuwenhuys, 1947.

Je draagt de kampherinneringen
altijd met je mee
Josje Nieuwenhuys
vertelt over het
leven in de Japanse
vrouwenkampen
op Sumatra.

Bij de Indië-Herdenking op 15 augustus 2018 in Steenwijk hield Josje
Nieuwenhuys een toespraak over haar oorlogsgeschiedenis. Zij overleefde met haar moeder, broertjes en zusje de Japanse vrouwenkampen op Sumatra. Haar vader stierf aan de Birmaspoorweg. Zij vertelt
over het Indische kampverleden en hoe dit doorwerkte in haar leven
na de oorlog. “Ik durf er nu wel over te vertellen, maar dat is lange
tijd anders geweest. Eindelijk heb ik meer rust gevonden, hoewel je
de kampherinneringen altijd met je meedraagt. Na het overleven kan
ik weer leven.”, zegt ze.
Het afscheid
‘Het fijnste geluid vind ik het rustgevende geveeg van de sapoe lidi,
Maleis voor een rieten bezem. Dit herinnert me aan mijn jeugd op
Sumatra, als de bladeren van de grond werden geveegd. Op 21 mei 1937
ben ik geboren op een tabaksplantage in Bindjai op Noord-Sumatra in
een rooms-katholiek gezin. Mijn broer Frans was één jaar ouder dan ik
en mijn ouders kregen in 1940 nog een dochter, Hetty. In 1930 was mijn
vader naar Sumatra gegaan om als tabaksplanter voor de Deli Maatschappij te werken. In Haarlem had hij mijn moeder leren kennen.
Zij volgde hem een half jaar later naar Indië, nadat zij hem ‘met de
handschoen’ had getrouwd.
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Na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 moest mijn vader onder de wapenen als
sergeant infanterie. Op 8 februari 1942 werd mijn
jongste broer Eddy geboren. Mijn vader nam een
dag vrij om naar zijn pasgeborene te kijken. Hij
straalde bij het zien van Eddy en gaf mijn moeder
een gouden ketting met een hanger van blauwe
lapis lazuli in de kleur van haar ogen. Deze laatste
momenten met vader staan mij glashelder voor de
geest. Hij zat met mijn babybroertje op schoot met
mijn moeder om de rotan tafel op het overdekte
terras. Op de grond naast zijn stoel speelde ik met
zijn puttees - beenwindsels van enkel tot knie om de
broekspijpen - terwijl ik naar mijn ouders luisterde.
Mijn vader vreesde dat de Japanners zouden landen
op de kust van Sumatra. Hij zei: “Jullie moeten hier
weg. Wij houden geen stand!” Bij het afscheid zei
hij tegen mij: “Braaf zijn en goed voor je moeder
zorgen!”’
Kamp Brastagi
‘Twee dagen na Eddy’s geboorte reed mijn nauwelijks herstelde moeder al vroeg in de morgen in
onze auto naar het bergstadje Brastagi bij de vulkaan Sibayak. Ze bracht ons naar de gebouwen van
de Planters School Vereniging, die nu dienden als
opvang voor gevluchte Nederlanders. Mijn vijfjarige
broer Frans ging direct naar de jongenszaal. Mijn
moeder met haar baby en twee kleine meisjes, Hetty
was twee en ik vier jaar, kwam terecht in een huis
aan een landweggetje één kilometer verderop. We
deelden dit huis met dertig vrouwen en zeventig
kinderen. Na de capitulatie van het KNIL werd de
plantersschool in april 1942 een gemengd Japans
interneringskamp voor ruim negenhonderd mannen,
vrouwen en kinderen. De Nederlandse kampleiding
in het vrouwengedeelte was in handen van de dames
Ria Eikens en Nora Prins. Het kamp werd omringd
door een afrastering en bewaakt door hulpsoldaten,
pro-Japanse jongemannen uit de lokale bevolking.
Het appèl duurde altijd veel te lang, doordat de
bewakers steeds de tel verloren. Mijn moeder moest

