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Verhalen van
Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen
U leest op dit moment een keuze uit de interviews in Aanspraak van
1997-2014 gebundeld in een bloemlezing. Deze bloemlezing brengt
het beste van dit toch altijd al interessante blad bijeen. Ik prijs de
mensen die deze keuze gemaakt hebben, want met zo veel aanbod
lijkt me dat een klus van jewelste. De opzet van Aanspraak is in al die
jaren nauwelijks veranderd. En waarom ook? Het blad wordt al sinds
de eerste uitgave zeer gewaardeerd, niet in de minste plaats om de
lange interviews waar altijd plek voor is.
Ik beschouw zulke interviews als kleine monumenten. Monumenten
van woorden. Over bekende mensen, of juist niet. Over getroffenen,
verzetsdeelnemers, vervolgden, ondergedoken kinderen, overlevers
van de hongerwinter, binnenkampers, buitenkampers en vele anderen. Zeer verschillende groepen inderdaad, maar altijd verbonden
door die verschrikkelijke oorlog.
In september sprak ik tijdens een herdenking in Roermond vele veteranen toe. Ik riep hen op hun verhalen te vertellen. Want we hebben die verhalen nodig om aan de volgende generatie te laten zien
hoe ontwrichtend uitsluiting en vervolging te werk zijn gegaan en hoe
ondermijnend dat was voor onze rechtsstaat. Dat geldt natuurlijk net
zo goed voor de verhalen die voor u liggen. Ze maken de verschrikkingen tastbaar en bevatten de lessen die we ons nooit kunnen permitteren
te vergeten. Dit is met recht een boek om goed te bewaren.
Martin van Rijn
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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70 jaar Herdenking van
de Tweede Wereldoorlog
Ter ere van de 70 jarige herdenking van het einde van de Tweede
Wereldoorlog mag ik u, namens de Sociale Verzekeringsbank en de
Pensioen- en Uitkeringsraad, deze bloemlezing aanbieden. De verhalen in dit boek zijn stuk voor stuk indrukwekkend en laten feilloos zien
hoeveel impact de oorlog heeft gehad en vandaag de dag nog heeft.
Als ik met cliënten spreek, blijkt altijd weer hoe belangrijk het voor
hen is dat hun verhalen worden doorgegeven als levenslessen voor
de huidige en komende generaties. Met het bundelen van deze
verhalen in dit boek willen wij hier een bijdrage aan leveren. In deze
bloemlezing vertellen bekende en minder bekende Nederlandse
verzetsdeelnemers, vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen over
hun oorlogservaringen.
Dit boek is hierdoor een indrukwekkende illustratie van de verscheidenheid van mensen die door zeer verschillende oorlogsgebeurtenissen zijn getroffen. Ook wil ik op deze plek graag stil staan bij
het afscheid van de voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad,
mevrouw Hans Dresden. We danken haar - mede met dit cadeau aan
u - voor haar bijzondere bijdrage die ze vele jaren heeft gehad aan
de Pensioen- en Uitkeringsraad. Ik hoop van harte dat de verhalen u
zullen inspireren en dat u ze als levensles meedraagt en doorgeeft.

Nicoly Vermeulen
Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank
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Hans Dresden.
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Mag ik u even
aanspreken?
In de afgelopen vier jaar dat ik voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad was heb ik altijd met veel plezier het voorwoord “Mag
ik u even aanspreken?” in ons cliëntenblad Aanspraak geschreven. Ik
heb gemerkt dat het blad door onze cliënten goed gelezen wordt.
Regelmatig kreeg ik mooie brieven en telefonische reacties van de
lezers op mijn columns en de interviews.
Van velen ontving ik de vraag of het mogelijk zou zijn om een aantal
van de interviews van Ellen Lock uit Aanspraak in boekvorm te verzamelen. Ik ben zeer verheugd dat dit is gerealiseerd met dit boek. Een
mooier afscheidscadeau had ik mij niet kunnen wensen.
Het is haast zeventig jaar na de bevrijding. Het is allemaal al zolang
geleden, maar voor hen die de verschrikkingen hebben doorstaan, is
het nog heel dichtbij. Hun verhalen staan in deze bundel. Hetgeen ze
in de oorlog hebben doorstaan én hetgeen ze na de oorlog van hun
leven hebben weten te maken.
De opgenomen interviews uit de Aanspraak laten soms tot in de
kleinste details zien hoe de mensen de oorlogstijd hebben ervaren
en erop terug kijken. Deze bloemlezing geeft de grote verscheidenheid van gebeurtenissen en de reacties daarop heel mooi weer.
Het wordt duidelijk hoezeer ieder mens de oorlog op zijn of haar
manier heeft beleeft. Een wereldoorlog waarbij zovelen worden getroffen kan niet in één verhaal worden verteld.
Hans Dresden
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Verhalen
uit Europa
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Sieny Kattenburg 19 jaar en Harry Cohen 23 jaar, 1943.
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Er is pas vrijheid als
iedereen vrij kan zijn
Samen met het Amsterdams verzet redde crècheleidster
Sieny Kattenburg vele Joodse kinderen van deportatie uit
de Hollandsche Schouwburg.
Vanaf juli 1942 werd de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam
een bewaakte verzamel- en deportatieplaats voor bij razzia’s opgepakte Joden. De crèche aan de overkant werd een bewaakte
dependance om hun kinderen onder te brengen, omdat ze teveel rumoer zouden maken. Vanuit de Hollandsche Schouwburg
gingen negentien maanden lang wekelijks transporten naar kamp
Westerbork.
Het Amsterdams verzet heeft nog ongeveer 600 kinderen uit de
crèche kunnen redden van deportatie. Eén van de crècheleidsters
was Sieny Kattenburg, die veel kinderen uit de crèche wist te smokkelen. Op den duur werd het te gevaarlijk en besloten Sieny en
haar man ook onder te duiken. Een terugblik op haar verzetswerk
en onderduik.
Vlucht naar Engeland mislukt
‘Mijn vader had een groothandel in schoenen met een winkel in de
Nieuwe Hoogstraat in Amsterdam. In het huis tegenover de winkel
ben ik geboren als Schoontje Kattenburg op 19 maart 1924. Mijn
twee jaar oudere zus Jetty leeft nog. Mijn ouders en mijn negen jaar
jongere broer Leopold zijn in de oorlog vermoord.
Op mijn zestiende zat ik op de mulo en wilde graag de verpleging in,
maar de oorlog gooide roet in het eten. Op 10 mei 1940 was iedereen thuis in paniek. Er kwam een Duitse zakenvriend langs die ons
adviseerde naar Engeland te vluchten. Aanvankelijk wilde mijn vader
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zijn oude zieke vader niet alleen laten, maar die drong eveneens op
ons vertrek aan. In een volgepakte auto reden we naar IJmuiden,
waar een enorme file Joodse vluchtelingen stond. In deze complete
chaos konden we niet meer op een boot komen en keerden we naar
huis terug.’
Werken in de crèche
‘Er kwamen steeds meer anti-Joodse maatregelen en de sfeer op
straat werd grimmiger. In september 1941 mocht ik als Joodse leerling niet meer naar mijn eigen school. In oktober 1941 kwam ik mijn
vriendin Betty Oudkerk tegen die zei dat we kinderverzorgster konden worden in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg.
De directrice, Henriëtte Pimentel, nam ons aan, maar we moesten
nog wel eerst toestemming aan onze ouders vragen. Betty Oudkerk,
Fanny Philips en ik werkten na onze opleiding als vaste crècheleidsters intern, 24 uur per dag, en sliepen er op zolder. Fanny en Betty
hielden toezicht op de oudere kinderen van 5 tot 13 jaar en ik had
de babyafdeling van 0 tot 4 jaar. Ik had de verantwoordelijkheid voor
een zaal met veertig kinderbedjes en veldbedden, die we vanwege
de grote toestroom kregen van de Joodse Raad. Omdat Joden niet
mochten winkelen, werden we ook door hen bevoorraad met voedsel. Zo leerde ik Harry Cohen kennen, die als fietskoerier voor de
Joodse Raad pakjes en brieven over en weer bezorgde.’
Het redden van Joodse kinderen uit de crèche
‘Toen vanaf 20 juli 1942 de Hollandsche Schouwburg ging functioneren als verzamelplaats voor deportatie werd Walter Süskind door
de Joodse Raad aangesteld als directeur. Omdat hij de taal vloeiend
sprak, kon hij het vertrouwen van de Duitse bewakers winnen.
Wekelijks kreeg hij de namenlijsten van de komende deportaties in
handen, die hij doorgaf aan mevrouw Pimentel. Zij liet mij de ouders
vragen of ze hun kinderen wilden afstaan. Met een band om mijn
arm had ik Duitse permissie om heen en weer te lopen tussen de
schouwburg en de crèche. Ik vertelde de ouders dat zij hun kind konden laten onderduiken. Veel ouders wilden dat niet. Zij zeiden: “Nee,
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wij zijn jong en sterk, wij kunnen zelf voor ons kind zorgen.” Anderen
zeiden: “Zorg dat ze bij goede mensen terechtkomen.” Als ze het wel
wilden, dan bereidde ik hen alvast voor: “Denkt u er maar even goed
over na. In plaats van uw baby breng ik u een pop in een dekentje
gerold, zodat niemand het kan zien. U moet zeggen dat het slaapt
als iemand de baby wil zien.” Om vier uur ‘s middags vroeg ik of ze
het plan wilden doorzetten. Zodra wij hun toestemming kregen, kon
het verzet aan de slag. In het Noorden zochten zij voor blondharige
kinderen contact met een dominee met de boodschap: “Ik heb ‘thee’
voor u, wanneer kan ik het sturen?” Vervolgens zocht de dominee
voor hen onderduikadressen bij mensen die betrouwbaar waren. Bij
donkerharige kinderen belden ze een priester in het Zuiden, met hetzelfde verzoek, maar dan onder de vermelding: ‘koffie’. Via het muurtje
in de achtertuin naar de kweekschool gaf ik de kinderen over aan de
verzetsmensen. Anderen ‘verdwenen’ tijdens onze wandelingen. Als er
een bewaker voor de deur stond, seinde ik naar een leidster binnen
door het raam hoeveel kinderen ze naar buiten moesten sturen, zodat
mijn aantal weer klopte bij zijn telling.’
Liefde op het eerste gezicht
‘Mevrouw Pimentel zei: “Die Harry Cohen is een nette jongen. Jullie
zullen meer kans hebben om samen onder te duiken op het platteland als jullie getrouwd zijn.” Op 26 mei 1943 moesten mijn ouders en
mijn negenjarige broertje Leopold naar Westerbork. Ik schreef mijn
ouders dat Harry en ik op aanraden van de directrice wilden trouwen
en of zij hun toestemming wilden geven. Via de burgerlijke stand
kwam enige dagen later hun toestemming. De burgerlijke stand voor
Joden was in de Vroom & Dreesmann. Meteen bij de ingang stond de
toonbank, want Joden mochten de winkel niet verder betreden. Op
28 juni 1943 meldde Harry daar dat hij zo snel mogelijk wilde trouwen.
De man antwoordde: “U kunt vandaag nog trouwen om 12.00 uur
in de Hortus Botanicus.” De Joodse Raad stemde hiermee in. Harry
haastte zich met dit nieuws om 10.00 uur naar mijn getuige mevrouw
Pimentel. Ik had mijn kinderverzorgstersuniform aan en Harry zijn
koerierskloffie. De man van de burgerlijke stand vroeg: “Neem je
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deze man tot man?”, maar ik was in gedachten bij mijn ouders in
Westerbork. Hij zei kribbig: “Wat is het nu, ja of nee?” Het was een
merkwaardige huwelijksvoltrekking, maar we konden nu samen in de
crèche wonen tot onze onderduik op 29 september 1943.’
Een ongelofelijk toeval
‘In de vroege morgen van 29 september 1943 doken we onder via
vrienden van Harry’s ouders. We werden nog aangehouden door
een SD’er die om ons persoonsbewijs vroeg. ‘Nu zijn we erbij!’,
flitste het door mijn hoofd. Doodsbang dacht ik dat Harry misschien
onze valse persoonsbewijzen zou laten zien, in plaats van onze echte.
Die SD’er zei alleen: “Ga zo vlug mogelijk terug naar je werk!” Het
liep gelukkig goed af, maar we rilden van angst. Een zakenvriend van
mijn vader, de heer De Haan, gaf ons geld voor de onderduik en bewaarde onze foto’s. Achteraf hoorden we dat op 29 september 1943
de hele crèche is ontruimd en naar Westerbork gebracht. Harry en
ik ontsnapten aan dit noodlot en we kregen verschillende adressen
in de Haarlemmermeer toegewezen, waar we voor korte duur bleven. We moesten bijvoorbeeld dagen wachten op een jacht in een
afgelegen houten schuurtje op het water, waar ’s nachts de ratten
over ons heen liepen. Onze contactpersoon sprak over een Henk die
ondergedoken zat bij een gezin met vijf kinderen. Harry herkende die
beschrijving en had een foto van zijn vader op zak: “Is dit toevallig die
Henk Cohen?” Wonder boven wonder zat zijn vader op ons nieuwe
onderduikadres, een daglonershuisje van de familie Breijer op het
platteland in Nieuw-Vennep. Het was een heel bijzonder weerzien
met Harry’s vader, die nog herstellend was van een prostaatoperatie.
Sam Breijer, de heer des huizes, liet hem in zijn eigen bedstee slapen
tot hij genezen was.’
Een goed bewaard geheim
‘We mochten niet buiten het erf komen, want niemand in het dorp
wist ervan. Vanwege zeven huiszoekingen van de Sicherheitsdienst,
die we muisstil onder de vloer van het huis hebben doorstaan, besloot de boer de kruipruimte verder uit te diepen. Negentien maan21 - Juni 2014

den zaten we met elf man onder de grond. Aanvankelijk wisselden
we elkaar af, vijf boven de grond, zes beneden. Maar na de zoveelste
huiszoeking vonden ze het beter dat we helemaal onder de grond
bleven. Onze kruipruimte was slechts 70 cm hoog. We deden allemaal onze behoeften op één po. We hadden eten genoeg, want ze
hadden een grote moestuin. Van dat onbeweeglijk stil liggen werden
we zo stijf dat we nauwelijks meer konden lopen. Op een dag vroegen we aan het echtpaar: “Waarom stellen jullie je leven voor ons in
de waagschaal?” Tante Ant hoopte op een plek in de hemel, maar
oom Sam antwoordde: “Jezus zegt: ‘Je zult iedereen helpen in nood
en onderdak bieden’, zelfs een Duitser in nood zal ik nog helpen.”
Na Dolle Dinsdag vroeg tante Ant aan ons: “Kunnen jullie met een
boterham minder, zodat we de bedelaars aan de deur ook brood
kunnen geven?” Dat vonden we natuurlijk prima. En ze vroeg: “Als
we bevrijd zijn, dan is er één ding dat jullie voor me kunnen doen, dat
jullie meegaan naar de kerk om Onze Lieve Heer te danken!” Toen
we bevrijd waren, zijn we alle elf meegegaan naar de kerk waar een
voorste rij met achttien stoelen voor de familie Breijer was gereserveerd. Het bleek een goed bewaard geheim te zijn geweest, want
iedereen was verbaasd dat we daar met elf man hadden gezeten.’
Een groot gemis
‘Vlak na de oorlog wilde je voortdurend weten wie er nog ‘over’
waren. Vaak heeft het mij ontmoedigd dat ik niet meer kinderen heb
kunnen redden, zelfs mijn eigen broertje niet. Mijn ouders waren
nog zo jong en mijn broertje helemaal met zijn negen jaar toen ze
naar Westerbork gingen. Het gemis was te groot. Ik wilde niet verder
leven, zat erg in de put en kwam mijn bed niet meer uit. Harry’s vader
zocht mij op en zei: “Vandaag is het een mooie dag. Ik ben dankbaar,
want ik heb twee ogen, twee oren, een mond en twee benen die het
nog fantastisch doen. Vanavond gaat de bioscoop weer open. Ga je
mee?” Ondanks het enorme verlies van zijn vrouw en hun drie zoons,
wist hij toch de moed erin te houden.
Hij was een groot voorbeeld voor mij. Gelukkig kregen wij voorlopig
onderdak bij de familie De Haan. Ik wist dat mijn ouders spullen in
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bewaring hadden gegeven bij kennissen. Toen wij bij hun huis kwamen, zag ik door het raam onze schilderijen en andere huisraad. Zij
stonden met buren te praten en toen ze ons zagen, zeiden zij:
“Rotjoden, ze hebben jullie zeker vergeten te vergassen!” Op een
dag in 1947 belde bij ons een Duitser aan. Hij wilde zijn moeder en
tante het huis laten zien, want hij had hier in de oorlog zo’n leuke tijd
gehad. Ook dat schoot bij ons in het verkeerde keelgat.
Na deze bizarre incidenten wilden we niet meer in Nederland wonen.
Er is pas vrijheid als iedereen vrij kan zijn. In 1953 verhuisden we naar
New York waar Harry kon werken als boekhouder. We probeerden
alles achter ons te laten, maar er ging geen dag voorbij zonder die
oorlog. In 1975 zijn we in Amstelveen gaan wonen, omdat onze zoon
en dochter inmiddels ook weer in Nederland woonden. We wilden
onze kinderen niet belasten met onze verhalen. Het was te erg om
over te spreken, dus we hielden alles binnen. We wilden een gewoon
leven leiden. Als ik bij een herdenking een traan op mijn gezicht had
en mijn dochtertje vroeg: “Wat is er mamma?”, dan kon ik het niet
over mijn hart verkrijgen en zweeg. Natuurlijk hebben onze kinderen
ons verdriet wel gevoeld en was dat voor hen ook heel moeilijk. Het
heeft wel veertig jaar geduurd voordat we er met anderen over konden praten, want die hadden in de kampen gezeten en dan voelden
we ons te bezwaard. Soms komen er mensen bij ons langs die ik als
kind uit de crèche heb gered en die meer over hun eigen familie
of oorlogspleegouders willen weten. Harry en ik hebben het goed
samen, maar ik mis mijn familie nog iedere dag.’
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Harry en Sieny Cohen, juni 2014.

Foto: Private H. Miller, 16 april 1945.

Max Hamburger: ‘Ik woog nog maar 28 kilo, onderaan de vierde van
links, dat ben ik.’

Overleven om te getuigen
Psychiater Max Hamburger (92) overleefde
Auschwitz en Buchenwald.
‘Als ik was gaan slapen, zou ik nooit meer wakker worden. Om te
kunnen getuigen moest ik in leven blijven en die gedachte gaf mij
de wil om tot het uiterste te gaan.’ Max Hamburger staat op de
wereldbekende foto van de dodenbarak in Buchenwald uit 1945,
die vijf dagen na de bevrijding werd gemaakt door een Amerikaanse
soldaat. In Aanspraak vertelt hij over zijn oorlogservaringen.
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Ongewone jeugd
Op 10 februari 1920 ben ik in Amsterdam geboren als tweede zoon
van de diamantair Hartog Hamburger en de modeontwerpster Julia
Waterman. Mijn moeder maakte haute couture en moest vaak naar
Parijs. Toen ik vier jaar was kreeg mijn vader een honkbal op het sportveld tegen zijn hoofd en stierf kort daarop. Van verdriet werkte mijn
moeder steeds harder en bracht ons vaak bij mijn grootouders.
In 1930 overleed mijn broer aan leukemie. Zijn dood gaf ons veel
verdriet. Zo bleef ik alleen achter met mijn moeder en had een vrij
ongewone jeugd.

Max Hamburger
Studentenkaart, rond 1941.

Verzet
Dit leed in ons gezin inspireerde mij om in 1938 medicijnen te gaan
studeren. Maar begin 1942 werd het openbaar onderwijs voor Joden verboden. Dankzij een baantje bij de Joodse Raad kreeg ik een
100.000 stempel in mijn Ausweis en was nog gevrijwaard van deportatie naar Westerbork. Zodra ze de transportlijsten gingen opstellen,
wilde ik er niet meer werken. In de zomer van 1942 mocht ik als coassistent aan de slag gaan in het Nieuw Israëlitisch Ziekenhuis, waar
ik ook dit Ausweis kreeg. Hier ontmoette ik Jannie Bolle, een aardige
verpleegster die mijn vriendin werd.
In het lab leerde ik de stof Pyrifer kennen, een medicijn tegen syfilis.
Als je Pyrifer intraveneus inspuit krijgt de ‘patiënt’ hoge koorts zoals bij malaria of tyfus. Dit middel gebruikte ik als truc om de Joodse
opgeroepenen voor de medische keuring in ons ziekenhuis ‘Transportunfähig’ te laten verklaren, zodat ze niet naar Westerbork gestuurd konden worden. Later kreeg ik hiervoor het verzetsherdenkingskruis. In maart 1943 hoorden we dat het ziekenhuis door de
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Duitsers leeggehaald zou worden. Tijdens de juni-razzia verstopten
we patiënten onder wasgoed in de badkamers en zelfs in het mortuarium. De ernstig zieken lieten we onderduiken.
Onze laatste strohalm
In augustus 1943 kwam de SS-er Aus der Fünten met zijn manschappen het ziekenhuis liquideren. Zeshonderd personeelsleden en driehonderd patiënten moesten hun koffers pakken. Een collegaverpleegster vertelde ons dat zij vrijgesteld was door het nieuwe 120.000
stempel met de handtekening van de secretaris van Aus der Fünten.
Vliegensvlug kopieerde ik deze nieuwe gegevens met pen op onze
Ausweisen en blies de inkt snel droog. In de hal stond Aus der Fünten
ineens voor me. “Was machst du denn hier Mensch?” Hij eiste mijn
pas en ik toonde mijn vervalsing. Hij had het niet door en zei: “Du…,
weitermachen!” Die vervalsing bleek onze laatste strohalm, want niemand is teruggekomen. Met het restant verplegers en artsen moesten we verder werken in de Joodse Invalide op het Weesperplein.
We probeerden weer zoveel mogelijk patiënten te redden. Omdat
de SS besmettelijke ziekten vreesde werd een enkele zaal tot difterieof roodvonkzaal verklaard. Ik kreeg daadwerkelijk difterie en lag een
aantal weken in een isoleerkamer.
Het weerzien
Eenmaal beter verklaard moest ik naar het Portugees-Israëlitisch
Ziekenhuis waar gemengd gehuwden werden gesteriliseerd. Samen
met de meeste personeelsleden weigerde ik hieraan mee te werken. Vanuit dit ziekenhuis kon ik via een verborgen deur in een villa
ernaast komen en onderduiken. Inmiddels waren Jannie en ik in
het geheim door een rabbijn getrouwd zodat we als stel konden
onderduiken. Al snel bleek het veiliger om elders onder te duiken.
Een neef van mij was getrouwd met de verzetsvrouw en juriste Lau
Mazirel. Zij haalde ons op en bracht ons naar haar praktijkwoning op
de Prinsengracht. Ook zorgde ze dat mijn moeder uit de Hollandse
Schouwburg werd gered en bij ons kwam. Het was heel fijn om mijn
moeder weer te zien, maar ze moest snel elders onderduiken. Kort
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daarna werden wij verraden en gearresteerd, verhoord en overgebracht naar kamp Westerbork. Mijn moeder is ook verraden. Op
zondag 6 februari 1944 zag ik haar voor het laatst bij de strafbarak
in Westerbork. We vielen elkaar huilend in de armen. Ik houd haar
in leven door haar te gedenken. In Auschwitz ontmoette ik een
bevriende radioloog, die tegelijk met haar was gedeporteerd. Hij
vertelde dat mijn moeder was vergast op 6 maart 1944. Ik kwam er
op 10 februari 1944 aan, maar zag haar niet meer.
Dit was mijn enige kans
Bij mijn aankomst schreeuwde een SS-er: “Ärtze und Pfleger beiseite
stellen!” en ik voegde me bij dit groepje medici. In de artsenbarak
werd ik ziek met koorts en diarree. Een Joodse verpleger uit Warschau
ontfermde zich over mij omdat ik op zijn zoon leek. Om beurten
onderwierp de kamparts ons aan een kort examen om te checken
of wij wel echte artsen waren. Hij vond mij te jong om arts te zijn en
ik moest dus toch met de Arbeitskommando’s mee. Dat was de hel:
slecht gekleed in de ijzige kou loodzwaar werk verrichten met een
maximale overlevingstijd van 3 maanden. Een Poolse verzetsstrijder
raadde me aan het examen opnieuw te doen. Alle artsen hielpen
me bij de voorbereiding. Boven verwachting mocht ik herkansen en
slaagde. Vanaf dat moment werd ik erkend als arts en werd zwaar
werk me bespaard. Overdag moest ik onder streng toezicht de barak
schoonhouden, ’s middags soep uitdelen en ’s avonds luizencontrole
houden. In april kreeg ik weer koorts en op 1 mei 1944 wilde ik me
juist ziek melden, toen mijn nummer werd opgeroepen voor een
keuring om als arts Hongaarse dwangarbeiders te verzorgen, die op
transport gesteld werden. Dit was mijn enige kans om deze hel te verlaten. Met mijn hoge koorts zou ik nooit worden goedgekeurd, maar
mijn medegevangene, Sally de Jong, de broer van de historicus Loe
de Jong, bedacht de avond tevoren een list: “Je vraagt of je naar het
toilet mag. Als ik de nummers die getemperatuurd worden voorlees,
zal ik jouw nummer niet noemen. Zodra ze klaar zijn met temperaturen, kom je terug en loop je ongemerkt mee met de goedgekeurde
artsen.” En zo redde hij mijn leven.
Max Hamburger - 28

Tewerkstelling
Per trein werden we als hulpverleners samen met de Hongaarse
dwangarbeiders gedeporteerd naar Silezië. In een onderafdeling van
het uitgestrekte kamp Gross Rosen werd ons een oude fabriek als
kliniek toegewezen. We moesten iedereen inenten tegen vlektyfus en
werden in februari 1945 ondergebracht in een barak vol met luizen.
Het enige hoopvolle waren berichten over oprukkende Russen en
Amerikanen, die een medegevangene in een officierskamer stiekem
bij de radio had opgevangen. Bij de ontruiming van het kamp moesten we in de sneeuw naar Tjechië lopen. Van daaruit werden we per
trein via Praag naar kamp Flossenbürg in Beieren gebracht. Hier werkten 40.000 gevangenen in steengroeven en Messerschmitt-fabrieken.
De kampbewakers kregen schietles waarbij gevangenen als levende
doelen werden neergeschoten in het witte landschap. Dagelijks velde
men doodvonnissen en werden gevangenen voor onze ogen opgehangen. Velen stierven van ondervoeding en uitputting. Het was gruwelijk om te zien. Om weg te komen van het zware werk in de steengroeven, meldde ik me aan als schoonmaker. Wonderlijk genoeg
lukte het me soms om barakken te mogen schoonmaken.
Iemand moet het navertellen
Begin maart 1945 werden we gedeporteerd naar Ohrdruf, een werkkamp van Buchenwald. Hier werden ondergronds bomvrije fabrieken
voor V-wapens gebouwd. Na ondergrondse explosies met dynamiet,
moesten wij de brokken steen uit de gangen in treintjes verplaatsen.
Door de combinatie van weinig eten en zwaar werk raakte ik een keer
in coma. Met wat brood ging het wel weer. We moesten kort daarna
vier dagen en nachten 80 kilometer door de sneeuw naar Buchenwald
lopen. Medegevangenen dachten in mijn rugzakje nog wat brood te
zien en sloegen tijdens hun aanval mijn bril van mijn gezicht, maar zij
troffen in mijn rugzak een stethoscoop aan. Mijn kapotte bril vond ik
niet terug in de sneeuw, want als je treuzelde werd je neergeschoten.
De wegen lagen vol met lijken van deze dodenmars. In kamp Buchenwald kon ik geen stap meer zetten en bleef op de grond liggen.
Een SS-er schreeuwde naar me: “Du, aufstehen!” en schopte me hard
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in mijn maag. Doodsbang was ik dat hij zou schieten. Vervolgens zei
hij: “Ach, Scheisse!” En hij liep door. Degenen die nog in staat waren
te lopen werden naar de appèlplaats geroepen om het kamp te
verlaten, omdat de Amerikanen het kamp naderden. De stervenden
werden naar de dodenbarak gestuurd, respectievelijk gesleept. Op
11 april 1945 werd Buchenwald bevrijd door het Amerikaanse leger.
Vijf dagen na de bevrijding werd van ons de bekende foto gemaakt.
Ik lig daar onderaan, de vierde van links. Toen ik daar zo lag raadde
iemand mij aan naar de ziekenbarak te gaan, omdat ik het anders
niet zou overleven. “Als ze je niet opnemen ga je in het gras er voor
liggen. Als er dan een Amerikaan aankomt die jou ziet liggen, zorgt
hij er wel voor dat je daarin wordt opgenomen”. En zo is het gegaan.
Met DDT poeder werd ik luisvrij gemaakt. Geen luizen méér en ik
kreeg Amerikaanse babyvoeding! Voor mij was dat de bevrijding.
Tijdens een nacht, in de ziekenbarak, wist ik: ‘Als ik nu ga slapen,
word ik niet meer wakker en ik moet kunnen getuigen van wat er met
ons is gebeurd.’ Ik vocht die nacht dus tot het uiterste tegen de slaap
en daardoor overleefde ik het.
Kuren
Er werd ernstige tuberculose bij mij geconstateerd. Het Rode Kruis
bracht me via luchthaven Erfurt per vliegtuig naar Eindhoven, waar
het Philipsgebouw fungeerde als noodziekenhuis. Ik woog nog maar
28 kilo. Al snel werd ik van het overvolle ziekenhuis naar een sanatorium gebracht en naar diverse kuuroorden, het een nog vreselijker dan het ander. Het was Jannie, mijn toenmalige vrouw, die zelf
Auschwitz en Bergen Belsen had overleefd, die ervoor zorgde dat ik
opgenomen werd in het sanatorium ‘Hooglaren’ bij Blaricum. Later,
we woonden inmiddels in Amsterdam aan het Archimedesplantsoen,
kreeg ik bezoek van mijn tante die na de Duitse inval via België naar
Zuid-Afrika was gevlucht. Zij had gehoord dat ik de enige overlevende
van de familie was en wilde me per se bezoeken. Aan haar dank ik
mijn leven omdat zij ‘Streptomycine’ uit Zuid-Afrika liet overkomen,
het eerste antibioticum tegen tuberculose dat toen in Nederland nog
niet verkrijgbaar was.
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Witte lelies
In 1950 voltooide ik mijn studie medicijnen en begon de specialisatie
neuropsychiatrie. Mijn tante wilde me ophalen om naar Johannesburg
te komen. Ze vloog samen met haar zoon en diens vrouw naar mij
toe, maar hun vliegtuig verongelukte boven Rhodesië. Na mijn artsexamen in 1957 zorgde haar man voor mijn ticket naar Johannesburg.
Ik kon bij hem komen wonen en werken. In het vliegtuig nam ik een
grote bos witte lelies mee. Op het graf van mijn tante nam ik afscheid
van mijn laatste familielid. Ik heb tranen met tuiten gehuild, toen pas
kwam álles eruit. Je kon het je niet permitteren om in het kamp emotioneel te zijn. Je liet je alles welgevallen om te overleven. Hoewel
mijn oom graag wilde dat ik bij hem bleef en alles goed voor me
regelde, kon ik niet leven in een land met rassenscheiding. Terug in
Nederland ging ik in het psychiatrische ziekenhuis Santpoort werken.
Ondanks onze lotsverbondenheid ben ik van Jannie gescheiden en
met mijn tweede vrouw in Limburg gaan wonen.
Lange tijd ben ik psychiater geweest en heb ik veel oorlogsgetroffenen kunnen helpen dankzij mijn eigen ervaringen. Tot ik het niet
meer kon opbrengen om naar hen te luisteren. Helaas vond ik nooit
een psychiater die mij kon helpen. Ik betreur dat ik een slechte partner was in eerdere huwelijken, omdat ik in de greep van het verleden
leefde. Ik vind het lastig als mensen eisen aan mij stellen, dan word ik
dwars. In mijn drie huwelijken heb ik acht kinderen gekregen. Ik ben
gelukkig met mijn derde vrouw en zij geeft de ruimte die ik nodig heb
om mezelf te kunnen zijn.
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Max Hamburger, maart 2012.

Rachel en Jules Schelvis, 1940.
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Wij willen dat de wereld
weet wat er in vernietigingskamp Sobibor is gebeurd!
Sobibor-overlevende Jules Schelvis vertelt zijn verhaal.
Jules Schelvis (Amsterdam 7 januari 1921) werd op 1 juni 1943 met
zijn vrouw en schoonfamilie vanuit Westerbork op transport gesteld.
Hij nam zijn gitaar mee als ‘welkome afleiding om je gedachten
ergens anders te hebben’. Bij aankomst in Sobibor wist hij zich bij
een groep mannen te voegen die voor arbeid in het turfkamp Dorohucza geselecteerd was. Dit moment bleek achteraf bepalend voor
zijn overleven.
De herinnering levend houden
Voorafgaand aan de Holocaust Memorial Day op 27 januari 2010
las Jules Schelvis bij het treinstation Muiderpoort de eerste namen
voor van de in vernietigings- en concentratiekampen vermoorde Nederlandse slachtoffers. Bij dit station begon zijn reis naar het doorgangskamp Westerbork met als eindstation Sobibor, waar hij zijn
vrouw en zijn schoonouders verloor. Jules Schelvis zei op 23 januari
2010 in het NOS-journaal: ‘Door het hardop voorlezen van de namen
van de vermoorde Joden, herdenken we hen en blijft de herinnering
aan hen levend.’ Schelvis vertelde waarom hij de Stichting Sobibor
heeft opgericht. ‘Jarenlang werd in de media alleen Auschwitz genoemd en herdacht, terwijl er nog meer vernietigingskampen zijn
geweest, waar men geen weet van heeft. Om Sobibor niet in vergetelheid te laten geraken, vond ik dat er in Westerbork een monument moest worden opgericht voor allen die in Sobibor en andere
kampen zijn vermoord. In mijn eentje kon ik natuurlijk niets beginnen, vandaar dat ik een stichting oprichtte. Het monument is er gekoJules Schelvis - 34

men en bestaat uit vijf betonnen grafkisten waarin de bestemmingen
Sobibor, Bergen-Belsen, Terezín (Theresienstadt), Mauthausen en
Auschwitz-Birkenau en de aantallen gedeporteerde en vermoorde
Joden zijn gebeiteld.’
Met gitaar op reis
In november 2009 vertelde Jules Schelvis zijn verhaal voor de Duitse
rechter in München bij het proces tegen de van oorlogsmisdaden
verdachte Demjanjuk. ‘In april 1941 werden alle Nederlanders van
veertien jaar en ouder verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs.
Joden kregen een ‘J’ in hun persoonsbewijs gestempeld en waren
zo gemakkelijk te traceren voor de Duitsers. Op 26 mei 1943 werd
ik met mijn vrouw bij mijn schoonfamilie in huis opgepakt. In die dagen werd de hele stadswijk in één keer opgerold en werden alle
Joodse mannen, vrouwen en kinderen naar het Jonas Daniël Meijerplein gebracht. Onder strenge bewaking werden we met de tram
naar het Station Muiderpoort gereden en vervolgens gedeporteerd
naar Westerbork. Begin juni 1943 werd ik met mijn vrouw Rachel en
mijn schoonfamilie in een goederenwagon geladen. We stonden met
61 man zo opeengepropt dat je je niet kon bewegen. Een echtpaar
tilde een kinderwagen in onze wagon. Er stonden twee emmers in
de wagon: één met water en één om onze behoeften in te doen.
Al snel stonk het er enorm. Ik had mijn gitaar meegenomen, omdat
ik ’s avonds na het werk bij het kampvuur gitaar wilde spelen. Na
72 uur stopte de trein ergens in een moerasgebied. De schuifdeur
werd geopend en er sprong een SS-er naar binnen met een getrokken revolver die ons toesnauwde: ‘Over enige minuten rijden wij u
een kamp binnen. Daar zullen alle voorwerpen van waarde worden
afgenomen. Om de leiding daarbij te helpen verzoek ik u deze alvast aan mij af te geven.’ Velen gaven hem zijn of haar sieraden. Hij
maakte zich snel uit de voeten en de trein reed verder. Na enkele
honderden meters kwam de trein tot stilstand. We zagen een kamp
liggen met een aantal wachttorens, omgeven door een dubbele rij
prikkeldraad. Boven de poort van de naastgelegen toegangsweg zag
ik een bord hangen met de tekst ‘SS-Sonderkommando Sobibor’.
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Per tien wagons reden we het kamp binnen. Er was een klein wachthuis en een aantal barakken met bloembakken voor de ramen. Rond
een kale vlakte stond een aantal barakken en wachttorens. Onder het
toeziend oog van de SS werd iedereen met zwepen de wagons uitgeslagen door mannen in blauwe pakken die Jiddisch spraken. Waar
het niet snel genoeg ging, kwam de SS nog hardhandiger helpen.
Als opgejaagde dieren werden we een barak ingedreven, waar onze
bagage op grote hopen werd gegooid. Verbouwereerd zag ik mijn
gitaar vermorzeld worden tussen de bagage. Bij het verlaten van de
barak scheidde een SS-er de mannen van de vrouwen. Dit gebeurde
zo snel dat ik geen tijd had om afscheid te nemen van mijn vrouw en
mijn schoonfamilie. Toen ik probeerde om te kijken naar mijn vrouw,
werd ik met een wapen bedreigd en toegeschreeuwd dat ik voor me
moest kijken, doorlopen en mijn ‘Maul halten’.’
De selectie
‘Opeens zag ik mijn zwager in een groep mannen op een apart gedeelte van een veld staan. Razendsnel bedacht ik dat ik daar bij wilde
horen. Ik vroeg de SS-er, die de selectie maakte, in mijn beste HBSDuits of ik mij bij die groep mocht aansluiten. Hij vroeg hoe oud ik
was. ‘Zwei und zwanzig, Herr Offizier’, antwoordde ik hem, maar hij
snauwde: ‘Ich bin Oberscharführer!’ ‘Gesund?’, vroeg hij mij vervolgens. Ik antwoordde: ‘Jawohl, Herr Oberscharführer!’ Met een knik
maakte hij mij duidelijk dat ik me vlug bij de groep moest aansluiten.
Hij bepaalde toen dat ik mocht blijven leven. Een andere SS-er zei
dat we iedere avond zouden terugkeren naar Sobibor om samen met
onze familie te eten. ‘Zij gaan nu douchen,’ vervolgde hij, ‘daarom
worden de mannen van de vrouwen gescheiden, want jullie begrijpen
wel dat gezamenlijk baden niet kan!’ In de verte zag ik dat de grote
groep mannen zich al begon uit te kleden. Onder zijn luid ’eins-zweidrei-vier’-geschreeuw marcheerden wij met 81 man in de richting van
de twee wagons en een locomotief, die al klaar stonden voor vertrek.
De afstand die deze trein aflegde was zo groot, dat we begrepen dat
we hier niet meer zouden terugkeren. In werkkamp Dorohucza moesten wij turf steken die werd gebruikt als brandstof wegens gebrek aan
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Rachel en Jules Schelvis, 1939.
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benzine. Dit werk was zo zwaar dat er wekelijks wel 80 mannen stierven, vandaar dat ze vanuit Sobibor iedere week een verse ploeg lieten aanrukken. We werden bewaakt door Oekraïense wachtmannen.’
Overleven
‘In Dorohucza sneuvelden zoveel mensen van uitputting en afranseling, dat mijn instinct zei dat ik hier weg moest. Ik hoorde van een
groep Poolse Joden die een drukkerij moesten oprichten voor de
nazi’s. Voor de bezetting was ik drukker van beroep. Ik probeerde
toen alles te doen om met mijn zwager bij die drukkersploeg te
komen. Mijn zwager wilde in dat kamp blijven, omdat hij ’s avonds
voor de nazi’s liedjes moest zingen en dacht dat dit hem zou sparen.
Ik kon met de drukkersploeg mee naar een volgend werkkamp. Je
had geen idee waar je terecht zou komen. In de werkkampen overleefde ik vele moordpartijen en in het laatste oorlogsjaar ook geallieerde bombardementen. Ik ben nog naar Auschwitz verplaatst, maar
werd daar geselecteerd voor werk met een groep mannen uit onze
wagons. Daar moesten we meteen weer vertrekken omdat ze elders
mankracht nodig hadden in wapenfabrieken. Naarmate de oorlog
vorderde werden we gedeporteerd naar werkkampen in het westen,
omdat de Russen in opmars waren. Op een van de tochten kreeg ik
hevige pijnen van een zweer aan mijn voet en werd ik op een brits
gelegd van iemand die aan tyfus was overleden. Zo kreeg ik ook
vlektyfus en ben uiteindelijk door de Fransen bevrijd uit een ziekenbarak in ‘Erholungslager’ Vaihingen. Zij brachten me naar een ziekenhuis waar ik door de Fransen werd verpleegd. Ik werd daar voor het
eerst weer als mens behandeld. Nooit voelde een echt bed met een
kussen en dekens zo heerlijk als na de hel die ik had doorstaan.
Maanden later terug in Amsterdam ontdekte ik tot mijn stomme verbazing dat mijn moeder en zus Bergen-Belsen hadden overleefd en in
Zweden waren. Mijn moeder is 86 jaar geworden en met mijn zus, die
in 1952 naar Melbourne is geëmigreerd, heb ik elke maand telefonisch
contact. Later, op zoek naar informatie over mijn vrouw, ontdekte ik
wat de betekenis van ‘Sonderkommando’ inhield en dat mijn vrouw en
mijn schoonouders meteen na aankomst in Sobibor zijn vergast.’
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Getuigen van het vernietigingskamp Sobibor
Jules Schelvis vertelde onlangs als getuige zijn verhaal voor de Duitse
rechtbank in München in de zaak tegen de Oekraïense Demjanjuk, die
verdacht wordt te hebben gewerkt als kampbewaker in het vernietigingskamp Sobibor. Schelvis heeft al eerder, in 1985, voor een Duitse
rechtbank als medeaanklager gediend tegen de kampbeul Frenzel in
Sobibor. In hoger beroep werd hij vrijgesproken omdat hij te oud en
te ziek was. Demjanjuk kan in de komende maanden wegens gebrek
aan bewijs worden vrijgesproken. Toch gaat Schelvis telkens met een
groep Nebenkläger naar München. Waarom wil hij getuigen tegen Demjanjuk? Schelvis: ‘Wij willen dat de wereld weet wat er in Sobibor is
gebeurd. Dit is waarschijnlijk het laatste proces tegen een vermoedelijke
kampbeul. De misdaden die hij zou hebben begaan verjaren niet, hoe
ziek of oud hij ook is. Als de rechters kunnen bewijzen dat hij inderdaad
in Sobibor is geweest, dan heeft hij zeker een functie gehad in deze
moordfabriek. Dan maakte hij deel uit van een systeem dat belast was
met de bewaking en vernietiging van Joden. Demjanjuk beroept zich op
het feit dat hij tot dit werk gedwongen werd, maar dat pleit hem niet vrij.’
De Stichting Sobibor
De Stichting Sobibor werd in 1999 opgericht door Jules Schelvis, één
van de 18 Nederlandse overlevenden van het Duitse vernietigingskamp Sobibor in Polen. In 2010 is hij één van de drie Nederlandse
ooggetuigen van Sobibor die nog in leven is. De stichting wordt gesteund door nabestaanden, vrienden en degenen die zich bij Sobibor betrokken voelen. Haar doel is ervoor te ijveren dat de herinnering aan dit vernietigingskamp blijft voortbestaan. In Sobibor zijn
ongeveer 170.000 Europese Joden door vergassing vermoord, van
wie er ongeveer 33.000 uit Nederland afkomstig waren. Nog geen
50 hebben de oorlog overleefd, waarvan 18 uit Nederland. De meeste
overlevenden ontsnapten tijdens de opstand die op 14 oktober 1943
uitbrak. Na die opstand besloten de nazi’s het kamp op te heffen.
Er werden driehonderd Joden uit het vernietigingskamp Treblinka
gehaald om Sobibor te slopen. Na de sloop zijn zij doodgeschoten
om alle sporen van het kamp uit te wissen.
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Jules Schelvis.