Frans, Eddy, Hetty en Josje met moeder
in Medan, oktober 1945.

met de andere vrouwen als corveeklus de grond bewerken ofwel ‘tjangkollen’. Voor Hollandse vrouwen
die personeel gewend waren, was de landarbeid in
de felle zon flink afzien.’
Mijn heldin
‘Wij kinderen verbleven overdag in het Babynest,
waar Suus Westerweel leidster was. Mevrouw Schröder was de kinderleidster en leerde ons kinderliedjes. Hoewel ik niet de oudste was, zei mijn moeder
als ze wegging voor het corvee: “Pas goed op je
broertje en zusje!” Dat voelde ik dan ook als mijn
plicht en ik hielp ook mee om andere kleine kinderen te verzorgen. Suus Westerweel was mijn heldin,
want ze moest nogal eens ruzie tussen de vrouwen
proberen op te lossen. Van de honger stalen vrouwen het eten van elkaar of van de kinderen. Er werd
veel geroddeld en het ging er vaak gemeen aan
toe. Ik bewonderde haar manier van leidinggeven,
maar ook hoe zij de moeders leerde samenwerken.
De positieve en daadkrachtige Suus Westerweel
was voor iedereen een lichtend voorbeeld.
Eind december 1942 werden de kleinere kampen in
de omgeving opgeheven, waardoor het aantal geïnterneerden in Brastagi bijna verdubbelde. Tot medio
1943 was er genoeg te eten. We ontbeten met
sagopap dat naar behanglijm smaakte en ’s avonds
kregen we een schepje waterige rijst met een sliertje
vlees of groente. Daarna begonnen de Japanners
zich meer met het beheer te bemoeien en werd het
eten minder.
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Vader en moeder Nieuwenhuys, 1935.

Josje en vader, Eddy Nieuwenhuys.

Josje en haar broer Frans.

Vader Eddy Nieuwenhuys.
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Er werden huiszoekingen gedaan en de vrouwen moesten geld en
sieraden inleveren in ruil voor extra voedsel. Bij een huiszoeking stopte
moeder snel haar gouden ketting met het blauwe steentje in het zakje
van Eddy’s hansopje aan de waslijn. Haar ketting is niet ontdekt. Mijn
moeder had als bijnaam ‘The Lady’, omdat zij haar kleding en kapsel
vlekkeloos wist te houden.’
Honger
‘Omdat Eddy nog niet kon lopen, droeg ik hem altijd op mijn rug. Op
een dag werd in het kamp een jonge karbouw (waterbuffel) geslacht.
Omdat er een enorme toeloop was, gingen wij ook kijken. Je zag hoe
de keel werd doorgesneden, maar het jonge dier brak los en rende wild
door het kamp. Met Eddy vluchtte ik naar een schuur vol oude lessenaars. Achteraf was moeder boos op mij omdat Eddy te klein was om
bloed te zien. Ik voelde me schuldig, maar had geen idee wat geschikt
voor hem was, want ik was zelf nog een kind. Eens vond mijn zusje Hetty
een ei, maar een ‘tante’ - zo noemden wij de andere moeders - rende
achter haar aan en riep dat Hetty haar ei had gestolen. Moeder ging
voor mijn zusje staan en zei dat zij de eerlijke vinder was. Vliegensvlug
maakte ze er een omelet van, die we snel moesten opeten, want alles behoorde aan de Japanse keizer. Een bewaker kon het ei dus ook
zomaar afpakken. Op den duur aten we van de honger ook gebraden
muizen en ratten.’
Moeder gestraft voor mijn broers overtreding
‘Mijn broer Frans was op zijn zevende een durfal en kroop ‘s nachts vaak
door een gat in het gedek (de kampafrastering) op zoek naar eten. Hij
liep kilometers in het donker tot hij bij een dessa (dorpje) kwam, waar hij
schijven suiker, die daar te drogen lagen, van de Batak-bevolking meenam. Een vrouw die na hem door het gat wilde kruipen, werd betrapt
door twee bewakers. Zij riep: “Er is een jongen door het gedek gekropen, maar ik wilde hem tegenhouden.” Uiteraard werd Frans na haar
verraad opgewacht en in het cachot gegooid. Als straf voor zijn overtreding moest mijn moeder op haar knieën zitten en met gestrekte armen
een stok horizontaal omhoog houden. Telkens als zij uitgeput in elkaar
zakte, sloegen de bewakers haar. Frans werd gedwongen door de tralies
van zijn cel toe te kijken. Ik was zes jaar en werd van de meisjesafdeling
opgehaald en moest met Eddy en Hetty aan mijn hand toekijken. De
tweejarige Eddy wilde zich losrukken en schreeuwde tegen de kampbewakers dat ze moesten stoppen. Ik bedwong hem, maar was enorm
trots dat hij moeder wilde beschermen. Mijn grootste vrees was om mijn
moeder te verliezen, omdat ik er dan alleen voorstond met de kinderen.’