Morris Tabaksblat.

Er gaat geen dag voorbij
of iets brengt je gedachten
weer terug naar de oorlog
Oud-topman van Unilever Morris Tabaksblat
vertelt over zijn oorlogsherinneringen.
Als 6-7 jarig kind overleefde Morris Tabaksblat (71) de concentratiekampen Westerbork en Theresienstadt. Zijn Pools-Joodse ouders
waren christenen, maar het gezin werd in 1943 toch gedeporteerd
omdat zij Joodse voorouders hadden. Zij moesten in het doorgangskamp Theresienstadt op het perron aantreden, met koffers
en al, klaar voor vertrek naar het vernietigingskamp Auschwitz.
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Onverwachts nam het lot een andere wending en het gezin overleefde de Tweede Wereldoorlog. Een interview over de oorlogsherinneringen van de oud-topman van Unilever, Morris Tabaksblat.
Kunt u eerst iets vertellen over uw achtergrond?
‘Mijn vader en moeder waren beiden van Joodse afkomst en woonden in het Poolse stadje Lodz. In dienst ontmoette mijn vader een
inspirerende vriend waardoor hij zich bekeerde tot het christendom.
Dit werd mijn ouders door hun Joodse familie niet in dank afgenomen. In Polen werd het antisemitisme steeds heftiger en daarom
emigreerden zij in 1932 via Frankrijk naar Nederland. Het was oorspronkelijk hun bedoeling om naar Palestina te emigreren, maar mijn
vader wilde eerst theologie studeren. Hij kwam in dienst bij de Hervormde Synode in Den Haag en kon daardoor zijn studie voortzetten. Op 19 september 1937 ben ik in Rotterdam geboren en ik heb
vier zussen. Ons hele gezin heeft de oorlog overleefd, maar vrijwel
alle Poolse familieleden van mijn ouders zijn vermoord. Mijn ouders
hebben geen poging ondernomen om naar Engeland vluchten toen
de oorlog uitbrak. Zij hadden de middelen niet en waren net naar
Nederland geëmigreerd.’
Waar was u toen de oorlog uitbrak?
‘In mei 1940 woonden mijn ouders in Den Haag. Mijn vader vertelde
ons dat er rond de stad werd geschoten en hij was erg somber. Hij
bleef die oorlogsjaren werken voor de Hervormde Synode. Maar iedereen met Joodse grootouders moest weg en in oktober 1943 zijn wij,
nota bene door de Nederlandse politie, opgepakt en naar kamp
Vught gedeporteerd. Mijn ouders hadden net als veel Joden in die tijd
fotoalbums en wat kostbaarheden bij vrienden ondergebracht.
Een maand later werd ons gezin naar kamp Westerbork gedeporteerd. Alleen mijn oudste zus bleef achter in Vught. Wij maakten ons
grote zorgen over haar, maar zij kwam twee maanden later bij ons.
Er was nog aardig wat structuur in dat kamp, we kregen bijvoorbeeld
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ten. Er waren ook redelijke voorzieningen zoals een school en een
klein ziekenhuis. Mijn zusje is daar goed geholpen door artsen nadat
zij plotseling kinderverlamming kreeg en ik ben er aan een kaakontsteking geopereerd. We gingen er naar school en er was zelfs wat
speelgoed. Ik heb daar een beetje leren schrijven en rekenen. Mijn
vader heeft een aantal weken in de strafbarak gezeten waar hij zwaar
lichamelijk werk moest verrichten. Dat was zeer zorgwekkend voor
ons, want je wist nooit hoe het voor hem zou aflopen en er vertrokken iedere week transporten naar Auschwitz. Ik bleef in het kamp in
de barakken bij mijn moeder en mijn zussen. Als zesjarig kind let je
misschien ook weer op andere dingen dan volwassenen: ik houd van
bloemen en van Westerbork herinner ik me vooral de vele lupines
die daar bloeiden.’
Wat herinnert u zich nog van het doorgangskamp Theresienstadt?
‘In september 1944 werden we naar Theresienstadt gedeporteerd.
Naar mijn idee duurde de reis eindeloos lang. We stonden uren opeengepakt in donkere, afgesloten veewagons. Als kleine jongen werd
ik platgedrukt tussen de buiken en benen van volwassenen. Onderweg naar Theresienstadt werd de veewagon heel even geopend en
ik zag dat we midden in een perenboomgaard stonden. Een Duitse
soldaat, die patrouille liep naast de deuropening, zag mij daar staan
en gaf me een kleine peer. Een aardig gebaar, misschien had hij ook
wel een kind van mijn leeftijd. Verder herinner ik me niet hoe lang
die reis echt duurde, noch dat er mensen overleden zijn tijdens dit
transport. We werden niet kaalgeschoren in Westerbork noch in Theresienstadt, want het waren doorgangskampen. We kregen ook geen
nummer op onze armen en we hielden onze eigen kleding aan. Wel
moesten we eerst ontluisd worden en douchen. Als kleine jongen
ging ik mee in de grote doucheruimte met mijn moeder en zussen. Er
was veel angstig gegil onder de naakte vrouwen, want men was op dat
moment toch bang voor vergassing. Kennelijk was men op de hoogte
van wat er in Auschwitz en in andere kampen plaatsvond. Er was wel
een gevangenis in het kamp en in dat gebouw werden gevangenen
gestraft en ook opgehangen.
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In dit kamp werd mijn vader geestelijk verzorger en brandweerman.
Hij moest een brandweerwagen helpen bedienen, want er braken
veel brandjes uit. We woonden boven de brandweergarage in één
kamertje met het hele gezin. Alle andere gevangenen sliepen met
velen opeengepakt in de kazernes. Dit kamertje alleen voor ons
gezin heeft ons waarschijnlijk gered van de besmettelijke tyfus waar
veel gevangenen aan stierven. Het was een garnizoenstad geweest,
vandaar dat er veel kazernes stonden. In Theresienstadt stond alles
stil, er waren geen scholen en ik verveelde me er vreselijk. We hadden zelfs geen bal om te voetballen of potloden om mee te tekenen.
Ik speelde veel met de zoon van de brandweercommandant, een
Tsjech. We speelden soms stiekem buiten het prikkeldraad, maar dan
kreeg ik van mijn moeder flink op mijn donder. Zij was heel bang dat
zij mij daardoor zou verliezen als de Duitse bewakers erachter kwamen dat ik niet Tsjechisch maar Joods was. Maar die lieten ons daar
gewoon spelen, het waren niet allemaal rotzakken.’
Wat was uw grootste angst?
‘Met al die transporten en mensenmassa’s was je altijd bang dat je
elkaar zou kwijtraken. Ik heb het geluk gehad dat ik altijd bij mijn
moeder en zussen was en dat we als gezin bijeen zijn gebleven. Voor
mijn ouders en mijn oudste zus is het allemaal veel angstiger geweest,
zij waren zich veel meer bewust van de gevaren. Theresienstadt was
net als Westerbork een doorgangskamp en regelmatig vertrokken er
transporten naar de vernietigingskampen. Wij moesten ook een keer
op het perron aantreden, met onze koffers en al, klaar voor vertrek
naar Auschwitz. Op het laatste moment kon mijn vader de bewakers er toch van overtuigen dat zijn verblijf als geestelijk verzorger
in Theresienstadt noodzakelijk was en na ongelooflijk spannende
minuten, in afwachting van het antwoord, mochten we toch blijven.
Misschien had de Synode ook wel een brief geschreven om hem te
beschermen. We weten niet wat ons precies heeft gered.
Er heerste een enorme willekeur in de kampen en je wordt gek als je
je blijft afvragen: ‘Waarom zijn wij wel gered?’ Ik heb die vraag dan
ook doelbewust uit mijn hoofd gezet. Het was gewoon puur geluk
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dat we het overleefd hebben. Wel heb ik op mijn reizen voor Unilever
eindeloos veel parallellen gezien met plaatsen op de wereld waar het
ook slecht gaat. Sommige plaatsen doen je denken aan dingen die
je zelf hebt meegemaakt. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij of iets
brengt je gedachten weer terug naar de oorlog. De oorzaakvragen
leiden tot niets. Het was gewoon haat, daar zit geen logica in. Je had
pech als je in het bereik van de haat zat. Iedereen zat gevangen en
we konden geen kant op.’
Kunt u zich nog iets herinneren van de bevrijding?
‘In de lente van 1945 zijn we bevrijd door de Russen. Je hoorde in
de verte de knallen en de schoten over en weer. Opeens waren de
Russen er en waren de Duitsers gevlucht. Omdat mijn vader Russisch
sprak werd hij meteen als tolk ingezet. Ik herinner mij dat mijn vader
en een Rus vrolijk lachend aan mijn bed stonden met handen vol
kersen. We hadden tot dan toe alleen maar dagelijks vieze koolsoep
te eten gehad. Honger maakt rauwe bonen niet zoet. Dus die kersen
waren een feest! De dag na de bevrijding nam mijn vader mij mee
naar de kampgevangenis, hij wist min of meer wat daar gebeurd
was, maar hij wilde voor zichzelf bevestigd zien dat dit nu voorgoed
voorbij was.’
Bent u ooit nog wel eens teruggegaan naar Theresienstadt?
‘In 1991 ben ik inderdaad met mijn vrouw en mijn dochter teruggegaan. Mijn vader was toen bijna 90 jaar en ook nieuwsgierig naar
wat ik daar zou aantreffen. Er zijn nu kindertekeningen in de voormalige kampgevangenis tentoongesteld. Ik kan me echter niet herinneren dat we er ooit een potlood of een stukje papier hebben gehad.
Hadden we dat maar wel gehad, want ik verveelde me altijd. In mijn
herinnering zag ik vlak na de bevrijding uit het kamp overal margrieten bloeien in het heuvelachtige landschap. Margrieten zijn voor mij
dus een symbool geworden van de bevrijding.
Niemand had belangstelling voor de bevrijde gevangenen destijds.
Pas eind mei 1945 arriveerden we in Nederland, omdat er vrijwel geen
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transport was. We kregen in Den Haag een medisch onderzoek en werden ingekwartierd in een opvangcentrum. Al gauw kreeg mijn vader
via de Synode weer werk en hervatte het normale leven zich. Ik werd
in de derde klas lagere school geplaatst en kreeg veel bijles vanwege
mijn onderwijsachterstand. Mijn oudste zus wilde niet meer in Nederland wonen. Zij is in 1948 naar de Verenigde Staten geëmigreerd.’
Hebt u nog last van de oorlog?
‘Nog steeds komt bij bepaalde mensen die ik ontmoet de vraag
bij mij op: ‘Wat zou jij gedaan hebben in de oorlog?’ en ‘Zou jij je
hebben aangesloten bij de NSB, in het verzet zijn gegaan, of niets
hebben gedaan?’ Iedereen stelt zich zulke vragen wel eens, maar
overlevenden doen dat net wat vaker dan anderen. Na mijn rechtenstudie in Leiden kwam ik bij Unilever terecht. Wereldwijd had ik vergaderingen en zo zat ik soms als voormalig kampslachtoffer met
voormalig vriend en vijand aan de vergadertafel. In ons bedrijf werkten mensen die bij de Hitlerjugend of de Wehrmacht hadden gezeten. Overigens konden dat prima mensen zijn waar je goed mee kon
samenwerken.
Ook zat ik eens te lunchen met Engelsen en Duitsers die beiden
zwaar gevochten hadden in de Slag bij Monte Cassino, een klooster
in Midden-Italië, waarbij aan weerszijden veel slachtoffers zijn gevallen. Of ik zat aan tafel met Engelsen van Unilever die tijdens de
Tweede Wereldoorlog Walcheren onder water hadden gezet en een
collega afkomstig uit dat gebied, die vanwege de overstromingen
op de zolder van het huis had gezeten. Dit soort toevallige ontdekkingen hadden we nogal eens in die naoorlogse jaren met daders
en slachtoffers om dezelfde tafel bij internationale bijeenkomsten.’
Heeft uw oorlogsverleden invloed gehad op de keuzes
in uw werk en in uw leven?
‘Je krijgt wel een groter relativeringsvermogen. Ik word niet snel
opgewonden in een crisissituatie en ik blijf altijd zoeken naar oplossingen. Wij hebben wel ergere dingen overleefd, denk ik dan.’
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Uw naam is voor altijd verbonden aan de ‘Code Tabaksblat’: een
aantal regels waaraan een goed bestuur van beursgenoteerde ondernemingen moet voldoen. Vindt u dat de politiek en het bedrijfsleven ook een morele plicht hebben om een economische crisis te
voorkomen omdat die vaak gepaard gaat met vreemdelingenhaat?
‘Er is zeker een verband tussen economische problemen die leiden
tot werkeloosheid en armoede, en fenomenen als vreemdelingenhaat. De opkomst van het nazisme en het daarbij behorende verwerpelijke gedachtegoed heeft een directe relatie met de economische
chaos in Duitsland die veroorzaakt werd door het vredesakkoord van
Versailles en de gevolgen van de beurscrash van 1929. Overheid en
bedrijfsleven hebben tot taak dit soort ontwikkelingen te voorkomen
door welvaart te scheppen en daar zijn verstandige wetgeving en gedragsregels voor nodig. De Code is daar maar een klein onderdeeltje
van, maar het was interessant om aan de totstandkoming mee te werken. Anderen hebben tot mijn genoegen het stokje overgenomen.’
Waar bent u tijdens de dodenherdenking op 4 mei?
‘Mijn echtgenote en ik zijn een paar keer bij de Nationale Herdenking
op de Dam geweest, erg indrukwekkend. Maar voor mij is het echte
herdenken iets dat je in de intimiteit van je eigen omgeving doet,
omdat je persoonlijke beleving en herinnering aan de vele dierbaren
die je verloren hebt meer ruimte krijgen. Er zijn zoveel momenten,
plaatsen en beelden in de loop van een jaar die je confronteren met
wat daar gebeurd is en waar je dan bij stil staat. Wat je persoonlijk en
als familie ervaren hebt, heeft zijn eigen tijd en plaats nodig en dat
beleef ik liever in mijn privédomein.’
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Morris Tabaksblat, juni 2009.

Anita Gassan.
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Op zoek naar gerechtigheid
Rechter Anita Leeser-Gassan overleefde Bergen-Belsen.
Rechter Anita Leeser-Gassan (70) overleefde met haar moeder Bergen-Belsen. Zij komt uit een bekende Amsterdamse diamantairsfamilie, maar koos voor het juridische vak. Zij was bijna dertig jaar
rechter in Amsterdam en werd in 1983 vicepresident. Van 1981 tot
2000 was zij kinderrechter. In september 2005 ging zij met pensioen. Anita Leeser-Gassan vertelt voor de lezers van Aanspraak
haar oorlogsverhaal.
Oorlogsflarden
“Op 17 september 1935 ben ik, als enig kind, geboren in een Joods gezin in Amsterdam. We leefden niet orthodox, maar wel bewust joods.
Van huis uit kreeg ik mee dat iedere Jood zijn eigen geloof heeft. En
zo voel ik dat nog steeds. Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940
was ik vijf jaar. Ik herinner me slechts korte fragmenten, oorlogsflarden
bestaande uit steeds dezelfde fotobeelden. Van het begin van de oorlog herinner ik me helder het luchtalarm waarbij we bij mijn grootouders
in de Johannes Vermeerstraat onder aan de trap stonden met koperen
pannen op ons hoofd. Kort daarop bracht een politieman ons met
zijn auto naar IJmuiden om ons met de boot naar Engeland te laten
vluchten. Wij konden niet meer mee en gingen terug naar Amsterdam.
De politieman heeft toen zelfmoord gepleegd.”
Uitstel
“De Duitse oorlogsindustrie had in de oorlogsjaren een grote behoefte aan industriediamanten. In de zomer van 1942, toen de deportaties van Joden op grote schaal een aanvang namen, verzocht de
Sicherheitspolizei om inlevering van diamanten in ruil voor een voorlopige vrijstelling van deportatie. Na deze oproep is mijn vader naar
Zwitserland gevlucht. Mijn ouders zijn in 1942 gescheiden. Mijn vader
vluchtte met de vrouwelijke partner van een bevriend stel.
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Mijn moeder kreeg een relatie met de achtergebleven partner en
reeds goede vriend, Jacques Smit. Sindsdien had ik eigenlijk twee
vaders en ik hield zielsveel van hen allebei. Mijn vader verloor in
Zwitserland zijn vriendin uit het oog. Vanuit Zwitserland stuurde hij
mijn moeder, mijn tweede vader en mij een Paraguayaans paspoort,
dat ons misschien redding kon bieden. Om zo lang mogelijk veilig
te blijven en voor uitstel van tewerkstelling in Duitsland te zorgen,
werkten mijn moeder en mijn tweede vader bij het Bureau voor de
Sterilisatie in het Centraal Israëlitisch Ziekenhuis. Hoe akelig de gedachte ook was, er werd nog wel goed werk gedaan voor gemengdgehuwden, in die zin dat zelfs zwangere vrouwen een bewijs kregen
dat ze niet vruchtbaar waren. Als je ‘formeel’ gesteriliseerd was,
hoefde je de ster niet meer te dragen. In 1943 mochten we in het
ziekenhuis wonen. Mijn moeder werkte op het secretariaat. Kinderen
met wie ik in het ziekenhuis speelde zijn weggevoerd. Uiteindelijk was
ook voor ons de situatie niet meer houdbaar en kon het hoofd van
dienst ons niet meer beschermen. Vanaf dat moment, begin 1944,
moesten mijn moeder, mijn tweede vader en ik onderduiken.”
Een spion
“Ons eerste onderduikadres was in een pand dat eigendom was
van mijn grootvader in de Van Baerlestraat, in een opslagruimte boven een schoenenwinkel. We werden verzorgd door mensen die mijn
grootouders kenden. In februari 1944 werd het te onveilig en moesten we weg. We hebben op verschillende onderduikadressen gezeten. Eén adres staat me in het bijzonder bij. Een vriend van mijn
tweede vader zat met zijn vrouw en haar moeder ondergedoken
bij een familie in de Lomanstraat in Oud-Zuid. Tante Dicky en oom
Henk hadden vijf kinderen plus deze drie onderduikers al in huis en
namen ons er ook nog eens bij. Ongelofelijk dat ze dit hebben kunnen bolwerken! Na zes weken werden we met zijn zessen naar een
pension gebracht, maar deze schuilplaats werd verraden. Tijdens
een inval bij verzetsmensen werden brieven gevonden, waarin de
schuilplaats werd genoemd en zo kwam de Sicherheitsdienst aan
ons adres. Bij de huiszoeking stonden we met zijn zessen in een kast
51 - Maart 2006

en werden door een Duitse soldaat ontdekt. Ik probeerde hem nog
over te halen om ons niet mee te nemen: ‘Wilt u niet liever mijn pop
hebben voor uw kinderen?’ We zijn naar het hoofdkantoor van de
Sicherheitdienst in de Euterpestraat gebracht. Mijn moeder, mijn
tweede vader en ik werden in een cel beneden opgesloten. Er werd
een man bij ons in de cel geplaatst, die allerlei vragen stelde: ‘Waar
komen jullie vandaan?’ Ik zat bij mijn moeder op schoot en fluisterde
in haar oor: ‘Niets zeggen hoor, dat is een spion!’ Later, na de oorlog,
bleek het echt een spion te zijn geweest. Als kind voelde ik al dat er
iets mis was, omdat hij veel te mooie schoenen droeg voor die tijd.”
Jullie komen terug
“Op 16 juli 1944 werden we vanuit de Euterpestraat naar het Huis
van Bewaring aan de Weteringschans gebracht. De nacht tevoren
was daar juist de fatale overval geweest van de bekende verzetsman
Johannes Post, het bloed zat nog op de muur van de binnenplaats.
Ik vond het daar heel eng. Op 20 juli 1944, mijn moeders verjaardag, werden we naar Westerbork gebracht. Onder Duitse bewaking
liepen we door de lange gangen van het Huis van Bewaring. Jaren
later werkte ik als advocaat in exact hetzelfde gebouw. Bij zeurende
cliënten zei ik wel eens: ‘U weet dat u hieruit komt, ik wist dat, destijds in de oorlog, niet!’ De bewakers brachten ons met de tram naar
Amsterdam Centraal Station. Terwijl we over de rails naar de ver van
het perron verwijderde trein liepen, riepen werklieden om ons een
hart onder de riem te steken: ‘Jullie komen terug!’”
Hoop
“Bij aankomst in Westerbork zag ik als eerste vanuit de trein de kleine houten huisjes van de bewakers in de zon. Als ik ‘s zomers door
Cannes loop, met zijn kleine huisjes, moet ik altijd aan Westerbork
denken. Eén dinsdag ging het noodlot aan ons voorbij, maar de
volgende dinsdag moesten we op transport. Onze transportdata
weet ik nog zo goed, omdat ze vreemd genoeg samenvielen met
de verjaardagen in ons gezin. Op 20 juli was mijn moeder jarig. Op
1 augustus 1944, de verjaardag van mijn tweede vader, zijn we met
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het voorlaatste transport naar Bergen-Belsen gebracht en dus hoopten we op mijn verjaardag, 17 september, terug te gaan... Maar dat
laatste gebeurde helaas niet! In Bergen-Belsen werden mensen met
een dubbele nationaliteit ter uitwisseling gevangen gehouden en
niet direct ter vergassing naar Polen gezonden. In 1944 zijn er ook
werkelijk vanuit Bergen-Belsen Joden met een dubbele nationaliteit
in ruil voor Duitse krijgsgevangenen naar Palestina gestuurd. Die berichten gaven ons hoop.”
Recepten
“Zodra de bewakers ontdekten dat je luis had, moest je haar eraf. Als
kind was ik ervan overtuigd dat ik meteen zou sterven als mijn haar
eraf ging. Ik heb de sjaal nog bewaard waarmee mijn moeder en ik
iedere dag eindeloos fanatiek onze haren stofkamden. We kregen
alleen maar koolsoep. Je kreeg per dag slechts één centimeter kuch
rantsoen. De roman ‘Pallieter’ van Felix Timmermans, met uitvoerige
beschrijvingen van feestmaaltijden, circuleerde door het kamp. Op
een of andere bizarre wijze vulden de gedachten aan al dat lekkere
eten toch een beetje je lege maag. Rangen en standen deden er
hier niets meer toe. Belangrijker was dat je op iemand kon bouwen.
Een marktvrouw stond haar laatste stukje brood af, terwijl een notaris brood had gejat en in het kamp stond dat gelijk aan iemand de
dood in jagen!”
Het spoor bijster
“Mijn tweede vader is eens zo bont en blauw op zijn rug geslagen
door een kapo, dat hij bijna niet meer kon lopen. Daarna kreeg hij
een peer van de kapo om het goed te maken. Mijn tweede vader was
van beroep commissionair in effecten, maar hij had opgegeven dat
hij diamantair was. Hij is met andere diamantairs naar Oranienburg
doorgestuurd. We hebben nooit meer iets van hem vernomen. Vanaf
het einde van 1944 werden tienduizenden gevangenen uit de concentratiekampen uit de frontlinies door de SS ‘geëvacueerd’ naar BergenBelsen. Het kamp werd een steeds grotere hel: er was geen voedsel
meer, terwijl er telkens gevangenen bijkwamen. Er heersten dodelijke
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en besmettelijke ziektes zoals tyfus en tuberculose. Tegen het einde
van de oorlog zijn mijn moeder en ik doodziek van de tyfus in een
vrachtwagen geladen. Langs de kant van de weg zag ik opengesneden lijken, waar gevangenen de levers uithaalden, omdat je die kon
eten. Vervolgens zijn we met een groot aantal doodzieke medegevangenen in een trein met veewagons gestopt die door de frontlinies
reed. Onderweg stierven velen. We hadden de trein behangen met
alle kledingstukken die nog enigszins wit waren om de geallieerde
luchtmacht duidelijk te maken dat het geen oorlogstrein was. Op
het treinstation Maagdenburg moesten we uit de trein stappen om
nota bene met de kampbewaking onder de trein te schuilen voor het
geallieerde en Duitse geschut. Na urenlange beschietingen werd het
station Maagdenburg platgebombardeerd door de Geallieerden. De
Duitsers wilden ons met de trein naar de gaskamers in Theresienstadt
rijden, maar toen we tussen de frontlinies vaststonden, wilden ze ons
met trein en al in de Elbe storten. Uiteindelijk vluchtten onze Duitse
bewakers uit angst voor de naderende Russische troepen.”
Bevrijding
“Op 23 april 1945 zijn we in Tröbitz door drie Russen te paard bevrijd.
De Russen dwongen de lokale bevolking ons, uitgemergelde mensen
met besmettelijke ziekten, in hun huizen op te nemen. Die mensen
wisten niet wat hen overkwam! Velen uit Tröbitz zijn door ons besmet
en gestorven. Na een paar weken aansterken zijn wij overgebracht
naar Leipzig. We zijn door het Franse Rode Kruis gerepatrieerd. In een
ziekenboeg voor displaced persons in een school in Maastricht kwam
mijn vader opeens met mijn tante binnenlopen. Ik vloog hem direct
om de hals. Hij herkende mij niet onmiddellijk, want ik woog nog maar
23 kilo. Hij was via Zwitserland speciaal naar Engeland gegaan om bij
de Engelse repatriëring te werken om ons te kunnen zoeken. Eerst
is hij naar Bergen-Belsen gegaan. Vervolgens is hij alle stations afgereisd die de trein had aangedaan. Bij Maagdenburg raakte hij het
spoor echter bijster, omdat met het bombardement op het station
ook de registratie verloren was gegaan. Toevallig trof hij ons in Maastricht, waar hij voor zijn werk moest zijn. Hij bracht ons in zijn legerAnita Leeser-Gassan - 54

auto naar Amsterdam. Het weerzien met hem voelde voor ons pas
echt als bevrijding. Mijn ouders zijn na de oorlog weer bij elkaar gekomen. Mijn vader heeft vanuit de repatriëring nog heel lang tevergeefs naar mijn tweede vader gezocht.”
Gerechtigheid
“Mijn gevoel voor rechtvaardigheid is zeer gesterkt door mijn oorlogsverleden. Omdat je zo onrechtvaardig bent behandeld, wil je
dat de wereld juist wel rechtvaardig is of wordt. Bij mijn grootvader,
een diamantslijper, hing een portret van de destijds bekende vakbondsman Henri Polak. Hierdoor geïnspireerd ben ik aanvankelijk
arbeidsrecht gaan studeren, maar het werd uiteindelijk de advocatuur. Na verloop van tijd wilde ik ook wel eens zelf recht spreken.
Tien jaar geleden ben ik met een groep overlevenden teruggegaan
naar Bergen-Belsen. Er was niets meer van over. De Britten hebben het platgebrand om besmettelijke ziekten te bestrijden. Van
een reisgenoot hoorde ik dat de ergste kampbeul na de bevrijding
levend begraven is in de kuil die hij voor de lijken moest graven.
Alleen al vanwege dit voor mij bijzonder verlichtende bericht was
de reis ontzettend de moeite waard! In de loop der jaren had ik de
geschiedenis van deze beul geprobeerd te achterhalen op foto’s in
boeken of in musea. Zo zocht ik hem op foto’s van Bergen-Belsen
in het Holocaustmuseum in Washington en in andere oorlogsmusea, maar nergens stond zijn naam vermeld of was zijn foto te zien.
Eindelijk gerechtigheid! Met mijn onderduikmoeder, tante Dicky, en
haar kinderen heb ik nog tot haar dood, een paar jaar geleden, intensief contact gehad. Ieder jaar krijg ik op 4 mei bloemen van haar zoon.
Hoe is het mogelijk dat je zes onderduikers in huis neemt? Ik vraag
me wel eens af of ik dat zelf wel zou kunnen opbrengen. Als ik iemand
voor de eerste keer ontmoet, dan flitst er nog dikwijls door mijn gedachten: ‘Had ik bij jou kunnen onderduiken?’ Pas toen ik vijfenveertig jaar geleden Israël bezocht, was ik voor het eerst van mijn leven vrij
van die gedachte.”
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Anita Leeser-Gassan, maart 2006.
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Bill Minco, circa 1984.
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Levenslang overleven
In gesprek met Bill Minco.
Begin februari 1941 werd Bill Minco, middelbare scholier in Rotterdam, uit de klas gehaald en door de Grüne Polizei naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Op 4 maart werd Minco met zeventien
andere verzetsstrijders in het Geuzenproces ter dood veroordeeld.
Deze verzetsstrijders van het eerste uur zijn ‘De Achttien Dooden’
uit het beroemde gedicht van Jan Campert. Omdat hij minderjarig
was, werd hem, met twee anderen, gratie verleend. Zijn straf werd
omgezet in levenslange tuchthuisstraf. Daarmee begon voor Minco
een helse tocht langs Duitse tuchthuizen en concentratiekampen.
Op 30 april 1945 werd hij door de Amerikanen bevrijd. Kort na zijn
terugkeer schreef Minco zijn ervaringen op. Zijn oorlogsherinneringen heeft hij daarna zoveel mogelijk uitgebannen. Dat stelde hem in
staat ook na de oorlog te overleven.
“Mijn geheugen over die periode is dat verslag. Ik heb mijn verhaal
opgeschreven in juni 1945 op aanraden van Sijds Nijdam, mijn jeugdvriend en toen aankomend psychiater. Hij zei: ‘Opschrijven die handel!’ Als ik het nu herlees is het net of het over iemand anders gaat.
Sommige dingen lees ik voor het eerst. Toen mijn kleinkinderen volwassen werden ontstond het plan om er voor hen een boek van te
maken. Ik had intussen heel wat materiaal over de oorlog verzameld,
over ons proces en over de kampen en ik had in de loop der jaren tekeningen gemaakt. De originele tekst van het verslag heb ik hiermee
aangevuld. Het boek heet ‘Koude voeten’ en is in 1997 uitgekomen.”
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“Het bijzondere van mijn verhaal is dat één mens dat allemaal heeft
meegemaakt. Het is een viereneenhalf jaar lange aaneenschakeling
van misschien op zichzelf niet zulke bijzondere dingen. Er zijn vele
anderen die in de oorlog hetzelfde hebben meegemaakt, maar die
daar vaak geen afstand van kunnen nemen. Ik heb het geluk dat ik
dat uiteindelijk wel heb kunnen doen.”
Geuzenverzet
“Op het moment dat de oorlog uitbrak was ik zeventien jaar en
woonde in de Graaf Florisstraat in Rotterdam. Ik groeide op in een
traditioneel Joods gezin. Er werd geploeterd, mijn vader moest hard
werken als vertegenwoordiger in herenkleding. Ik had één broer.
Mijn ontwikkeling is meer bepaald door de vrienden die ik had dan
door wat ik van thuis mee kreeg. Belangrijk voor mij waren twee vrienden: de muzikale Sijds Nijdam en de artistieke Benno Wissing, die
later kunstenaar is geworden. We dachten te weten hoe de wereld
in elkaar zat en wat er verbeterd kon worden. Sijds Nijdam woonde
in dezelfde straat en we waren meestal op dezelfde meisjes verliefd;
Wissing was een schoolvriend van Nijdam. We kwamen regelmatig
bij elkaar, hoe vaak weet ik niet meer precies, er zitten enorme gaten
in mijn herinnering.”
“Op de dag dat Rotterdam gebombardeerd werd ben ik naar het
dak van de huishoudschool bij mij in de straat gegaan en ik heb vanaf het dak het bombardement gezien. Ook omdat mijn eigen stad
voor mijn ogen werd gebombardeerd ben ik bij het Geuzenverzet gegaan. Ik zie dat beeld nog voor me, de Junkers die over die onverdedigde stad vlogen en de boel platgooiden. Ze vlogen heel laag, dus
het gebeurde bewust. Mijn tweede beweegreden was het verhaal
van mijn oom, die voor de oorlog naar Duitsland was gegaan en in
1938, na de Kristallnacht, Duitsland had verlaten. Hij is een tijdje bij
ons in huis geweest en daarna met zijn gezin naar Engeland vertrokken. Zijn verhalen over wat er in die Kristallnacht gebeurde spoorden
mij aan om in opstand te komen.

59 - Maart 2001

Ik besloot, samen met Arie Overwater, een klasgenoot van de HBS,
naar Engeland te gaan en mee te helpen aan de bevrijding van
Nederland. We waren toch niet zo goed op school dus die stap
was gauw gemaakt. We kwamen in contact met een marinier, Dick
Kouvenhoven, die tegen ons zei: ‘Waarom zou je naar Engeland
gaan, je kunt ook hier de Duitsers bestrijden door lid van de Geuzen
te worden!’ Het was een getrapte organisatie, een beetje militair
georganiseerd, niemand kende meer dan de laag daarboven. Wij
zagen alleen Kouvenhoven. Onze eerste opdracht was het in kaart
brengen van alle militaire aspecten van Rotterdam. We kochten een
Cito-plan en gaven hierop alle punten aan waar afweergeschut stond,
waar militairen ondergebracht waren, waar het hoofdkwartier was en
waar schepen in de haven lagen. En nog niet eens zo gek lang geleden zei Arie: ‘Ja, maar we hebben ook kabels doorgeknipt.’ Dat heb
ik blijkbaar ook gedaan.”
Achttien doden
“Begin november 1940 ging het mis: de eerste Geuzen werden opgepakt. Ze dwongen iedereen tot praten en onze kaart kwam aan
het licht. Het bleek onmogelijk om mijn naam niet te noemen. Op
de morgen van 7 februari 1941 werd ik door de Grüne Polizei uit de
klas gehaald en naar de gevangenis in Scheveningen gebracht, waar
ik alleen werd opgesloten in een kleine cel. Tijdens de verhoren werd
er flink geslagen. Het vonnis: de doodstraf. Dat stond in geen enkele
verhouding tot het gepleegde verzet! Het was echter de tijd van de
Februaristaking en de Duitsers wilden een voorbeeld stellen. In de
dagen voor mijn veroordeling zei mijn advocaat: ‘Je bent Jood en je
maakt geen schijn van kans. Je hebt een mooi leven gehad, zo moet
je het maar zien.’ Zelf dacht ik daar heel anders over. Mijn leven kon
onmogelijk al voorbij zijn!
Op 13 maart 1941 werden er echter geen achttien Geuzen geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte, maar vijftien. Drie kregen gratie. Eén
van hen was ik. Tot ieders verbazing was het een Jood die de dans
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ontsprong. Volgens het Duitse strafrecht konden minderjarigen niet
ter dood veroordeeld worden, maar hooguit levenslang krijgen. Dus
kreeg ik levenslang tuchthuis.”
Houvast
“Na de begenadiging werd ik overgeplaatst naar een andere vleugel
en opgesloten met Opa Bakker, een gezellig, rechtschapen mens,
eveneens verzetsman en een zeer gelovig christen. Hij leerde me te
geloven en te bidden. Hij was ervan overtuigd dat het Joodse volk
het uitverkoren volk van God was en probeerde mij aan de hand van
het Oude Testament daarvan te overtuigen. Zo werd het geloof voor
mij in die periode een belangrijk houvast. Dat bleef het in de anderhalf jaar eenzame opsluiting in tuchthuis Untermaßfeld, waar ik nauwelijks te eten kreeg en alleen Nazi-propaganda mocht lezen. Toen
er na een jaar een nieuwe directeur kwam, heb ik hem persoonlijk
om Duitse literatuur gevraagd. Ik mocht uit de bibliotheek Goethe’s
Faust lezen en dankzij deze literatuur heb ik het volgehouden, hoewel ik soms letterlijk gek werd van eenzaamheid.
In 1943 werden de tuchthuizen ‘Judenrein’ verklaard en vertelde
men mij dat ik naar het concentratiekamp Mauthausen werd overgeplaatst. Op mijn laatste avond kwam een gevangenisbewaarder
afscheid van mij nemen. Toen hij ’s avonds weer mijn cel sloot, kwam
hij even binnen, deed de deur achter zich dicht, gaf mij een hand,
keek mij merkwaardig lang aan en zei toen met tranen in zijn ogen:
‘Lebe wohl und bleib gesund, Minco.’ Hij is één van die Duitsers aan
wie ik verplicht ben om niet het hele volk over dezelfde kam te scheren. Wel bleek uit zijn reactie dat de Duitsers op de hoogte waren van
wat er zich in Mauthausen afspeelde.”
Ieder voor zich
“Mauthausen was het ergst denkbare kamp. De SS was overal om
de gevangenen heen en wilde iedere dag bloed zien. Het was zo
erg dat ook de medegevangenen niet te vertrouwen waren. Het
was letterlijk ieder voor zich en de SS voor ons allen. Het werk in de
steengroeve was onvoorstelbaar zwaar. Je was helemaal niets waard.
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Alleen bezig met overleven. Beschaving is dan maar een heel dun
laagje. Uiteindelijk werd ik naar Auschwitz getransporteerd. Ik vroeg
me af waarom ze me niet meteen neerschoten. Maar vanwege mijn
status van politieke gevangene mocht ik niet gedood worden, want
dat zou een te snelle verlossing uit het lijden geweest zijn. Ik moest
mijn straf uitzitten. Uitgemergeld kwam ik in Auschwitz aan. Ik woog
nog maar 43 kilo. Boven het hek van het kamp stond ‘Arbeit macht
frei’. We wisten wat Auschwitz betekende en wachtten gelaten ons
lot af. We moesten oneindig lang met het gezicht tegen de muur van
een gebouw wachten. Onverwacht werd een brood onder mijn arm
geschoven. Een brood! Ik wist niet wat er gebeurde. Na alle honger
die ik geleden had, na alles wat er gebeurd was met me, een brood...
En iemand die aan me dacht. Even opende de hemel zich, even had
je het gevoel dat je toch een menselijk wezen was en dat er iemand
met je meeleefde... Pas later, toen ik al in mijn barak was, bleek
dat de bekende Rotterdamse bokser Leen Sanders gewaarschuwd
was dat bij blok 24 een Rotterdammer tegen de muur stond die
Mauthausen overleefd had. En ze wisten kennelijk in Auschwitz wat
Mauthausen betekende. Leen Sanders was eind 1942 naar Auschwitz
getransporteerd, waar zijn vrouw en kinderen direct vergast werden.
Door een ‘prominent’ uit het kamp, een medegevangene die zelf
bokser geweest was, had Leen een baantje als blokoudste gekregen.
Zo heeft hij voor menig Nederlandse gevangene in het kamp veel
betekend. Hij beschermde mensen ook fysiek.”
“In Auschwitz kreeg ik tyfus en diarree en kwam in een ziekenbarak
terecht. Elke week werden zieken die niets meer konden opgeroepen
en vergast. Mijn nummer werd iedere keer opgeschreven, maar ik
werd de volgende dag nooit opgeroepen. Ook hier gaf mijn status
als veroordeelde de doorslag. Op 18 januari 1944 begon de evacuatie
van Auschwitz voor de naderende Russen. Toen we in de trein naar
Dachau werden afgevoerd ben ik Leen Sanders uit het oog verloren.
Daarna ben ik nog in verschillende kampen tewerkgesteld. Tijdens
een gestrand transport per trein in die chaotische periode, na een
nacht in een wagon, ben ik op 30 april 1945 door de Amerikanen
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bevrijd. Ze kwamen plotseling de bocht omgereden. Ik besefte pas
goed dat we werkelijk vrij waren toen ik een Camel-sigaret in mijn
hand hield, maar ik had geen lucifers.”
Nieuw begin
“Na thuiskomst in Rotterdam bleek dat ik TBC had, maar gelukkig
kon ik in Davos gaan kuren. Een van de verpleegsters werd mijn
vrouw. Zij zorgde ervoor dat ik de pijn soms kon vergeten. We
noemden onze zoon niet voor niets Victor. Terug uit het sanatorium
begon ik aan een schriftelijke opleiding bouwkunde. De eerste les
ging over sloten. Moet je net viereneenhalf jaar opgesloten hebben
gezeten! Het plezier was er meteen af. Bovendien kon ik me slecht
concentreren. En daar sta je dan. Alle dingen die mis gingen waren
zo indringend dat je daar iedere minuut van de dag mee bezig was.
We hadden kinderen en we hadden nauwelijks inkomsten. Al die
zorgen voorkwamen dat ik een kampsyndroom of wat voor syndroom
dan ook kreeg. Ik denk dat dat mijn geluk is geweest. Vele anderen,
onder wie Leen Sanders, die ook de oorlog overleefde en die ik nog
regelmatig heb bezocht, hebben jammer genoeg meer problemen
ondervonden van hun oorlogservaringen.”
Een meester in overleven
“Ik denk dat de oorlog mij gevormd heeft. Ik maakte in viereneenhalf
jaar mee wat een ander nog niet in een heel mensenleven meemaakt.
Je leert mensen in de ogen kijken. Mijn intuïtie is aangescherpt door
die periode, dat behoort bij het overleven. En daar ben ik natuurlijk
een meester in. Niet dat ik daar trots op ben want het heeft aan mijzelf niets bijgedragen. Ik ben erg waakzaam, soms ontoegankelijk en
bewaar afstand. Maar ik heb uiteindelijk het vertrouwen in mensen
behouden. Als je geen vertrouwen hebt in mensen en in de toekomst
dan heeft het leven geen zin meer. Ik heb dat eens zo opgeschreven:
‘Ik wil leven voor de mensen van wie ik hou; ik kan leven omdat er mensen zijn die van mij houden; ik wil vooral ook leven omdat ik overleefd
heb; ik voel het als mijn plicht te leven. Ik blijf ondanks alles geloven
dat het goede in de mens kan overwinnen.’”
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Waakzaam
“Een van de hoogtepunten in mijn leven was het overhandigen van
de Geuzenpenning aan de Duitse president Von Weizsäcker. Het
klinkt misschien gek, maar op dat moment had ik het gevoel dat ik
eindelijk zelf de oorlog had overwonnen. Het was ook mijn voorstel
geweest om hem de penning te geven. De nog levende Geuzen
hadden er in het begin grote moeite mee, maar ze hebben zich
gerealiseerd dat dit een voorbeeld voor jongeren was, een les voor
de toekomst. Als voorzitter van de stichting Geuzenverzet ben ik
nu bezig met een toespraak te schrijven voor de uitreiking van de
Geuzenpenning voor de Sinti en de Roma in Europa, die nog steeds
gediscrimineerd worden.
Er zijn nog steeds mensen die bewust en bewogen bezig zijn met
het overdragen van de ervaring uit de oorlog aan jongeren. Ik blijf
waakzaam, maar ik ben niet haatdragend. Als je blijft haten ga je op
dezelfde manier door waarop ze toen dachten. Dat is onverdraaglijk,
dan zouden die miljoenen doden voor niets gevallen zijn. Gelukkig
merk ik dat jongeren geïnteresseerd zijn. Ik bezoek kampen met ze.
Ook ben ik met mijn eigen kinderen in de kampen geweest. Met
Nijdam ben ik een keer teruggegaan naar het tuchthuis, omdat met
name die periode mij ingrijpend heeft gevormd.”
Geluk
“Nu ik terug kan kijken, heeft mijn leven na de oorlog veel plezierige
hoogtepunten gekend. Elk mensenleven heeft zijn ups en downs,
maar als ik de balans opmaak is die voor mij zeer positief. Ik heb meer
bereikt, meer ervaren dan ik ooit had kunnen denken. Zonder enige
opleiding eindigen als wethouder van financiën en economische
zaken in Hilversum, daar mag ik met enige trots op terugzien. Ook
ben ik een beddenzaak begonnen en het is de verdienste van mijn
zoon geweest die uit te bouwen. Ik heb drie kinderen, acht kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind, van wie ik nu een kopje aan het
boetseren ben. In ben inmiddels hertrouwd en mijn vrouw geeft mij
een stukje van mijn jeugd terug. Misschien is mijn geluk wel intenser
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dan van anderen? Ja, maar dan spreek ik voor mezelf. Ik ken natuurlijk
ook mensen die nog dag en nacht met de oorlog rondlopen. Voor
zover ik daar iets aan kan doen doe ik dat.”
Als…
“Als ik mij in 1940 niet bij de Geuzen had aangesloten, was ik nooit
veroordeeld, waren mijn ouders niet ondergedoken - mijn moeder
zei: ze hebben er één, de andere drie krijgen ze niet - en was ik waarschijnlijk zoals zovelen met mijn familie via Westerbork in Auschwitz
terechtgekomen en had het niet overleefd. Zo is het dus niet gegaan
en ik kan komende generaties iets van mijn ervaringen doorgeven.
Levenslang is voor mij viereneenhalf jaar geworden. Maar ik weet
nooit helemaal zeker of het toch niet te lang is geweest.”
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Bill Minco.

Ed van Thijn.
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Onze oorlogen hadden
niets met elkaar te maken
Het verhaal van oorlogskind Ed van Thijn
PvdA Eerste-Kamerlid Ed van Thijn (70) werd als 7-jarig Joods jongetje in Amsterdam opgepakt door de Duitsers en met zijn moeder
naar Westerbork gevoerd. Met veel geluk wist zijn vader hen uit
het kamp te krijgen en ervoor te zorgen dat het gezin onderdook.
Door verzetslieden van de Naamloze Vennootschap (NV) werd Van
Thijn ondergebracht op verschillende onderduikadressen. In november 1944 werd hij verraden en kwam opnieuw in Westerbork terecht. Na de oorlog probeerde hij het verleden te vergeten. Als
burgemeester van Amsterdam ontkwam hij echter niet aan de vele
herdenkingen die voor hem het verleden weer deden herleven.
Het kistje
“Jarenlang wilde ik niets van de oorlog weten. Tot ik op een avond
na het televisieprogramma Nova het kistje op mijn studeerkamer
tevoorschijn haalde dat mijn moeder mij had nagelaten. Ik opende
het en vond daarin vergeelde foto’s van omgekomen familieleden,
allemaal documenten en brieven die op mijn oorlogsverleden betrekking hadden. De tranen liepen over mijn wangen. Mijn verleden
kwam in alle heftigheid naar boven. Naar aanleiding van dit kistje
begon ik eindelijk te schrijven over mijn oorlogsverleden.”
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De razzia
“Als enig kind ben ik geboren op 16 augustus 1934 in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Ik ben niet religieus opgevoed, maar wel in een
typisch Joods milieu. Toen de oorlog uitbrak was ik vijf jaar. Ik zie mijn
vader, die gemobiliseerd was bij de Grebbeberg, nog thuiskomen in
zijn soldatenuniform. Daarna zijn we halsoverkop naar Bussum verhuisd. Eind 1942 moesten we omdat we Joden waren van de bezetter weer terug naar Amsterdam verhuizen. Mijn vaders niet-Joodse
zwager, oom Koos, nam ons in huis. Tijdens de eerste razzia, in maart
1943, was ik doodziek. Ik had een longontsteking opgelopen omdat
ik mijn winterjas met ster aan een vriendje had uitgeleend die ontdekt had dat hij zijn ster was vergeten. De Duitsers bonsden op de
deur en mijn moeder deed open, mijn vader was niet thuis. ‘Hoeveel
Joden zijn hier? Alle Joden moeten meekomen!’, schreeuwden ze.
De soldaten doorzochten het huis en trokken mijn dekens weg. Oom
Koos zei: ‘Die jongen is ernstig ziek!’ Hierop deinsden de soldaten
terug, bang voor besmettelijke ziektes. Ze lieten ons met rust, maar
kwamen ons enkele weken later halen. In Westerbork sliep ik met
mijn moeder op één brits in een vrouwenbarak. De meeste tijd heb
ik echter doorgebracht in de ziekenbarak vanwege mijn astma en de
dysenterie die ik in het kamp had opgelopen. Ik lag er tegenover het
sterfhokje, waar ik iedere dag mensen zag doodgaan. Iedere maandagavond werden duizend namen voorgelezen van kampgenoten
die op transport naar Polen moesten. De zondag ervóór voelde je al
de spanning: ‘Als wij er maar niet bijzitten!’ Door mijn ziekte kregen
we steeds uitstel.”
Mijn grote held
“Mijn vader was mijn grote held. Tweemaal wist hij te ontsnappen
uit een rijdende trein naar Westerbork, dankzij een sleutel die hij
van het Amsterdamse verzet had gekregen en die op de wagondeuren bleek te passen. Met veel geluk wist hij mij en mijn moeder
uit Westerbork te krijgen. Hij regelde dat wij onder het mom van
een besmettelijke ziekte naar het Nieuw Israëlitisch Ziekenhuis in
Amsterdam werden gebracht. Van daaruit heeft hij ons vervoerd met
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een ambulance en vier straten verderop gaf hij me mee aan een dame
van de Naamloze Vennootschap, een verzetsorganisatie die kinderen
hielp onderduiken.”
Ondergedoken
“Deze mevrouw bracht me per trein naar Brunssum in Zuid-Limburg.
Mijn eerste onderduikouders hadden zelf al acht kinderen en er zaten ook nog eens zoveel kinderen en verzetslieden ondergedoken!
Zij vormden de centrale opvang van een hele regio en namen met
mij een enorm risico, omdat ik soms astma-aanvallen kreeg en dan
moeilijk stil kon zijn. Op verschillende onderduikadressen zat ik alleen
ondergedoken. Steeds weer schikte ik me naar het streng katholieke
of gereformeerde milieu waarin ik terechtkwam. Bij een paar adressen kon ik niet aarden of werd het zo gevaarlijk dat ik werd teruggeplaatst naar het centrale opvanghuis.”
Het luciferdoosje
“Mijn kostbaarste bezit in deze periode was een luciferdoosje met
mijn postzegels die het goede en het kwade symboliseerden: ééntje
van Koningin Wilhelmina en ééntje van Hitler. Iedere avond keek ik
vurig naar de inhoud en hoopte dat het goede zou overwinnen. In
Dalfsen zat ik op een boerderij ondergedoken toen daar een huiszoeking werd gedaan. Ik zat beneden in een inbouwkast waarvoor een
grote kledingkast geschoven was. Ze vonden niemand. Maar de volgende ochtend kwamen ze weer terug en bonkten hard op de deur.
Wéér vloog ik naar beneden met mijn onderduikvader, die net op tijd
de kast voor de deur wist te schuiven. Ik ben echter verraden, ik heb
nooit willen weten door wie. De Duitsers bonkten hard op de deur
van de kast en dreigden het slot open te schieten. Angstig kroop ik
naar buiten en kreeg een geweerloop in mijn gezicht. Daarna werd
ik naar het Huis van Bewaring in Zwolle gebracht. Hier werd ik vele
keren verhoord omdat ze wilden weten waar mijn ouders waren.
Mijn onderduiknaam was Jantje van Thijnen, en de NV had mij ingeprent dat ik een Rotterdamse evacué was en dat mijn ouders allebei
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omgekomen waren bij een bombardement. Dit verhaal herhaalde ik
iedere dag. Tot mijn grote verdriet werd mijn luciferdoosje van me
afgenomen.”
Eindelijk rust
“Ik zat als jongste gevangene met drie anderen in een cel. We knipten van een kartonnen doos een schaakspel en speelden uren schaak.
In november 1944 werd ik met een aantal anderen vervoerd naar
Westerbork. Kilometers voorbij Assen werden we uit de vrachtwagen gegooid en moesten verder lopen. Op mijn klompen struinde ik
door de sneeuw en zag er verschrikkelijk tegenop om weer naar het
kamp terug te moeten, wetende wat me te wachten stond. Gelukkig
viel het ontzettend mee. De sfeer was totaal anders omdat er geen
treinen meer reden. Ik heb mijn leven te danken aan die late spoorwegstakingen. Er liepen nu ongeveer 800 mensen gemoedelijk rond,
absoluut niet te vergelijken met de 10.000 mensen die er een jaar
tevoren nog waren met de angst te worden weggevoerd. Een lieve
mevrouw ontfermde zich over mij en omdat ik me bij haar veilig voelde ben ik zelfs tot na de bevrijding in Westerbork bij haar gebleven.
Zij correspondeerde met mijn ouders over mijn welzijn. Mijn ouders
hadden de oorlog overleefd dankzij een goed onderduikadres. In juni
1945 kwam mijn vader mij halen en nam mij mee naar Amsterdam.
Mijn moeder ontving mij met open armen en deed me daarna stevig
in bad, alsof ze die ellendige jaren van me af kon spoelen. De sfeer
was gezellig totdat ik vroeg: ‘Waar zijn opa en oma?’ Toen brak de
feeststemming, want die waren dood en die zouden nooit meer
terugkomen.”
De oorlog was haar probleem
“Na de oorlog zeiden mijn ouders ‘Het kan zo weer gebeuren’. Zij
hebben bewust het Jodendom voor ons gezin doorgestreept. ‘We
willen niet meer op een lijst staan, het is te gevaarlijk om met religie
bezig te zijn’, zei mijn moeder. Ze hadden voortdurend ruzie en zijn
kort daarna gescheiden. Ik bleef bij mijn moeder wonen. Mijn moeder keek voortdurend terug naar het verleden. Ik wilde de oorlog
71 - Juni 2005

vergeten en alleen maar vooruitblikken, maar ‘s nachts kon ik niet
in slaap komen. Om mezelf uit te putten bonsde ik net zo lang met
mijn hoofd op mijn kussen tot ik in slaap viel. Mijn moeder liet me
daarom onderzoeken door een psychiater die het nodig vond om
me aan elektroshocks te onderwerpen. De Duitsers hadden mij geen
haar gekrenkt, ja jarenlang psychisch onderdrukt, maar deze marteltherapie sloeg alles! Nog nooit was ik fysiek in aanraking geweest
met geweld. Drie jaar na de bevrijding werd ik alsnog gemarteld! Na
de behandeling kon ik geen woord meer uitbrengen. Er was iets in
mij geknapt. Ik sprak nooit over mijn belevenissen in de oorlog. De
oorlog was het probleem van mijn moeder. Zij had zóveel meegemaakt in Westerbork! En haar kind was van haar afgepakt! De beste
aanpak om haar gevoelens te ontzien was om er zowel wél als niet
te zijn. Ik bleef bij haar, maar vluchtte tegelijkertijd in mijn eigen
fantasiewereld, op mijn kamer met mijn dromen en boeken, of in de
bioscoop. Mijn eerste schoolvriendinnetje wilde ik juist wél vertellen
over de oorlog. Al nadat ik de eerste zinnen had uitgesproken over
de oorlog, de razzia, de onderduik, verstijfde ze. Ze schoof van me
weg, keek me vol verbijstering aan en begon te huilen. ‘Ik wil naar
huis, hier weg!’, snikte ze en pakte haar fiets. Haar ouders deden hun
beklag bij mijn moeder, ik had hun dochter overstuur gemaakt! Mijn
moeder vroeg me: ‘Wat heb je in hemelsnaam met haar gedaan? Wat
heb je haar allemaal verteld en wat bezielt je?’ Ik hield mijn kaken
stijf op elkaar. Onze oorlogen hadden nu eenmaal niets met elkaar
te maken.”
Weg
“Ik wilde studeren en net als alle andere jonge mannen een bink
worden en carrière maken. Mijn astma hinderde mij echter enorm
en ik mislukte daarom in veel sporten. Alleen roeien en schaken
gingen me goed af. Ik studeerde politieke en sociale wetenschappen en had belangstelling voor de buitenlandse politiek. In 1954 nam
ik de ingrijpende beslissing om bij mijn moeder weg te gaan. Een
zoveelste arts raadde mij aan een kuuroord in Auvergne te bezoeken.
Op weg er naartoe verdween mijn astma al bij Parijs.
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Terug in Nederland vroeg de dokter: ‘Was het de kuur of de zelfstandigheid die je zo goed heeft gedaan?’ Natuurlijk bezocht ik mijn
moeder wekelijks, maar tussen ons boterde het niet. Ze bleef tot
haar dood op het verleden gericht terwijl ik haar probeerde te overtuigen van het belang van het heden en de toekomst.”
De gebroken hemel
“Héél lang kon ik niet over de oorlog praten. Ik vond dat ik geen
recht van spreken had. Ik leefde, en al die anderen waren omgekomen. Wat had ík nou helemaal meegemaakt? Op de dag dat ik
burgemeester werd van Amsterdam had ik natuurlijk een gevoel van
trots, maar ook dacht ik aan al de jongens die er niet meer waren en
die dit niet hadden kunnen bereiken. Alleen al hierom moest ik er het
beste van zien te maken. Ik wilde laten zien dat je geen slachtoffer
hoeft te blijven en dat je het, ondanks dit soort ervaringen, toch een
heel eind kunt schoppen. Ook nu nog heb ik wel eens nachtmerries
over Westerbork, en dat daar mijn naam wordt afgeroepen, maar
altijd alleen naar aanleiding van een gebeurtenis of een herdenking.
Als burgemeester ontkwam ik natuurlijk niet aan al die herdenkingen
en dan werd ik toch gedwongen bij mijn oorlogsverleden stil te staan.
Het mooiste oorlogsmonument vind ik het Auschwitzmonument ‘De
gebroken hemel’ van Jan Wolkers. Die gebroken spiegel symboliseert voor mij precies de onbeschrijfelijke schade. Vooral de 4e mei
zal in het teken moeten blijven staan van de Tweede Wereldoorlog
en we moeten blijven waken en vechten voor vrijheid. Ondanks alle
collaboratie en onverschilligheid zijn er altijd mensen geweest die
dwars door alles heen de fakkel van de mensenrechten hoog hebben
gehouden! Mensen zoals zij zullen er in de toekomst ook zijn, daar
ben ik van overtuigd!”
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Ed van Thijn, zomer 2014.

Hans Keilson, 1930.

In de ban van de
tegenstander
Hernieuwde belangstelling voor roman van 101-jarige
schrijver en psychiater Hans Keilson.
Op 5 augustus 2010 besprak recensente Francine Prose van The
New York Times de heruitgave van het boek ‘In de ban van de
tegenstander’ (1959). Zij riep dit boek uit tot een van de beste
romans van de 20e eeuw en noemde de Nederlands-Duitse auteur
Hans Keilson een genie. Zij plaatste hem in het rijtje van de tien
beste schrijvers ooit.
Naast romanschrijver was hij muzikant, arts en gymleraar - en na de
oorlog werd hij psychiater. In zijn praktijk had hij een groot aantal
onderduikkinderen in behandeling. Hij promoveerde op de oorlogstrauma’s van kinderen. Bij aanvragen voor uitkeringen op grond van
de wetten voor oorlogsgetroffenen werd hij soms als deskundige
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genoemd en geraadpleegd. Vandaar dat we u graag in Aanspraak
met de schrijver en psychiater Hans Keilson laten kennismaken.
Onze telefoon staat roodgloeiend
Waarom hebben wij in Nederland nooit eerder van hem gehoord?
‘Mijn roman ‘Der Tod des Widersachers’ werd in 1959 uitgegeven
door een Duitse uitgeverij. In 2009 werd de roman in Nederland
opnieuw uitgebracht onder de titel ‘In de ban van de tegenstander’. Inmiddels is het boek in vele talen beschikbaar. De juichende
recensie in de New York Times van die Amerikaanse mevrouw was
natuurlijk zeer overdreven. Sinds haar recensie staat onze telefoon
roodgloeiend. In maart 2011 verscheen mijn nieuwste boek ‘Daar
staat mijn huis’. Het is een boek met herinneringen aan mijn jeugd in
Duitsland. De eerste druk was meteen uitverkocht.
Ik ben geboren op 12 december 1909 in Bad Freienwalde in Duitsland. Van 1928 tot 1934 studeerde ik geneeskunde in Berlijn, maar
vanwege mijn Joodse achtergrond mocht ik na mijn studie mijn
beroep als arts niet uitoefenen. Muziek is nog steeds mijn grootste
passie. Als student speelde ik viool en trompet in kleine bands in
Berlijn om mijn studie te bekostigen. Ik liet de mensen dansen en dat
vond ik geweldig. Omdat ik niet als arts mocht werken, nam ik een
baan als sportleraar op Joodse scholen in Berlijn.
Tijdens mijn studie schreef ik mijn debuutroman ‘Das Leben geht
weiter’, over mijn vaders terugkeer als veteraan uit de Eerste Wereldoorlog en over het faillissement van zijn textielwinkel. In 1933, vrijwel gelijktijdig met Hitlers machtsovername, verscheen het boek
bij uitgeverij S. Fischer. Toen het boek gedrukt was, werd het meteen verboden. In maart 2011 verscheen de Nederlandse vertaling.
In 1936 vluchtte ik onder zachte dwang van mijn vriendin, Gertrud
Manz, naar Nederland en vestigden we ons in Naarden. Onder pseudoniem schreef en publiceerde ik verder. Ik schreef gedichten en verzamelbundels met Nederlandse teksten, bijvoorbeeld over Colijn.
Daarnaast werkte ik als pedagogisch begeleider van kinderen met
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schoolproblemen, die een bevriende Hollandse arts naar mij toestuurde. Zo hield ik mijn hoofd boven water als nieuwkomer in Nederland.’
Laatste wens
‘Mijn laatste wens is begraven te worden bij mijn eerste vrouw op
de Joodse begraafplaats in Badhoevedorp. Zij stierf in 1968 en was
een gerespecteerd grafologe. Voor de oorlog zag zij het handschrift
van Hitler en zei tegen mij; “Die man zal de wereld in brand steken!”
Ik wilde haar toen niet geloven: “Du bist verrückt!”, antwoordde ik
zelfs nog. In 1936 zijn wij naar Nederland gevlucht. Na de oorlog trad
zij toe tot het joodse geloof, omdat zij het de paus kwalijk nam dat
hij niets voor de Joden had ondernomen. Als geestelijk leider had
hij misschien wel invloed kunnen hebben. Wij zijn pas na de oorlog
getrouwd omdat de Duitse rassenwetten gemengde huwelijken verboden. En daar hield men zich ook in Nederland aan. Ook al voor de
bezetting.’
Spijt
Heeft een 101-jarige nog ergens spijt van? ‘Ja, had ik maar meer
gedaan om mijn vader en moeder te laten onderduiken. Mijn ouders
dachten dat zij met rust gelaten zouden worden, omdat mijn vader
drager was van het ‘Eiserne Kreuz’ vanwege zijn verdiensten als militair in de Eerste Wereldoorlog. Maar dit bleek een illusie. Zij vluchtten in 1938 ook naar Nederland en zijn toch weggevoerd. Ik heb mijn
vader een rugtas zien inpakken met medicijnen voor mijn moeder om
naar Westerbork te gaan. Mijn moeder had een zwakke gezondheid.
Iedere dag als ik wakker word, heb ik spijt dat ik toen niet meer voor
hen heb gedaan. Voor ouderen en zieken was er nauwelijks een onderduikadres te vinden. Want wat doe je met een sterfgeval in oorlogstijd?
Daar gaat mijn roman ‘Komedie in mineur’ over.’
Ik kende hun gemis maar al te goed
‘Via een goede vriend uit Naarden kreeg ik mijn eerste onderduikadres in de Rekkense Inrichtingen in de Achterhoek. Hij was directeur van een Montessorischool en ik had hem eens geholpen met
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moeilijk lerende kinderen. Later ging ik naar een onderduikadres
in Delft bij de familie Rientsma. Leo Rientsma en zijn medestanders in Delft hadden contact met een Amsterdamse verzetsgroep.
Eerst testten zij mij een maand lang of ik wel te vertrouwen was.
Daarna stuurden ze me met een goed vervalst paspoort, op de naam
“dr. van der Linden”, wel eens op pad om Joodse kinderen op hun
onderduikadressen te bezoeken als er problemen waren.
Veel kinderen in de onderduik hadden het erg moeilijk. Zij waren
weggerukt van hun ouders, bij vreemden ondergebracht en opgesloten in te kleine ruimtes. Er waren vaak grote spanningen in die
pleeggezinnen. Zelf had ik van mijn ouders abrupt en wreed afscheid
moeten nemen toen ik onderdook. Dat ik mijn ouders niet voor de
uiteindelijke deportatie naar Auschwitz heb kunnen behoeden is een
onbeschrijfelijk verdriet. Mijn latere vrouw kon met onze eenjarige
dochter Barbara in Naarden blijven wonen. Al die oorlogsjaren heb
ik hen voor alle veiligheid slechts één of twee keer gezien. Hoewel
de buren goed waren, mocht ik haar geen brieven sturen. Het was te
gevaarlijk om hen te bezoeken, werd mij geadviseerd.’
Luisteren werkt
‘Na de oorlog werd ik psychiater en zag soms kinderen, die ik in de
oorlog had bezocht, terug in mijn praktijk. Soms kon ik niets doen
dan luisteren. Maar luisteren zonder te oordelen, werkt ook heel therapeutisch. Later deed ik onderzoek over de opeenvolgende trauma’s
bij deze Joodse oorlogspleegkinderen. Daarin toonde ik aan dat de
leeftijd waarop je gedwongen afscheid van je ouders moest nemen
belangrijk was voor de latere verwerking. Maar ook, dat de opvang in
een of meerdere onderduikgezinnen de mate van traumatisering kon
bepalen. En het klinkt misschien gek, maar met name de naoorlogse
opvang bleek belangrijk voor de mogelijkheid van verwerking.’
In de ban van de tegenstander
‘Voor mijzelf werkte het schrijven van mijn roman ‘In de ban van de
tegenstander’ therapeutisch. In 1943, in de onderduik, ben ik eraan
begonnen. Mijn eerste vrouw heeft het manuscript in 1943 in een
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broodtrommel in de tuin begraven toen ik moest onderduiken. Na
de oorlog heb ik de tekst verder uitgewerkt.’ Volgens Keilson is het
belangrijk om kritisch te blijven. ‘Mijn grootste inspiratiebron voor dit
boek en voor mijn leven zijn de lessen van mijn psychiater Le Coultre
uit Amsterdam, bij wie ik in het kader van mijn opleiding twee jaar in
therapie ben geweest. Zijn stelling was: ‘In ieder mens schuilt goed
en kwaad en zelf ben je vaak nog je grootste tegenstander. De kunst
van het leven is om het goede in jezelf en de medemens naar boven
te halen en te laten bloeien. En om kritisch te blijven tegenover het
kwaad in jezelf en in de ander.’
Kritisch blijven
Keilson stelt in zijn roman dat de vijand niet zonder het slachtoffer
kan. ‘In de liefde projecteer je goede eigenschappen op de ander. Zo
projecteer je ook in de haat slechte eigenschappen op de ander.
Zonder de ander valt er niets te haten. Je moet altijd scherp naar jezelf
kijken. Veel mensen weigeren om de oplossing in zichzelf te vinden.
Dan is het altijd makkelijker om een gemeenschappelijke tegenstander te creëren. Toen mijn boek in 1959 in Duitsland verscheen werd
mij door Joodse lezers kwalijk genomen dat ik durfde te beweren dat
wat nazi’s deden ook projectie was. Alsof ik heb willen zeggen dat
de Joden als slachtoffers iets in hun situatie hadden kunnen veranderen. Ik bedoel echter dat je dat moment van slachtoffers aanwijzen
vóór moet zijn en meteen in de kiem moet smoren. In huwelijken en
vriendschappen zie je ook de behoefte om voortdurend de schuld op
de ander af te schuiven. Het is een oeroud mechanisme, waar je jezelf
tegen kunt wapenen door alert en respectvol te blijven.
Met dit boek probeer ik mensen voor het hier schuilende gevaar te
waarschuwen. Zodra het respect voor het individu ter discussie staat
gaat het mis. Zodra minderheden worden weggezet, zodra het respect
voor het individu verdwijnt, krijgt de haat al snel te veel ruimte om te
groeien. Het is het begin van het afglijden naar het schemergebied
tussen goed en kwaad. We moeten kritisch blijven waken voor vreemdelingenhaat en juist de dialoog durven aangaan.’
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Hans Keilson, april 2011.

Joke Folmer.
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Dolle Dinsdag redde
pilotenhelpster
Joke Folmer het leven
Joke Folmer raakte op haar zeventiende
bij het verzet betrokken.
Tijdens de oorlog belandden veel bemanningsleden van neergeschoten geallieerde vliegtuigen in Nederland. Ze werden vaak opgevangen door de bevolking en later door het verzet het land uitgesmokkeld. Joke Folmer, die als 17-jarig meisje bij het verzet
betrokken raakte, zou in de loop van de oorlog samen met andere
verzetsmensen meer dan honderd vliegers en andere vluchtelingen
de grens over weten te krijgen.
Al vertellend haalt Joke Folmer een witte parachute tevoorschijn:
“Kijk, deze zijden parachute kreeg ik na de oorlog en was van een
van de jongens die ik heb gered. Er is een strook uit verwijderd voor
mijn trouwjurk.”
In 1942 raakte zij betrokken bij het verzet: “Het begon toen mijn
Joodse vriendin Rosette moest onderduiken en ik gevraagd werd
haar huiswerk te bezorgen. Haar familie is verraden en heeft de kampen niet overleefd. Vaak denk ik nog aan hen. Al gauw bracht ik ook
‘verdachte’ pakjes rond en weer later begeleidde ik mensen, waaronder Amerikaanse, Canadese en Engelse piloten, naar verschillende
adressen en de grens met België over.”
Hollandse manieren
“Bang was ik wel, maar ik ging heel zorgvuldig te werk. Ik had drie
checkmethodes. Mijn vader werkte op het politiebureau in Zeist en
ontvreemdde Duitse telexberichten waarin vermeld stond waar en
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wanneer geallieerde vliegtuigen waren neergekomen. Die telexgegevens gebruikte ik om de piloten te traceren. Via een geheime
zender werd contact opgenomen met Engeland om alle informatie
na te gaan uit angst voor spionnen. Ook ondervroeg ik de piloten
met plaatjes over typische vliegersuitdrukkingen. Herkenden ze een
tekening van een Gremlin, dan zat het wel goed.”
Joke Folmer regelde voor de geallieerde piloten Hollandse kleding
en een fotograaf voor de foto op het persoonsbewijs. “Zij kregen
altijd makkelijk uit te spreken namen zonder ‘ch’ of ‘r’ dus het werd
iets van ‘Jan Vis’ of ‘Klaas Jansen’. Ook leerde ik hen Hollandse manieren. Amerikanen en Engelsen staan uit beleefdheid op voor een
dame die opstaat of de coupé binnenkomt. Dat mochten ze dus
niet meer doen. Zelfs tafelmanieren leerde ik hen, want Amerikanen
aten met één hand. Zodra ze ‘aangepast’ waren, bracht ik ze per
trein naar de grensmensen in onder andere Venlo en Maastricht en
soms zelfs naar Antwerpen, Brussel of Luik.
Eens begeleidde ik drie Engelse piloten op station Utrecht. Een
vrouwelijke stationswacht van het Leger des Heils waarschuwde me:
“Mevrouw, u wordt door die mannen gevolgd, u kunt beter met mij
meekomen, want dan bent u veilig!” Met een knipoog vertelde ik
haar dat dit juist de bedoeling was. Sindsdien probeerde ik station
Utrecht te vermijden, want kennelijk vielen we toch teveel op. Omdat
ik telkens piloten over dezelfde treinlijnen naar België smokkelde,
redde een Nederlandse conducteur me een keer, door mij te waarschuwen dat we via het bagagedepot het station moesten verlaten.
Bij de hoofdingang zag ik inderdaad Duitse controle.”
Opgepakt
In april 1944 werd Joke nadat haar moeder wekenlang was gevolgd
in Amsterdam, samen met haar moeder opgepakt. Haar moeder
werd als gijzelaar naar Vught gebracht, zodat Joke niet zou ontsnappen. Joke kreeg zes weken eenzame opsluiting in ‘Het Oranje Hotel’
in Scheveningen. “Gelukkig was ik als kind op de plantage van mijn
vader veel alleen geweest. Nog altijd heb ik een paperclip in mijn
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portemonnee, omdat ik daarmee onder andere een hoopgevend
gedicht op de gevangenismuur kraste. Tijdens de verhoren werd ik
met een stok hard op mijn hand geslagen. Ze wisten alleen dat ik vijf
Engelsen had geholpen en bleven doorvragen. Ik was opgelucht dat
ze zo weinig wisten. Onder het eelt van mijn handpalm had ik een
naald verstopt en borduurde op mijn vaders zakdoek de namen van
de gevangenissen, te beginnen met Scheveningen en Kamp Vught.
Samen met twee andere meisjes uit de verzetsgroep ‘Fiat Libertas’
werd Joke voor hulp aan piloten ter dood veroordeeld tijdens een
proces in Utrecht. Vanwege Dolle Dinsdag, 5 september 1944, raakte
de procesgang verstoord en werden ze halsoverkop in veewagens
naar Duitsland vervoerd. Ze behoorden tot de gevangenen van de
zogenoemde ‘Nacht und Nebelgruppe’. Nacht und Nebel was een
speciale strafklasse die in opdracht van Hitler was ingesteld om verzetsmensen spoorloos te laten verdwijnen.
Folmer: “Negen maanden brachten we in verschillende gevangenissen in Duitsland door. De procespapieren met de veroordeling bleven achter. Ze werden wel nagestuurd, maar hebben ons nooit ingehaald. Met zo’n driehonderd vrouwen werden we in Duitsland van
hot naar her gestuurd, omdat we geen papieren hadden. Slechts 32
politieke gevangenen ontsnapten aan de executies en overleefden
de ziekten en de honger. Uiteindelijk werden we uit de gevangenis
in Waldheim, zo’n 60 kilometer ten westen van Dresden, door een
Russische soldaat bevrijd. Een Française hief de Marseillaise aan! Zo’n
moment vergeet je nooit meer. In deze chaotische periode moesten
we oppassen dat we niet werden verkracht. Een Hollandse medegevangene uit Waldheim bleef in onze buurt, zo zwak als hij was,
om ons te beschermen. We zaten in de Russische zone, die steeds
strenger gecontroleerd werd. Na vergeefs wachten op het Rode Kruis
probeerden we met een roeiboot de Elbe af te zakken. Dit mislukte
en we kwamen in een Russisch kamp terecht. Na een uitwisseling
met een Amerikaans kamp vol Russen, bereikten we eind juni 1945
Nederland.”
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Herdenken
Haar verzetsleven overziend, zegt de nu 84-jarige Joke Folmer: “Nachtmerries heb ik nooit gehad, maar wel dagmerries. En ik heb er enkele
hebbelijkheden aan overgehouden: Zo kan ik bijvoorbeeld niet tegen
een ruimte zonder raam, de geur van koolraap of mensenmassa’s. Na
de oorlog stuurde de oorlogshistoricus Loe de Jong mij alle originele
Duitse documenten op, die precies aangaven wat ze van ons wisten.
Via bekentenissen van pilotenhulpen hebben ze bijna onze gehele
groep in kaart kunnen brengen. Mijn naam stond ook in het schema
van contactpersonen vermeld. De enveloppe met onze doodvonnissen, die ons telkens achterna reisde, had stempels van alle Duitse
gevangenissen waar wij gevangen hadden gezeten.”
Enthousiast vertelt ze: “Twee jaar geleden werd ik uitgenodigd voor
een speciale herdenking in Londen voor vrouwen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ik mocht mijn dochter meenemen. Na de herdenking
moesten we in een speciale rij achter Koningin Elisabeth lopen naar
het Ministerie van Oorlog. Mijn dochter kon praten met Margaret
Thatcher. Ik moest voor in de zaal naast een lege stoel gaan zitten.
Maar wat een verrassing toen opeens de Engelse koningin naast mij
kwam zitten. Ze was heel vriendelijk en vroeg waar ik vandaan kwam
en naar mijn verzetsverleden. Zelf had ze in de oorlog auto’s gerepareerd. Het was heel bijzonder om zo persoonlijk met haar te praten.
Mijn Engelse rechter buurvrouw van 92 merkte toen met een hoge
stem op: ‘Uwe Majesteit, het is een hele bijzondere dag, Joke Folmer
is vandaag jarig!’ De gelukwensen voor mijn 82e verjaardag volgden.
Ik ben er nog verbaasd over.
Jarenlang heb ik voorlichting gegeven op scholen. Ik vond het heerlijk om dan onder andere de parachute voor de dag te toveren en
aan de hand van allerlei voorwerpen uit de oorlog mijn verhaal door
te geven. Ook vond ik het belangrijk om altijd de verbinding met
actuele problemen te maken. De vragen en de gesprekken hierover
vond ik het leukst. Leerlingen vroegen mij vaak: ‘Zou u het weer doen?’
‘Ja,’ antwoordde ik altijd, ‘ik kon niet anders.’”
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Joke Folmer, oktober 2007.