De zwaarste tocht
‘In juni 1945 sloten de Japanners kamp Brastagi. Alle
vrouwen en kinderen werden in veewagons gestopt
en na een tussenstop in kamp Gloegoer naar kamp
Aek Pamienke gebracht. We moesten elf kilometer
lopen vanaf het treinstation, door het bergachtige
oerwoud. Mijn moeder was erg verzwakt, daarom
droeg ik mijn inmiddels driejarige broertje Eddy.
Dit was de zwaarste tocht van mijn leven, want je
wist niet waar je heenging. Frans liep voor mij met
de vijfjarige Hetty op zijn rug. Aan zijn riem bungelde
een metalen verbanddoos met jodium en moeders
identiteitspapieren. Zieken en ouderen werden op
een lorriebaan verplaatst. De nonnen hadden snel
hun spullen in de lorriewagons gedaan. Per ongeluk
scheurde hun bagage open en toen bleek tot onze
grote verbazing dat zij stiekem de koffiebonen in de
laatste maanden hadden achtergehouden.’
Een halve liter modderwater
‘Kamp Aek Pamienke III lag aan de spoorlijn van Medan naar Rantau Prapat op een vroegere rubberplantage tussen de rubberbossen. Het was er tropisch
warm en we sliepen op houten slaapplaatsen. Ieder
had recht op een vijftig centimeter brede slaapplek.
Als je ’s nachts op je blote voeten naar de latrines
ging, waren de planken waarop je moest hurken
spekglad van alle dunne ontlasting. Mijn zusje en
broertje hadden last van wormen en vrijwel iedereen
had last van dysenterie. Er liep een snelstromende,
vervuilde beek langs het kamp, maar de Japanse
bewakers verboden ons erin te zwemmen of eruit te
drinken. Dagelijks stond ik lang tussen de vrouwen in
de rij bij de waterput om een beetje modderwater in
onze pispot te ontvangen. Je had recht op één liter
water per dag, maar je kreeg een halve liter modderwater om te drinken, te koken en te wassen.’
Vrede
‘Pas op 24 augustus 1945 werden we bevrijd, de
Japanners deelden onze kampleidsters mee, dat de
oorlog al op 15 augustus was beëindigd. Buiten het