Hella de Jonge.
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Het wrede lot kreeg
ons niet klein
Hella de Jonge vertelt over haar debuutroman
‘Los van de wereld’.
‘Thuis stond alles in het teken van de Tweede Wereldoorlog’,
schrijft Hella de Jonge in haar biografische debuutroman. Hella
groeide op in het Amsterdamse artiestenmilieu waar haar vader,
de humoristische tekstschrijver Eli Asser, successen vierde. In het
gezin Asser heerste er echter niet altijd zo’n vrolijke sfeer. Haar
Joodse ouders overleefden beiden de Holocaust, maar vrijwel hun
gehele familie en veel van hun vrienden werden vermoord. Na
de oorlog kregen zij drie kinderen, maar konden geen kant op met
hun oorlogsverdriet.
Danseres en violiste Hella Asser ontmoette cabaretier Freek de
Jonge, met wie zij nu 36 jaar gelukkig getrouwd is. Als Hella een kind
verliest, merkt zij dat in de ogen van haar ouders niets tegen het leed
van hun ervaringen in de oorlog op kan. In ‘Los van de wereld’ vertelt
Hella de Jonge op boeiende wijze over het opgroeien in een gezin
waar de oorlog de maat van alle dingen is.
Bij ons thuis was het altijd oorlog
Bij haar ouders was er na de oorlog, net als bij veel overlevenden,
een groot schuldgevoel ten opzichte van degenen die het niet overleefden: ‘Waarom zij wel en wij niet?’ “Bij ons thuis werd alles met
de oorlog in verband gebracht. Ieder klein voorval kon uitlopen op
een drama,” vertelt Hella. “Wie ziek was kon ieder moment doodgaan. De overdrijving was angstaanjagend. Mijn ouders hadden als
twintigers samen de oorlog overleefd door op het juiste moment
onder te duiken. Zij werkten in 1942 in de Joods psychiatrische inrichHella de Jonge - 88

ting ‘Het Apeldoornsche Bosch’. Zij dachten daar veilig te zijn omdat
de Duitsers aanvankelijk de inrichting met rust zouden laten. Mijn
vader, Eli Asser, werkte er als verpleger en mijn moeder, Eva Croiset,
als schoonmaakster.”
Toen het Eva Croiset duidelijk werd dat patiënten en personeel toch
op transport zouden worden gezet, ontstond er een verschrikkelijk
dilemma: samen met collega’s meegaan met de patiënten of vluchten en onderduiken? Eva haalde Eli over om onder te duiken. Precies
op tijd konden zij ontkomen, via de achterdeur, terwijl aan de voorkant de Duitsers binnenvielen.
Hella de Jonge: “De meeste patiënten en verplegers hebben het niet
overleefd. De treinen reden rechtstreeks naar de gaskamers. Na de
oorlog kwam er ook geen familie terug. Ons huis stond vol met spullen en schilderijen van overleden familieleden. Als kind was ik bang
van een geschilderd portret aan de muur van de woonkamer. Met
grote donkere ogen keek mijn omgekomen grootmoeder mij aan. De
oorlog was onbespreekbaar en toch alom vertegenwoordigd in die
portretten. Zodra wij iets over de oorlog vroegen, keek mijn moeder
verdrietig naar haar moeders portret en zei niets meer.”
Aantrekken en afstoten
De familieverhoudingen werden verstoord door het feit dat haar
beide ouders hun vertrouwen in de mensheid totaal hadden verloren. Hella verklaart dit wantrouwen als volgt: “Hoewel zij net aan de
dood waren ontsnapt, hield die hen toch hun hele leven in de greep.
Mijn moeders vertrouwen in mensen werd compleet verwoest toen zij
na de oorlog aanbelde bij haar ouderlijk huis. De bewoonster smeet
de deur voor haar neus dicht en riep: ‘Nu zijn de stoelen van ons!’
Hierna trok mijn moeder zich terug in haar eigen verdriet en streed
haar eigen oorlog.
Tijdens de onderduik was mijn vader in een plaats terecht gekomen
waar de dominee hem verzocht: ‘Wilt u hier zo gauw mogelijk weggaan, u brengt onze gemeenteleden in gevaar.’ In principe wan89 - Juni 2007

trouwden mijn ouders de wereld. Zij vormden met zijn tweeën een
bastion, waarin ze elkaar zonder woorden begrepen en waar de kinderen geen toegang hadden. Juist door hun onverwerkte boosheid
en verdriet stond onze jeugd ook in het teken van hun oorlogsverleden en in het teken van het gemis van hun vermoorde familieleden.
Als kind voel je dat je ouders verdrietig zijn, maar je beschikt niet over
het vermogen dit te benoemen.”
Hella’s kinderverdriet gaat over de onmogelijkheid om haar ouders
blij te maken. Zij wilde haar ouders zo graag helpen. Hella: “Ik zocht
mijn moeder juist op om samen schoon te maken, samen te naaien
op de naaikamer, mijn moeder blij en trots te maken.”
Maar het oorlogsverdriet vertroebelde de blik van haar moeder die
daardoor de toenaderingen van haar dochter niet eens zag. Zij zag
alleen wat verkeerd ging en kon niet blij voor haar dochter zijn.
Los van de wereld
“Op mijn twaalfde verjaardag kreeg ik een ring van mijn niet-teruggekomen oma. Na een stranddag met vriendinnen was mijn ring
spoorloos. Ik durfde niet naar huis terug te keren. Mijn moeder reageerde geschokt en was diepbedroefd. Ik werd verbannen naar mijn
kamer. Zo ging er wel vaker onbedoeld eens wat mis. Ik wilde dansen en blij zijn. Zij wilden rust in huis. Alleen als ik salto’s op het bed
van mijn ouders maakte, was ik voor mijn gevoel even los van die
zware wereld. Mijn ouders vonden mij maar een lastige en onhandige puber.” Als gevolg van die spanningen kreeg Hella op haar 14e
geen hap meer door haar keel. “Ik woog nog maar 37 kilo en werd
opgenomen in het ziekenhuis. Radeloos had mijn vader mij bij de
haren de keuken ingetrokken om mij te laten eten. Hij schreeuwde
mij in zijn onmacht toe dat ik nu op zijn omgekomen zusje leek en
dat het mijn schuld was dat zij was weggevoerd. ‘Je hebt mijn zusje
vermoord!’ gilde hij toen ik weer niets wilde eten. Ik koos uiteindelijk
toch voor het leven. Het had geen zin om mezelf op te sluiten in mijn
eigen verdriet, daar had niemand wat aan. En ik wilde niet worden
zoals mijn ouders.”
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Hella de Jonge, April 2007.
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Afscheid nemen
Hella: “In mijn leven heb ik op verschillende manieren moeten leren
omgaan met de dood. Bij ieder afscheid van iemand moet je het verdriet een plaats leren geven. Ik heb geleerd dat de dood niet alleen
maar verdriet hoeft te brengen, maar dat je het verdriet ook ten
goede kunt keren bijvoorbeeld in je creativiteit. De dode heeft er
immers niets aan als jij bij de pakken neer gaat zitten.”
Op 17 november 1979 ontmoette Hella haar grote liefde Freek de
Jonge met wie zij ruim 36 jaar gelukkig getrouwd is. ‘Het wrede lot
kreeg ons niet klein,’ bezingt Freek hun liefde in het theaterstuk
waarmee zij nu samen optreden. Zij als violiste, hij als cabaretier. “De
moeilijkste periode in mijn leven was het verlies van ons tweede kind.
Laatst moest ik in een studio de luisterversie van mijn boek opnemen
en toen vond ik het heel zwaar om daarover voor te lezen. We gingen
met onze tweejarige dochter en onze pasgeboren zoon op vakantie
naar Texel. Kort daarvoor was ik nog met de baby naar de huisarts
gegaan omdat ik hem op een morgen in zijn bedje vond met zijn
hoofdje in een cirkel van bloed. Maar de huisarts drukte me op het
hart dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Alle baby’s hadden wel
eens een bloedneus. Onderweg naar onze bestemming overleed
onze baby, terwijl we hem net nog hadden gefilmd. In diepe shock
liepen we op het duin in Texel, waar Freek tegen me zei: ’Dit mag
je nooit gebruiken, zoals jouw ouders de oorlog hebben gebruikt!’
Ik begreep toen nog niets van zijn woorden.”
“Mijn moeder ging eigenlijk helemaal voorbij aan de dood van mijn
baby. Toen wij het haar vertelden, moest haar huisarts meteen komen
om haar bloeddruk op te meten. Haar hoge bloeddruk was op dat
moment belangrijker dan het nieuws over ons kind. Ik voelde mij in
mijn verdriet over ons kind heel alleen, mijn ouders waren teveel met
hun eigen oorlogsleed bezig. Ik zocht troost bij hen, maar zij treurden
over zoveel vermoorde familieleden en waren niet in staat mij troost
te geven. Freek was veel aan het optreden in die tijd. De mooiste
scène in mijn boek vind ik zelf het afscheid van mijn moeder op
de intensive care van het ziekenhuis. Mijn moeder had, bij haar drie
Hella de Jonge - 92

jaar eerdere bijna-doodervaring, haar eigen moeder gezien, die haar
vertelde dat ze terug moest gaan voor Eli. Bij haar sterven beschrijf ik
een droom waarin mijn moeder door haar moeder wordt opgewacht
en eindelijk het oorlogsleed achter zich kan laten. Tijdens een lezing
aan de Vrije Hogeschool in Utrecht vroeg een studente mij: ‘Hield
uw moeder misschien meer van haar eigen moeder dan van u?’ Haar
vraag maakte het voor mij duidelijk dat het voor mijn moeder afschuwelijk moet zijn geweest om haar eigen moeder te hebben verloren.”
Het ijs is gebroken
“Mijn man, Freek, heeft juist veel liefde en vertrouwen van huis uit
meegekregen. Ik denk dat het goed is om een partner te hebben
die een hele andere invalshoek op het leven heeft. Voor mij was het
in elk geval goed om zo nu en dan weer met beide benen op de
grond gezet te worden door Freek. Mijn ouders hadden de pech dat
ze lotgenoten waren. Ze hadden samen een verbond, tegen de rest
van de wereld. Dat heeft hen heel lang de ogen doen sluiten voor
het geluk en de liefde die ze bijvoorbeeld van hun kinderen hadden
kunnen krijgen. Ze haalden telkens weer de oorlog erbij en trokken
zich samen terug. Gelukkig is mijn vader daar nu uitgebroken. Hij
heeft na de dood van mijn moeder een nieuw leven opgebouwd
en heeft een andere vrouw ontmoet die niets met de oorlog heeft.
Hij is helemaal opgebloeid en ik kan nu eindelijk met hem praten. Ik
ben ervan overtuigd dat als mijn vader eerder gestorven was en mijn
moeder nu nog leefde ik ook met haar had kunnen praten. Mijn vader
heeft het boek gelezen en hij is blij voor me dat ik mijn verhaal heb
kunnen opschrijven.”
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Hella de Jonge, april 2007.

Foto’s: Verzetsmuseum Amsterdam

Siet Tammens, 4 en 15 jaar (1919 en 1930).
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Je karakter en opvoeding
dwingen je tot verzet
Siet Gravendaal-Tammens zat in de top van het
Gronings verzet.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog rolde onderwijzeres Siet Gravendaal-Tammens als vanzelf in het verzet: “Ik kón niet anders dan tegen onrecht in actie komen. Eerst bracht ik een Joods kind uit mijn
klas en zijn broertje onder bij een onderduikgezin. Al gauw bracht
ik ook geallieerde piloten en volwassenen onder. Van het een kwam
het ander.” Lange tijd zweeg Siet over de oorlog, maar nu is zij om;
“Als mijn verhaal zorgt dat anderen zich ook tegen discriminatie
verzetten, dan is dat een goede reden om het te vertellen.”
Eigenwijs
Op 29 juli 1914 ben ik geboren op een boerderij in het Groningse
Kloosterburen als oudste van acht kinderen. Op de lagere school was
ik de beste van de klas, maar werd geplaagd vanwege mijn rode haar.
Ik liet me hierdoor niet uit het veld slaan; ik was eigenwijs, leergierig
en speelde vaak de baas.
Op de HBS inspireerde een hervormde dominee mij bij catechisatie
en daarom wilde ik theologie studeren. Mijn moeder raadde me dit
af: “Vrouwen kunnen geen predikant worden en jij bent geen mens
om de tweede viool te spelen!” Het werd onderwijs, maar er was
weinig werk. Begin 1939 werd ik huisonderwijzeres van een jongen
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met Down syndroom bij een professorengezin in Groningen en kon
bij hen inwonen. Om mijn onderwijs aan hem te perfectioneren, studeerde ik orthopedagogie en logopedie.
Je rolde er vanzelf in
In het begin van de oorlog had ik nog steeds de zorg voor mijn leerling, maar ik zag zoveel onrecht dat ik wel in actie moest komen.
Tot eind 1941 woonde ik bij het professorengezin, maar dit werd te
gevaarlijk. Ik ging elders op kamers en werken op een BLO-school
in Groningen. In 1942 mochten Joden alleen op bepaalde tijden
winkelen, dus deed ik boodschappen voor Joodse gezinnen uit mijn
buurt. Via de kerk, de tennisvereniging en via de huisbezoeken van
leerlingen had ik al een uitgebreid netwerk voor mijn verzetswerk.
Mijn eerste verzetsdaad was het onderbrengen van een Joodse leerling en zijn broertje bij een boerenfamilie. Achterop mijn fiets bracht
ik hen naar dit adres. Van het een kwam het ander. Mijn volgende
kamer in een pension werd een doorgangshuis voor Joodse kinderen,
piloten, volwassenen en een opslagplaats voor bonkaarten en wapens
voor het verzet. In juli 1942 kreeg ik de leiding over een verzetsgroep
in de stad Groningen. Geleidelijk kwamen we in contact met andere
verzetsgroepen in het noorden met zeer uiteenlopende religieuze of
politieke achtergronden, maar we waren eensgezind in onze strijd.
Jullie moeten doorgaan!
Vanaf de zomer van 1943 kwamen we met alle verzetsleiders uit de
provincie regelmatig voor overleg bijeen in ‘de Groninger Top’ bij mij
thuis. Voor de voedselhulp aan onderduikers was er dringend behoefte
aan extra bonkaarten. De verzetsgroep Bedum overviel op 4 juni 1943
het distributiekantoor van Langweer in Friesland om in één klap 5.000
bonkaarten en stempels voor het vervalsen van persoonsbewijzen binnen te halen. Op 5 augustus 1943 werd onze verzetsman Piet Hut door
de Duitsers doodgeschoten. De zondag daarna ging ik naar Usquert
om zijn ouders bij het uitgaan van de kerk te spreken. Wanhopig zei
ik dat we misschien eerst in de luwte moesten blijven. Maar zijn vader
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zei stellig: “Nee meid, we moeten doorgaan!” Halverwege 1944 zijn
veel leidende figuren gearresteerd door verraad. We overlegden vaak
intensief over de inzet van onze knokploegen die NSB’ers of Duitsers moesten liquideren. Op ons initiatief zijn onder andere de NSBpolitiechefs Elsinga en Keijer geliquideerd die op Joden en verzetsmensen jaagden. Op 25 april 1945 nam de bezetter represaillemaatregelen. Bedum werd omsingeld, zes mannen werden direct doodgeschoten en 148 anderen pakten ze op. De meesten kwamen in Duitse
kampen terecht; 22 van hen zijn nooit teruggekomen.
Verraad
Op mijn BLO-school vermoedde een collega iets van mijn verzetswerk. Deze NSB’er belde expres na acht uur ’s avonds in spertijd bij
me aan en hij werd te gevaarlijk voor mijn onderduikers. Twee mannen van de knokploeg belden bij hem aan en schoten hem neer in
de deuropening. Hij was echter niet dood, maar wel zo gewond dat
hij niet kon spreken. Als collega was ik verplicht hem in het ziekenhuis
op te zoeken en belangstelling te veinzen, maar ik wenste hem liever
dood. Zodra hij weer kon spreken, belde hij het Duitse hoofdkwartier
in Groningen om mij aan te geven. Gelukkig zat daar een infiltrant,
die me tijdig waarschuwde.
Op 31 januari 1944 dook ik onder in Friesland, als juffrouw Martha
Oosterveen, de nicht van een zieke huishoudster die inviel. Alleen dat
huishouden doen was niets voor mij. Al snel vervoerde ik weer bonkaarten en wapens met de trein naar Amsterdam, naar het kantoor
van de Persoonsbewijzen Sectie aan de Nieuwezijds Voorburgwal.
Dit was de plaats waar koeriers uit het hele land hun opdrachten kwamen afhalen. Op dinsdag 13 juni 1944 werd ik met zo’n dertig man
gearresteerd. Ik belde bij het bovenhuis aan. Op de trap stonden
er ineens Duitsers voor mij. Ik had bonkaarten, identiteitskaarten en
aanvragen voor vervalsingen bij me. Iedereen die aanbelde werd
gevangen genomen en in één kamer bewaakt. Om drie uur ‘s middags
werden de laatste koeriers binnengelaten met de woorden: “Aha,
Rotterdam, drie uur te laat!”, waaruit het verraad duidelijk bleek.
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Ze konden mij niet klein krijgen
Na mijn arrestatie werd ik naar de bunker in kamp Vught gebracht.
De Duitsers wisten nog niet wie ik echt was. In Vught zat ik maar
kort. Vervolgens werd ik overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen. In mijn cel bedacht ik een nieuwe BLO-leesmethode. Op
de muur stond gekrast: ‘Vertrouw alleen op jezelf’. Daar was ik het
niet mee eens; Ik bleef op mijn verzetsgroep vertrouwen en geloofde
dat een kracht mij zou beschermen.
Vanuit Scheveningen werd ik als juffrouw Oosterveen naar kamp Vught
teruggebracht in het Kommando ‘Scheveningen’. Een bewaakster
uit Silezië kon mij daar met al haar geweld niet klein krijgen. Telkens
kreeg ik eenzame opsluiting. In Vught ontdekten ze uiteindelijk dat
ik Tammens heette en in Groningen werd gezocht. Twee bewakers
brachten me met de trein daarheen. Op het volle station van Den
Bosch kon ik nog iemand een berichtje voor mijn familie in de hand
drukken, dat is aangekomen.
Het voorportaal van de hel
’s Avonds arriveerde ik bij de Sicherheitsdienst aan de Grote Markt in
Groningen, het zogenoemde Scholtenhuis, ook wel het voorportaal
van de hel genoemd. Mijn verhoren hier waren lang en zwaar. Een
beruchte nazi, Lehnhoff, van het Einsatzcommando Groningen, was
verantwoordelijk voor de orde in de regio. Diezelfde avond werd ik
door hem heel naar ondervraagd. Na afloop werd ik op een zolderkamer bewaakt door twee oudere Duitsers. Van angst durfde ik niet te
slapen, maar zij verzekerden mij dat Lehnhoff in die ruimte niets had
te vertellen. De volgende nacht deelde ik de zolder met twee verzetsmannen, waarvan ik er één kende, die ik niet vertrouwde. Hij zei
steeds: “Vertel maar alles, ze weten toch alles al.” De verloofde van
deze persoon kwam ‘s avonds met lekkernijen langs en de bewakers
aten daarvan mee, dus er was iets goed mis. Ik liet uiteraard geen
woord los.
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Het Huis van Bewaring in Groningen
Ruim een week zat ik in het Scholtenhuis met dezelfde kleren aan.
Eenmaal overgeplaatst naar het Huis van Bewaring, werd ik in bad
gestopt, ontluisd en kreeg gevangeniskleren. Hier had ik geluk,
want een familielid van Piet Hut was cipier en via haar kon ik mijn
familie berichten. Eind augustus 1944 verklaarde een SD’er me in
de verhoorkamer schuldig aan de levering van wapens, lidmaatschap van de knokploegen en pilotenhulp. Ze dachten ook dat ik
mensen had geliquideerd, maar daar zaten ze fout. Tenslotte werd
ik ter dood veroordeeld, maar voor de executie van vrouwen was
toestemming nodig uit Berlijn. Mijn geluk was dat op 5 september
1944 Dolle Dinsdag kwam en daardoor besloten ze mij naar het
krijgsgevangenenkamp op het Duitse eiland Borkum te sturen. Op
vrijdag 8 september moest ik me klaarmaken voor mijn vertrek. Mijn
zus werd gewaarschuwd en kon me nog wat kleding meegeven.
Gevangen op Borkum
De honderden krijgsgevangenen moesten in de kou op het wad
graven. Vrouwelijke gevangenen moesten in een voormalig hotel
hun maaltijden verzorgen en schoonmaken. ’s Avonds werd ik alleen
in een cel opgesloten. Tijdens de kerstdagen was het liefje van de
bewaker naar huis en verkrachtte hij mij in mijn cel. Omdat ik mij
hier flink tegen verzette, heb ik er veel schade aan overgehouden.
Na de oorlog ben ik door een arts onderzocht en kon geen kinderen
meer krijgen. Tot eind maart 1945 zat ik vast op Borkum. Toen ben
ik naar Emden gebracht waar een grote groep gevangenen wachtte
op Zweedse schepen, maar tijdens mijn terugtocht eind april kwam
de voorlopige wapenstilstand. Uiteindelijk ben ik over land gerepatrieerd via Nijmegen. Pas half mei 1945 kwam ik thuis bij mijn ouders
in Usquert.
De omgekeerde wereld
Veel van mijn oorlogservaringen kon ik niet met mijn familie bespreken. Ik bezocht mijn verzetsvrienden om te weten wie er nog leefden
en we waren elkaar tot steun. Tot mijn schrik nam mijn schoolhoofd
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mij niet in dienst omdat ik met verschillende mannen was gesignaleerd in de oorlog zodat ik geen bewijs van goed gedrag kreeg.
Dit was werkelijk de omgekeerde wereld! Er knapte iets in me en ik
raakte totaal overspannen. Uiteindelijk werd ik in een onafhankelijk
rapport door de burgemeester van alle blaam gezuiverd. Toen ik mijn
baan terugkreeg, boterde het natuurlijk absoluut niet. Ik solliciteerde
als logopediste op een andere school en bracht mijn eigen leesmethode in praktijk. Na anderhalf jaar vroeg de onderwijsinspecteur op
Curaçao mij als logopediste en orthopedagoge en dat leek me een
mooie stap om alles achter me te laten.
Een dikke streep
Op Curaçao zette ik een dikke streep onder mijn oorlogsverleden.
Met niemand sprak ik erover, maar ik werd heel ziek van vlektyfus.
Na mijn herstel werd ik hoofd van een BLO-school in Willemstad met
een eigen logopediepraktijk. In een leuk groepje Nederlanders met
wie ik sportte en bridge speelde, leerde ik mijn latere echtgenoot
Cees Gravendaal kennen. Na mijn pensioen in 1964 keerde ik terug
naar Groningen en bleef doorwerken als logopediste. Toen Cees Gravendaal weduwnaar was geworden, trouwden we en had ik de beste
jaren van mijn leven tot hij in 1981 overleed. Ongeschonden ben ik
de oorlog niet uitgekomen en het was niet eenvoudig om dat een
plaats te geven. Ik had geen behoefte aan wraak. Wel heb ik, als ik
moe ben, terugkerende nachtmerries en word dan gillend wakker.
Op 4 mei ga ik altijd naar de herdenking bij de urn met de as van
gevallenen in het Huis van Bewaring in Groningen. Deze herdenking
is mij het meest dierbaar. Ik heb nergens spijt van, ik kón niet anders
dan in opstand komen. Het is geen verdienste, je karakter en opvoeding dwingen je tot verzet.
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Siet Gravendaal-Tammens, April 2013.

Erik Hazelhoff Roelfzema in Londen in 1942.

103 - Juni 1999

De Soldaat van Oranje
Verzetsstrijder, Engelandvaarder, oorlogspiloot,
radiomedewerker en schrijver Erik Hazelhoff Roelfzema
vertelt over zijn oorlogservaringen.
“Als mensen mijn naam horen, denken ze aan een jonge held als
Rutger Hauer in de film ‘Soldaat van Oranje’, maar ik ben inmiddels
een man van 82 jaar,’ lacht Erik Hazelhoff Roelfzema met zijn helderblauwe pretogen.
Hij is de auteur van het autobiografische oorlogsboek ‘Soldaat van
Oranje’ dat 46 keer is herdrukt en waarvan inmiddels een miljoen
exemplaren zijn verkocht. Het boek begint met een voorwoord van
een goede vriend uit zijn Engelse oorlogstijd, Prins Bernhard.
“De eerste druk was getiteld: ‘Het hol van de ratelslang’. Een vriend
las het en zei: ‘Jouw boek doet me meer denken aan een titel als:
‘Koerier van de tsaar’, een populaire avonturenroman van vroeger.’ Ik bedacht toen de huidige titel. ‘Soldaat van Oranje’ slaat op
iedere man, vrouw, militair en burger die in de oorlog zijn best heeft
gedaan tegen de Duitsers.”
“Ik schreef ‘Soldaat van Oranje’ grotendeels uit plichtsbesef, omdat
er maar drie Engelandvaarders waren, die mijn unieke oorlogservaring hadden gedeeld. Hoe strijdlustig de houding van Koningin Wilhelmina was tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe wij Engelandvaarders in haar opdracht radioverbindingen probeerden te leggen
met bezet Nederland. Die geschiedenis moest worden vastgelegd
voor het hele Nederlandse volk!
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Regisseur Paul Verhoeven is er goed in geslaagd mijn verhaal op
film vast te leggen. Rutger Hauer is voor de jongere generaties de
‘Soldaat van Oranje’ en ik vind het knap zoals hij mij speelt.
In de film draaide regisseur Paul Verhoeven de landing in de duinen
bij daglicht. Toen ik mij hierover bij producent Rob Houwer beklaagde, zei hij: ‘Moet je horen; alles wat jij deed in de oorlog, deed je in
het donker. Je landde in het donker, je vloog in het donker, en ik zal
je maar niet vragen wat je nog meer in het donker deed. Maar als
ik die film zo donker maak, dan komt er niemand meer kijken!’ En
inderdaad, dat moest ik toegeven.”
Indië
“Ik ben geboren in Soerabaja, op Java op 3 april 1917. Van ons gezin ben ik nog de enige die in leven is. Ik had een oudere zuster,
Ellen. Mijn vader was administrateur van een aantal rubber-, koffieen suikerbedrijven. Ik groeide op in Nederlands-Indië en merk nog
de invloeden daarvan op mijn levensvisie. Alles heeft daar een ziel.
Misschien sta ik daarom zo open voor het leven. Ik geloof dat alles
mogelijk is, als je er maar echt iets voor wilt doen. Ik hou erg van
Nederland. In Indië was je meer pro-Nederland dan Nederlanders
in Holland. Je kinderen een goede scholing geven vormde een probleem in Indië. Daarom zijn mijn ouders toen ik twaalf jaar was naar
Nederland gekomen.”
Koffie of keukenmes?
“Op 10 mei 1940 was ik bij mijn ouders in Wassenaar voor mijn studie rechten aan het studeren. Het was een prachtige zomerdag met
een strakblauwe hemel. Om vier uur begon het luchtafweergeschut
te knallen. Het klonk alsof er iemand met een hamer tegen de verwarming sloeg. Duitse parachutisten sprongen naar beneden en
landden ook in de tuinen van Wassenaar. Op de radio hoorde je dat
het oorlog was. Ik was koffie aan het zetten en keek door het keukenraam. Wat werd er van mij verwacht? Moest ik zo’n Duitse parachutist
met het keukenmes te lijf gaan of hem een kopje koffie aanbieden?
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Toen realiseerde ik me dat alles in een totaal ander perspectief was
komen te staan. Die middag zijn mijn vriend Chris Krediet en ik op
de motorfiets naar Den Haag gereden om ons als vrijwilliger bij het
Nederlandse leger te melden. ‘We laten het u binnen twee weken
weten,’ zei een ambtenaar. Maar binnen een week was de capitulatie
al getekend.”
Verzet
“Na de zomer van 1940 heb ik mijn studie in Leiden weer opgenomen. De universiteit was op 26 november 1940 door de Duitsers
gesloten vanwege de protestactie tegen het ontslag van de Joodse
professor Meijer. Onder leiding van de Leidse professor Cleveringa
brak een studentenprotest tegen de racistische maatregel uit. Ik
heb een pamflet, het ‘Leids Manifest’, gemaakt in samenwerking
met een Katwijkse drukker, dat opriep de universiteit te openen op
vooroorlogse Nederlandse voorwaarden van vrijheid en democratie
voor iedereen. Toen ik ‘s nachts op 15 februari 1941 bij mijn Leidse
vrienden aankwam met zogenaamde ‘instructies’ om deze pamfletten
te verspreiden, kreeg ik direct hulp. De drukker werd gepakt, maar
had gelukkig mijn naam niet genoemd. Kort daarop werd ik gearresteerd voor een zaak waar ik werkelijk niets mee te maken had en
een aantal dagen vastgehouden in de Scheveningse SS-gevangenis
‘het Oranjehotel’. Het enige wat ik toen dacht was: ‘Hoe kom ik hier
zo snel mogelijk uit?’ Op een stuk w.c.-papier schreef ik met potlood
een verzoek tot vrijlating aan de Duitse commandant. Dit verzoek
werd absoluut niet op prijs gesteld en afgewezen, maar wegens gebrek aan ruimte lieten ze me uiteindelijk toch gaan.
Ik moest hierna onderduiken en studeerde heel hard, omdat ik
toch niets anders kon doen. Ik was al gauw helemaal klaar om af te
studeren. In de oorlog is de Leidse universiteit toch één keer tien
dagen opengegaan. Nog steeds kan niemand mij vertellen waarom.
Ik hoorde dit nieuws en heb me direct voor een examen gemeld. In
die tien dagen is er niets op de universiteit gebeurd, behalve dan dat
Hazelhoff is afgestudeerd.”
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Erik Hazelhoff Roelfzema.
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Engelandvaarder
“Leiden was te onveilig voor mij geworden na diverse ondergrondse
acties. Mijn vrienden en ik wilden met een boot naar Engeland varen.
De kust werd echter streng bewaakt door de Duitsers. Alleen bij
zo min mogelijk maanlicht zouden we de overtocht kunnen wagen.
Onze vluchtpogingen mislukten een paar keer, want overal liepen
Duitse patrouilles. Uiteindelijk bereikten we bij een derde vluchtpoging via een Zwitserse vrachtboot Engeland. In Londen ontdekten
we tot onze grote teleurstelling dat onze ondergrondse seinverbindingen met Engeland onderschept werden door de Duitsers.”
Geheim agent in Londen
“Koningin Wilhelmina was met de Nederlandse regering naar Londen overgestoken. Zij wilde iedere Engelandvaarder persoonlijk ontmoeten om het nieuws uit bezet Nederland uit eerste hand te vernemen. Vanuit Londen wilden wij acties ondernemen om een goede
radioverbinding te maken met bezet Nederland. Wilhelmina steunde onze plannen. Zij bracht ons in contact met de Nederlandse
Inlichtingendienst en we kregen een Engels schip tot onze beschikking. Zeventien keer voeren we in de nacht met een Engels schip naar
de Nederlandse kust om agenten en radiozenders op Nederlandse
bodem te brengen. Veelal mislukte de onderneming: contactpersonen werden verraden, onze contactman in Nederland verscheen
niet op de afgesproken tijd aan de kust of de kust was te zwaar
bewaakt. Onze grootste moeilijkheid was ook het weer. Verscheidene
van onze mensen werden gearresteerd en doodgeschoten.
Wij waren lastige Engelandvaarders, die vonden dat de Nederlandse
regering in Londen zich meer moest inspannen tegen de Duitsers. Zo
kwam het dat ik voor de krijgsraad van de regering in ballingschap
moest komen als ‘wilde jongen’ die de regels met voeten trad.
Koningin Wilhelmina sloeg mij echter voor diezelfde daden persoonlijk tot ridder in de Militaire Willems Orde, de hoogste Nederlandse
onderscheiding als blijk van moed, beleid en trouw voor het vaderland. Een enorme eer, vooral als je hem krijgt van zo’n strijdvaardige
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vorstin. Ik ben er echter van overtuigd dat je goed in de gaten moet
houden dat je deze onderscheiding draagt voor alle andere Nederlanders die zich ook zo hebben ingezet!”
RAF-vlieger
Na de zee zocht hij de strijd in de lucht. Als vlieger bij de RAF maakte
hij 72 vluchten naar Duitsland en bombardeerde zo’n vijfentwintig
maal Berlijn.
“Mensen vragen mij wel eens: ‘Maak je je geen zorgen dat je met
die bommen boven Duitsland allemaal mannen, vrouwen en kinderen hebt doodgegooid?’ Ik vind echter dat je alles in de context
van die tijd moet plaatsen. Ik had Rotterdam, Londen en Coventry
gezien. De Duitsers waren met dit alles begonnen en ze moesten
weg uit Nederland. In oorlogstijd heb ik de kans gehad om de Duitsers dubbel en dwars terug te betalen door direct tot actie over te
gaan. Ik wilde dolgraag in opleiding bij de Engelse RAF en kwam
uiteindelijk bij de ‘Pathfinders’ terecht, een elite luchteenheid van
RAF-bommenwerpers.
Wij markeerden met fakkels waar de bommen terecht moesten komen. Hierover kan ik makkelijk praten, want mijn woede is eruit gevochten en later heb ik het van mij af kunnen schrijven. Voor veel
Nederlanders in bezet gebied of voor mensen in concentratiekampen is het veel moeilijker geweest om hun trauma te verwerken.”
Adjudant van Wilhelmina
“Aan het eind van de oorlog vroeg Koningin Wilhelmina mij haar
persoonlijk adjudant te worden. Direct na de bevrijding vloog ik
samen met de koningin naar Nederland. Haar citaten in mijn boek
zijn helemaal letterlijk, ik heb ze destijds meteen opgeschreven. Zij
maakte het haar kleine hofhouding niet altijd gemakkelijk. Gulle
Brabantse boeren uit de omgeving van de villa waarin wij tijdelijk
verbleven, hadden de kelder goed gevuld. Maar Koningin Wilhelmina zei: ‘Ik wens niets te eten wat ook niet aan de mensen ter beschikking staat.’ De volgende dag verzocht zij om rantsoenformulieren,
die zij eigenhandig invulde: naam - Wilhelmina; beroep - koningin. Ik
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voelde mij echter verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van
de koningin. Op een avond liet ik haar dan ook een stevige biefstuk
voorzetten. Zij berispte mij meteen: ‘Kapitein, dit is biefstuk!’ ‘Jawel,
majesteit.’ ‘Eet vanavond iedereen in Nederland biefstuk?’ Dit durfde
ik gewoonweg niet te beamen.
Als adjudant was ik ook verantwoordelijk voor haar veiligheid. Ik had
echter slechts één andere adjudant en zes oud-militairen om haar te
beschermen in de villa waar wij verbleven. Terugtrekkende Duitse
troepen waren op slechts enkele kilometers van ons verwijderd en
het gerucht dat Koningin Wilhelmina weer in Nederland was, verspreidde zich bijzonder snel. Iedere dag trok er een lange stille stoet
mensen aan onze villa voorbij. Ik moet niet denken aan wat er allemaal had kunnen gebeuren.
Tijdens de feestelijke intocht in Den Haag mocht ik bij Koningin
Wilhelmina achterin haar auto zitten. De Hongerwinter had een verschrikkelijke uitwerking gehad op het Nederlandse volk. We zagen
broodmagere mensen, soms met een zeer vertraagd reactievermogen, op onze auto afkomen. Ook moest ik de huishouding van Koningin Wilhelmina organiseren. Als er iets mis ging zei ze: ‘Kapitein
Hazelhoff, u maakt mij het regeren onmogelijk!’ Koningin Wilhelmina
zette zich af tegen haar bevoorrechte jeugd en wilde op eenzelfde
eenvoudige wijze als haar volk leven. Zij is nooit meer in een paleis
gaan wonen. Mijn functie als adjudant ging mij na enkele maanden
toch benauwen en ik vroeg mijn ontslag. Tweede viool is nu eenmaal
niet mijn favoriete instrument.”
Hawaï
“Sinds dertig jaar woon ik op Hawaï en daar betekent mijn naam
niets. We staan er midden in het leven. Mijn zoon Erik is kunstenaar
en kwam ooit op het idee om op het eiland Maui te gaan leven.
Toen ik hem daar bezocht trok dit eiland mij zo, dat mijn vrouw en
ik er ook zijn gaan wonen. Maar ik ben verknocht aan Nederland
en iedere lente bezoeken we er onze vrienden. Als ik in Nederland
nieuwe mensen ontmoet, verbinden ze mij direct aan de Tweede
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Wereldoorlog. Op Hawaï weet niemand er iets van. Bovendien zijn er
voor de Amerikanen sinds die tijd alweer zoveel oorlogen geweest.
De oorlog. Dan zeggen zij: ‘Welke oorlog?’ In Nederland wil iedereen zo graag terugkijken en dan ben je automatisch een oude rakker
die nog over de oorlog kan vertellen.
Ik schrijf nog steeds, vaak acht uur per dag, zes dagen in de week.
Vorige week heb ik twee boeken afgerond. Het is een autobiografisch werk in het Engels en mijn uitgever vroeg mij het ook in het
Nederlands te vertalen. In april 2000 komen ze op de markt. De Soldaat van Oranje bestond natuurlijk al, maar er is in de afgelopen
vijftig jaar weer zoveel in mijn leven gebeurd. Ik beschouw de oorlog
nu vanuit een heel ander perspectief. Niet datgene wat je overkomt
is het belangrijkste in je leven, maar hoe je erop reageert.”
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Erik Hazelhoff Roelfzema.

Bram Grisnigt en Ann Stone, 1943.

113 - Juni 2012

Ver weg
Engelandvaarder Bram Grisnigt werd als geheim agent
boven bezet Nederland gedropt.
In mei 1941 vertrok de 18-jarige Bram Grisnigt met een vriend op de
fiets richting Frankrijk om vanuit Engeland Nederland te gaan helpen
bevrijden. Via België, Frankrijk, Spanje, Curaçao en Canada lukte het
hem om Engeland te bereiken. In Londen werd Bram Grisnigt door
de Britse geheime dienst opgeleid tot geheim agent en boven bezet
gebied in Noord-Brabant gedropt. Vanuit diverse locaties verzorgde
hij als radiotelegrafist het contact tussen verschillende verzetsgroepen
in Nederland en het Bureau Inlichtingen in Londen.
Dromen van verre reizen
Ik ben geboren in een gezin met twee oudere zussen op 26 januari
1923 in Rotterdam. Als kleine jongen droomde ik van verre reizen
over zee, want in die tijd kwam je vaak niet verder dan een schoolreisje naar Arnhem. Mijn vader overleed al toen ik nog jong was. Omdat
het voor mijn moeder moeilijk was om drie peuters op te voeden,
werd ik met mijn zusje bij pleegouders in Zeist opgenomen, waar ik
een fijne jeugd heb gehad. Bij de keuring voor de zeevaartschool
werd ik afgewezen omdat ik kleurenblind was. Uit frustratie ging ik
naar de Handelsschool in Den Haag. Al in 1940 ontstond het plan om
samen met mijn vriend Dick van Delft naar Nederlands-Indië te gaan
om Nederland te helpen bevrijden.
‘Examenvoorbereiding’
In mei 1941 vertelden wij onze ouders dat we een weekend in Zeist
bij familie onze examens wilden voorbereiden. Met als reisgids een
Bosatlas vertrokken we op de fiets met onze schooltassen achterop
richting België. Na vele avonturen slaagden wij erin via het door
de Duitsers bezette België en Frankrijk het nog onbezette Vichy
Frankrijk te bereiken waar wij ons bij de Nederlandse consul in Lyon
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meldden. Op advies van de consul reisden wij door naar Toulouse
waar wij onderdak vonden in een Nederlands vluchtelingenkamp net
buiten Toulouse. Daar troffen wij andere Engelandvaarders aan en
gevluchte Joodse families uit Nederland en België. Mijn vriend Dick
zag weinig kans om verder te komen en is naar Nederland teruggekeerd. Ik ontmoette er de Urker Piet Hoekman met wie ik verder
optrok. Op 27 mei 1942 vertrokken we samen met ongeveer dertig
Engelandvaarders naar Barcelona.
Getorpedeerd door een Duitse onderzeeboot
Op 1 juni 1942 scheepten we in op het Spaanse passagiersschip
Cabo de Buena Esperanza. De Cabo voer via Gibraltar, waar een
Britse patrouilleboot enkele Engelandvaarders van boord haalde.
Een aantal jongens sprong overboord en verdronk in de hoge golven van de baai. Wij waren achteraf blij dat we de sprong niet hadden gewaagd. Op 21 augustus 1942 monsterde ik in Curaçao aan
als matroos op de ms. Rotterdam, volgeladen met brandstof. Als
onderdeel van een konvooi werden wij op 28 augustus 1942 met nog
twee andere schepen getorpedeerd door een Duitse onderzeeboot.
Aangezien het die nacht heel heet was, besloot ik op het dek te gaan
slapen en dat bleek mijn redding toen het schip zonk. Van de achtenveertig bemanningsleden kwamen er tien om het leven, waaronder
mijn Engelse hutgenoot de zeventienjarige Little. Ik bereikte een reddingsboot. Was het geluk of toeval dat ik telkens de dans ontsprong?
Na door de Amerikaanse marine te zijn gered, arriveerden we op de
marinebasis van Guantanamo Bay in Cuba. Met een Filipijns vrachtschip reisde ik als matroos naar Amerika om via New York Canada te
bereiken. In Canada werd ik als soldaat ingedeeld bij de Prinses Irene
Brigade. Hier ontmoette ik weer Piet Hoekman die via een andere
weg Canada had bereikt.
Op 12 december 1942 scheepte ik samen met duizenden Canadese
en Amerikaanse militairen in op het troepentransportschip Queen
Elizabeth naar Schotland. Negentien maanden na mijn vertrek uit
Nederland stapte ik in Glasgow aan wal. Vandaar reisden wij naar het
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opleidingskamp van de Prinses Irene Brigade ‘Wrottesley Park’ in
Wolverhampton. Tijdens een vakantie in Londen werd aan Piet en mij
gevraagd of wij bereid waren bijzonder en gevaarlijk werk te doen.
Opleiding tot geheim agent
We werden door het Bureau Inlichtingen geselecteerd uit de vrijwilligers en binnen drie maanden klaargestoomd voor radiotelegrafist. We
kregen een opleiding parachutespringen, wapengebruik en leerden
coderen, decoderen en seinen. Wij vielen met het Bureau Inlichtingen rechtstreeks onder de Britse geheime dienst MI6. Wij kregen een
nieuwe identiteit, maar mochten geen contact meer met onze vrienden opnemen. Dagelijks reisden we met onze groep trainees met de
trein naar ons trainingscentrum in Londen. In die trein ontmoette ik
mijn grote liefde, Ann Stone, die dagelijks dezelfde trein naar Londen
nam. Onder de naam Kees Coster maakte ik kennis met haar.
Gedropt
In de nacht van 19 op 20 september 1943, bij halve maan, werd ik
samen met Piet in Noord-Brabant gedropt. Onze landing was gepland
in de omgeving van Escharen, maar door een navigatiefout kwamen
we vijftien kilometer van de afgesproken plek terecht in de omgeving
van het dorp Beugen. De bagageparachute met de seintoestellen
viel achter een heg in een tuin waar mannen stonden te praten. Met
getrokken pistool slopen we op hen af. Waren ze goed of fout? Zij
bleken gelukkig van de Luchtbescherming te zijn en hielpen ons de
bagage te verbergen. Tegen het middaguur bereikten wij ons contactadres bij veldwachter Beuvink in Escharen. De volgende morgen
meldden wij onze goede aankomst in Londen via twee postduiven,
die wij vanuit Engeland hadden meegenomen. Onze taak was via
onze radiozenders verbinding tussen de Verzetsgroepen in Nederland en de Regering in Londen tot stand te brengen en te onderhouden. Ik zond en ontving radiotelegrammen vanuit Amsterdam
en Piet vanuit Den Haag. Meestal ging het om militaire, politieke en
economische zaken.
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Verraad
Op 6 november 1943 gingen Piet en ik voor een bezoek naar veldwachter Beuvink in Escharen. Wat wij niet wisten was dat de avond
tevoren twee andere geheim agenten, Marinus Verhage en Jan Diesfeldt, daar uit Londen waren aangekomen. Hun bagage was op een
boerenerf in Overasselt terechtgekomen, maar veldwachter Beuvink
dacht dat de boer betrouwbaar was. Veldwachter Beuvink, Piet en
Jan zouden de bagage gaan halen. Toen Piet en Jan de boerderij
binnen gingen, bleken gewapende Duitse soldaten hen op te wachten. In het gevecht dat ontstond, sneuvelde mijn vriend Piet. Zodra
Beuvink schoten hoorde, wist hij dat de zaak verraden was. Hij sloeg
alarm zodat Marinus en ik nog tijdig werden gewaarschuwd en
via de pastoor een schuilplaats in een boerenstal konden vinden.
Bij daglicht zagen we door de halve ramen van de schuur Jan langs
de slootkant kruipen. De volgende dag lukte het ons ongezien door
de Duitsers afgezette omgeving te komen en het huis van mijn
pleegouders in Zeist te bereiken waar we enige tijd onderdoken. Jan
Diesfeldt is later gepakt en gefusilleerd.
Gearresteerd
Nadat Piet was gesneuveld, heb ik zijn toestel overgenomen. Ik kon
toen via twee seintoestellen werken, één in Amsterdam en één in
Zeist. Op 2 februari 1944 ‘s ochtends werd mijn zender in Amsterdam
uitgepeild door de Duitsers. Tijdens het seinen vanaf een zolderkamer aan de Prinsengracht werd ik overvallen door de SD. Ik probeerde nog te vluchten, maar het huis zat vol met Duitsers. Zoals te
verwachten was, sloegen ze me flink in elkaar. Als gevangene werd ik
afgevoerd naar de Euterpestraat in Amsterdam en achtereenvolgens
naar de gevangenissen in Scheveningen, Haaren en Vught.
In Kamp Vught zaten we met vier geheim agenten opgesloten in een
cel in de ‘bunker’. Eén van ons, Harm Steen, werd uit de cel gehaald
en is gefusilleerd. Bij het naderen van de geallieerde troepen begin
september 1944 werd kamp Vught ontruimd en de gevangenen werden naar concentratiekampen in Duitsland afgevoerd. In tegenstel117 - Juni 2012

ling tot mijn medegevangenen zag ik dit niet als een verslechtering,
maar als een kans om te overleven. Als ik langer in Vught was gebleven, wachtte mij eenzelfde lot als mijn celgenoot.
Een teken van leven
Tijdens het transport op 6 september 1944 naar Sachsenhausen heb
ik nog een briefje in potlood geschreven en in de buurt van de
Nederlands-Duitse grens uit een kier in de wagon naar buiten gegooid. Het briefje werd gevonden en is op het adres van mijn pleegouders bezorgd. Dit teken van leven heb ik nog: ‘Landgenoot!!! Wilt
u zo goed zijn, dit briefje aan onderstaand adres te sturen. Wij maken
het allen goed en zijn op transport naar Duitsland. Keep Smiling.
Adres Wisman-Krullelaan-Zeist. Afz: BR.’.
Ravensbrück
Via de kampen Sachsenhausen, Neuengamme, een buitenkamp bij
Aurich, terug naar Neuengamme, Braunschweig kwam ik in het KZ
Ravensbrück terecht. Dit laatste kamp was het slechtste kamp dat ik
heb meegemaakt. Onze voormannen waren beroepsmisdadigers die
ons nog slechter behandelden dan de SS. Met drie man deelden we
één stapelbed. Zodra het licht werd, joegen de bewakers ons uit de
barakken. Je hebt veel overlevingsdrang, steun van je medegevangenen en geluk nodig om te kunnen overleven. Wegens het oprukken
van het Rode Leger besloot de SS op 27 en 28 april 1945 het kamp te
ontruimen. Degenen die niet meer mee konden komen stierven van
uitputting of werden doodgeschoten. Alle mannen die nog in staat
waren om te lopen, werden opgejaagd in de beruchte dodenmarsen.
Ontsnapt
Tijdens de mars zag ik kans in de avondschemering te ontsnappen.
Na toestemming te mogen ‘scheissen’, kroop ik vanachter de struik
steeds verder naar achteren, weg van de mars. Midden in een bos ging
ik op de grond liggen en voelde geen kou. Ik keek naar de schitterende sterrenhemel en voelde mij als vrij man intens gelukkig. Dit is
één van de mooiste momenten uit mijn leven. De volgende ochtend
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ben ik teruggelopen naar het kamp, want ik dacht; àls er hulp komt,
dan komt het daar. Naast de toegangspoort met het opschrift ‘Arbeit
macht frei’ zag ik een enorme stapel naakte magere lichamen van
dode gevangen. Minutenlang keek ik ernaar. Dit beeld staat voor
altijd in mijn geheugen gegrift als teken van Nazi-Duitsland. In de
mannenbarak trof ik tussen de zieken nog zeven apathische Nederlandse gevangenen aan. De Duitsers waren weg en de Russen in
aantocht. Wie kon deze doodzieke mannen helpen? De eerste hulp
kwam van vrouwen uit het aangrenzende vrouwenkamp. Hoewel
ze het zelf al zo moeilijk hadden, kwamen ze ons toch verzorgen.
Het was alsof ik engelen zag. Op 30 april 1945 werd het kamp door
het Sovjetleger bevrijd. In de weken na de bevrijding stierven er
nog talloze zieken. Als militair kon ik via het intergeallieerde krijgsgevangenenkamp Neubrandenburg tamelijk vlug naar Nederland
terugkeren.
Zulke jongens kunnen we altijd gebruiken
Eenmaal terug in Nederland kon ik er niet aarden. Ik wilde zo ver
mogelijk weg van alle herinneringen aan de oorlog. Als eerste zocht
ik Ann op in Londen en wilde met haar trouwen. Zonder haar steun
had ik niet verder gekund. Een oorlogsmakker, geheim agent Henk
Letteboer, had een neef die in Londen bij de Shell werkte. Hij regelde een afspraak voor ons met de hoogste baas. Die man zei: “Zulke
jongens als jullie kunnen we altijd gebruiken!” Ik nam zijn voorstel
aan en verhuisde met Ann naar Curaçao. Voor de Shell heb ik veel
gereisd. Mijn jongensdromen zijn - ondanks alles - toch uitgekomen.
Na bijna twintig jaar keerde ik met Ann terug naar Nederland, waar
we nu op een rustige plek in Brabant wonen.
Vrijheid
Ann en ik proberen elk jaar de herdenkingen bij het monument
‘Vrouwen van Ravensbrück’ op het Museumplein bij te wonen. Vrijwel
geen van de sprekers was op de hoogte van het feit dat Ravensbrück evengoed een mannenkamp was. Omdat dit mij stoorde, heb
ik het Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück benaderd en
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er is nu ook een tekst aangebracht ter nagedachtenis van de omgekomen mannen. Op 29 november 2003 werd op de plaats van onze
dropping het Pinpoint-monument in Beugen onthuld voor de 180
boven Nederland gedropte geheim agenten, waarvan er 95 zijn omgekomen. Graag had ik daar met mijn goede vriend en strijdmakker Piet Hoekman willen staan. Ik betreur het dat onze vrijheid in
Nederland als te vanzelfsprekend wordt beschouwd. Mensen hebben er geen idee van hoe duur onze vrijheid is bevochten. Dappere
mannen en vrouwen riskeerden arrestatie, de doodstraf en stierven
in gevangenissen en concentratiekampen, ver weg.
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Bram Grisnigt en Ann Stone.

Zoni Weisz.

De ‘Vergeten Holocaust’
krijgt een plek
Zoni Weisz onthulde met Bondskanselier Angela
Merkel het Sinti en Roma monument in Berlijn.
Zoni Weisz, lid van de Cliëntenraad voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, zet zich in voor de Sinti en Roma gemeenschap
binnen en buiten onze grenzen. Op 21 juni 2012 ontving hij hiervoor
het Bundesverdienstkreuz 1e klasse van de Duitse overheid. Namens
de Europese Sinti en Roma gemeenschap hield hij een toespraak bij
de onthulling van het Sinti en Roma monument bij de Rijksdag in
Berlijn op 24 oktober 2012. Hieronder volgt een samenvatting.
Een gedenkwaardige dag
Mevrouw de Bondskanselier Angela Merkel, dames en heren, ‘Latcho
Dives Mare Sinti oen Roma’. Een speciaal welkom aan alle overlevenden van de genocide op Sinti en Roma. Het is juist voor u, de overlevenden, een bijzondere dag. Een dag met een dubbel gevoel, aan
de ene kant de vreugde dat dit monument nu eindelijk overgedragen
wordt, en aan de andere kant het onvermijdelijke terugdenken aan
die verschrikkelijke naziperiode en aan onze geliefden die de waanzin
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niet overleefd hebben. Voor mij als overlevende is het een bijzondere
eer, maar ook heel emotioneel, om hier vandaag te mogen spreken.
Te mogen spreken als vertegenwoordiger van die honderdduizenden Sinti en Roma die ten offer vielen aan de nationaalsocialistische
rassenwaan. Na vele jaren van voorbereiding en na de vele problemen die overwonnen moesten worden is het dan zo ver. Op deze
prachtige plek in het centrum van Berlijn mogen we de overdracht
meemaken van ons monument ter nagedachtenis van de door de
nazi’s vermoorde Sinti en Roma. Een bijzonder, interessant en mooi
monument, ontworpen door de Israëlische kunstenaar Dani Karavan.
Dit monument is de tastbare erkenning van ons leed
Helaas is het voor veel overlevenden inmiddels te laat, maar voor die
enkelen die dit nog mogen meemaken en voor hun familie beschouw
ik dit monument als een vorm van ‘Wiedergutmachung’. Dit monument is de tastbare erkenning van het door ons volk doorstane, niet
te bevatten, leed. Ik hoop dat net als bij het monument voor de
door de nazi’s vermoorde Joden, hier op een steenworp afstand
vandaan, de wereld zich zal realiseren welke verschrikkingen ons
volk heeft moeten doormaken tijdens de naziperiode. Xenofobie en
racisme zijn van alle tijden en voor Sinti en Roma was vervolging en
uitsluiting niets nieuws. Reeds honderden jaren werden we vervolgd,
maar dat de vervolging door de nazi’s deze vormen zou aannemen
had niemand ooit kunnen vermoeden. Al meteen na de machtsovername door Hitler in 1933 werden Sinti en Roma naar concentratiekampen zoals Dachau en Sachsenhausen gedeporteerd. Omdat ze
waren wie zij waren, Sinti en Roma. Totale waanzin! Dat het Sinti en
Roma, maar ook de Joden, slecht zou vergaan was toen al duidelijk.
Stap voor stap werden we van al onze rechten beroofd. We werden
geïdentificeerd, geregistreerd, geïsoleerd, beroofd, gedeporteerd
en uiteindelijk vermoord. Een zinloze, industriële moord was het, op
weerloze, onschuldige mensen, bedacht en zorgvuldig uitgevoerd
door fanatieke nazi’s en bureaucraten. Misdadigers, die hiervoor een
legitimatie vonden in hun rassenwetten. Een half miljoen Sinti en
Roma, mannen, vrouwen en kinderen, zijn tijdens de Holocaust verZoni Weisz - 122

moord. Niets, bijna niets, heeft de maatschappij hiervan geleerd,
anders zou men nu op een andere manier met ons omgaan. Weinig,
heel weinig weet de wereld van de volkenmoord op Sinti en Roma.
Zelfs tijdens de Neurenbergse processen werd er maar summier over
het lot van Sinti en Roma gesproken. Ik hoop dat met de onthulling
van dit monument, de ‘Vergeten Holocaust’, zoals ik het noem, niet
langer vergeten zal zijn en de aandacht krijgt die het verdient.
Het laatste wat ik van mijn geliefden zag
Vandaag kan ik hier bij u zijn omdat ik op een wonderbaarlijke manier
ben ontsnapt van het zogenaamde ‘Zigeunertransport’ van 19 mei
1944, vanuit kamp Westerbork naar Auschwitz. Ook ik moest, als
zevenjarig jongetje, met dit transport worden gedeporteerd en stond
samen met mijn tante Moezla en een kleine groep familieleden op
het perron te wachten op de trein naar Auschwitz. Daar kwam de
trein, waar mijn vader, moeder, mijn zusjes en broertje reeds inzaten.
Ik zag onmiddellijk waar ons gezin was, omdat mijn vader het blauwe
jasje van mijn zusje voor de tralies van de veewagon had gehangen.
Als ik mijn ogen sluit kan ik nu nog voelen hoe heerlijk zacht mijn
zusjes jasje aanvoelde. Ook wij moesten bij dat transport naar Auschwitz gevoegd worden, maar met de hulp van een ‘goede’ politieagent wisten we te ontsnappen. Op het laatste moment schreeuwde
mijn vader nog wanhopig ‘Moezla zorg goed voor mijn jongen!’ Dat
is het laatste wat ik van mijn geliefden zag. Dit beeld zal voor altijd
op mijn netvlies gebrand staan. Ik was alleen. Als kind van zeven jaar
oud ben je dan alles kwijt en val je in een onpeilbaar diep gat. Ik heb
het al vaak gezegd, maar juist vandaag, hier op deze plaats, moet
ik er met u over spreken. Vaak, ook vandaag, moet ik aan mijn moeder
denken die in het ‘Zigeunerlager’ in Auschwitz-Birkenau onder de
meest verschrikkelijke omstandigheden voor mijn zusjes en broertje
zorgde. We kunnen ons geen voorstelling maken van het onvoorstelbare lijden dat mijn moeder en al die andere moeders hebben
doorgemaakt, waaronder de meest verschrikkelijke medische experimenten op hun kinderen. Uiteindelijk werden in de nacht van 2 op
3 augustus 1944 de resterende 2.900 vrouwen kinderen en ouderen
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uit het ‘Zigeunerlager’ vergast, ook mijn moeder, mijn zusjes en mijn
broertje. Dat is de reden waarom we vandaag hier bijeen zijn. We hebben nu een eigen plaats om onze vermoorde geliefden te herdenken.
Een monument van hoop
Dit is een monument van erkenning. Erkenning van het ons aangedane leed. Het is een monument van bezinning, maar ook een
monument dat vragen oproept. Hoe was het mogelijk dat zoveel onschuldige mensen werden vermoord? Hoe was het mogelijk dat zoveel mensen wegkeken en dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen?
Hoe was het mogelijk dat er zoveel mensen meelopers werden en
daarmee medeschuldig werden aan de grootste misdaad in de geschiedenis van de mensheid? We moeten lessen trekken uit de
geschiedenis. Het kan en mag niet zo zijn dat onze geliefden voor
niets gestorven zijn. We moeten, met alle democratische middelen
die ons ten dienste staan, zorgen dat dit soort verderfelijke ideologieën in de toekomst geen kans meer krijgen. We hebben de opgave
de voorwaarden te scheppen dat minderheden in vrede en veiligheid
kunnen leven.
Dit is ook een monument van hoop. Hoop dat iedereen, ongeacht
afkomst, huidskleur of religie gelijke rechten en gelijke kansen heeft.
Hoop dat die rechten in de praktijk ook erkend en gehandhaafd worden. Hoop dat het fascisme, racisme, antisemitisme en antiziganisme
dat zich in vele landen weer manifesteert, niet de vormen aanneemt
zoals in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Hoop dat we uitingen
van vreemdelingenhaat voortaan niet meer zullen tolereren. Hoop
dat we de verschillen tussen culturen en volken zullen respecteren.
Dames en heren, ik wil eindigen met de hoop uit te spreken dat dit
monument een plek wordt van overdenking, een plaats van bezinning
en dat het zal bijdragen aan meer begrip voor elkaar zodat we met
elkaar in vrede en vriendschap kunnen leven. Dank u.
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Boven: Het monument voor de Roma en Sinti slachtoffers bestaat uit een
brede plaat waarop een laagje water ligt. In het midden van deze plaat
bevindt zich een steen. Kunstenaar Dani Karavan wil dat op die steen altijd
een bloeiende roos ligt. Rondom het water liggen stenen in de vorm van
een mozaïek.

Rechts: Bondskanselier Angela Merkel en Zoni Weisz bij de onthulling van
het Sinti en Roma monument in Berlijn.
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Angela Merkel en Zoni Weisz.

Jan Wolkers.

Herinneringen van Jan
Wolkers aan de Tweede
Wereldoorlog
De maker van het Auschwitzmonument aan het woord.
In de nacht van 18 op 19 oktober 2007 stierf Jan Wolkers op 81-jarige leeftijd in zijn slaap. Een man die de wereld omarmde en nog
zo ontzettend veel te bieden had. Wolkers was beeldhouwer,
schilder en schrijver. Een geboren verteller. Hij kon gloedvol en zeer
treffend verhalen over kunst, zijn eigen werken, zijn zonen en niet
te vergeten de natuur. Deze innemende, inspirerende en ontwapenende man werd op 8 augustus 2007 voor de december-editie
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van Aanspraak geïnterviewd. Een van de laatste interviews in zijn
leven. Hij vertelde openhartig over zijn oorlogservaringen. Over de
betekenis van het Auschwitzmonument heeft Jan Wolkers geschreven: ‘Voorgoed kan op die plaats de hemel niet meer ongeschonden weerspiegeld worden.’
Hoewel Jan Wolkers eens heeft gedicht: ‘Het leven is als een voetstap die geen echo achterlaat’, komt hij in dit interview nog één
keer aan het woord. Verscholen tussen de groene takken aan de bosrand van Texel ligt het vrijstaande witte huis van Jan en Karina Wolkers. Pomona, een landhuis waar ooit de burgemeester van Texel
woonde. Karina opent de deur en leidt me naar de werkkamer van
Jan. Een zee van licht valt de werkkamer binnen door de panoramische ramenwand met uitzicht over de weilanden met aan de horizon
het kerkje van Den Hoorn. In dit ruime en lichte vertrek staan grote
abstracte schilderijen en voor de ramen blinken glazen ontwerpen
in de herfstzon.
Jan zit in een comfortabele stoel aan een lange tafel. Hij oogt zeer
fragiel. Ik schud zijn lange tengere hand. Zijn huid is heel dun, bijna
doorzichtig. Hij loopt slecht. “Ik heb veel last van wondroos”, zegt
hij met een pijnlijke grimas naar zijn been grijpend. Karina brengt
ons appelcider met Texelse koek. Op zijn werktafel ligt een elektrische vliegenmepper. “Hiermee elektrocuteer ik vliegen, maar ze
zijn behoorlijk slim!”, zegt hij lachend. En terwijl hij naar buiten wijst:
“Kijk daar, zie je die roodbonte specht? Dat is een zeldzaam mooi
beestje met hetzelfde rood op zijn borst als Rembrandt schilderde in
de jas van Jan Six, één van zijn mooiste schilderijen.”
Kunt u iets vertellen over uw achtergrond?
“Op 26 oktober 1925 ben ik geboren in Oegstgeest. Ik was het derde
kind uit een gezin met elf kinderen. Ik ben gereformeerd opgevoed,
maar ik ben niet gereformeerd van inborst. Als mijn vader drie maal
daags heel spannend uit de bijbel voorlas, hingen we aan zijn lippen, alsof die verhalen op dat moment echt gebeurden. Via de bijbelJan Wolkers - 128

verhalen raakte ik op jonge leeftijd al nieuwsgierig naar andere volken. Recalcitrant als ik was, had ik altijd vraagtekens bij die verhalen.
Op mijn zeventiende las ik Spinoza, die zei: ‘God en de natuur is één’
en ‘Wonderen bestaan niet, want het wonder moet je zelf zijn.’ Dat
vind ik nog steeds een mooie gedachte. Al heel vroeg wilde ik tekenen en schilderen.”
Waar bevond u zich toen de oorlog begon?
“10 mei 1940 was een prachtige zomerdag met een strak blauwe
hemel. Vanuit mijn dakraam in Oegstgeest zag ik de zwarte Junkers
overkomen, net vliegende doodskisten. Als veertienjarige jongen
had ik een bijbaantje in het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Die dag moest ik een witte rat ophalen bij de laboratoriumarts, maar er was niemand. Er kwam een open vrachtwagen
aan vol met lijken. Dode soldaten van de slag bij Valkenburg werden
naar de rouwkapel naast het laboratorium gebracht. Ik bleef als
aan de grond genageld staan kijken. De Duitse lijken zaten onder
de modder en ze waren geplet omdat hun parachutes niet waren
opengegaan. Vreemd vond ik het dat ze de dode Nederlandse
soldaten net zo ruw van de loopplank droegen als de dode Duitse.
Het gele gezicht van een Nederlandse sergeant vergeet ik nooit
meer. Zijn hoofd was nog helemaal gaaf, hij had alleen een klein
gaatje van een kogel in zijn voorhoofd. Doodstil stond ik met studenten te kijken naar dit gruwelijke tafereel. Ik was niet bang, eerder gefascineerd. Interesseer ik me misschien daarom zo voor de dood?”
Waar hield u zich mee bezig in die eerste oorlogsjaren?
“In het begin van de oorlog was ik op stap met een vriendin die verschrikkelijk verliefd op mij was. Bij de mooie ruïne in Warmond lag ik
met haar in het gras. Zij dacht natuurlijk: nu zal het wel gebeuren.
Maar ineens zag ik tussen mijn voeten een rugstreeppad en die had
ik nog nooit gezien. Al mijn aandacht ging uit naar die rugstreeppad,
dat moet wel een desillusie voor haar zijn geweest.
In de eerste oorlogsmaanden kwamen er in de kruidenierswinkel van
mijn vader Duitse soldaten koffie kopen, want dat was in Duitsland
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al niet meer te krijgen. Je moet niet vergeten dat 50% van de Duitsers voor de oorlog op de Sozialdemokratische Partei Deutschlands
had gestemd. Die jonge soldaten waren heus niet allemaal ineens
voor Hitler. Geen onaardige jongens hoor, ik maakte wel eens een
praatje met ze. Niet alle Duitsers waren slecht. Het is verbazingwekkend hoe ze het hebben kunnen laten gebeuren. Hitler was natuurlijk een psychopaat. In de Breestraat in Leiden deed ik een typecursus. Op de muziek van Victor Sylvester leerden wij typen, terwijl het
geluid van het ijzeren zoolbeslag van het marcherende Duitse leger
op straat de muziek overstemde. Met dit typediploma kon ik op
het distributiekantoor in Oegstgeest gaan werken. Ik hield bij hoeveel bonnen iedereen kreeg. Onze medewerkers lieten zich eens
expres vastbinden, zodat het een overval leek en het verzet alle bonnen kon stelen.”
Uw broer zat in het verzet. Wat wist u daarvan?
“Mijn broer zat in het verzet, maar voor mij hield hij dit geheim. Hij
vond mij een zonderling, iemand die je kennelijk geen geheimen
moest vertellen. Wel weet ik dat hij vaak in het Duitse legerkamp
wapens stal voor het verzet. Hij nam altijd een zak mee, zogenaamd
met gras voor de konijnen, maar daar zaten de karabijnen in. Mijn
broer reisde naar Frankrijk om vandaar naar Engeland te gaan, maar
het lukte hem niet om in contact te komen met een Franse verzetsgroep die hem kon helpen bij de overtocht. Hij stuurde ons een
prentbriefkaart met een roos erop afgebeeld. Zo wisten we gelukkig
dat alles goed met hem was. Bij zijn terugkeer vermomde ik me voor
de grap als koerierster, maar de eerste die ik tegenkwam zei meteen:
‘Ha Jan!’, dus dat was ook gauw afgelopen.”
In 1943 kregen alle Nederlandse mannen een oproep
voor de Arbeidsdienst. Wat deed u toen?
“In 1943 dook ik onder. Omdat ik lessen volgde op de academie
aan het Rapenburg in Leiden, had ik de sleutel van het lege atelier.
Er werd geen les meer gegeven vanwege de oorlog. Op die schuilplaats kon ik gewoon doorschilderen en beeldhouwen. Op de beJan Wolkers - 130

gane grond woonde de heer Bouwmeester, nog familie van de grote
architect. De volgende dag stond hij in zijn WA-uniform opeens achter me terwijl ik aan het beeldhouwen was. Ik schrok en zei dat ik ondergedoken was voor de arbeidsdienst. Gelukkig heeft die man me
nooit verraden.”
Kunt u zich nog ‘leuke’ momenten uit de oorlog herinneren?
“In de zomer van 1944 was er een grote tentoonstelling van Rembrandt van Rijn in het Rijksmuseum. De Nazi’s eerden hem als volksheld
in de Telegraaf en in de plaatselijke krant. Met een goede vriend verzon ik een tegenactie. In de nacht van 15 juli 1944 hingen we samen
een krans aan de gevel van Rembrandts geboortehuis in Leiden
met de tekst: ‘Rembrandt in deze zwarte tijd, zwart gelauwerd’. Op
Dolle Dinsdag, begin september 1944, was er ineens een feeststemming in de Breestraat. Er liep een man naar buiten met een fles jenever
en iedereen kreeg een glas. Dat was zo geestig. De Amerikanen zouden de volgende dag komen, maar het duurde nog een half jaar
voordat de Canadezen de Wilhelminabrug in Leiden over reden.
Dagelijks bracht mijn moeder me een pannetje eten. In december 1944 had ik zo’n honger, dat ik weer bij mijn ouders ging wonen.
Nooit heeft de honger zulke mooie namen gehad: de namen van
tulpenbollen, die wij aten. Mijn vader fietste naar de Haarlemmermeer met lakens om er voedsel voor te ruilen.
Op een maanloze nacht ben ik eens gaan stelen, omdat mijn familie
zo’n honger had. Er was een boerderij bij ons in de buurt waar ze
kalkoenen hadden. Op het erf was het zo donker dat ik niet goed
kon zien en toen ik het dier uit de zak bevrijdde, bleek ik een pauw
te hebben gestolen. Die pauw smaakte ons ook prima. Na de oorlog
sprak ik de boer. Hij wist heel goed dat wij zijn gevogelte stalen,
maar hij dacht: ‘Bij Wolkers hebben ze zoveel monden te voeden.’”
Wat zijn voor u de meest indrukwekkende gebeurtenissen
in de oorlog?
“Een voor ons hele gezin aangrijpende geschiedenis was dat onze
NSB-buurvrouw ontdekte dat er een oude Joodse vrouw in ons huis
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ondergedoken was. Toen de Joodse vrouw even in de zon op het
balkon ging staan, kreeg mijn moeder van de buurvrouw te horen:
‘U mag wel oppassen dat jullie Joden in huis hebben!’ Meteen
moest de Joodse vrouw naar een ander onderduikadres. Het tragische is dat ze op dat adres werd opgepakt en naar Auschwitz is gedeporteerd. Gedurende die hele oorlog is er nooit een huiszoeking
bij ons gedaan.
Iedere dag denk ik nog steeds wel even aan het moment waarop
mijn broer doodging in de oorlog. Ik zie hem nog zo voor me op
zijn sterfbed in het Academisch Ziekenhuis achter het glas. Hij keek
me indringend aan en maakte een gebaar naar mij met zijn vuist
omhoog. Zo van ‘Geef de moed niet op, blijf vechten en je verzetten!’ Vlak na dit gebaar stierf hij aan difterie. Ik heb nooit angsten
gehad in de oorlog. Pas toen ik kinderen kreeg had ik angsten dat
er iets met hen zou kunnen gebeuren. Jaren later, toen mijn vader
begraven werd, zag ik in het familiegraf ook weer de schedel van mijn
broer. Ik zag het spleetje tussen zijn tanden. Dat gaf me het besef
dat er geen macht is die je een eeuwig leven geeft.”
Hoe herinnert u zich de bevrijding?
“De bevrijding heb ik niet als iets fijns ervaren. Iedereen stond op de
Breestraat de ‘Jitterbug’ te dansen, een nieuwe Amerikaanse dans
waarbij de jongens de meisjes wild over de rug gooiden. Voor mij
was het die dag alsof mijn wereld instortte. Er kwam toch een soort
kink in de kabel. Opeens begon het echte leven weer, daarom voelde
ik geen blijdschap. Mijn vrije bestaan tijdens de oorlogsjaren beviel
me wel. Meteen na de bevrijding ging ik met een rugzak vol scheepsbeschuit en alleen een rijksdaalder op zak liftend naar Parijs.
Maanden later kwam er een Joods meisje naar me toe in de Leidse
Hout. Ze zei: ‘Jij hebt ons in leven gehouden. We zagen door het
raam van ons onderduikadres al die voorbijgangers met zakken suikerbieten en jij kwam altijd met je schildersezel voorbij op weg naar
Kasteel Oud-Poelgeest alsof het helemaal geen oorlog was. Jij gaf
ons hoop!’”
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In 1977 maakte u uw eerste oorlogsmonument,
het Auschwitzmonument, getiteld ‘Gebroken Spiegels’.
Wat waren uw gedachten hierbij?
“De voorzitter van het Auschwitz-comité, Jos Slagter, bracht al jaren een bezoek aan mijn atelier op zijn stadwandelingen door Amsterdam. Speciaal voor hem had ik een fles jenever in de koelkast
staan en we hadden het altijd over de oorlog. Hij vroeg me om het
Auschwitzmonument te maken. De gedachte er achter is: ‘Voorgoed
kan op die plaats de hemel niet meer ongeschonden weerspiegeld
worden.’ Je kijkt naar de hemel en je begrijpt niet dat dat blauwe
uitspansel boven die ontzetting heeft gestaan, even onaangedaan en
vredig als boven een wei met bloemen. En in een visioen van rechtvaardigheid zie je de blauwe lucht boven je vol barsten trekken, alsof
de verschrikking die daar op aarde heeft plaatsgevonden voorgoed
de eeuwigheid heeft geschonden. Zo ben ik op het idee gekomen
om gebroken glas op dat kleine stuk aarde, waar die urn met as uit
Auschwitz rust, neer te leggen. Groot leed moet je klein weergeven.”
Wat geeft u inspiratie om al die mooie dingen te maken?
Wat drijft u ertoe?
“Nu ik wat ouder ben, denk ik vaak aan de woorden van Slauerhoff,
uit de dichtbundel ‘Al dwalend’, die mijn verstarde vader zo goed
typeren: ‘Wie weet hoeveel tederheden je in jezelf hebt verstikt, de
Friese aard is benepen en uit zich niet groot, weegt en wikt…’ Het is
achteraf tragisch dat mijn vader zo belemmerd werd door de godsdienst. Hij zocht daarin zijn zekerheden, maar zekerheden die vind je
alleen in jezelf. Als ik aan de hemel dacht, dan dacht ik dat ik naast
die harteloze gereformeerden uit de kerk moest zitten en dat idee
vond ik heel verstikkend!
Je moet juist intens van het leven genieten. Nu moet je hier nog even
je best doen om er wat van te maken. Je moet zo groot mogelijk
proberen te leven, alsof de dagen die je voor je hebt de eeuwigheid
zijn. In die eeuwigheid kun je alles vergeten.”
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Jan Wolkers, augustus 2007.

Johan Provoost.

Jaap Keijmel (links) met zijn zusje Esther, en tweelingbroer Philippus,
die zijn omgekomen tijdens het bombardement op 11 september 1944.
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bevrijd NEDERLAND

Antwerpen

De Duitse enclave bij Breskens en de richting van hun aftocht,
september 1944.

Voor hen bleef het voor
altijd stil…
Jaap Keijmel en Johan Provoost vertellen over het geallieerde bombardement van 11 september 1944 op Breskens.
Om de haven van Antwerpen veilig te stellen voor de bevoorrading
van de geallieerde troepen, wilden de Canadese strijdkrachten in
september 1944 Zeeuws-Vlaanderen binnen een paar dagen bevrijden. Vanwege de hardnekkige weerstand van de Duitse enclave bij
Breskens duurde de strijd echter twee maanden: van begin september tot 4 november 1944. Al dagen vluchtten de Duitsers via
Breskens naar Vlissingen en wachtten de Duitse legerafdelingen in
de straten van het dorp op de veerboot. Alle andere vluchtwegen
waren door de oprukkende geallieerde legers afgesloten.
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Om de enige vluchtroute af te snijden, besloten de geallieerden om
de haven van Breskens te bombarderen. Het bombardement trof
echter het gehele dorp. Er vielen direct 186 doden, velen raakten
gewond en werden voor het leven getekend.
Doodsangst
Johan Provoost (78): ‘Het was mooi weer, maandagmiddag 11 september 1944. Ik was dertien jaar en speelde met mijn vrienden buiten
op het plein bij de kerk. Op een gegeven moment kwam er een groot
aantal vliegtuigen uit het zuidoosten op Breskens aanvliegen. Mijn
moeder riep ons met de woorden: “Vlug naar binnen, want ze gaan
schieten.” Het luchtalarm ging en het Duitse luchtafweergeschut begon te schieten. We renden in paniek naar binnen. De eerste bommen
vielen met een verschrikkelijk, angstaanjagend geluid in de buurt van
de haven. Wij gingen met z’n allen op de grond liggen en toen de
bommen dichterbij vielen, sprongen het glas en de rolluiken uit de
kozijnen. Er kwam meteen veel rook en allerlei rommel naar binnen.
Sommige vriendjes waren onder de trap gekropen. Mijn moeder gaf
ons haar keukenpannen als hoofddeksel. Misschien is dat wel onze
redding geweest.
Er waren in die dagen veel Duitse soldaten met paard en wagen in
het dorp. Terwijl de bommen vielen, renden de gewonde paarden
gillend van angst en pijn door de straten, hun wagens achter zich
aanslepend. Gewonde mensen schreeuwden in doodsangst en riepen om hulp en om familie. De stank, de duisternis, het vliegtuiggeronk, de neersuizende- en ontploffende bommen, ik zal het mijn hele
leven niet meer vergeten.
Voor hen bleef het voor altijd stil
Tussen de bomaanvallen door waren er korte pauzes, waarin we hoopten dat het voorbij was. Even later begon het echter opnieuw en
een bom viel pal naast ons huis zodat het als een kaartenhuis met
een donderend geraas ineenstortte. Alles werd zwart van de rook en
mijn mond en ogen zaten vol stof. We zaten met zijn allen vast onder
het puin en er hing een ondraaglijke stank. Na de bominslag was het
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even helemaal stil, ijselijk stil. Daarna begon iedereen elkaar te roepen. Enkelen waren zwaar gewond, maar vier kinderen waren dood.
Voor hen bleef het voor altijd stil.
Onder het puin
Mijn moeder schreeuwde om haar kinderen en haar man. Maar mijn
vader was buiten het dorp aan het werk. Ik was de enige van het gezin
die haar antwoord kon geven. Dit zijn verschrikkelijke momenten voor
mijn moeder geweest, omdat zij niets kon doen. Ik lag onder het puin
met mijn benen beklemd, omdat mijn moeder er boven op lag met
een zware balk over zich heen. Alles deed pijn, maar de angst om
niet weg te kunnen en de akelige geluiden in de omgeving waren
nog het ergst. Naast mij lag een Duitse soldaat onder het puin, die
zo hard om hulp schreeuwde, dat een aantal andere Duitse soldaten
ons kwam bevrijden. Met hun hulp hebben zij nog meer slachtoffers
onder de burgerbevolking weten te voorkomen.

Verwoestingen door oorlogshandelingen in de Vergouwestraat
(heden Julianastraat), september 1944.

Intussen was mijn vader bij de ravage aangekomen. Wat moet dat
voor hem hebben betekend om zo thuis te komen! Toen ik net onder
het puin vandaan kwam en rondkeek, leek het net alsof ik in een
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andere wereld was terechtgekomen. Alle huizen waren verwoest, er
werden gewonden weggedragen en er lagen dode paarden onder
kapotte wagens. Overal woedden branden en uit de richting van de
haven klonken explosies. Alle inwoners vluchtten het dorp uit. Mijn
gewonde broer was meegenomen door de Duitsers, niemand wist
waarheen. Later bleek dat hij in veiligheid was gebracht en verpleegd
werd in een bunker in Nieuwvliet.
De meest traumatische gebeurtenis
Mijn vader en ik gingen samen op zoek naar mijn zevenjarige zusje
Marietje. Het heeft nog een poos geduurd voordat we haar vonden.
Ze lag diep onder het puin met haar hoofdje naar beneden. We
hebben geprobeerd haar uit het puin te halen, maar dat ging bijna
niet. Hulp was er verder niet meer, want iedereen uit de straat was al
gevlucht of had zijn eigen problemen. Ik was net klein genoeg om in
het gat te kruipen waarin ze vast zat, want mijn vader kon daar niet bij
komen. Ik probeerde haar eruit te trekken, maar dat ging niet. Ik was
bang om haar pijn te doen. Op een gegeven moment zei mijn vader:
“Trek maar, ze is toch dood.” Die woorden zal ik nooit vergeten. Voor
mij was dat de meest traumatische gebeurtenis in mijn leven. Mijn
ouders hebben Marietje weggebracht, naar het einde van de straat,
net buiten het dorp. Daar heeft mijn moeder nog een tijd met haar
op haar schoot gezeten.
Mijn vader zei dat wij naar Biervliet moesten gaan, weg uit het brandende Breskens. Hij zou later komen. Hij nam Marietje in zijn armen
en liep naar de kleuterschool die als opvang voor de slachtoffers was
ingericht. Ik zie hem nog steeds van ons vandaan lopen, krom als een
oude man.
Het monument dat ik heb ontworpen verbeeldt deze eerste indrukken van de ramp die wij allemaal hebben meegemaakt. Bij een bombardement vliegen als eerste alle ramen eruit door de grote luchtdruk van de explosie. Elk scherfje glas van het gesprongen raam op
de steen - in de vorm van de contouren van de gemeente Breskens
- symboliseert één of meerdere slachtoffers per gezin.’
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Alles werd zwart
Jaap Keijmel (73): ‘Op maandag 11 september 1944, een stralende
zomerdag, hoorde je de zware motoren van de geallieerde bommenwerpers uit het zuidoosten al aankomen. Het was hun bedoeling om
de haven te bombarderen, maar die middag zijn er 93 ton bommen
op Breskens gevallen. En toch voer de veerpont na 7 uur met Duitsers
aan boord alweer naar de overkant. Wij woonden aan de Steenoven 5.
Ik was acht jaar. Iedereen vluchtte van de straat naar binnen. Bij ons
in huis schuilden wel twintig mensen. Ik was met mijn moeder in de
slaapkamer. Er was een oorverdovend lawaai en daarna werd alles
zwart, alles zat onder een dikke laag zwarte stof. Ik proef nog het stof
in mijn mond, zo vies was dat. Het stof sneed je adem af. Het stonk
verschrikkelijk naar kruit en naar verbrand vlees. Je bent zo verdwaasd
dat je nauwelijks begrijpt wat er is gebeurd.
Er waren 13 doden in ons huis en er lagen verschillende gewonden.
In de gang zag ik drie doden liggen en de muurdelen nog bewegen.
Mijn tweelingbroer was op slag dood. Ook mijn oudere zus Esther
van 13 jaar is meteen omgekomen. Mijn vader was zwaar gewond
aan zijn been en mijn nog levende oudere zus aan haar arm. Bij hen
allebei is dat nooit meer goed gekomen. Mijn moeder en ik waren
getroffen door bomscherven en verloren bloed. Ik had een wond aan
mijn been en achterhoofd, maar wij konden nog wel lopen. Buiten en
binnen lag alles in puin; gewonde, schreeuwende en zoekende mensen. Nooit zal ik de paarden vergeten, die angstaanjagend briesend,
rechtop steigerden tegen een muur aan de overkant van de straat.
Zij bleven in shock alleen op hun achterbenen tegen de muur geplet
staan. Er lagen overal gewonde en dode paarden tussen het puin,
want het Duitse leger maakte toen nog veel gebruik van paarden.
Een baby gered
Een moeder zat klem met haar voet in een put bij ons huis en vroeg
ons haar baby in veiligheid te brengen, omdat wij wel in staat waren
te vluchten. Haar baby was tijdens het bombardement gered door
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baller, Willem van Hanegem. Lo van Hanegem, die ook bij ons in huis
was, had met zijn lichaam de baby beschermd en was daarbij zelf
omgekomen door de bomscherven in zijn rug. Mijn moeder en ik hebben de baby diezelfde middag nog in veiligheid gebracht bij een
vriendin van mijn oudste zus, op onze vlucht door het brandende
Breskens naar het naburige Slijkplaat.
In nood val je terug op familie
Van het ene op het andere moment was je een vluchteling geworden.
Onze kleren hingen aan flarden om ons lijf. Uren liepen we gewond
door de polder met het brandende Breskens achter ons, het weggevaagde Breskens. We mochten overnachten bij een broer van onze
buurvrouw. Daar stond ik dan als achtjarig kind met mijn moeder
op de stoep bij wildvreemde mensen, zonder mijn tweelingbroer
Philippus en mijn zus Esther. De volgende dag konden we bij mijn
oudste zus in Biervliet terecht. Je valt in noodsituaties toch altijd
terug op familie. Mijn vader is zwaar gewond door de Duitsers naar
een ziekenhuis overgebracht en zijn been moest later worden geamputeerd. De Duitsers lieten ons niet aan ons lot over.
Als er nu ’s nachts vliegtuigen overkomen, lig ik nog vaak te rillen in
mijn bed. Voor mij geen vuurwerk of barbecue meer, die geuren doen
je meteen denken aan de ramp. Als je zoiets hebt meegemaakt, kun
je niet meer lachen, zeg ik wel eens. Iedere nacht slaat in mijn dromen
de angst me om het hart. Voor mijn partner is dat wel eens moeilijk,
maar er is wel begrip. Alleen medeslachtoffers kunnen elkaar begrijpen. Wij voelen ons bij alle herdenkingen weer een vergeten groep
burger-oorlogsslachtoffers. Ook onze bevrijders maakten slachtoffers,
maar dat wilde niemand na de oorlog horen. Voor ons valt de dodenherdenking op 11 september in plaats van 4 mei. Ook Bevrijdingsdag
zegt ons niet veel, wij hebben hier nooit een echt feestelijke bevrijding
meegemaakt. Het was eerder een beproeving.’
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Monument Breskens WOII: Jaap Keijmel en Johan Provoost, 2009.