kamp was de revolutie uitgebroken, maar de Japanse bewakers zouden ons in het kamp beschermen
tegen de Indonesische vrijheidsstrijders. Afzonderlijk
bewaarde repen van de Nederlandse vlag werden
aan elkaar genaaid. Wonder boven wonder kwam er
een filmcamera met drie minuten filmrol tevoorschijn
die kampleidster Nora Prins in een blik onder de
grond had bewaard. Hiermee is de officiële bevrijding in Aek Paemienke gefilmd: de Nederlandse
kampleidsters Nora Prins en Ria Eikens klommen op
een kist en vertelden dat het vrede was. Vervolgens
zongen we het Wilhelmus door onze tranen heen. De
voorraadschuren werden geopend, vol Rode Kruis
pakketten en stapels brieven, die door de Japanners
waren achtergehouden. Balen rijst, suiker, pisangs
en alle post werden uitgedeeld. Iedereen was blij,
maar mijn moeder vond ik triest voor zich uitstarend,
zittend op een omgevallen boomstam, met een brief
in haar hand. Er stond in dat haar man was gestorven
op 27 juli 1943 aan zwartwaterkoorts, een vorm van
malaria. Ik wilde haar troosten, maar mijn broer Frans
trok me bij haar weg en zei heel volwassen: “Laat
haar maar even met rust, daddy is dood!”’
Naar Holland
‘Vlak voor de Japanse bezetting in 1942 waren de
spoorlijn en de locomotieven door Nederlandse militairen onklaar gemaakt. Toen na de oorlog het spoor
weer begaanbaar was, reisde mijn moeder met
haar vier kinderen terug naar Medan, beschermd
door Brits-Indische soldaten, de Gurkha’s. Met vele
andere gezinnen werden we ondergebracht in een
groot huis in Medan in een door de Britse bevrijders
afgeschermd gebied. Moeder herstelde langzaam
van een open wond aan haar been door het vitaminetekort. Zij kreeg achtereenvolgens verkering met
een Engelsman, een Australiër en een Hollander.
Wij vonden deze laatste man haar slechtste keuze,
maar mijn moeder vond het bijzonder dat hij met
een weduwe met vier kinderen wilde trouwen.
“Wij gaan met hem naar Holland en jullie moeten
je maar gedragen!”, zei ze.’
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Foto: Jannie Slappendel.

Josje Nieuwenhuys bij haar vaders graf op de Erebegraafplaats Thanbyuzayat in Myanmar, 2015.

Ga eens praten
‘Net terug in Nederland viel ik op weg naar school
voorbijkomende jongens aan. Ik sloeg er hard bovenop, zoals ik in het kamp gewend was. Iedere dag
vechten voor je plek in de rij. Je draagt de kampherinneringen altijd met je mee. Mijn onderwijzer riep
me bij zich en zei: “Dat oogjes prikken is niet nodig
in Nederland!” Na de oorlog ben ik buitensporig
intensief gaan sporten, om altijd te kunnen vluchten
en overleven. Het oorlogsverleden brak me echter
op. Ik wendde me tot het Centrum ’45, waar ik twee
jaar lang twee dagen per week werd behandeld. Het
meeste dank ik aan een strenge begeleidster die me
opdrachten gaf zoals: “Leeft je moeder nog? Ga
eens met haar praten!” Ook al was mijn moeder in
de negentig, dit gesprek met haar luchtte me erg op.
Verder leerde ik me meer op mijn eigen interesses
dan op anderen te richten. Na het overleven kon ik
weer leven. Ik kocht een stoomlocomobiel en een woonwagen en deed mee aan Engelse en Nederlandse
stoomdagen. Uiteindelijk vond ik meer rust en ruimte
in een afgelegen boerderijtje in Sint Jansklooster.’
Rust
‘In 2015 ging ik mee met een herdenkingsreis van de
Oorlogsgravenstichting naar Myanmar en Thailand
om het graf van mijn vader te bezoeken. Inmiddels
weet ik waar mijn vader is gestorven dankzij pastoor
Ezechiël Vergeest, een legeraalmoezenier in Birma.
Hij heeft mijn vader bediend met de laatste sacramenten en in zijn dagboek geschreven: ‘Vandaag
een droeve dag, Nieuwenhuys ten grave gedragen.’
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Samen met de gereformeerde legerpredikant
Catrinus Mak stond hij de zieke en stervende krijgsgevangenen bij. Pastoor Vergeest hield een boekje
bij met de namen van de doden en plattegronden
van de begraafplaatsen. Dit boekje mocht ik inzien.
Op 27 juli 1943 stierf mijn vader aan zwartwaterkoorts bij Retpu, in Noord-Birma. In 1946 werd hij
herbegraven op de Erebegraafplaats Thanbyuzayat.
Op zijn graf staat: ‘Edmondus Josephus (Eddy) Nieuwenhuys, Sergeant en Verzetsdeelnemer, 27 februari
1906 Amsterdam - 27 juli 1943 Birma. 37 jaar.’ Het
gaf mij veel rust om te zien hoe mooi zijn graf wordt
onderhouden door de Oorlogsgravenstichting en
dat ik het nog heb kunnen bezoeken.
Eind juli 2018 ontving mijn vader postuum van de
Minister van Defensie het Mobilisatie-Oorlogskruis.
vijfenzeventig jaar na zijn overlijden. Eddy Nieuwenhuys is dus niet vergeten. En ik denk nog elke dag
aan hem.’
Interview: Ellen Lock
Josje Nieuwenhuys, 2018.