Trouwfoto Arie en Akke Kooiman, 1942.
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Het verlangen naar
ons weerzien gaf mij
de kracht om al die
kampen te doorstaan!
Represailleslachtoffer Arie Kooiman over de gevolgen
van de razzia in Beverwijk.
Als reactie op het doodschieten van een drietal NSB-ers op 6, 13
en 14 april 1944 besluit de Duitse bezetter een razzia te houden in
Beverwijk en Velsen-Noord. Het doel was 500 jonge mannen in de
leeftijd van 18 jaar tot en met 25 jaar te gijzelen en over te brengen
naar het kamp Amersfoort totdat de daders van deze moorden zich
zouden melden. Bij deze represaille van 16 april 1944 wordt Arie
Kooiman opgepakt in Beverwijk en als een van de 486 jongemannen
weggevoerd naar Kamp Amersfoort. Daar overleefde hij de lijfstraffen van de wrede SS-er Kotälla, maar zag anderen eraan onderdoor
gaan. Tot aan de bevrijding was hij dwangarbeider in een aantal
Duitse werkkampen.
Gelegerd op Texel
Mijn vader was schipper en vervoerde passagiers en groenten tussen Beverwijk en Amsterdam. Op 3 oktober 1920 ben ik in Beverwijk
geboren. Vanaf mijn zestiende werkte ik bij de Centrale Bakkerij
in IJmuiden, waar ik werd opgeleid tot bakker. In 1938 kreeg ik verArie Kooiman - 144

kering met Akke van Dijk. Een jaar later moest ik in militaire dienst
en op 5 februari 1940 werd ik gemobiliseerd in Den Helder om de
Afsluitdijk te verdedigen. Toen de oorlog uitbrak werd er echter meer
gevochten aan de Friese kant. Twee Engelse oorlogsschepen voor
de kust van Texel zouden ons evacueren, maar Duitse bommenwerpers belemmerden het vertrek van de laatste 1.200 man, waaronder
ik. Achteraf een geluk bij een ongeluk, want al mijn vrienden die wél
op die Engelse schepen zijn beland, zijn later gesneuveld in de Slag
in de Javazee. Na de capitulatie ben ik bij mijn vader op de boot
gaan werken.
Ontkomen aan de Arbeitseinsatz
In 1942 werden alle vrijgezelle jongens opgeroepen in Duitsland te
gaan werken. Om hieraan te ontkomen ben ik op 11 juni 1942 met
Akke getrouwd. Van haar gouden oorbellen liet ze haar trouwring
maken. Dankzij goede contacten kregen we een huurhuis en distributiebonnen. In 1943, toen er ook gehuwde jongemannen werden
opgeroepen om in Duitsland te werken, kreeg ik een doktersverklaring dat ik wegens een besmettelijke ziekte opgenomen moest
worden. Zo kon ik ‘ziek’ thuisblijven.
De razzia in Beverwijk
Op 16 april 1944 ben ik opgepakt bij de razzia in Beverwijk. Twee
Duitsers stonden met een geladen geweer voor de deur. Er was
geen tijd om afscheid te nemen. Omringd door Duitsers werd ik met
twintig man bij de kerk tegen de muur gezet. ‘Nu ben ik er geweest!’,
dacht ik in doodsangst. Mijn vrouw snelde door het weiland naar mij
toe om alsnog afscheid te nemen, maar ik schreeuwde: “Ga terug!”
Ze brachten 486 jongemannen bijeen in de bioscoop ‘De Pont’.
Vervolgens moesten we in rijen naar het station lopen waar we in goederenwagons werden geladen. Door een kier in de wagon gooide ik
een bericht voor mijn vrouw dat ik op de achterkant van mijn trouwfoto
had geschreven: ‘Wij worden weggevoerd en ik weet niet waarheen.’
Zij ontving dit bericht al na enkele dagen.
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Doorgangskamp Amersfoort
Bij aankomst in kamp Amersfoort moesten we op de zwaar bewaakte
appelplaats, de zogenoemde rozentuin, in rijen opgesteld staan. De
bewakers namen al je bezittingen af, waaronder mijn trouwring, horloge en schoenen. We kregen te grote houten klompen. De wrede
SS-er Joseph Kotälla nam telkens enkelen uit de rij te grazen met zijn
zweep terwijl wij moesten toezien. Je kon niet ontsnappen, want je
werd dag en nacht bewaakt vanaf een wachttoren. Kotälla en Aus der
Fünten sloegen voor de lol mensen dood. Soms moesten we wel 24
uur stilstaan. Als je ineenzakte, schopten ze je in elkaar. De helft van
mijn tanden is eruit geslagen. De marteling van mijn vriend Henk Huig,
die nog maar net vader was geworden, raakte mij het diepst. Zijn bil
werd eraf geslagen en zijn geschreeuw ging dwars door mijn ziel. Dit
vreselijke lot had mij ook kunnen treffen! Na een paar weken werd hij
afgevoerd. Op te weinig soep moesten we zwaar werk verrichten en
we raakten al snel ondervoed.
Op 7 juli 1944 werden we met 750 man ’s nachts door Kotälla bijeengeroepen. Onder bewaking werden we naar station Amersfoort gebracht en in een personentrein naar het werkkamp Spergau, bij Leipzig, gebracht.
De werkkampen Spergau en Zöschen
In Spergau werden we bewaakt door SS-ers. Na 14 dagen werd dit
gebombardeerd door de Engelsen en ben ik afgevoerd naar kamp
Zöschen. Omdat in dit gebied de grote chemische fabrieken van de
Leuna-Werke lagen, werden zowel de kampen als de fabrieken herhaaldelijk gebombardeerd door de Engelsen. Er waren geen schuilkelders. In kamp Zöschen werden we aan het werk gezet om een
nieuw hek van prikkeldraad rondom het kamp te zetten. Met zesentwintig man sliepen we in een tent op de grond op wat stro. Je kon
niemand vertrouwen omdat de lijfstraffen meedogenloos waren. Een
bewaker sloeg mijn resterende tanden met de blote vuist uit mijn
mond. Van het schoppen kreeg ik blijvende zweren op mijn benen.
We werden zo hard met een hardleren stok op onze rug geslagen,
dat velen hieraan overleden. Tijdens het hevige bombardement van
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29 juli 1944 kroop ik met vier man in een greppel achter een kleine
berm en de bomscherven vlogen rakelings over ons heen. Iedereen
aan de andere kant van die berm werd gedood.
Kamp Zöschen
Vanuit Spergau moesten we 14 kilometer lopen naar Kamp Zöschen
dat tussen Halle en Leipzig lag. Mijn werkploeg moest een ziekenbarak bouwen en cementzakken van vijftig kilo dragen vanaf het station
naar het kamp. Het werk werd alsmaar zwaarder omdat we verzwakten door ondervoeding en slaag. Er stierven hierdoor zoveel mannen, dat er telkens nieuwe ploegen dwangarbeiders vanuit Polen,
Rusland, Italië en Nederland werden aangevoerd. In mijn werkploeg
kwam een Amsterdammer, Gerrit Scholte, met wie ik bevriend raakte.
Via hem leerde ik zes Brabanders kennen, die een auto buiten het
kamp zouden stelen als de tijd rijp was om te vluchten.
Bevrijd door de Russen
In april 1945 hoorden we in de verte kanonschoten. Op 18 april
1945 waren de Russen zo dichtbij dat de SS-ers zich uit de voeten
maakten. Gerrit en ik gingen meteen met de Brabanders mee naar
de auto. Liggend op het dak en stevig vastgebonden aan twee
touwen konden Gerrit en ik nog mee met de overvolle auto. Bij de
stad Nordhausen werden we aan het front door Amerikanen tegengehouden. Gerrit en ik werden naar een schuur gebracht waar wel
1.300 lijken lagen van kamp Dora-Mittelbau om hen te identificeren.
Zodra het kon zijn wij gevlucht, want wij wilden zo snel mogelijk naar
huis. In het Duitse gebied hield een Duitse kapitein ons aan en schoot
Gerrit direct in zijn buik. Ik rende weg, zo hard ik kon en keek niet om.
Dagenlang was ik liftend en lopend op de vlucht. Achteraf heb ik 500
kilometer naar het westen afgelegd, maar weet niet meer hoe. In
Paderborn ontmoette ik een Hollander en vroeg hem: “Helaas heb ik
geen geld en te vuile vingers, wil jij voor mij een brief naar mijn vrouw
schrijven?” Zij ontving het bericht: ‘Alles is goed met uw man.’
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Ze wilde niets weten
Vanuit Paderborn ben ik meegenomen door Amerikaanse troepen
naar Enschede, waar ik op 16 mei 1945 in een Rode Kruisopvang
terecht kon. Op alle mogelijke manieren liftte ik naar huis. Goddank stond mijn naam nog op de deur. Om half een ‘s nachts belde
ik aan. Mijn vrouw deed open. Bijna onherkenbaar stond ik voor haar,
ik woog nog maar 40 kilo, had geen tand meer in mijn mond en zat
onder de schurft. We vielen elkaar in de armen en zeiden bijna niets.
Ze wilde niets weten over de oorlog. Ik waste en scheerde me, maar
ik was zo verwilderd dat ik zei dat ik wel op de grond ging liggen.
Daar kwam niets van in, zij wilde me per se naast haar in bed. Meteen de volgende ochtend meldde ik me bij het arbeidsbureau voor
werk. De ambtenaar vroeg kil: “Heb je al een baan gevonden?” Ik vertrok zonder iets te zeggen. Via een bevriende opzichter kreeg ik een
baan bij gemeentewerken.
Mijn vrouw zag me ernstig achteruitgaan en vroeg een arts om raad.
Ik moest meteen naar een katholieke tbc-kliniek in Velsen, waar
een gaatje in mijn longen en tuberculose werd geconstateerd. Als
niet-katholiek wilden ze me daar niet behandelen en dus moest ik
23 maanden thuis rusten.
Armoe troef
Omdat we nauwelijks geld hadden om van te leven, hebben drie
vakbonden in Beverwijk zich voor mij hard gemaakt. Ze spraken net
zo lang met de directeur van het gemeentelijk gasbedrijf dat hij
me aannam en ik ziektegeld kreeg. Vlak voor Kerst 1947 zaten mijn
vrouw en ik huilend aan tafel omdat we niets te eten hadden. Het
was armoe troef, want we konden geen feestmaal maken voor mijn
schoonmoeders verjaardag op eerste kerstdag. Een oud-verzetsman
van de vakbond kwam bij ons binnen en legde 67 gulden op tafel. Hij
zei: “Dit geld is voor jou, omdat je met terugwerkende kracht recht
had op fruitbonnen vanwege je ziekte.” Met vreugdetranen haalde
mijn vrouw vlees voor het feestmaal.
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Herdenking
In de zomer van 2006 ben ik met de Stichting represailleslachtoffers
van Beverwijk en Velsen naar de plaatsen in Duitsland teruggegaan.
Tot mijn grote verbazing stond de barak in Nordhausen er nog en
er hing een plaquette voor 4.300 dode dwangarbeiders. Elk jaar ben
ik bij de herdenking van de razzia in Beverwijk en herdenk ik bij de
Indië-Herdenking mijn kameraden uit de Slag in de Javazee. Mijn
kameraad uit kamp Zöschen, Gerrit Scholte, is na de oorlog nog bij
me thuis geweest. Hij toonde me meteen het grote litteken op zijn
buik en het was goed om bij te praten.
In mijn nachtmerries droom ik nog steeds dat Kotälla in mijn kamer
staat en mij kapot slaat met zijn zweep. Die wreedheden vergeet
je nooit. Het verlies van mijn vrouw zes jaar geleden aan kanker, is
het ergste wat me is overkomen. Het verlangen naar ons weerzien
gaf mij de kracht om al die kampen te doorstaan! Sinds haar dood
draag ik haar trouwring om mijn pink. We hadden het goed samen
en kregen twee lieve dochters. In juli 2013 wordt in Duitsland de ‘Arie
Kooiman-wandeling’ georganiseerd in Spergau. Dan loop ik met leerlingen van middelbare scholen de weg van 14 kilometer die ik moest
afleggen na het bombardement. Met mijn 92 jaar ben ik alvast aan
het oefenen hiervoor.
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Arie Kooiman, maart 2013.

Koos Postema.
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Hou mijn handen vast!
Koos Postema over het bombardement op Rotterdam.
Na veertig jaar radio en televisie doet de Rotterdamse journalist
Koos Postema alleen nog die dingen die hij echt boeiend vindt.
Koos Postema begon zijn loopbaan in het onderwijs. In 1960 werd
hij radioverslaggever bij de VARA. Hij werkte tien jaar lang als televisieverslaggever voor de actualiteitenrubriek ‘Achter het Nieuws’
en kreeg daarna zijn eigen spraakmakende televisieprogramma
‘Het uur U’, een taboedoorbrekend VARA-programma in de jaren
zeventig. Vervolgens presenteerde hij nog eens tien jaar lang voor
de commerciële televisie het programma ‘Klasgenoten’, waarin hij
een bekende Nederlander met diens lagere schoolklas interviewde.
In het voorjaar ‘99 zal hij voor de RVU-televisieomroep meewerken
aan een tiental documentaires en hij presenteert nog één dag in
de week een programma voor Radio Rijnmond. Een interview met
Koos Postema over zijn oorlogsherinneringen.
Watervliegtuigen op de Maas
“Als zevenjarige jongen ben ik weggebombardeerd uit Rotterdam.
Ik woonde op twee hoog in het eenvoudige gedeelte van Kralingen
met mijn moeder, mijn twee oudere zussen, mijn broer en een broer
van mijn moeder, Oom Ger. Mijn moeder was weduwe. Mijn vader
was trambestuurder. Hij stierf in 1936. Op 10 mei 1940 hoefde ik niet
naar school, omdat het Pinkstervakantie was. Het was die dag heel
mooi weer toen de oorlog uitbrak. Ik heb het gevoel dat ik tot op
de seconde precies weet wat er gebeurde. We speelden voetbal
op straat toen de Duitse soldaten met watervliegtuigen op de Maas
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landden en het Noordereiland bezetten. Tien minuten fietsen van
ons huis vandaan, bij de Maasbruggen, waren ze oorlog aan het maken. Daar boden Nederlandse militairen nog dagenlang tegenstand
tegen de Duitsers, totdat Rotterdam werd gebombardeerd.”
Het bombardement
“Op 14 mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd. Het was een oorlogsmisdaad. Dat wist ik als zevenjarige jongen al, want ik zat rustig
een boterham met hagelslag te eten tussen de middag; we hadden niets gedaan. Er werd nog met de Duitsers onderhandeld. Om
vier uur die dag zou er een antwoord van de Nederlandse troepen
komen. De Duitse generaal in Rotterdam had geen bevel gegeven
om over te gaan tot bombarderen. Het duurde Hitler en zijn trawanten in Duitsland echter te lang. Ze wilden een overgave forceren. Er
was een verschrikkelijk geluid van vliegtuigen en brekend glas. Het
huis begon te schudden. Je kon de vliegtuigen zien langsscheren
vlak boven ons dak met de hakenkruizen erop. Mijn moeder had
haar zomerjurk aan en ze zocht naar de pensioenpapieren van mijn
vader. Ze zei tegen mij: ‘Hou mijn handen vast,’ en we vlogen de
trap af, die als een touwladder onder onze voeten bewoog. Iedereen
schreeuwde tegen elkaar. Alsmaar grote grijze stofwolken en complete verwarring op straat.”
Schuilkelder
“We zijn de Lusthofstraat uitgevlucht. De plek waar voor mij de
wereld eindigde. Ik speelde nooit verder dan die straat. Meteen om
de hoek, aan het einde van die Lusthofstraat, moesten wij van mijn
moeder in een schuilkelder kruipen, die verborgen lag onder een
met gras begroeide heuvel. Daar heb ik voor het eerst van mijn leven
een dode man zien liggen. Hij lag achterover en er droop een straal
bloed uit zijn hoofd langs zijn wang. Ik mocht van mijn moeder niet
kijken, maar dat heb ik toch ademloos gedaan. Zij vond de schuilkelder op dat moment niet veilig genoeg. We moesten er snel weer
uit. ‘Vlug, vlug, en handen vasthouden’, zei mijn moeder. In die tijd
woonden wij aan de rand van Rotterdam, nu ren je daar tegen het
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talud van de Brienenoordbrug op. We zijn toen gaan rennen, rénnen,
zo door de weilanden, als maar rennen en achterom kijken naar de
brandende, rokende en stinkende stad. En het bleef maar mooi weer,
met de rookwolken van Rotterdam voor die warme zon. Onderweg
zag je jongens uit de buurt, die de etalages hadden geplunderd,
dat gebeurt dan blijkbaar ook meteen. Wij bleven rennen door die
weilanden tot we om drie uur ‘s middags in Capelle kwamen en
mijn moeder aanklopte bij een zeer christelijke tante die wij zelden
hadden gezien, omdat wij heidenen waren. Natuurlijk mochten wij
binnenkomen.”
Spoorloos verdwenen
“Op die dag van het bombardement was mijn broer gewoon naar
zijn werk gegaan. Hij had een baan als monteur bij de PTT. Jan ging
‘s ochtends in zijn manchestere pak met de tram naar zijn werk.
Niemand zei, dat moet je niet doen, want het is oorlog. Nee, het
leven draaide gewoon door. Jan kwam niet van zijn werk terug, want
alle straten waren verdwenen, ons huis was verdwenen en zijn familie
was weg. Hij wist niet of wij nog in leven waren. En Rotterdam brandde nog een tijd na het bombardement. Moet je je voorstellen, het
bombardement gebeurde even tussen de middag in twintig minuten
tijd. En als ik je dan de oppervlakte aanwijs die verbrand is. Van het
centrum naar het oosten is de stad gaan branden. De volgende dag
startte mijn broer direct zijn zoekacties. Jan vroeg iedereen die hij
tegenkwam of ze zijn familie hadden gezien. Hij sliep met anderen
in de nog overeind staande kleedlokalen van voetbalclubs. Overdag
zocht hij ons en hij voetbalde wat. Zo vond mijn oom hem tijdens een
voetbalwedstrijdje. ‘Die Jan, die kan ook geen dag zonder voetbal!’
dacht hij. Mijn oom vertelde hem dat wij in Capelle zaten. Jan liep
direct naar Capelle, waar hij ‘s avonds aankwam, na drie dagen zoek
geweest te zijn.”
Verbrand speelgoed
“Ik snapte niets van de huilbuien van mijn moeder. Zij was haar oudste zoon Jan kwijt en bleef maar uit het raam staren in de keuken.
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Daar verscheen na drie dagen mijn oudste broer op de dijk, met een
starende blik in zijn ogen. ‘Daar gaat Jan’, schreeuwde mijn moeder
en we vlogen elkaar allemaal om de nek. Een paar dagen later ben
ik met mijn moeder nog terug geweest naar de plek van ons huis. Er
was helemaal niets meer van over. Letterlijk niets.
Er lag wat verbrand speelgoed, een verroest wieltje van een autostep, kromme lantarenpalen. ‘Kom Koos’, zei mijn moeder, ‘hier hebben wij niets meer te zoeken.’ Waar moesten we heen? We konden
voorlopig even inwonen bij een zus van mijn moeder in IJsselmonde.
Er kwam een briefje van een andere tante uit Vlaardingen, dat we
daar naar toe moesten komen, want daar werden noodwoningen
gereed gemaakt, maar we zijn in een mooi huis met een tuin gaan
wonen in Vlaardingen-Ambacht.”
Puinruimen
“Op 15 mei begon het leven zich weer te hervatten. Het was één stad
met puinhopen. Ik weet nog wel dat de mensen meteen begonnen
met puinruimen. Het leven gaat weer door, net of er niets is gebeurd.
‘Dat is de buigzaamheid van het verdriet,’ heeft Hans Lodeizen ooit
eens gedicht, en dat was toen ook zo. Ongekende schade, alles ben
je kwijt.
We gingen met niets in Vlaardingen wonen. Hoe mijn moeder het
voor elkaar heeft gekregen met vier kinderen en een klein pensioentje van de tram, begrijp ik nog niet. Er was geen opvang. Er waren
geen hulpverleners, hoogstens een huisdokter die toevallig vriendelijk was. Niemand troostte mijn moeder. Telkens als er een bombardement plaatsvond, staarde zij gespannen naar de handtas met mijn
vaders pensioenpapieren voor zich op tafel. Klaar om te vertrekken.
Voor een deel ving je familie je op. Met zijn allen weinig hebben,
schept wel een band. Ik moest weer naar school in Vlaardingen. De
meester zei: ‘Zo Koos, kom jij uit Rotterdam, dat is gebombardeerd.’
En verder had je het er niet over.”
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Diepe indruk
“Mijn broer is vorig jaar overleden. Om nu aan te geven wat voor
diepe indruk die oorlog op ons heeft gemaakt, kan ik je dit nog vertellen. Mijn broer was vorig jaar erg ziek. Toen hij was gestorven in
mei, vroeg ik zijn vrouw: ‘Zeg, hij wordt zeker de veertiende begraven?’ ‘Nee’ zei ze, ‘dat wilde hij absoluut niet, en vooral niet op díe
dag. Jan heeft zelf gezegd, nee, dat zal nooit gebeuren!’ Veertien
mei was kennelijk al die tijd een zeer pijnlijke dag voor hem gebleven.
Op die dag verkeerde hij tijdens het bombardement in de angst dat
zijn hele familie was omgekomen. Ik denk dat dat hem hevig heeft
geraakt. Hij werd dus uiteindelijk de vijftiende mei begraven.”
Hongerwinter
“In de Hongerwinter hield het leven echt op. Wij hadden van alle tulpenbollen regelmatig buikloop. Het had niet zoveel langer moeten
duren. ‘Het scheelde maar weinig,’ zei mijn moeder later. We waren
broodmager. Na de oorlog zag ik pas mijn eerste banaan en ik heb
de hele oorlog geen sinaasappel gezien. Mijn vrouw corrigeert mij
wel eens aan tafel: ‘Wat eet je toch snel!’ Dat is misschien een onhebbelijkheid van mij, die ik aan de Hongerwinter heb overgehouden: de
onweerstaanbare drang om te vlug eten.”
Kleuterverzet
“In april 1945 gaf mijn oom mij de opdracht de illegale krant ‘Trouw’
te bezorgen bij een meneer die een paar straten verder woonde. Dan
moest ik met die krant onder mijn trui heel snel voorbij de school
lopen waar het hoofdkwartier van de Duitsers was. Ik vond dat heel
spannend om te doen. Een collega bij de VARA, Wim Bosboom,
noemde dit later ‘kleuterverzet’, omdat het natuurlijk erg weinig
voorstelde, zo vlak voor het einde van de oorlog.
Een jongen van zestien rende gillend door de straat ‘We zijn bevrijd!’
Opeens hadden mensen nog een pak koffie achter de hand om
dit te vieren en iedereen kwam weer tevoorschijn en vierde feest.
Mijn moeder ging op dansles en ik vond dit allemaal maar erg gek.
Auschwitz - daar had niemand het over. Zo nu en dan kwam er iemand
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in de buurt terug met een zwart wit gestreept pak aan. Dan zongen
we als kinderen allemaal liedjes voor die man en we versierden zijn
deur. De man kreeg tranen in zijn ogen en ging gauw naar binnen.
Wij begrepen er niets van.” Jaren later maakten wij voor Achter het
Nieuws uitzendingen over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog
was gebeurd.
Dokter Fennema
Mijn liefde voor de radio kwam pas na de oorlog. De VARA zocht
een jonge verslaggever en ik wilde na vijf jaar onderwijs heel graag
journalist worden. Tien jaar lang reisde ik voor Achter het Nieuws de
hele wereld af.
In Saigon ontmoette ik tijdens de Vietnamoorlog in 1969 bij een
opname over kinderen in oorlogsgebieden dokter Fennema. Dokter
Fennema was een kind van Nederlandse ouders, die vlak na de
oorlog naar Canada waren geëmigreerd. Hij zong daar in de tropennacht bij een kampvuurtje voor door napalm gewonde Vietnamese
kinderen, met een Canadees accent Nederlandse liedjes uit het jaar
nul. Met zijn accordeon speelde hij ‘Kleine Greetje uit de polder, kind
van ‘t lage land, blond van haar en blauwe ogen…’. Die man zal ik
nooit meer vergeten. Temidden van die verschrikkelijke oorlog was
hij zo optimistisch. Na twee dagen vertrouwde hij ons en fluisterde:
‘Zie je die twee gewonde mannen daar, op die brancards, dat is
Vietcong, die help ik ook. Niet over praten!’
Wij bleven hem overdag filmen en ‘s avonds luisterden we naar zijn
liedjes, met op de achtergrond het geronk van Amerikaanse bommenwerpers. ‘Houdt het dan ook nooit op?’, dacht ik. ‘Toen ik klein
was hoorde ik dat en dertig jaar later in Vietnam klonk de oorlog nog
steeds hetzelfde.’
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Korporaal Coos Ayal in het Vrouwenkorps-KNIL-uniform, Brisbane 1946.

‘Wij wilden doorvechten
tot het bittere einde’
De Ambonese verzetsstrijdster Coos Ayal vertelt over
haar strijd tegen de Japanners in Nieuw-Guinea.
Drie jaar lang vocht Coos Ayal met een Indisch-Molukse verzetsgroep in de jungle van Nieuw-Guinea. Toen de Japanners in april
1942 Nieuw-Guinea binnenvielen, woonde zij bij haar oom Nahuwae, een bestuursambtenaar. Ze vluchtte met haar oom en tante
de jungle in. Zij sloten zich aan bij een groep guerrillastrijders van
62 man. Als enige vrouw overleefde zij met slechts 16 man deze barre strijd.
160 - September 2012

Naar Nieuw-Guinea
‘Mijn Ambonese ouders hadden zes kinderen en woonden op het
eiland Nusalaut. Daar ben ik op 15 april 1926 geboren in een streng
protestants gezin. Mijn oom Nahuwae was bestuursambtenaar in
Nieuw-Guinea en bezocht ons met zijn vrouw toen ik zes jaar was.
Dit kinderloze echtpaar wilde mij opvoeden en mijn moeder stemde
toe. Het afscheid was moeilijk. Toen ik twaalf jaar was kregen we een
telegram dat mijn moeder was overleden na de bevalling van haar
zevende kind.
Overleven in de jungle
Op 12 april 1942 ging een Japanse vloot voor anker in de baai van
Manokwari. Na berichten over Japanse wreedheden sloegen mijn
oom en tante met mij op de vlucht. Zij sloten zich aan bij guerrillastrijders onder leiding van KNIL-kapitein Willemsz Geeroms. Noodgedwongen maakten wij een overlevingstocht met deze strijders,
dwars door de jungle en bergen naar de noordkust van NieuwGuinea, de zogenoemde Vogelkop. Met pistool en karabijn deden
we overvallen op Japanse kampen, soms met hulp van de plaatselijke
bewoners. Ook ik kreeg als zestienjarige een karabijn en een mes.
Aanvankelijk waren we met 62 personen en mijn tante en ik waren
de enige vrouwen. Sergeant Kokkelink had meteen tegen de mannen gezegd: “Wie aan Coosje komt gaat eraan!” Ik voelde me dus
altijd beschermd. Mijn taken waren dezelfde als die van de mannen;
zoveel mogelijk Japanners uitschakelen, maar ik herstelde ook hun
kleding en verzorgde hun wonden. Dag en nacht liepen we door het
moeras en het regenwoud. Onderweg hadden we heel wat vuurgevechten met Japanners. Ik kreeg een handgranaatsplinter boven
mijn oog. Vele ontberingen, ziekten en ondraaglijke honger moesten
we doorstaan. Als het regende vingen wij het water op met onze
handen om het te drinken. We sliepen in aparte kampen opdat ze
ons nooit tegelijk zouden treffen.
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Een onverwachte aanval
De vijand werd steeds actiever en stuurde schepen met troepen aan
land, die onze verzetsgroepen probeerden uit te schakelen. Sergeant
Kokkelink verplaatste ons kamp van een heuvel met goed uitzicht
naar de oevers van de Aroepi-rivier. Daar zocht hij dekking om de
vijand op te wachten. Intussen waren er drie mannen van een andere
verzetsgroep naar ons gevlucht, omdat zij op een grote Japanse
patrouille waren gestuit en enige badende Japanners hadden neergeschoten. Natuurlijk zou er vergelding komen.
Op 18 april 1944 was ik met mijn oom bij de rivier, die we als badkamer en latrine gebruikten. Wij hoorden de aanval en zagen - op
enige afstand verstopt in het struikgewas - hoe de Japanners boven
op de heuvel opdoken. Ik zag nog hoe kapitein Willemsz Geeroms
naar zijn geweer wilde grijpen, maar hij was net te laat. De aanval
kostte veel medestrijders het leven en de Japanners staken ons
kamp in brand. Zij namen de kapitein en mijn tante mee. Zij zijn
later onthoofd. Een Papoea-boodschapper bracht ons nog een brief
van onze gevangengenomen kapitein. Hierin stelde hij voor om
ons over te geven, maar niemand was hiertoe bereid. Vervolgens
antwoordde sergeant Kokkelink hem per brief ‘dat wij zijn bevelen
zouden negeren omdat hij zich in handen van de vijand bevond en
dat wij ons tot de laatste man zouden blijven verzetten.’
Na de Japanse aanval stuurde mijn oom mij meteen naar het tweede
kamp richting Aroepi om de overige mannen te waarschuwen. Na
zes dagen en nachten rennen kwam ik onderweg een Papoea-jongen
tegen. Hij vroeg mij: “Zeg me maar waar ze zijn, ik zal je er naar toe
brengen!” Ik durfde hem niet te vertrouwen, want veel Papoea’s
waren omgekocht. Ik antwoordde: “Ga jij maar naar het tweede
kamp, en dan kom je terug naar mij!” Een van onze mannen kwam
met hem mee, het was dus veilig. We braken snel het tweede kamp
op en bleven rennen voor de Japanners. Van de oorspronkelijke
62 personen was onze verzetsgroep nog over met 17 personen.
Sergeant Kokkelink besloot met ons in oostelijke richting van de
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Vogelkop te trekken, in de hoop in een veiliger gebied te belanden.
Na een week trekken vonden we een geschikte schuilplaats aan de
Adjai-rivier.
Giftige vruchten
Soms bivakkeerden de Jappen en wij aan weerszijden van een rivier.
We schoten niet meer op elkaar omdat we geen kogels konden
missen. Op plantages van Papoea’s haalden we jonge bananen en
groenten. Op een dag vond ik in de jungle grote abrikoosachtige
vruchten. Ik nam ze voor de mannen mee, maar ik at ze zelf niet. De
volgende ochtend bleek dat ze giftig waren. Iedereen had dikke lippen, een opgezet gezicht en buikpijn. Gelukkig gaf niemand mij de
schuld. Er was altijd angst om ontdekt en beschoten te worden door
de Japanners, dus wij sliepen nooit rustig. Onder mijn hoofdkussen
van bladeren legde ik altijd mijn bijbeltje. Iedere ochtend en avond
bad ik om bescherming en kracht. Op een gegeven moment had
ik alle tropische ziekten zoals dysenterie, malaria en beriberi tegelijk. Ik was aan het einde van mijn krachten. Mijn oom bleef bij me
achter, maar Kokkelink zei hem: ”Als ze niet meekan, moet je haar
doodschieten, want ze mag niet in handen van de Japanners vallen!”
Mijn oom kon dit niet over zijn hart verkrijgen. Hij veegde wat water
over mijn gezicht, begon te bidden en sprak me moed in: “Coosje,
je moet nu verder!” En het wonderlijke was, dat ik weer kracht kreeg.
We voegden ons snel bij de anderen. Als onze tocht nog twee weken
langer had geduurd, dan had ik het niet overleefd. Ik had hongeroedeem en last van bloedzuigers en tropenzweren aan mijn voeten.
Trouw aan Holland
Dankzij drie trouwe stamhoofden hebben we het overleefd, hun manschappen beschermden ons en steunden ons in de strijd tot het laatst
toe. We droegen de Nederlandse vlag opgerold in een bamboestok
bij ons. Op een dag kregen we een bericht in een bamboekoker van
een Papoea-boodschapper. Onze sergeant Kokkelink durfde nauwelijks de koker te openen uit reële angst voor een bom. Er zat een
brief in van ene luitenant ter zee, Abdul Rasak, die schreef: ‘Geachte
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strijders, Wij zijn een onderdeel van de Nederlands-Indische strijdkrachten en zijn op de Kebar-vlakte geland. Wij hebben de opdracht
gekregen om u op te sporen en contact met u te maken. Met deze
brief wordt ook een vlag meegestuurd als bewijs van onze aanwezigheid.’ Maar niemand kende hem en het kon een valstrik zijn. Alles
bleek waar te zijn. Op 4 oktober 1944 werden we door Abdul Rasak
bevrijd. Hij zette onze redding op touw en regelde met de drie trouwe stammen de aanleg van een landingsbaan aan de kust, waarop
het vliegtuig kon landen om ons weg te halen.
Heldin
In Rasaks legerkamp werden we als vorsten ontvangen. We schrokten de rijst als hongerige varkens op. Zodra de landingsbaan gereed
was, werden we naar Hollandia, de hoofdstad van Nieuw-Guinea,
gevlogen. In het ziekenhuis schrok ik in de spiegel van mijn opgezwollen en gehavende gezicht. Als ik in de interneringskampen in
Hollandia Japanners zag lopen, kreeg ik koude rillingen van angst.
Na twee maanden van goede zorg werd ik met een vliegtuig naar
Brisbane gebracht. In mijn oude plunje stapte ik naar beneden en
werd ontvangen als een heldin. Er stond een korps damesofficieren
in het gelid voor me en ook generaal Van Mook wachtte me op,
samen met mijn oom en onze mannen. Ik kreeg een opleiding als
verpleegster, een infanteristenopleiding en werd bevorderd tot korporaal Ayal.
Na de oorlog stuurden wij de vlag met onze namen erop aan Koningin Wilhelmina. Op een dag moest ik bij generaal Van Mook komen
in de kantine. Uit naam van Koningin Wilhelmina kreeg ik het Kruis
van Verdiensten en in een handgeschreven brief bedankte ze ons
voor de vlag en voor onze trouw aan Holland. Die brief hangt bij mij
ingelijst aan de muur. In de legerkantine in Brisbane ontmoette ik
mijn man. Hij was afkomstig van Curaçao en op onze basis gelegerd.
We trouwden met een groot feest. Mijn man kreeg een baan bij Shell
op Curaçao en we kregen negen kinderen. Toen ik dertig jaar later op
Ambon terugkeerde, zag ik mijn vader en ons gezin pas weer.
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Mijn vader had in de oorlog te horen gekregen dat ik vermoord was
door de Japanners. Hij bleef echter altijd rotsvast geloven en volhouden - naar iedereen die er naar vroeg - dat ik nog leefde.
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Herdenken
In 1981 kreeg ik van Prins Bernhard het Verzetsherdenkingskruis opgespeld. Toen ik terug wilde naar Nederland met mijn gezin vanuit
Curaçao schreef ik hem om hulp en werd alles voor mij geregeld. Ik
kreeg een gemeubileerd huis in Ridderkerk en een verzetspensioen.
Bij de herdenking op 15 augustus ben ik altijd in Den Haag, vaak
moest ik er ook een krans leggen. Twee maal per jaar kwam onze
verzetsgroep Kokkelink bijeen. Piet de Kock (93) en ik zijn alleen nog
over. Regelmatig word ik schreeuwend wakker. In mijn nachtmerries
ren ik voor mijn leven, op de vlucht voor schietende Japanners. Met
de mannen heb ik hier nooit over gesproken. Dat gevecht moet je
toch alleen leveren.’
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Coos Ayal, juli 2012.