Uw persoonlijke
gegevens zijn bij ons
in goede handen
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde
privacywetgeving geldt. De AVG is de opvolger
van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
die voor 25 mei 2018 dit onderwerp regelde.
Naar aanleiding van de invoering van de AVG
willen wij u graag toelichten hoe wij met uw
persoonlijke gegevens omgaan.
Goed beschermd
De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen en het Medisch Bureau van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) werken met persoonlijke
gegevens. Wij verzamelen, bewaren, raadplegen en
gebruiken uw persoonlijke gegevens om ons werk
goed te kunnen doen en vinden het belangrijk dat
uw persoonlijke gegevens goed beschermd zijn. Op
uw medische gegevens zijn bovendien de strenge
regels van het medisch geheim van toepassing.
Bij de SVB worden uw gegevens op verschillende
manieren beschermd. Zo zijn onze computers,
websites en gebouwen goed beveiligd en hebben
onze medewerkers onder geheimhoudingsplicht
alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben
voor hun werk. Als persoonlijke gegevens onverhoopt zoek raken, of er een kans bestaat dat deze
onwettig zijn verwerkt, dan maken wij dat binnen
72 uur bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook kunnen gegevens worden doorgegeven als
u ons hierom zelf heeft verzocht en ons hiertoe
heeft gemachtigd.
Wilt u meer informatie?
Op de website svb.nl/privacy kunt u uitgebreidere
informatie vinden over de gegevens die de SVB
voor iedere wet of regeling verzamelt, bewaart,
raadpleegt en gebruikt, en hoe daarmee wordt
omgegaan.
Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben,
kunt u deze bij ons opvragen. Wij verstrekken deze
informatie dan alleen aan uzelf, tenzij u iemand
heeft gemachtigd voor inzage in uw gegevens.
Heeft u een vraag, opmerking of klacht
over het gebruik van persoonsgegevens?
Neem dan contact op met onze Functionaris
Gegevensbescherming. Gebruik hiervoor ons
e-mailformulier op svb.nl/privacy, of stuur een brief
naar: Sociale Verzekeringsbank, t.a.v. Functionaris
Gegevensbescherming, Postbus 1100, 1180 BH
Amstelveen, tel: 020-6565661, e-mail: fg@svb.nl

Bepaalde gegevens geven we door aan andere
instanties/personen als dat wettelijk verplicht is
of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak.
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Expositie Katjongs in Colditz,
Erewoordweigeraars en hun
ontsnappingen 1940-’45
t/m 31 december 2018 in Museum Bronbeek

Foto: collectie Nederlands Instituut
voor Militaire Historie.