Jan O’Herne, 16 jaar.
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Nu is het mijn moment
om te spreken
Vijftig jaar lang zweeg Jan Ruff-O’Herne over
haar oorlogsverleden.
Een halve eeuw zweeg Jan Ruff-O’Herne (86) over haar oorlogsverleden, tot zij op een dag zag dat haar geschiedenis zich herhaalde.
Toen zij in 1992 op de radio hoorde dat de Serviërs verkrachting
tijdens de oorlog in Bosnië toepasten vond zij het tijd om haar
mond open te doen. ‘Dit mag nooit meer gebeuren! Nu is het mijn
moment om te spreken!’, dacht Jan Ruff-O’Herne, die zelf als negentienjarige in gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog stelselmatig werd verkracht door Japanse militairen.
Het verbreken van de stilte
‘In oktober 1992 ontving ik een brief uit Holland van een familievriendin uit het Japanse interneringskamp Ambarawa in het voormalige Nederlands-Indië. Deze vriendin was getuige geweest van mijn
gedwongen verwijdering uit het kamp. “Lieve Jannie, ik schrijf je
namens de Stichting Japanse Ereschulden. Ik vraag je of je zou willen
getuigen voor de Internationale Publieke Hoorzitting in Tokio voor
Japanse oorlogsmisdaden en naoorlogse vergoedingen.” In die periode herhaalde mijn geschiedenis van gedwongen seks in oorlogstijd
zich weer in Bosnië. ‘Nu moet er iets gebeuren’, dacht ik al een tijdje,
‘Nu is het mijn moment om te spreken.’ Ik antwoordde haar dat ik in
Tokio wilde getuigen, maar dat ik het eerst aan mijn dochters moest
vertellen.
Hoe vertel je echter als moeder die gruwelijkheden aan je dochters?
Ik durfde het telkens niet te vertellen, maar nu moest het. In één
week schreef ik mijn oorlogsgeschiedenis op. Vaak moest ik stoppen
omdat de herinneringen te pijnlijk waren. Aan het eind van die week
was het moment daar om het mijn dochters te laten lezen. Aan Carol,
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mijn jongste dochter, gaf ik het toen ik mijn kleindochter ophaalde
van het vliegveld van Adelaide. We hadden maar weinig tijd om
elkaar te spreken en ik stopte het manuscript snel in haar handbagage, vlak voordat zij het vliegtuig instapte. Huilend achter mijn zonnebril reed ik met mijn kleindochter in het kinderzitje naar huis. Bij
mijn oudste dochter Eileen bracht ik een kopie van het script bij haar
thuis, zodat ze het rustig alleen kon lezen. Ik was doodsbang hoe ze
hierop zouden reageren. Koreaanse vrouwen hadden al eerder hun
mond open gedaan over deze kwestie, maar waren vervolgens verstoten door hun familie en vrienden.’
Geen bloemen
‘Dit verhaal had ik voor hen verborgen gehouden: Het was februari
1944 en we zaten al bijna twee jaar in het Japanse vrouwenkamp
Ambarawa. Opeens kwam er een onverwachte inspectie in het kamp.
Er werd onheilspellend weinig gezegd door de Japanners, alleen dat
alle ongetrouwde meisjes van zeventien tot achtentwintig jaar zich in
een rij moesten opstellen. Mijn moeder keek me angstig aan, ik was
negentien. Ze keurden ons van top tot teen. Er werd een aantal selecties gehouden, tot er uiteindelijk tien meisjes overbleven, waaronder
ik. We kregen een half uur de tijd om onze spullen te pakken. Ik nam
mijn bijbel, misboek, kruisbeeld en rozenkrans mee. Voor de oorlog
was het mijn grootste wens geweest om non te worden, omdat ik zo
dol was op de Franciscanessen die op mijn katholieke kweekschool
lesgaven. Ik voelde dat ik een roeping had. Ik had zelfs al mijn eerste
gelofte afgelegd bij onze pastoor.
Alle vrouwen en kinderen schreeuwden of huilden om ons vertrek
te beletten, maar het mocht niet baten. Van de pater kreeg ik een
religieus boek mee. Hij keek me verdrietig aan en gaf me zijn zegen.
We werden weggevoerd in open vrachtwagens. Onderweg werden
nog zeven meisjes uit een ander kamp ingeladen en ze namen ons
mee naar een groot huis in een deftige buurt van Semarang. Het huis
werd bewaakt door Japanse militairen. De leidinggevende militair
sprak ons toe dat het geen zin had om te vluchten, want ze zouden
ons toch weten te vinden als Hollandse vrouwen in deze wijk. Het
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huis heette: ‘Het huis der zeven zeeën’ en wij dienden als seksslavinnen voor de Japanse militairen. We probeerden ons allemaal te
verstoppen in dat huis, maar we werden gevonden en moesten verplicht op de foto. Onze meest onaantrekkelijke blik mocht niet baten.
De foto’s werden met bloemennamen eronder op een prikbord in
de hal geplakt en deze namen stonden op onze kamerdeuren. Er
werden boeketten op onze kamers gezet. Vandaar dat ik lange tijd
geen bloemen kon verdragen. Een grote dikke kale Japanner had
veel geld voor me betaald en sleurde me naar mijn kamer. Schoppen
en slaan hielp niet, mijn enorme verzet was tevergeefs. Drie maanden lang werden we dag en nacht misbruikt, maar vooral ’s avonds
en ’s nachts kwam er veel bezoek. Iedere militair vroeg ik om hulp.
Bij iedere verkrachting heb ik me uit alle macht verzet. Door al die
gevechten was ik van top tot teen bont en blauw. Ontsnappen was
onmogelijk.’
Een groot geheim
‘Op een dag zouden we door een Japanse arts worden onderzocht
op geslachtsziekten. Al mijn hoop was op hem gevestigd, misschien
kon hij hulp voor ons halen. Hij observeerde mij van top tot teen
met precies dezelfde blik als alle andere Japanners en verkrachtte
me vanaf dat moment voorafgaand aan zijn onderzoeken. In zijn
kamer stonden alle deuren en ramen open zodat andere militairen
meekeken. De vernedering en schaamte waren onbeschrijfelijk. Hoe
hieraan een eind te maken? Na een paar dagen dacht ik een oplossing te hebben gevonden. Als ik nu eens mijn haren afknipte en
onaantrekkelijk voor hen was, dan zou het ophouden. Dit had juist
een averechts effect op de Japanners. Opeens was ik een bezienswaardigheid geworden en kreeg alleen maar meer bezoek. Ik werd
zwanger en vertelde dit op aanraden van de meisjes aan de Japanse
bewaakster. Zij dwong mij tot het slikken van een aantal pillen, zodat
ik een miskraam kreeg. Als goed katholiek was ik tegen abortus. Ik
had het daar heel moeilijk mee. Na ruim drie maanden werden we
opgehaald en naar het kamp Kota Paris bij Buitenzorg gebracht. We
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ringen mochten praten. Ook meisjes uit de andere ‘huizen’ werden
hiernaartoe gebracht. Onze moeders werden ook naar Kota Paris
gebracht. Het weerzien met mijn moeder was ongelofelijk emotioneel. We konden geen woord uitbrengen en omhelsden elkaar alleen
maar. In haar armen viel ik in slaap terwijl zij me over mijn kale hoofd
streelde. De volgende dag heb ik haar alles verteld, daarna heb ik
er vijftig jaar lang geen woord meer over gezegd. Het waren toen
heel andere tijden, seks was onbespreekbaar. In september 1944
werden wij met onze families naar kamp Kramat in Batavia gebracht.
Tot overmaat van ramp werden wij in dit kamp gescheiden van de
andere vrouwen opgesloten. Die dachten dat wij vrijwillig seks met
Japanners hadden gehad om extra voedsel te krijgen en dus werden
we over het hek uitgescholden voor hoeren. Het was ongelofelijk
zwaar om dit grote geheim bij me te dragen. Ik was altijd bang dat
deze geschiedenis een keer bekend zou worden.’
Liefde
‘Op 6 augustus 1945 viel de atoombom op Hirosjima. Nadat Nagasaki
drie dagen later ook werd getroffen gaf Japan zich over. Onze bevrijding volgde spoedig. Op dat moment lag mijn moeder broodmager
met zware longontsteking in een noodhospitaal op sterven. Ze mocht
van mij eenvoudigweg niet doodgaan. Aan de nonnen in het kamp
vroeg ik of ze voor mijn moeder wilden bidden. Amerikaanse vliegtuigen dropten gelukkig het nieuwe medicijn penicilline boven het kamp.
Die penicilline heeft haar leven gered.
Er kwam een priester naar ons kamp. In tranen vertelde ik hem alles
en vroeg hem om raad over mijn toekomst als non. Hij luisterde aandachtig. Tot mijn bittere teleurstelling zei hij dat ik gezien de gegeven
omstandigheden maar beter geen non kon worden. Zijn boodschap
kwam hard aan. Ik beschouwde de woorden van een priester als absoluut en trok zijn oordeel niet in twijfel. Iedere dag liep ik naar mijn
moeder in het ziekenhuis, ook al werd dit streng afgeraden vanwege
de Indonesische vrijheidsstrijders die ons bedreigden. Omdat het zo
gevaarlijk was vanwege de sluipschutters, bood een Engelse soldaat
me in zijn legerwagen een lift aan. We werden verliefd. Voortaan
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bracht Tom me dagelijks als mijn beschermengel naar mijn moeder.
In schril contrast met de priester luisterde hij vol begrip naar mijn oorlogsverhaal en het maakte voor hem geen verschil in zijn liefde voor
mij. Samen gaven we deze oorlogsmisdaden aan bij de hoogste Britse
militaire instantie. Er werd een rapport opgemaakt, waar ik nooit meer
iets op heb gehoord. Tom had veel geduld met mij. We gingen in
Engeland wonen en zijn later getrouwd. Ik kreeg eerst drie miskramen.
De schaduw van de oorlog bleef me achtervolgen. Na een operatie
aan mijn baarmoeder kregen we twee dochters. Met het hele gezin
trokken we in 1960 naar Australië.’
Steun bij strijd
‘Mijn dochter Carol was volkomen kapot van mijn verhaal en bleef
aan één stuk door huilen. In het vliegtuig dacht men dat er familie
was overleden. Eileen kwam meteen naar me toe. Niet in staat te
spreken sloeg ze haar armen om me heen. Na enige tijd zei ze:
“Mam, nu begrijp ik waarom je nooit bloemen voor je verjaardag
wilde en waarom je nooit naar de dokter ging!” Mijn beide dochters
waren intens verdrietig van mijn verhaal, maar ook kwaad. Ze steunden mijn beslissing om naar Tokio te gaan maar vroegen zich af of ik
het wel alleen aankon. Carol en haar man gingen met me mee. In het
vliegtuig kreeg ik een koude rilling over mijn rug toen de stem van de
Japanse piloot door de speaker schalde. Mijn dochter zei: “Wen er
maar vast aan mam, zo meteen ben je omringd door Japanners.” Nu
mijn dochters op de hoogte waren van mijn geheim en mij steunden
bij de hoorzitting in Tokio voelde dit ook als een enorme bevrijding
van de last die vijftig jaar lang op mijn hart had gelegen. De hoorzitting werd wereldwijd uitgezonden op CNN. Terug in Adelaide werd
ik door mijn vrienden en parochieleden ontvangen met warme woorden en omhelzingen.’
Bevrijd
‘Dankzij mijn geloof koester ik geen haat tegen Japanners. Ik heb het
hun wel kunnen vergeven, maar ik ben het niet vergeten. Iedere avond
snijden de herinneringen weer dwars door mijn ziel. Nog steeds heb
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ik nachtmerries. Alle keren dat ik verkracht werd bad ik tot God zoals
Jezus aan het kruis: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat
ze doen!” Ook met mijn dochters heb ik vaak gebeden. Zonder mijn
rotsvaste geloof was ik waarschijnlijk krankzinnig geworden. Ook ben
ik nooit boos geweest op God. Het waren immers Japanners die
dit deden. De oorlog maakte die Japanners zo wreed. In vredestijd
zou dit waarschijnlijk nooit in hun hoofd zijn opgekomen. Tijdens
mijn verkrachtingen bad ik: “Lieve God, ze kunnen me van alles beroven, me vernederen en misbruiken, maar ze kunnen mij nooit mijn
geloof afnemen.”’
Hoop
‘Nadat ik mijn verhaal heb durven vertellen in Tokio, hield ik zestien
jaar lang lezingen op verzoek van het Internationale Rode Kruis en
Amnesty International. Ik probeerde advocaten wakker te schudden voor deze zaak. Ik kreeg meerdere onderscheidingen, waaronder de meest dierbare van de paus. In 1997 werd ik samen met
twee Koreaanse vrouwen uitgenodigd voor de hoorzitting in het
Amerikaanse Congres op initiatief van de parlementariër Michael
Honda. Deze democraat van Japanse afkomst wilde dat het Congres
eind maart 2008 een resolutie aannam waarin Japan werd opgeroepen zich formeel te excuseren voor het leed dat de stelselmatig
verkrachte vrouwen is aangedaan. Wij hebben zijn resolutie met onze
oorlogsverhalen kracht bijgezet. Geen enkel ander land had onze
zaak tot dan toe zo hoog opgenomen. Ik vind de huidige Japanse
regeling voor schadevergoeding door een onafhankelijke, particulier
gefinancierde Japanse organisatie een belediging. In ieder modern
rechtssysteem overal ter wereld worden excuses door de dader
gemaakt met een respectabel geldbedrag. Ik hoop nog een respectvol excuus van de Japanse regering mee te maken voor de misdaden
die de Japanse militairen in oorlogstijd naar schatting ruim 200.000
Koreaanse, Chinese en Nederlands-Indische vrouwen hebben aangedaan. Dankzij mijn jarenlange strijd en die van vele lotgenoten wordt
stelselmatige verkrachting in oorlogsgebieden sinds 2008 door de
Verenigde Naties erkend als oorlogsmisdaad.’
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Han de Bruïne vlak voor de oorlog in Indië op de vulkaan Smeroe
tijdens een kampeertocht in 1941.
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Alleen redde je het niet
aan de dodenspoorweg!
Han de Bruïne werkte als krijgsgevangene aan
de Pakan Baroe Spoorweg op Sumatra.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Japanners verschillende spoorwegen laten aanleggen in de bezette gebieden. De
bekendste spoorlijn waar krijgsgevangenen aan moesten werken
is de Birma-Siam Spoorweg in Thailand. De beroemde film ‘The
Bridge on the River Kwai’, uit 1957, is gebaseerd op deze oorlogsgeschiedenis.
Minder bekend is de hel van de Moeara - Pakan Baroe Spoorweg
op Sumatra. Bij de aanleg van deze zogenoemde ‘dodenspoorweg’
in een moerasgebied zijn tienduizenden mensen omgekomen. Via
de ‘Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe
Spoorweg’ kwam de redactie in contact met een Pakan Baroeoverlevende, de heer Han de Bruïne, die zijn verhaal in Aanspraak
wilde vertellen.
Slag bij Tjiater
Han de Bruïne: ‘Op 7 december 1941 werd Pearl Harbor, de Amerikaanse marinebasis op Hawaï, aangevallen door Japan. Als achttienjarige jongeman in de vijfde klas van de HBS moest ik meteen
verplicht in dienst bij het KNIL. Op 10 december 1941 meldde ik
me in Bandoeng en ik werd ingedeeld in Tjimahi bij de ‘korpsopleiding reserveofficieren artillerie’. Als jonge militairen werden infanteristen meteen ingezet bij de Slag bij Tjiater op 7 maart 1942, waar
het KNIL de Japanse opmars naar Bandoeng probeerde te stuiten.
We moesten de KNIL-militairen munitie brengen, maar liepen dus
ook door de vuurlinies en de Japanner zag het verschil niet tussen
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Han de Bruïne,
8 jaar in Tjimahi.

een leerling en een volleerde officier. Ontzettend veel jongemannen
zijn voor mijn ogen gesneuveld en krijgsgevangenen werden meteen gedood. Na deze laatste strijd dreigde Japan met een aanval
op Bandoeng, waar veel vluchtelingen zaten. Toen capituleerde het
KNIL op 8 maart 1942.’
Sabotage
‘We moesten het materieel inzamelen en naar de Japanse legerbasis brengen in Tjimahi. Met mijn dienstmaten probeerde ik zoveel
mogelijk materieel te saboteren. We lieten de motoren van tractoren
kapot draaien, voordat we ze inleverden. We trokken de slagpennen uit veertig kanonnen en gooiden ze in het moeras. Vervolgens
werden we als krijgsgevangenen naar het zogenoemde ‘kale koppen
kampement’ gebracht in Tjimahi. Ik had het geluk dat ik de eerste
anderhalf jaar in dezelfde jappenkampen als mijn vader heb gezeten.
We hadden veel steun aan elkaar. Begin 1944 is mijn vader overgeplaatst naar de Struiswijkgevangenis in Batavia. Ik werd naar het
10e Bataljon in Batavia gedeporteerd, onder de beruchte kampleider
Sonei, die maanziek was. Urenlang moesten we op appèl staan,
ook midden in de nacht. In het 10e Bat. was al bekend dat wij op
transport zouden gaan voor zware dwangarbeid, dus kregen we iets
beter te eten.’
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De Pakan Baroe Spoorweg
‘Begin mei 1944 werd ik op het eerste transport KNIL-krijgsgevangenen en andere geallieerde militairen gesteld met eindbestemming
Pakan Baroe op Sumatra. De Japanners lieten de krijgsgevangenen
een spoorweg aanleggen door een moerasgebied van Pakan Baroe
naar Moeara voor vervoer van oorlogsmateriaal en steenkool. Aan
ons transport waren al vele transporten met Javaanse dwangarbeiders, de zogenoemde romusha’s, voorafgegaan. Als gevolg van de
hitte, de besmettelijke ziekten, het zware werk, ondervoeding en mishandeling, stierven zij bij bosjes.
In ‘Op Dood Spoor’, het meest recente standaardwerk over het
Pakan Baroedrama, becijfert historicus Henk Hovinga dat ruim 80.000
van de 102.000 romusha’s bij de aanleg van de Moeara-Pakan Baroe
Spoorweg moeten zijn omgekomen. Van de bijna 5.000 geallieerde
krijgsgevangenen, onder wie ongeveer 4.000 Nederlanders, stierven
er 700 bij het werk langs de spoorbaan aan uitputting, ondervoeding
en tropenziekten. Bovendien kwamen er nog eens bijna 5.800 dwangarbeiders (onder meer 4.000 romusha’s) om toen geallieerde onderzeeërs de schepen Junyo Maru en Van Waerwijck torpedeerden die
waren afgeladen met arbeidsslaven op weg naar de spoorbaan.
De Japanners beschouwden de romusha`s als minderwaardig. Ze lieten ons bijvoorbeeld wel onze doden begraven, maar de zieke romusha’s werden gewoon achtergelaten. Je zag hun lijken liggen in het
oerwoud langs het spoor, maar je sloot je daarvoor af.
We werden ingescheept vanuit de havenstad Tandjong Priok op
Java in een groot vrachtschip, waarin eerder steenkolen waren vervoerd. Door al het kolengruis werden we zwart als mijnwerkers. De
Japanners hadden Koreaanse bewakers aangesteld die ons nog wreder sloegen. De stank aan boord was onverdraaglijk. Iedereen moest
zijn mok, pannetje en lepel bij zich houden en alle overige bagage werd op een grote hoop in het midden van het ruim gegooid.
Door het open middenluik erboven stroomde tijdens de drie dagen
durende reis de regen op onze bagage. In de Emmahaven werd alle
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kletsnatte bagage op de kade gegooid. Via de gevangenis in Padang,
waar op advies van een Nederlandse arts de romusha`s gescheiden
werden van de krijgsgevangenen omdat de romusha`s heel veel dysenterie onder de leden hadden, werden we per trein naar Payakumbu gebracht en vervolgens per vrachtauto naar Pakan Baroe 1. De
reis er naartoe was indrukwekkend omdat je vanaf de vrachtauto de
ongerepte natuur kon zien. In kamp Pakan Baroe mochten we van de
Japanners één briefkaart schrijven met negen verplichte zinnen en
één zin naar vrije interpretatie.’
Stijfsel met zout
‘We hadden nauwelijks tijd om te eten en we aten iedere ochtend
sagomeelpap. Dit stijfsel, een soort behanglijm, smaakte opgewarmd
en met zout wat beter. We werkten in Logas vaak van ‘s morgens
6 uur tot ‘s avonds 23 uur met maar een half uurtje pauze. Dit is het
pannetje waar ik in het kamp als het even kon in kookte.
’s Avonds kregen we een kopje rijst. Wilde postelein vond ik in het
oerwoud en ik at varentoppen om vitaminen binnen te krijgen. Om
te overleven zocht je een team van ongeveer tien man bijeen, een
zogenoemde ‘kongsi’. Zo’n kongsi betekende dat een van ons altijd
oplette bij de rechtmatige verdeling van het eten. Vond je iets buiten, iets wat je kon gebruiken, dan deelde je dat met elkaar. Eén van
ons bleef altijd op onze spullen passen in de barak. Je had elkaar
nodig om te overleven, alleen redde je het niet aan de dodenspoorweg. Op een dag verkocht ik mijn horloge, dat gerepareerd was
door mijn kongsigenoot die horlogemaker was geweest in Holland.
Het leverde veel geld op waarmee ik een blok trassi, een groot
blok visafval, kon kopen bij de lokale bevolking. De trassi kostte 40
gulden en je deelde het blok doormidden, at de helft op met je
kongsi en je verkocht de andere helft binnen het kamp weer voor
40 gulden. Zo probeerde je overal winst te maken en eten te regelen
om samen te overleven. Als iemand van een ander had gestolen,
dan moest hij door het midden van de barak lopen en werd hij door
iedereen geslagen.’
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Er is meer tussen hemel en aarde
‘‘Pakan Baroe 2’ was het dodenkamp, waar de ernstig zieken met
tropenziekten als malaria en beri-beri naartoe werden gebracht om
te sterven. Ik had daar als taak lijken te sjouwen en zieken te verzorgen. Men moest die lijken altijd goed bij het hoofd omhoog houden,
anders liepen de giftige stoffen eruit. Ook liep ik meer risico om
op die manier zelf besmettelijke ziekten op te lopen! In dat dodenkamp Pakan Baroe 2 kregen sommige ernstig zieke mannen van de
hoge koorts ‘tropenkolder’. Ze hadden waanvoorstellingen en werden hyperactief. Velen zongen de hele dag christelijke liedjes. We
bonden deze godsdienstwaanzinnigen voor hun eigen bestwil zo
snel mogelijk vast, want als de Japanner zo’n zieke van de koorts zag
rondrennen, werd hij meteen neergeschoten. Ik was ziekenbroeder
en zij werden door mij gevoed. Voor de eiwitten gaven we hen de
maden die we vingen uit de latrines. Op onze wonden plaatsten we
die maden omdat ze de bacteriën opaten. Op mijn eigen zwerende
enkel zag dit er eng uit, maar de wond genas wel snel. Aangezien er
zoveel mensen om je heen doodgingen, waren de krijgsgevangenen
ook veel bezig met dood en leven en met goede en kwade krachten.
Er was bijvoorbeeld één bocht in het spoor over de rivier waar de
romusha’s echt bang voor waren. Men zei dat die bocht was behekst
met kwade krachten, ofwel ‘goena-goena’, omdat alle lorries die wij
gebruikten daar uit de wissels vlogen. Ik geloof wel dat er meer tussen hemel en aarde is en zeker in Indië was dat zo. Er gebeurden daar
zoveel onvoorstelbare dingen, dat ik er wel in moest geloven.’
Je mensbeeld verandert door de oorlog
‘De Engelse krijgsgevangenen in ons kamp hadden nog geen tropenervaring. Ze waren ontzettend vies, omdat ze zich niet wasten. Wij
waren gewend om ons heel goed schoon te houden, anders kreeg je
tropenzweren. De Engelsen waren vaker ziek en verspreidden bacteriën. Hoewel mijn vader KNIL-officier was, ben ik in de jappenkampen
mijn respect voor officieren, de goede niet te na gesproken, verloren.
Officieren hoefden namelijk geen dwangarbeid te verrichten, dus zij
hadden het vergeleken bij onze zware dwangarbeid erg goed. Veel
Han de Bruïne - 179

respect kreeg ik voor de Nederlandse artsen in ons kamp die onder
zware omstandigheden en met heel weinig middelen nog operaties
probeerden uit te voeren om mensenlevens te redden. Zo hadden de
Japanners veel respect voor een tandarts in het kamp en ze gaven
hem zes ampullen met verdovingsmiddelen. Hij gebruikte slechts
één ampul voor zijn kaakoperaties en de andere vijf gaf hij aan de artsen zodat zij er hun patiënten mee konden verdoven. Een keer ben ik
geopereerd aan een grote zweer op mijn bil. Die artsen stelden hun
leven in de waagschaal voor ons en waren echte helden.’
Bevrijd
‘Toen de oorlog bijna was afgelopen was ik uitgeput, ziek van de
beri-beri en ernstig verzwakt. Tijdens het werk begon een Jap opeens tegen mij te schreeuwen over de gouden zegelring van mijn
grootvader. Hij moest en zou mijn ring hebben en beval dat ik ‘m
af moest doen. Ik bezweek niet en zei tegen hem: ‘Alleen als jij je
samoeraizwaard aan mij geeft, dan mag je ‘m hebben!’ Hij bleef mijn
hand met de ring vasthouden. Ik gaf hem een stomp en hij viel van
de dijk af. Hij werd uitgelachen door de aanwezige Japanners en
verdween uit het zicht. De volgende dag was ik doodsbang voor zijn
wraak, maar op dat moment werd ons door romusha’s verteld dat de
oorlog was afgelopen. In het oerwoud van Sumatra drong dit nieuws
langzaam door.
Op 15 augustus 1945, de dag dat Japan capituleerde, was er nog
een officiële Japanse ceremonie omdat de Pakan Baroe Spoorweg
klaar was. Er werd een speciale goudkleurige klinknagel geslagen.
Er heeft echter nooit een behoorlijke trein over dat spoor gereden,
want de rails bleven wegzakken in de modder van het moeras. Als
we daar hadden moeten blijven werken, hadden we nu nog steeds
grind kunnen storten, want het grind zakte weg in het moeras. Na
één regenbui was de rails alweer scheefgezakt of er was een kudde
olifanten overheen gelopen, waardoor we opnieuw konden beginnen. Ook saboteerden wij waar mogelijk de boel. Het aanleggen
van die spoorlijn om de kolen van Sumatra te vervoeren was dus een
180 - Maart 2010

hopeloze zaak. De Japanners bleven volhouden dat de spoorweg
gereed moest komen en wilden niet inzien dat dit niet lukte. Na de
oorlog staken de rails op sommige plaatsen nog slechts een halve
centimeter boven de grond.
Half september 1945 landde Lady Mountbatten in een Dakota op een
klein grasveld bij het kamp Pakan Baroe. Iedereen kreeg beschuit en
biscuit. We mochten allemaal een bericht sturen dat haar piloot meteen naar Java bracht en verder door het Rode Kruis werd verspreid.
Zo kreeg mijn moeder bericht in het jappenkamp dat ik nog leefde.
Een Amerikaanse piloot vloog mij met nog vijftig ex-krijgsgevangenen als laatste groep naar Singapore. In de verschillende kampen in
Singapore wachtten mannen, vrouwen en kinderen op verscheping
naar het vaderland.’
Weerzien
‘Ik wilde mijn moeder graag terugvinden en heb alles op alles gezet
om naar Java te kunnen terugkeren. De kapitein van onze militaire
groep op het schip waarmee ik naar Java was gevaren pretendeerde
ons niet te zien toen wij door marinemensen van H.M. Tromp werden opgehaald en naar Batavia gebracht. Nederlandse militairen
mochten van de Engelse militaire commandant in Batavia niet aan
land. Mijn moeder werd verpleegd in ‘Hotel des Indes’ in Batavia.
Er stond een Schot op wacht voor de poort, die me in eerste instantie tegenhield. Ik wist hem te overtuigen. Mijn moeder woog nog
maar 35 kilo en mijn kleine broer was al even mager. Ze waren stomverbaasd om me te zien. De volgende dag arriveerde mijn vader.
We sliepen in ons oude huis in Batavia dat was leeggeroofd. Na de
oorlog was ik gewoon weer in dienst. Eind januari 1946 mocht ik met
groot verlof naar Nederland. In het Suez-Kanaal kregen we echter
een telegram dat alle verloven ingetrokken waren vanwege de onrust
in Nederlands-Indië. Ik had het zo ontzettend gehad met die oorlog.
Uiteindelijk ben ik afgekeurd voor militaire dienst, vijf jaar dienst inclusief krijgsgevangenschap aan de Pakan Baroe Spoorweg was meer
dan genoeg.’
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Herdenken
‘In de afgelopen jaren ben ik twee maal teruggekeerd naar de Pakan
Baroe Spoorweg. De rails is overwoekerd door het oerwoud, maar ik
herkende nog een wachthuisje. Op mijn laatste reis heb ik een kalebas gekocht, precies zo een die ik altijd vulde met water tijdens mijn
dwangarbeid. Op mijn reizen heb ik een aantal romusha’s van destijds gesproken. Zij begrijpen als geen ander hoe erg het was. Voor
mij was het werken aan die spoorlijn in de laatste oorlogsmaanden
een ware hel, omdat ik zo verzwakt en ziek was en er vele medegevangenen om mij heen stierven. Met twee broers legde ik de lijken
in een kuil. Eén van deze tweeling kreeg malaria tropica en ging
midden in de nacht rechtop zitten en viel toen dood met zijn hoofd
achterover. Dit was voor mij het grootste dieptepunt in de oorlog,
om mijn goede vriend met wie ik alles had doorstaan toch te moeten
begraven. Daar moet ik nog vaak aan denken.
Iedere dag brand ik een kaarsje voor mijn vrouw die ik in november
1945 in Singapore had leren kennen. Vijf jaar geleden is ze overleden. We hadden het geluk dat we dezelfde achtergrond hadden.
Aan één woord of blik hadden we genoeg, omdat we allebei in een
jappenkamp hadden gezeten. Haar moeder praatte onophoudelijk
over die oorlog, terwijl wij er vroeger juist nooit over spraken met
onze kinderen. Je sprak er later pas over als een van hen er naar
vroeg. Ik ga nooit naar de Herdenking op 15 augustus bij het Indisch
Monument. Dat is me veel te druk. Ik ga liever naar Bronbeek, want
daar is het monument voor de Pakan Baroe Spoorweg, een marmeren steen die ik in 2006 namens alle Nederlandse oorlogsgetroffenen van de Pakan Baroe spoorweg heb mogen onthullen. Met mijn
vrouw ging ik altijd door het jaar heen naar het Indisch Monument,
als het lekker rustig was, om samen te herdenken, zittend in het gras.’
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Han de Bruïne, maart 2010.

Felix Bakker, marinier 3e klas, januari 1942, Soerabaja.

Eindeloos beitelen
in de brandende zon
Felix Bakker vertelt over zijn dwangarbeid aan de Birma Spoorweg.
“Het is een wonder dat ik de Dodenspoorweg heb overleefd. Er
stierven dagelijks kameraden aan uitputting of besmettelijke ziekten.” Felix Bakker (85) werd in 1943 door de Japanse bezetter in
Nederlands-Indië als krijgsgevangen marinier op transport gesteld
184 - Juni 2011

naar Singapore. Vervolgens werd hij per trein naar Thailand gebracht
waar hij als dwangarbeider werd ingezet bij de aanleg van de Birma
Spoorweg. Er zijn naar schatting 12.600 krijgsgevangenen, waaronder 3.000 Nederlanders, en 85.500 Aziatische dwangarbeiders bij
dit werk omgekomen. Ieder jaar herdenkt Felix Bakker hen bij het
monument in Bronbeek.
Hollands met een Indo-Chinese achtergrond
‘Mijn vader was een Amsterdamse stuurman op de grote vaart. Hij
werkte in Tandjong Priok, de haven van Batavia, toen hij mijn moeder
leerde kennen. Ik ben geboren op 16 oktober 1925 en heb mijn vader
niet gekend, want hij overleed toen ik drie jaar oud was. Mijn moeder
kwam uit een Indo-Chinese familie en werkte als kokkin in Batavia.
Vanaf mijn vierde jaar ging ik naar het Protestants-Christelijk Internaat
in Soekaboemi, waar ik een Nederlandse opvoeding kreeg.
Bij de Marine
Mijn opleidingsmentor in het internaat gaf mij vaak zijn krant te lezen.
Goed op de hoogte van de Japanse oorlogsdreiging meldde ik me in
oktober 1941 als vrijwilliger voor het korps mariniers. Op 24 november 1941 werd ik als 16-jarige jongeman opgeroepen voor de opleiding in Soerabaja. Op 1 december startte mijn mariniersopleiding
en op 7 december werd Pearl Harbor aangevallen. Op 8 december
eiste de commandant van ons dat we ons voortaan als volwaardige
mariniers zouden verdedigen tegen de vijand.
Slag in de Javazee
Tijdens herdenkingen denk ik altijd aan mijn omgekomen kameraden
in de Slag bij de Javazee op 27 februari 1942. Ik weet nog goed dat
één dag tevoren een kameraad gekleed in zijn mooie witte uitgaanskostuum mij in een café in de haven een biertje aanbood. Hij zei:
“Hier Felix, hier neem maar een biertje van me, ik kan mijn salaris
toch niet meer opmaken!” en hij gaf me zijn opgerolde papiergeld.
Een dag later is hij verdronken tijdens de slag in de Javazee onder
leiding van schout-bij-nacht Karel Doorman.
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Strijd tegen de Japanners in Oost-Java
Ik werd in een gevechtsverkenningseenheid in Oost-Java ingezet met
het doel de opmars van de gelande Japanse troepen te vertragen.
Dagenlang hielden we vuurgevechten met een zeer slecht uitgeruste
eenheid van slechts veertig mariniers tegen een Japanse overmacht
die gebruik maakte van verkenningsvliegtuigen. We trokken ons al snel
terug. Uiteindelijk capituleerde het KNIL op 8 maart 1942.
Op 19 maart 1942 brachten de Japanners ons in legervoertuigen naar
een groot krijgsgevangenenkamp in Malang. Hier zaten militairen
van alle rangen en standen door elkaar. Velen waren getraind voor
de strijd, maar hadden niet eens kunnen vechten. “Jullie hebben tenminste nog gevochten!”, zeiden ze gefrustreerd tegen onze eenheid.
Al snel stelde de kampbewaking de doodstraf in voor wie het kamp
zou verlaten. Vijf krijgsgevangenen werden gesnapt en geboeid het
kamp binnengebracht. Zij moesten hun eigen graf graven, waarna
zij vastgeknoopt werden aan palen en gefusilleerd voor het oog van
het hele kamp. Er stonden twee mitrailleurs op ons gericht zodat we
de executie niet konden voorkomen. De Japanners werden steeds
wreder en wij moesten de meest onzinnige opdrachten uitvoeren.
Naar Singapore
Na zes maanden Malang werden we naar Singapore overgebracht.
We kwamen in een enorm groot internationaal kamp terecht dat
bewaakt werd door Japanners, maar waarbinnen de Engelsen de
leiding hadden. Dus even geen Japans geschreeuw aan ons hoofd.
Dat was heel prettig. Na een week werden we in metalen goederenwagons gepropt met veertig man per wagon, zodat we alleen met
gebogen knieën konden zitten. Vijf dagen en vijf nachten konden we
niet slapen in de trein naar Thailand. Er hing een touw in de deuropening, waaraan je je kon vasthouden als je buikloop had. Vrijwel
iedereen had dysenterie. De wagons waren overdag gloeiend heet
en ’s nachts ijskoud.
In Ban Pong werden we in vrachtwagens geladen en stonden we
versuft naast elkaar. Veertig kilometer verderop kwamen we aan in
Kanchanaburi en moesten met een pont de rivier de Kwai oversteken.
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Ik was zo moe dat ik op de overzijde in de droge rivierbedding in
een diepe slaap viel. Natuurlijk werd ik, toen iedereen was overgezet, wakker geschopt door een Japanner. Engelse krijgsgevangenen
hadden deze rotsen al doorkliefd en begaanbaar gemaakt. Met 650
Nederlandse krijgsgevangenen liepen we in mars naar het eerste
basiskamp in Chunkai.
Werken aan de Dodenspoorweg
Om het omvangrijke Japanse leger in Birma te bevoorraden, moest
de treinverbinding met dit land verbeterd worden. Daarom lieten de
Japanners een nieuwe spoorweg dwars door bergachtig gebied en
dichte oerwouden aanleggen door hun krijgsgevangenen. Dit werk
daar was zo zwaar en de gevangenen kregen zoveel besmettelijke
ziekten en slecht te eten dat er veel doden vielen. Het werd al snel
de Dodenspoorweg genoemd. De Japanners wilden de spoorweg
in 14 maanden gereed hebben. Bruggen werden met spijkers en
touwen in elkaar gezet. Het talud van de spoorweg bestond bijna
alleen uit zand, zodat we na de moessonregens weer opnieuw konden beginnen. De spoorweg kwam op 17 oktober 1943 gereed. Vanaf
dat moment moesten we de rails onderhouden en de schade van de
geallieerde bommenwerpers repareren.
Dag en nacht
In de tropen is het om zes uur ’s avonds aardedonker maar we werden elke dag geteld en onze hoeveelheid werk werd exact bijgehouden door de bewakers. Per man moest je per dag een kubieke meter
steen hakken in de rotsen. Met zijn tweeën kreeg je een pikhouweel,
een schop en een rieten mandje. Als we onze taak niet hadden volbracht, moesten we tot diep in de nacht bij fakkellicht doorwerken.
Driemaal per dag kregen we wat waterige rijstepap of pompoensoep. Op den duur waren onze schoenen en kleding versleten, zodat
we onze huid aan de struiken en onze voeten aan de puntige rotsen
openhaalden. Zo kregen we tropenzweren. Bij sommigen moest het
been worden afgezet zonder verdoving door artsen in het kamp. Hun
geschreeuw ging door merg en been. We moesten houten en ijzeren
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spoorbruggen over de rivier de Kwai bouwen. Ik heb veel hout op
mijn rug moeten nemen, maar we versleepten grote hoeveelheden
ook met behulp van olifanten.
Arme drommels
De Japanners jaagden ons voortdurend op om hard te blijven werken in de brandende zon. Ze schreeuwden en sloegen vaak en je
begreep daardoor ook steeds meer Japanse woorden. Ze waren
keihard, ook voor elkaar. Omdat we overdag door de geallieerden
werden gebombardeerd, moesten we veel werk ’s nachts bij fakkellicht doen. Met een Schot moest ik samen ’s nachts over een houten
noodbrug eerst proviand en daarna gewonde Japanse soldaten
vervoeren over de rivier de Kwai. De brug hield het bijna niet meer
en er lagen planken los. Het was al regenseizoen en de donkere
rivier kolkte vervaarlijk onder ons. Het was ook al bijna ochtend en
de bewaker die ons bijscheen gebaarde en gilde dat we moesten
opschieten. Er lagen nog een Japanner zonder benen en een met
een zware hoofdwond. We legden hen op onze drager, maar de brug
begon los begon te raken onder onze voeten.
De Japanner gebaarde dat we de gewonde Japanse soldaten in de
rivier moesten gooien. We geloofden eerst niet dat hij dat bedoelde,
maar hij commandeerde ons dat te doen. Het was zo donker dat ik
gelukkig hun ogen niet kon zien. Ik hoorde de Schot achter mijn rug
zeggen: “Arme drommmels, ‘poor bastards’, ze doden hun eigen
kameraden! Poor bastards!” De Jap draaide zich om naar mij en zei:
“Het zijn goede Nipponsoldaten, die geen nut meer hebben. Ze zijn
gestorven voor de Japanse keizer!” Vlak bij de kant gekomen brokkelde de brug af door de kolkende rivier onder ons. We waren zelf
nog net op tijd ontsnapt aan de verdrinkingsdood.
Een wondermiddel
Wie geen kongsi vormde, overleefde het niet. Een kongsi bestond
uit een aantal kameraden die letterlijk voor elkaars gezondheid zorgden. Al dagen had ik een ernstige dysenterie te pakken en dacht dat
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mijn laatste uur had geslagen. Mijn vier kongsigenoten moesten mij
iedere nacht naar de latrine tillen want ik had geen kracht meer. En
toen kwam een kameraad, Bert Barkmeijer, bij mijn ziekbed en zei:
“Vanavond na het werk geef ik je een geneeskrachtige kruidenthee.
Ik heb nog twee pakjes ‘Djamoe’ meegenomen van Java. Het is een
goed medicijn tegen dysenterie.” Ik zei: ”Nee, ik zie Java toch nooit
meer terug, ik heb het te zwaar te pakken.” Bert zette de thee voor
mij en dwong het me te drinken. Ik nam het vieze bittere drankje in
en die nacht sliep ik wonderlijk genoeg aan een stuk door, zonder
latrinebezoek. Al snel werd ik genezen verklaard door de arts. Een
paar dagen later zocht ik Bert op om hem te bedanken, maar toen
lag hij op sterven. Ik zei: “Maar Bert, je hebt toch nog een pakje thee
meegenomen, neem die thee dan!” Hij zei: “Heb ik al gedaan, maar
bij mij helpt het niet.” De volgende ochtend zag ik hem liggen met
vliegen op zijn mond. Dan wist je al dat hij het eind van de dag niet
meer zou halen. Ik heb hem daarna niet meer gezien.
De bevrijding in Zuid-Thailand
De laatste maanden van de oorlog zat ik gevangen in kamp Prachap
Kirikan in Zuid-Thailand. We moesten ’s nachts Japanse schepen lossen in verband met de geallieerde bombardementen overdag. Zakken van 50 kilo sjouwden we ’s nachts vanuit de schepen het strand
op naar de gecamoufleerde opslagplaatsen die we eerst hadden
moeten aanleggen. Op 17 augustus 1945 riepen een paar jongens
uit het dorp vanaf een muurtje dat we bevrijd waren. We konden het
nauwelijks geloven. Die avond bevestigde onze Japanse sergeant
dit nieuws. We wilden het gaan vieren in het dorp, maar we droegen
slechts een lendendoek. Uit de opslagplaats haalden we Japanse
legerkleding en konden toch fatsoenlijk het dorp in. We vierden de
bevrijding met de dorpelingen. Op 20 augustus 1945 kwamen zes
Engelse parachutisten met rode baretten ons officieel vertellen dat
de oorlog voorbij was. In een café ontmoetten we een Nederlandse
marineofficier die ons meer kon vertellen: “De Amerikanen hebben
twee superbommen gegooid op Japan.” Dankzij deze atoombommen was de oorlog beëindigd. Voor ons mariniers was er nog geen
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einde aan de oorlog. Wij zagen alle Geallieerde krijgsgevangenen
vertrekken, maar wij mochten nog niet weg, want de Engelsen wilden
niet dat Nederlandse krijgsgevangenen naar Java zouden terugkeren. Eerst kregen we een jungletraining in Cholburi in de provincie
Chonbury in Thailand en maanden later werden we ingezet tegen de
vrijheidsstrijders rond Soerabaja. Het was dus lange tijd onmogelijk
om mijn moeder op Java terug te zien.
Lotgenotencontact
Met mijn eerste vrouw en onze twee zonen sprak ik nooit over de
oorlog. Maar met mijn tweede vrouw heb ik een herinneringsreis naar
Thailand gemaakt. Zij stimuleerde me om met het project gastsprekers van Herinneringscentrum Kamp Westerbork mee te doen. Als ik
een aantal dagen achtereenvolgens heb gesproken over de oorlog,
dan droom ik soms dat ik nog aan het werk ben aan de spoorweg.
Eindeloos aan het beitelen op gloeiend hete rotsen in de brandende
zon. Zonder kleding en schoeisel op die puntige rotsen.
In 1967 was onze eerste reünie in het Kurhaus in Scheveningen met
Wim Kan, ook een overlevende van de Dodenspoorweg. Er waren
maar 1.500 plaatsen, maar de belangstelling was veel groter. Ik
denk dat we nu nog maar met zo’n veertig veteranen over zijn bij
de jaarlijkse herdenking bij het monument in Bronbeek. Hier staan alle namen op van de omgekomen Nederlanders aan de Birma Spoorweg. Bij de onthulling van de gedenkmuur in 2005 mocht ik zestig
namen voorlezen, ook die van mijn kameraad Bert Barkmeijer. Dankzij
hem heb ik het overleefd.’
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Felix Bakker, april 2011.