Voor het eerst wordt een tentoonstelling gewijd aan
de Nederlandse ‘erewoordweigeraars’ in de Tweede
Wereldoorlog, in het bijzonder hen die afkomstig
waren uit Nederlands-Indië: de katjongs. Wie waren
zij, hoe brachten zij hun dagen door, op welke manieren trachtten zij te ontsnappen, en wie lukte dat?

&

te doen

Krijgsgevangenenkamp
Changi door de ogen van
tekenaar Henk Brouwer
t/m 6 januari 2019 in Museum Bronbeek
Op 9 augustus 2018 is in Museum Bronbeek te
Arnhem de tentoonstelling ‘Gevangen in beeld.
Changi door de ogen van tekenaar Henk Brouwer
1942-1945’ geopend. Centraal staat Changi, het
grootste Japanse krijgsgevangenenkamp van
Zuidoost-Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Henk Brouwer portretteerde er medegevangenen
en maakte schetsen van het dagelijks leven.

Aquarel: Henk Brouwer.

Ten toon

Jonge KNIL-cadetten van de Koninklijke Militaire
Academie en een stoker (midden met stropdas) van de
Koninklijke Marine in gevangenschap in Duitsland op
hun slaapzaal, allen geboren in Nederlands-Indië.

Op 14 juli 1940 tekenden 14.400 Nederlandse
beroepsmilitairen de ‘Erewoordverklaring’ aan de
Duitsers. Daarin beloofden zij de wapens niet meer
op te nemen tegen de bezetter. Zij werden op vrije
voeten gesteld. Slechts 68 officieren weigerden,
waaronder opvallend veel KNIL-militairen waarvan
36 mannen geboren waren in Nederlands-Indië.
Zij zaten in Duitse krijgsgevangenenkampen in
het Duitse Soest, Juliusburg, Colditz, Stanislau en
Neubrandenburg. Over de ontsnappingspogingen
uit Colditz zijn een film en een tv-serie gemaakt.

Krijgsgevangenenkamp ‘Changi’ Singapore,
2 november 1943. Selarang hospital.

In het Japanse kamp Changi in Singapore verbleven
vele tienduizenden geallieerde soldaten. Vooral
Britten en Australiërs, maar ook enkele duizenden
Nederlanders. In het begin waren de leefomstandigheden er relatief gunstig. Voor de meesten was
Changi een doorvoerkamp op weg naar veel
zwaarder kampen in Japan en aan de beruchte
Birma-Siamspoorlijn. Landstorm-soldaat Henk
Brouwer tekende en schilderde zo’n driehonderd
medegevangenen en het kampleven.

Museum Bronbeek
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem - tel: 026-3763590 - e-mail: loket.bronbeek@mindef.nl
website: www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek
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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

Weet u misschien wie op het bijgaande schilderij
zijn afgebeeld? Het gaat om een dubbelportret
gemaakt door kunstenaar Elisabeth Rietveld in
kamp Kramat. Ik ben ook eens door Elisabeth Rietveld geportretteerd, vlak voordat wij in kamp Kramat
kwamen. Namens haar familie ben ik op zoek naar
de namen van deze twee vrouwen. In 2020 komt er
in Amersfoort een tentoonstelling over het werk van
deze schilder, die in Nederlands-Indië woonde en
schilderde. Reacties graag naar: Piet Hein van Kessel, Maliebaan 23, 3581 CB Utrecht, tel: 030-2218566,
e-mail: pheinvankessel@gmail.com
Ik ben op zoek naar mensen die gekend hebben:
Pieter Gerrit van Berkel, adjudant-onderofficier
als leraar op de “Hoefsmidschool” te Tjimahi rond
1934. Tjimahi is een grote garnizoensplaats boven
Bandoeng. Reacties graag naar Robbin Weijgers,

Eendvogelstraat 1, 4451 DR Heinkenszand, tel:
011-3561925, e-mail: rbweijgers@zeelandnet.nl
Reuze bedankt!!
Naast mijn huis in Amsterdam heeft op Zandhoek 12
een Joods echtpaar gewoond. Dit waren de heer
Barend Snoek (29-03-1876) en zijn echtgenote mevrouw Rachel Snoek-Hagenaar (02-11-1880). Zij zijn
op 11 juni 1943 in Sobibor vermoord. Voor plaatsing
van een herdenkingssteen in het trottoir voor Zandhoek 12 met hun namen erop, een zogenoemde
struikelsteen, heb ik instemming van hun nabestaanden nodig. Wie weet of er nog nabestaanden in leven
zijn aan wie ik dit verzoek kan voorleggen? Reacties
graag naar de heer F. W. Huisman, Zandhoek 11,
1013 KT Amsterdam, tel: 06-83218353, e-mail:
fokkohuisman@gmail.com

Wie weet meer van de penning met het opschrift
‘Fier en ongebroken’ en ‘Hulde aan de Nederlandse
vrouwen in de Japanse concentratiekampen’. Deze
penning vond ik in de nalatenschap van mijn moeder. Helaas wilde zij nooit over de kampjaren praten.
De penning is in 1947 uitgereikt in Apeldoorn aan
overlevenden van de vrouwenkampen. Stanny Schippers, mijn moeder, mijn broer Eddy en ik, Marjolijn,
zijn geïnterneerd in de kampen op Noord-Sumatra.
Door wie werd deze penning uitgereikt, ontworpen
en gemaakt? Ik zou er graag nog één willen hebben
voor mijn oudste kleindochter. Marjolijn ’t HartSchippers, tel: 06-22 687184.
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Vraag
antwoord
Mijn vader heeft uw blad Aanspraak altijd met veel
interesse gelezen. Zijn gezichtsvermogen is helaas
zodanig verslechterd dat hij niet meer kan lezen.
Kunt u de toezending stopzetten?
Wij zullen de toezending stopzetten, maar willen u
graag attenderen op het volgende. Voor personen
die moeite hebben met lezen kunnen wij het blad
namelijk kosteloos in gesproken vorm op een CD
toezenden. Uw vader kan dan luisteren naar de
interviews en artikelen die zijn ingesproken door
de vrijwilligers van Dedicon.
Mijn vrouw en ik willen graag weten wat er met
de uitkering gebeurt als een van ons komt te
overlijden. Kunt u mij daar meer over vertellen?
Een overlijden heeft altijd gevolgen voor de financiële situatie van de achterblijvende partner. Op
onze website www.svb.nl/wvo vindt u onder ‘compleet overzicht’ en ‘brochures en formulieren’ twee
brochures die algemene informatie geven over de
gevolgen voor uitkeringen en voor bijdragen in kosten. Deze brochures heten: ‘Wijziging van de Wuvof Wubo-uitkering na het overlijden van de partner’
en ‘Financiële ondersteuning voor de nabestaande
(Wuv en Wubo)’.
Als u niet over internet beschikt kunt u deze brochures ook in gedrukte vorm bij ons opvragen. Ons
adres en telefoonnummer treft u aan op de achterkant van dit blad.
Naast algemene informatie kunnen wij op verzoek
een meer gedetailleerde inschatting maken van de
gevolgen van een overlijden voor de hoogte van een
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individuele uitkering. Dit blijft een inschatting omdat
de hoogte van die toekomstige uitkering afhankelijk
is van de hoogte van de werkelijke inkomsten na
overlijden. Voor een zo goed mogelijke inschatting
hebben wij dan onder meer gegevens van u nodig
over alle mogelijke rechten op (partner)pensioen(en).
Ik heb nog veel brieven, foto’s en andere spullen
van mijn ouders uit de oorlog op zolder gevonden.
Waar kan ik die naartoe brengen?
Er is een aantal musea en instellingen dat zich met
de Tweede Wereldoorlog bezighoudt. Zij hebben
een website ‘Actie Niet Weggooien’: www.actienietweggooien.nl met de adressen van de musea en
instellingen die spullen uit de Tweede Wereldoorlog
bewaren. Of u belt met het NIOD: 020-5233888 of het
Museon: 070-3381338 voor meer informatie hierover.
Hoe geef ik een wijziging van mijn bankrekening
door aan de SVB-Afdeling V&O?
Voor een wijziging van een bankrekening hebben
wij een door u ondertekend schriftelijk verzoek nodig
met de startdatum van de nieuwe bankrekening en
als bewijsstuk een kopie van een recent bankafschrift
en/of een kopie van uw bankpas. Voor de wijziging
van een buitenlandse bankrekening hebben wij naast
de hiervoor genoemde gegevens ook het adres van
de bank nodig en uw tenaamstelling en uw adresvermelding bij de bank. Houdt u er rekening mee
dat wij uw wijziging van de bankrekening pas
daadwerkelijk kunnen verwerken in de maand
na ontvangst hiervan.
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Horizontaal 1 danspas 5 scheur 9 kortharige hond 12 geschreeuwde
leuze 14 kansbriefje 15 voegwoord 16 korte omhooggebogen neus
19 constant 21 onbepaald voornaamwoord 22 pleisterkalk 24 naaldboom 25 plus 26 energiezuinige verlichting 27 verdikte huid 30 van
dun rijshout 32 eenkleurig 33 eerbetoon 36 klip 37 dier 38 ongewenste
opening 39 voegwoord 40 wanneer 41 droombeeld 43 slaapmeubel
44 habijt 45 Edelgrootachtbaar (afk.) 46 boom 47 gevuld 48 holte
onder de arm 50 lof 51 stadswal 53 ontvangen 56 noot 57 kokend
60 rund 61 afwijzing 62 eenheid van luchtdruk 63 uitvoer 64 inderhaast
66 daar 67 elektrisch geladen deeltje 69 Portugees volkslied 70 deel
van het hoofd 71 bevel 72 deel van een fototoestel.
Verticaal 2 model 3 lidwoord 4 bedrijven 6 hoewel 7 platte zeevis
8 sterk hellend 9 drempel 10 rimpelig 11 transpiratie 13 hard klinkend
15 familielid 17 binnenste 18 politieke partij 20 dierengeluid 23 wellustig 26 durf 28 kippenproduct 29 warme drank 31 opening in de muur
32 grote nachtvogel 34 peuter 35 voetbalterm 37 toetje 38 liefkozing
van een hond 40 medicijnenwinkel 41 Eskimowoning 42 luchtalarm
43 woud 45 water in Friesland 47 watertje 49 voorttrekken 50 kunstproduct 51 gewoonlijk 52 rangtelwoord 54 besef 55 bladader 58 oud59 kever 62 peulgewas 64 onderzoeksinstituut 65 lofdicht 68 rivier
in Siberië.

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 2018 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 2018: De
juiste oplossing was: ‘Vlaggetjesdag’. De winnaars van de junipuzzel 2018 zijn: Mw. C.A. Martens-Hanssens, Caboolture, Qld.,
Australië (1e prijs); dhr. R.R. van
Braam, Almelo (2e prijs), mw. G.C.
Donkers, Arnhem (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 Familiealbum Geert Mak, Merlijn

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak

Doomernik, Familiealbum Ben Urich,

en Uitkeringsraad.

Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Martijn Beekman, Jannie Slappendel,

tel: 071 - 535 68 88

Ellen Lock, Nederlands Instituut voor

e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Militaire Historie, Familiealbum Josje

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)
verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen

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

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

Oplage 27.000 exemplaren
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van de redactie.

Nieuwenhuys

Voor slechtzienden is de gesproken
versie van Aanspraak gratis op
CD verkrijgbaar.
English translations of selected articles
in Aanspraak can be found on our
website: www.svb.nl/wvo or www.pur.nl