Tweede Stuurman Willem Punt, Curaçao 1948.
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Overlevende van de
scheepsramp met de
Junyo Maru
De 90-jarige Willem Punt herinnert zich nog elk detail
van zijn krijgsgevangenschap.
Op 18 september 1944 werd het Japanse vrachtschip Junyo Maru
door een Engelse onderzeeër getorpedeerd voor de westkust van
Sumatra. Aan boord was echter geen vracht, maar bevonden zich
circa 6.500 meest Nederlandse en Engelse krijgsgevangenen en
met name Javaanse en Ambonese dwangarbeiders, die vervoerd
werden voor de bouw van de Pakan Baroe Spoorweg. De Engelse
onderzeeër maakte ongeveer 5.620 slachtoffers, het grootste aantal doden op één schip in de zeegeschiedenis. Ter vergelijking, op
de Titanic vielen zo’n 1.500 slachtoffers. Een van de weinigen die
deze scheepsramp nog kan navertellen is Willem Punt.
Lichtmatroos op de grote vaart
Willem Punt vertelt: ‘Ik ben geboren op 9 juni 1921 als oudste zoon
van een arm christelijk-gereformeerd gezin in IJmuiden. Mijn vader
was kuiper, hij maakte tonnen voor de visvangst, maar zijn beroep
raakte in onbruik en hij was vaak werkeloos. Doorleren zat er voor ons
dus niet in. Op mijn zestiende werd ik lichtmatroos bij de Stoomvaart
Maatschappij Nederland (SMN) en voer meteen naar Indië. Mijn familie stond me altijd bij de sluizen van IJmuiden uit te zwaaien. Op
mijn zeventiende zag ik mijn ouders daar voor het laatst. Mijn moeder
is tijdens de oorlog overleden aan tyfus.
Op 10 mei 1940 zond mijn vader een brief aan mijn leidinggevende,
die mij het volgende voorlas: ‘Zend mijn zoon alstublieft voorlopig
niet terug naar Nederland, want het is bloedlink op de Noordzee.
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Als Willem blijft varen voor de koopvaardij, dan hoeft hij niet in militaire dienst op zijn achttiende.’ Voortaan mocht ik redelijk veilig op
de pakketvaart tussen Amerika en Indië varen. Een oudere stuurman
op dat schip vond het leuk om mij onder zijn hoede te nemen en
leerde mij dag en nacht het vak.
Brand blussen in Soerabaja
Tijdens mijn week verlof in Soerabaja brak de oorlog in Azië uit. Op
de radio in mijn hotel hoorde ik dat Pearl Harbor was aangevallen.
Japan bombardeerde kort daarop ook Soerabaja en al het koopvaardijpersoneel moest helpen om de branden te blussen en lijken
te bergen. Zoveel inlanders heb ik in de vlammenzee zien sterven.
We volgden de tactiek van de verschroeide aarde; er mocht niets
achterblijven waar de Jappen profijt van zouden kunnen hebben. Zo
kregen we de opdracht zoveel mogelijk pyrotechnische werkplaatsen
op Madoera in de lucht te laten vliegen.
Geïnterneerd in de Struiswijkgevangenis
Op 10 mei 1942 werden mijn maat Leen Sloot en ik door de Jappen
ingerekend en naar de Struiswijkgevangenis in Batavia afgevoerd in
een vrachtwagen. Wij werden zes maanden opgesloten samen in één
kleine cel van 1,5 bij 2,5 meter. Het was steng verboden met anderen
te praten. De Japanners bleven ons ondervragen, medegevangenen
zag ik in elkaar geslagen na een verhoor voorbijkomen of we zagen
ze helemaal niet meer terug.
Vanaf maart 1943 werden in de Struiswijkgevangenis vooral ‘Europese
prominenten’, politiefunctionarissen, docenten en stadswachters uit
Batavia opgesloten die eerder in de Glodokgevangenis geïnterneerd
waren. We hadden het geluk dat de Nederlandse kampleiding in
handen kwam van jonkheer Herman van Karnebeek. Hij was kapitein
en had de hand geschud van de Japanse keizer toen zijn vader voor
de oorlog namens Nederland olieonderhandelingen met Japan had
gevoerd. Aangezien de Japanse keizer heilig was, had de Japanse
kampcommandant diep respect voor de jonkheer. Hij kreeg het voor
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elkaar dat we medicijnen en boeken kregen. De bibliotheken werden
leeggehaald en naar de gevangenis gebracht. Ik stortte me op de
studie ‘Stuurman en Werktuigkundige’. Vrijwel alle docenten van die
opleiding zaten ook in het kamp. Dag en nacht leerde ik en slaagde
cum laude in het kamp voor het examen.
Goedgekeurd
Er kwam een nieuwe Japanse kampcommandant die niet meer zachtzinnig met Van Karnebeek omging. Begin januari 1944 werden wij
allen vanuit Struiswijk overgeplaatst en in een geblindeerde trein
naar een ander gevangenkamp afgevoerd. Er werd niets over het doel
van de reis gezegd. Met 2.000 man moesten we van het treinstation
marcheren naar de voormalige kazerne van het Tiende Infanterie
Bataljon van het KNIL in Bandoeng. Met zo’n 6.000 man waren we hier
geïnterneerd. Wie probeerde te ontsnappen werd voor het oog van
het hele kamp gedood. Leen en ik moesten vanaf dat moment zware
dwangarbeid verrichten: grote geulen graven voor vrachtauto’s. Koopvaardijlieden waren nu dwangarbeiders in de ogen van Japan en
geen burgergeïnterneerden meer.
Op een dag werden we medisch gekeurd door twee Japanse artsen
voor werk overzee. Op een pisangblad moesten we de ene arts onze
ontlasting tonen, de andere arts onderzocht de rest van je lichaam.
We werden allebei goedgekeurd voor dwangarbeid. Terug in de barak kwam er een koopvaardijman op me af die aan handlijnkunde
deed. Hij had al een aantal medegevangenen de toekomst voorspeld, en vroeg opeens of hij mijn handen mocht lezen. Ook al geloof
ik niet in hocuspocus, toch zei ik voor de lol: “Ga je gang maar”. Hij
zei: “Binnen een paar dagen beleef je een groot ongeluk. Het laatste
stuk moet je zwemmen, maar je kunt het, jij komt eruit. Je maat Leen
Sloot en ik zullen het niet overleven. Vervolgens word je ernstig ziek,
maar ook dat zul je overleven en naar Holland terugkeren. In Holland
blijf je kort, want ik zie je in een wit uniform in een warm land met een
blonde vrouw en twee kinderen. Niet verder vertellen hoor, anders
breekt er paniek uit.”
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Foto: Ships Science Museum Tokyo. Uit Henk Hovinga’s boek ‘Op dood spoor.
Het drama van de Pakan Baroe spoorweg 1943-1945.’

Het Japanse vrachtschip de Junyo Maru.

Aan dek blijven
In september 1944 moesten we ’s ochtends vroeg aantreden om weer
te vertrekken. Waarheen de reis ons zou brengen werd niet verteld.
Met 2.500 man werden we met geweerkolven een geblindeerde
trein ingeslagen. Na een half uur opeengepakt in de trein, roken
we de zeelucht van de haven van Batavia. Waarschijnlijk zouden we
per schip verder gaan. Ik zei tegen Leen: “Laten we proberen achter
in de rij te komen door langzamer te lopen. We moeten aan dek blijven, als er wat gebeurt dan is het veel te heet in dat overvolle ruim.” Ondanks de strenge controle en het voortdurende slaan van de Japanners op iedereen in de rij om harder door te lopen, lukte het ons om
als laatsten aan boord te gaan.
Op 16 september 1944 vertrok het schip in noordwestelijke richting.
De ruimen zaten overvol met Europese krijgsgevangenen en Javaanse dwangarbeiders. Meteen bedacht ik een list om mijn plek aan
dek te handhaven. Ik meldde me vrijwillig aan om mensen naar het
toilet te helpen. Ik hielp de zwakkeren, zieken of mensen met hoogtevrees, over de reling op de twee planken buitenboord te klimmen en
hield de boel schoon met een emmer zeewater als een soort toiletjuffrouw. Al gauw zat ik onder de uitwerpselen, maar dat deerde me
niet, zolang ik maar aan dek kon blijven. De rij wachtenden voor het
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buitenboordtoilet was lang, omdat veel mensen dysenterie hadden.
Leen voelde niets voor dat werk en zocht een plek op het middendek.
Dit was de laatste keer dat ik hem zag. Op het achterdek hielden
ze ons in de gaten met mitrailleurs. Gevangenen die van uitputting
waren gestorven werden zonder ceremonie overboord gegooid.

Route van de Junyo Maru
en ondergang (zie rode stip).

De ondergang van de Junyo Maru
Op 18 september 1944 deed een zware explosie het schip schudden. Delen van het middenschip vlogen alle kanten op. Daarna was
het doodstil. Om paniek te voorkomen deelden de Japanners door
de luidsprekers mee dat de motoren van het schip waren uitgevallen. Kort daarna was een tweede explosie te horen. Nu wist ik zeker
dat het een torpedo was. Zo vlak langs de kust van West-Sumatra
verwachtte je juist geen aanval. De onderzeeër bevond zich waarschijnlijk tussen ons schip en de kust. Als ik me een paar tellen voor
dit moment niet had verplaatst, dan was ik er ook geweest. Het hele
middenschip was zwaar getroffen. Het schip helde voorover in zee.
Voor mijn ogen verdronken duizenden Javanen die niet konden
zwemmen in zee. Allen schreeuwden om hun moeder, baden tot
god of smeekten de Jap hen te redden in hun reddingsboot. De
Japanse korvet, die het schip had begeleid, redde alleen Japanners.
Een vrachtwagen, die in het ruim stond, raakte los en plette enkele
krijgsgevangenen. Sommigen konden zich redden door zich vast te
houden aan vlotten. Velen zaten klem in het ruim. Uiteindelijk duurde
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het twintig minuten voordat het schip zonk. Ik sprong overboord
en greep een stuk hout, maar al gauw pakte iemand dat van me af.
Toen zag ik een halfvolle zoetwatertank, waar ik op ging liggen. Er
kwamen al snel meer drenkelingen die zich hieraan vastklampten.
Om de beurt lagen we erbovenop om uit te rusten van het zwemmen.
De volgende ochtend werden we omringd door een groot aantal
Japanners met zwemvesten en bajonetten. Ze staken ons met hun
wapens van de watertank af. Ik zwom snel weg en een Jap gooide zijn
bajonet rakelings langs mijn hoofd. Zo lang mogelijk zwom ik onder
water weg en door de hoge golven was ik snel uit zicht verdwenen.
Verdrinkingsdood
Radeloos zocht ik naar een plank, maar zag niets. Net toen ik na een
half uur zwemmen de hoop wilde opgeven, dreef er een baal sisal
langs. Ik gleed er zo vaak van af dat het sisaltouw de huid van mijn borst
en buik openschuurde. Als je zo ronddobbert en telkens in slaap valt
van uitputting, dan is de verdrinkingsdood niet ver. Er is geen mooiere
dood, want je zakt geruisloos weg. Mijn leven ging al aan mij voorbij en
ik had er vrede mee dat ik zou verdrinken. Telkens zag ik toch weer een
hoopgevend voorwerp voorbij drijven, waarmee ik misschien in leven
kon blijven. En dan blijf je toch spartelen! Een omgekeerde sloep die
ik opeens spotte bleek mijn redding. Ik was te verzwakt om deze alleen
om te keren. Ik had hulp nodig van andere drenkelingen.
Een Ambonees hielp mij en zijn vrienden kwamen ook helpen. Ik had
alleen een lepel van metaal bij me als gereedschap en bedacht dat
we van de koperbakken in de boot twee emmertjes konden buigen
om het water eruit te scheppen. Dit lukte zowaar en na heel lang
waterscheppen hadden we een lege sloep. We konden in onze sloep
ook nog anderen opnemen, maar dat wilden de vijftien Ambonezen
niet. Zij wilden naar Sumatra en dan in het binnenland ontsnappen.
Zij wilden mij eigenlijk in zee dumpen, maar een van hen belette dit
en bewaakte mij voortdurend door naast me te gaan zitten. De volgende dag was hij uit de boot verdwenen en ik voelde haarscherp
aan dat ze ook van mij af wilden.
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Redding
Een Japanse reddingsboot keerde weer terug na de Japanse overlevenden aan land te hebben gezet. De korvet kwam recht op ons
afvaren en de kapitein vroeg wie onze leider was. Alle Ambonezen
wezen mij aan. De kapitein nam ons aan boord, maar allereerst werd
ik keihard afgeranseld omdat ik had willen ontsnappen. Vervolgens
werd ik door een Japanse arts aan boord helemaal ingesmeerd met
jodium, zodat ik helemaal geel was. Hij zette ook een Japans teken
op mijn hoofd, waardoor ze me allemaal uitlachten. Zo versuft als ik
was van de pijn, maakte het me niets meer uit. Ik was in elk geval
uit zee. Gevangenen die in slaap waren gevallen of verzwakt waren,
werden door de Jap zonder pardon weer overboord gegooid. Op de
kust van Sumatra beland moesten we naar een gevangenis in Padang
lopen. Ik had een cel zonder dak en zonder schaduw, waar ik toen
flink verbrand ben. Mijn borst en buik zijn wel goed genezen, dank
zij die jodium.
Dwangarbeid aan de Pakan Baroe Spoorweg
Na twee weken moest ik met de overige gevangenen gaan werken
aan de Pakan Baroe Spoorlijn. In de verzengende hitte bouwden wij
bruggen of een aantal meter spoorweg per dag door vrijwel ondoordringbare rotsen en moerassen. Ik kreeg malaria met hoge koortsaanvallen en werd al in een barak voor de stervenden gelegd. Er kwam
een militaire arts, die mij vanuit zijn waterfles zijn eigen kininetabletten
toediende. Daarvan knapte ik zienderogen op. Daarnaast had ik twee
beschermengelen, onderluitenant Smit en sergeant-majoor Aardewijn,
die me lieten bijkomen van de malaria en me een aantal weken niet
opstelden voor corvee aan de spoorlijn. Andere gevangenen benijdden me omdat het werk ongelofelijk zwaar was. Toen de bevrijding
kwam, was ik nog ziek. Lady Mountbatten kwam naar Sumatra, ik heb
er niets van gemerkt. Maanden later pas mochten wij Sumatra verlaten.
Paradijs
Pas een aantal jaren geleden zag ik in een documentaire van ‘Andere
Tijden’ dat de Engelse commandant van de onderzeeër de HMS
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Tradewind op 17 september 1944 had gezien dat zijn lange afstand
periscoop stuk was gegaan door zeewater. Hij zou nog één dag
patrouilleren bij de zuidwestkust van Sumatra tussen Bengkoeloe en
Padang. Via een tweede korte afstand periscoop werd een sliert rook
aan de horizon gezien. Commandant Maydon besloot om dichterbij
te varen en vuurde vier torpedo’s af, waarvan twee de vijand troffen.
Hij kon niet weten dat er krijgsgevangenen aan boord van de Junyo
Maru waren, want het vrachtschip voer alleen de Japanse vlag. Eind
1942 had het Internationale Rode Kruis er bij Japan op aangedrongen om volgens Geneefse afspraken met een rood kruis aan te geven
dat er gevangenen aan boord waren.
Door die scheepsramp ben ik van mijn geloof afgestapt. Mij is altijd
voorgehouden: ‘God is een verhoorder der gebeden’. Nou vergeet
’t maar, er is wat afgebeden om mij heen in die golven en in de kampen. De voorspelling van die vreemde vogel is precies uitgekomen. Ik
werd stuurman op de grote vaart, trouwde mijn Hollandse vrouw en
we kregen twee kinderen. Later werd ik hoofd algemene zaken bij de
Nautische dienst van Shell Rotterdam. Voor iedereen op kantoor was
ik een vraagbaak, want ik kende de wereldzeeën en de vrachtschepen. Tegenwoordig hoef ik niet zo nodig meer op reis. In het echt ziet
zo’n tropisch paradijs er stukken minder fraai uit dan in de reisgids.
Mijn vrouw en ik hebben het hier goed samen.’
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Willem Punt en zijn vrouw, juli 2011.

Mischa de Vreede.
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Herinneringen aan
een andere wereld
gaven mij hoop
Schrijfster Mischa de Vreede groeide als kind op
in Japanse vrouwenkampen op Noord-Sumatra.
Je reinste magie
In 1935 werd mijn vader door de Nederlands-Hervormde kerk uitgezonden als dominee naar Batavia, waar ik op 17 september 1936
ben geboren. Niet lang daarna werd hij beroepen in Medan op Sumatra, waar wij in een villawijk met alleen maar Hollanders woonden. Mijn moeder was onderwijzeres. Ik was het middelste kind en
hun enige dochter. Erik was een jaar ouder dan ik en Matthijs twee
jaar jonger. Toen Erik leesles kreeg van mijn moeder pikte ik ook
aardig wat op en ik kon dus al vrij vroeg lezen. Nadat ik het kinderboek ‘Het huisje in de sneeuw’ van W.G. van der Hulst tot tranen toe
had gelezen, wilde ik ook schrijver worden. ‘Als je verhalen mensen
tot tranen roeren’, dacht ik, ‘dan is dat toch je reinste magie!’
De laatste uren samen
In april 1942 werden wij geïnterneerd door Japanse soldaten. Op
een groot grasveld moesten we afscheid nemen van mijn vader. Hij
moest links naar het mannenkamp. Alle vrouwen moesten naar rechts
en begonnen met hun bagage al te lopen naar het Serdangkwartier,
een stadswijk in Medan. Mijn moeder siste ons toe: “Allemaal zitten
blijven en huilen!” Ze vroeg op klagende toon aan de Japanse soldaat die op ons afkwam om een handkar voor onze bagage en die
kregen we. Tijdens de tocht viel ik flauw van de hitte. In de armen van
onze huisarts werd ik wakker. Zij raadde mijn moeder zonnehoedjes
aan. Mijn moeder grapte terug: “Bij de volgende internering zal ik
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de zonnehoedjes niet vergeten!” Ik vond dat niet leuk, want ik wilde
nooit meer zoiets meemaken. In het Serdangkwartier sliepen we met
een aantal andere moeders en kinderen in één kamer. Ik wist zeker
dat de anderen mij de volgende dag zouden gaan plagen, want ik
plaste nog elke nacht in mijn bed. Je zat bovenop elkaar, dat stoorde
me het meest, het gegil en geschreeuw van anderen. We hadden
nog één ontmoeting met mijn vader. Hij zag er al niet meer netjes
uit, liet zich neer op één knie en stak zijn armen door het prikkeldraad
om ons aan te raken. Daarna zagen we hem niet meer. Ik kreeg hoge
koorts en bleek difterie te hebben. Het afscheid van mijn moeder en
broertjes was vanwege het besmettingsgevaar niet innig. Helemaal
alleen werd ik in een open koetsje begeleid door twee Japanse motoren naar het ziekenhuis buiten het kamp gebracht. Onderweg zag
ik tot mijn grote verbazing blanke kinderen op straat spelen. “Dat
zijn Zwitsers, die zijn neutraal gebleven in de oorlog,“ zei later mijn
moeder, waarop ik dacht: “Na de oorlog word ik ook Zwitser!” Op
de ziekenzaal begon ik meteen al de eerste avond de andere zieke
kinderen verhalen te vertellen. Ook een dokter bleef staan luisteren
en maande me niet tot stilte zoals ik gewend was van mijn ouders.
Een groot verdriet
In oktober 1942 werden we ondergebracht in blok B van kamp Poeloe Brayan, 8 kilometer ten noorden van Medan. Er was een bevel om
niet samen te scholen, maar mijn moeder bleef toch bijbellezingen
houden. Zij zei altijd: “Als we straks moeten buigen, dan doen we
dat van buiten. Van binnen buigen we niet.” Ze werd opgepakt en
de Japanse commandant zei tijdens het verhoor tegen haar: “Ik sla je
kop eraf!” Mijn moeder vertelde dit daarna lacherig aan mij, maar ik
was boos op haar omdat zij teveel riskeerde en naar mijn idee geen
rekening hield met ons. Omdat mijn moeder doorging met haar
opstandigheid kregen we voor straf een slechter blok E toegewezen
dat regelmatig onder water stond. In zo’n grote modderplas viel ik
opeens in een onzichtbare diepe sloot. Hoewel ik mijn zwemdiploma
al had, verdronk ik bijna doordat ik van schrik was verlamd. Mijn
moeder stuurde mijn vader een kerstpakket toe met een brief hoe
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wij het maakten en ze liet tegen betaling portretten van mijn broers
tekenen voor mijn vader. “Van jouw portret zou pappa alleen maar
schrikken!” zei ze tegen mij. De Japanse censuur verwijderde echter
de brief uit zijn pakket, dus mijn vader kreeg alleen de tekeningen
van mijn broers en dacht dat ik inmiddels overleden was. Hij was zeer
aangeslagen door dit grote verdriet, hoorde ik jaren later van zijn
kampgenoot. Vanwege gebrek aan brandhout voor de kookvuren
kwamen de vrouwen in opstand en braken een loods af, die al maanden in aanbouw was. Na de opstand werd mijn moeder tot een jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Ze had toen al een half jaar voorarrest
achter de rug. Uitgerekend onze onaardigste tante Alice moest als
eerste op ons passen. Ze zei telkens dat zij elk rijstkorreltje voor ons
uitspaarde. Van haar moest ik zelfs de vieze wormpjes opeten, die ik
juist uit mijn rijst had verwijderd.
Een mager scharminkel
In juli 1944, juist toen mijn moeder in de gevangenis zat, overstroomde ons blok E. Ik kreeg ernstige blaas- en nierbekkenontstekingen
en ik lag letterlijk op het randje van de dood. Zelfs de Japanners
zagen uiteindelijk in dat we uit deze modderpoel weg moesten. Mijn
jongste broer Matthijs zou achter moeten blijven in Poeloe Brayan
en Erik en ik zouden worden geëvacueerd met de tante die voor
ons zorgde. Voor mij was dat het meest onverdraaglijke en angstige
idee, dat we nu als familie helemaal uiteengereten werden. Je moet
eens weten hoe gemeen vrouwen kunnen zijn. Ik zag hen elkaars
wangen openkrabben voor een paar korrels rijst. Er werd ook veel
gestolen. Wij waren daar onbeschermd als kinderen zonder moeder.
Na beraad met Erik ben ik naar ons blokhoofd gestapt en heb uitgelegd dat wij kinderen als gezin hoe dan ook bijeen moesten blijven.
Gelukkig mochten Matthijs en de tante waar hij verbleef mee naar
het Gloegoer-kamp, zodat we toch bij elkaar bleven. Hier kreeg ik
vanwege het vitaminetekort rode vlekken en gezwollen enkels. De
Japanse keizer gaf op zijn verjaardag gratie aan alle gevangenen. Zo
kwam mijn moeder na een jaar gevangenschap vier maanden eerder
vrij. Het eerste wat mijn moeder tegen me zei was: “Je bent nog
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steeds een mager scharminkel!” Er kwamen verschillende tantes naar
haar toe om te vertellen dat er zo liefdeloos voor ons gezorgd was.
Tante Alice bood hiervoor haar excuses aan. Tante Loet was mij in de
ziekenbarak zelfs komen vragen of ik er niet liever langer wilde blijven
omdat tante Alice overspannen was.
Mijn kostbaarste bezit
Op de grond in de houtloods vond ik een belletje en wilde dat bij me
dragen, maar ik had alleen nog een onderbroek aan. Mijn geliefde
tante Suus maakte een kettinkje van blauwe en gele draad zodat ik
dat belletje kon dragen. Ik was dolblij met dit cadeau. Omdat ik zo’n
honger had ruilde ik mijn kostbaarste bezit, alleen het belletje, met
een jongen voor een worteltje. We staken gelijk over. In drie happen
was de wortel op. Het blauwgele kettinkje hield ik nog heel lang om.
Voor tante Loet had ik de meeste bewondering. Ze had voor haar
internering nog snel wat witte tenniskleding mee kunnen nemen en
zag er altijd keurig schoon en waardig uit. Onaantastbaar leek ze en
daarom wilde ik altijd bij haar staan als we ons twee aan twee moesten opstellen voor het appèl. Op mijn achtste verjaardag kreeg ik van
haar het mooist mogelijke cadeau: een bijna lege agenda met een
potloodje in de rug en een aai over mijn bol. Ik was dolgelukkig en
had haar wel een kus willen geven, maar dat deed je toen niet.
Herinneringen gaven hoop
In juli 1945 werden we per trein overgebracht naar kamp Aek Pamienke, dat in de bossen lag. Hier raakte ik helemaal uitgeput door ondervoeding. Je overleeft het als je een goede manier van ‘vluchten’
hebt. Doordat je in gedachten afstand neemt van de situatie. Ik keek
naar mijn broodmagere openliggende benen en dacht alleen maar:
‘Dit ben ik niet, dit overkomt me niet. Op dit moment moet ik eigenlijk naar school lopen met lakschoentjes aan en met lange krullen op
mijn rug.’ Ik hield altijd de hoop op de mogelijkheid van een ander
leven. Gelukkig wist ik nog hoe mijn wereld er voor de oorlog uit zag
en daar kon ik op terugvallen. Een goed geheugen is het mooiste wat
je kunt hebben, ontdekte ik in gevangenschap. En goede herinnerin206 - September 2013

gen. Daarnaast las ik het boek ‘Ik en mijn speelman’ en wist dat er
ook een kleurrijke wereld bestond met zachte gevoelens, met mensen die beleefd en aardig tegen elkaar zijn. Toen de oorlog voorbij
was in augustus 1945 werd alles anders. Er waren geen appèls meer,
geen corvees en geen vaste dagindeling, maar er was nog steeds
geen eten. We hoorden dat er een Amerikaanse wonderpil was uitgevonden. Ik kreeg wel pillen, maar dat bleken wormtabletten te zijn.
Een paar dagen later zat ik boven de smerige latrine en toen bleken
er griezelig lange wormen uit mij te komen.
Wat ontbrak
Al gauw liepen de eerste teruggekeerde Hollandse mannen in en uit
het kamp en dit zorgde voor heftige emoties, helemaal als ze slecht
nieuws brachten. Mijn moeder zei dat we niet al te blij mochten zijn
als we mijn vader zouden zien, omdat er ook kinderen waren van wie
de vader dood was. Op een dag zag ik mijn moeder arm in arm met
een donkere magere man lopen. Ik zei tegen mijn broers: “Dat moet
vader wel zijn, want met een vreemde loopt ze niet zo gearmd!”
Toen ik mijn vader terugzag nam ik afscheid van de man die ik gemist
had, want dat was in mijn herinnering toch een ander. Hij gaf me
met betraande wangen een kus en zijn baardstoppels prikten in mijn
gezicht. Een paar dagen later vertelde hij dat hij veel aan me had
gedacht. Ik vroeg of hij een boek voor me had. Zijn lievelingsboek
was ‘De geheime tuin’ en dat zou ik zo snel mogelijk krijgen. Op
mijn negende verjaardag gaf hij me twee papiertjes: “Goed voor een
boekenkast” en “Goed voor een boek”. Later in Holland kreeg ik
deze cadeaus daadwerkelijk. Hij nam me mee naar de kapper in het
mannenkamp. De mannen zeiden: “Is dat haar nou!?” en ik voelde
me opeens heel belangrijk. De kapper had een ronde spiegel waarin
ik mijn magere gezicht voor het eerst weer zag. “Daar kijk je van op
hè?”, zei mijn vader. “Ze heeft een kuiltje in haar wang”, hoorde ik
een man zeggen. Al die aandacht en grapjes had ik gemist in het
vrouwenkamp, waar we allemaal onze eigen identiteit zo volkomen
verloren hadden.
Mischa de Vreede - 207

Het was maar een jappenkamp
In 1946 woonden we even in Egmond aan Zee waar ik naar de vijfde
klas van de lagere school ging. Mijn klasgenootje vertelde tijdens het
spelen aan haar moeder dat ik in een kamp had gezeten. Ik wist dat
haar moeder hiervan zou schrikken en dus verontschuldigde ik me
meteen: “Het was maar een jappenkamp hoor!” Alle aandacht ging
altijd naar de kampen in Europa en in Holland wist men nauwelijks
iets van de kampen in Nederlands-Indië. Mijn blaas en nierbekken
bleven nog lang zwakke punten, dus moest ik met mijn moeder naar
een hoogleraar kindergeneeskunde in Groningen. Dit was de eerste
volwassene die mij vroeg: “Wat is nu het ergste dat je hebt meegemaakt?” Met toegeknepen keel vertelde ik hem mijn grootste angst:
“Het idee dat wij als kinderen ook nog zouden worden gescheiden
van mijn jongste broer Matthijs in kamp Poeloe Brayan. Mijn vader
weg, mijn moeder weg en dan ook nog mijn broertje...” Hij luisterde
echt en knikte begrijpend. Op de gang had mijn moeder ons gesprek
gehoord en op de terugweg berispte zij mij; “Je had niet zoveel
mogen kletsen over het kamp!”
Ik had het grote geluk dat ik kon schrijven, want thuis kon ik er niet
over praten. Als het over het kamp ging, dan liep mijn vader de kamer
uit. Zodra ik een eerste druk van mijn boeken voor mijn moeder had,
dan ging ze met haar armen over elkaar zitten en zei: “Doe dat maar
in mijn tas”. Ze las alles denk ik wel, maar we spraken er nooit over.
Rond de mei-herdenking boek ik altijd een vakantie. Het gaat dan
toch nooit over mijn oorlog. Als schrijver ben ik de laatste jaren wel
bij Indië-herdenkingen rond 15 augustus betrokken. Een mevrouw
stapte na zo’n herdenking op me af: “Oh, u hebt op Noord-Sumatra
gevangen gezeten, daar was het toch niet zo erg!” Zo’n opmerking
- uiteraard uit onwetendheid - komt toch hard aan. Na de oorlog zeiden volwassenen soms tegen me: “Ja maar, jij was nog klein.”, net
of je oorlogservaringen dan minder erg zijn. Maar angst, pijn, gemis,
honger, dood en verdriet zijn even voelbaar en schrijnend voor een
kind als voor een volwassene.
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Mischa de Vreede.

Edgar Vos met zijn moeder.

210 - Juni 2005

Voor mij is de oorlog
voorbij, ik heb de bladzijde omgeslagen.
Couturier Edgar Vos vertelt over zijn ervaringen
als kind in een jappenkamp.
Edgar Vos (74) is één van Nederlands beroemdste ontwerpers
van haute couture. In Nederland heeft hij zestien goed lopende
Edgar Vos Boutiques, waaronder de bekende winkel in de P.C.
Hooftstraat in Amsterdam. In de herfst van 2000 gaf hij zijn allerlaatste hautecouture show in het Hilton Hotel in Amsterdam, maar
hij is nog steeds betrokken bij de ontwerpen voor zijn winkels.
Edgar Vos heeft veel bereikt in het leven. Hij kent echter ook het
andere uiterste: als kind zat hij in een jappenkamp.
Prinses
“Op 5 juli 1931 ben ik geboren in Makassar in Nederlands-Indië.
Later verhuisden we naar Soerabaja. Mijn vader was kapitein op een
pakketboot van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) en
voer altijd in de Indische Archipel. We hadden zeven man personeel
waaronder een lieve baboe, Dari, die mij en mijn drie jaar oudere
broertje Henkie heeft opgevoed. Als mijn broertje of ik verdriet hadden, renden we naar baboe Dari en niet naar mijn moeder, want die
mocht ik niet eens een kus geven vanwege haar make-up. Mijn vader
was altijd op zee en mijn moeder ging iedere avond uit. Zij had een
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collectie van 37 schitterende avondjurken, omdat zij dagelijks op
pad ging naar sociale evenementen. Alleen om drie uur ‘s middags
zag ik haar en om vijf uur ging ze in haar ruisende avondjurk naar
het volgende evenement. Ik vond het heerlijk om haar te helpen met
optutten en om haar als een prinses te bewonderen.”
Schele Japanners
“Na de slag in de Javazee op 27 februari 1942, werd Indië door de
Japanners bezet. Toen de bezetting begon was ik negen jaar. Mijn
vader had ons verteld: ‘Je hoeft niet bang te zijn dat de Japanners
ons aanvallen, want ze zijn zo scheel dat ze beslist niet kunnen vliegen.’ Totdat we voor onze schuilkelder stonden en er vanuit de lucht
op tien centimeter achter ons kogels in de muur werden geschoten.
Later zijn we naar ons huis in de bergen gegaan omdat mijn moeder
het te gevaarlijk vond worden in Soerabaja. Toevallig vonden de
Japanners het gebied waar ons tweede huis lag geschikt voor een
opvangkamp en zo lag ons huis ineens midden in een kamp. Al gauw
stroomde ons huis vol met Europeanen.”
Mijn hond werd voor mijn ogen vermoord
“Mijn broer hield van knutselen. Van twee fietswielen maakte hij een
grote kar. Met deze kar ging ik naar de markt. Ik vond het prachtig
om af te dingen en mijn groenten en fruit daarna met winst te verkopen aan de buren. Na zeven maanden rust werden de Japanners
strenger, zo pakten zij mijn hond op straat van me af en vermoorden
hem voor mijn ogen. Ze wilden ons op transport zetten, daarom
moesten ze van onze huisdieren af. In januari 1943 werden wij met de
trein getransporteerd naar Midden-Java. Dat jaar mocht ik bij mijn
moeder blijven, maar toen ik 10 jaar werd kwam ik in het jongenskamp Bangkong terecht waar mijn broertje al zat. Het kamp was in
een oud klooster met internaat gevestigd. We sliepen op een brits
van 60 cm in een barak. Je werd kaalgeschoren, je kreeg slechts een
short aan en mocht geen schoenen dragen. In dat jongenskamp
wilde ik alleen maar naar mijn moeder.”
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Oleander
“De Japanners wilden ons tot slaven maken en daarom moesten we
zware arbeid verrichten. Ik werkte de hele dag op een patjolveld.
Een patjol is een schop met het blad loodrecht op de lange houten
steel waarmee je de grond omspit. We moesten visvijvers graven.
In deze vochtige omgeving waren overal malariamuggen waardoor ik 66 keer malaria heb gehad. Eén keer per dag kregen we
sojapap. Op het patjolveld vingen we kikkers en slangen. Je veegde
de dode beesten over het zout op de huid van je rug, waarna je ze
in een vuurtje bakte. Als je honger hebt, eet je alles. Achter de heuvel van het patjolveld was het vrouwenkamp. Mijn moeder werkte
op de aangrenzende sawa’s, maar we mochten geen contact met
elkaar hebben. Mijn broer was weer eens aan het knutselen en had
een radiostoorzender in een bezem gemaakt. We zijn verraden en
samen 48 uur zonder eten of drinken in een hangkast opgesloten.
Daarna werden we uren met onze armen achter onze rug opgehangen aan een bamboestok boven de grond in de brandende zon.
Vervolgens werd er een emmer water voor onze mond geplaatst en
werden we volgegoten. Als we een plas zouden doen, dan werden
we doodgeschoten. Opeens hoorde ik Henkie heel hard gillen, zijn
blaas was geknapt. Henkie werd naar de ziekenboeg gebracht en
de verpleegsters zeiden dat het ernstig met hem was gesteld. De
hele nacht moest ik zijn hand vasthouden. Hij zei tegen mij: ‘Je
moet goed op mammie passen, we hebben daar nog drie rijksdaalders.’ Met zijn hand in de mijne is hij gestorven. Henkie’s lichaam
is in een grote rieten mand op een kar gezet en weggereden. Ik
mocht niet mee. Van een grote oleanderstruik pakte ik een tak, die
ik nog in zijn hand kon drukken. In het vrouwenkamp wisten ze dat
er iets was gebeurd met Henkie. Mijn moeder mocht voor deze ene
keer naar de patjolheuvel komen en ik vertelde haar dat Henkie
was overleden. Ze droeg oorbellen, zelfs in het kamp bleef ze een
dame. Ik zei dat hij was overleden aan een hartaanval. Ik heb haar
nooit de ware toedracht verteld, want die vond ik te erg. Mijn moeder liep met tranen over haar wangen terug van de patjolheuvel.
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Een Jap vroeg haar: ‘Waarom huil je?’ ‘Omdat ik heb gehoord dat mijn
zoon is overleden!’, antwoordde ze. ‘Van wie heb je dat gehoord?’,
vroeg hij. Ze antwoordde niet, omdat het streng verboden was om
je kind te spreken. Als straf werd ze met een stok bewusteloos geslagen.”
Ontsnapt
“Drie maanden later was het zogenaamd vrede. Na de capitulatie
van Japan op 15 augustus 1945 was er in Indië nog helemaal geen
sprake van ‘vrede’. De kampleiding kwam in handen van de Indische
handlangers van de Japanners. Ik zocht mijn moeder op in het vrouwenkamp. Ze lag in een hoek van de barak. Ik ging bij haar liggen
en wilde nooit meer bij haar weg. Mijn moeder wilde naar ons huis
in Soerabaja zodat mijn vader ons zou kunnen vinden. Echter in
Soerabaja kregen we een ander huis toegewezen. Toen de Merdekaopstand begon, kreeg ik van schrik een acute verlammingsaanval. Ik
werd opgenomen in een ziekenhuis van het Leger des Heils en kreeg
vitamine-injecties. Terwijl ik daar lag werden alle mannen en jongens
door de Javanen opgepakt en moesten spitsroeden lopen. Mijn
beste vriendje is doodgeslagen.
Toen ik uit het ziekenhuis kwam, werd het zo gevaarlijk dat de Gurkha’s
ons kwamen beschermen. De Javanen waren nog erger dan de Jap.
Voor ons was de bevrijding geen bevrijding, we leefden nog steeds
in angst. Omdat het ook te gevaarlijk werd in Soerabaja werden
mijn moeder en ik met andere Europeanen in een konvooi met acht
vrachtwagens door de Gurkha’s naar Jakarta vervoerd. In drie vrachtwagens zijn handgranaten naar binnen gegooid en alle inzittenden
waren dood. We zijn op het nippertje aan de dood ontsnapt.”
Een reep chocolade
“We reden naar de haven van Jakarta. Daar vroeg ik aan iedere marinier: ‘Bent u mijn vader?’ Na een paar weken antwoordde iemand:
‘Je vader ligt hier met zijn boot in de haven.’ Ik liep naar de boot
toe, en ging alvast zijn kajuit binnen, waar een koffer stond die ik uit
nieuwsgierigheid opende. Bovenop lag een reep chocola. Gewend
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aan de oorlog, stopte ik alles wat eetbaar was direct in mijn mond.
Plotseling kwam mijn vader de kajuit binnen, zag mij met die reep in
mijn mond en gaf mij een enorme klap in mijn gezicht. Hierdoor is
het nooit meer goed gekomen tussen ons. Al die jaren in het kamp
had ik zo naar ons weerzien verlangd en daarom was zijn reactie voor
mij onbegrijpelijk. Achteraf bleken er foto’s van zijn nieuwe Australische vriendin in de koffer te zitten en hij dacht dat ik had rondgeneusd in zijn foto’s.”

Iedere dag feest
“Na de oorlog was het een heel gevecht voor mij om in de Nederlandse maatschappij mee te draaien. Ik was zeventien jaar toen ik
met mijn moeder naar Nederland kwam. Mijn ouders deden nog één
poging om samen te wonen, maar mijn vader ging er uiteindelijk
toch vandoor met zijn nieuwe liefde. Jarenlang had ik geen school
gevolgd, maar wel veel levenservaring opgedaan. Na de verkorte
avond-HBS werd ik toegelaten tot de Rietveldacademie voor de
opleiding tot binnenhuisarchitect, maar ik wilde graag mode doen,
dus dat deed ik ernaast. Mijn vader vond mode maar niets. Tegen zijn
zin studeerde ik af in mode, maar wel cum laude.
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Ik ben met niets begonnen. Ik ging naar Parijs waar ik me aanmeldde
bij Christiaan Dior, om daar tegen betaling van 70 gulden per week
stage te mogen lopen. Terug in Nederland zette ik in 1971 mijn
eerste Edgar Vos Boutique op, die al snel uitbreidde tot 16 modezaken. De mode was iedere dag voor mij een feest: Ik had zes klanten
per dag, ontmoette iedere dag nieuwe mensen en maakte grote
coutureshows.”
Opboksen tegen een dode
“Mijn moeder is 95 jaar geworden en tot haar dood is ze nooit over
het verdriet van Henkie’s dood heen gekomen. Alles aan hem was
prachtig. Mijn hele leven heb ik mijn moeder iedere maandag gezien,
en als ik ergens heen moest, dan nam ik haar mee. Nooit gaf ze mij
een compliment, Henkie had alles altijd beter gedaan. Een groot
deel van mijn leven heb ik moeten opboksen tegen mijn dode broertje. Een heel dubbel gevoel, want ik zag hem als mijn beste vriendje
en tegelijkertijd als mijn grootste concurrent. Maar je kunt niet met
een dode concurreren, dus heb ik me er op een gegeven moment
maar bij neergelegd.”
Herdenken
“Herdenken? Daar doe ik niet aan mee. Ik heb meer in mijn leven
meegemaakt dan alleen dat kamp. Ik denk er nooit meer over na.
Over een maand ga ik weer met gehandicapte kinderen varen op
het IJsselmeer, dát vind ik belangrijk. Ik heb het dagboek van mijn
broer nog. Hij had een oud schriftje waarin hij iedere dag schreef wat
er gebeurd was. Een paar jaar geleden ben ik met mijn vriend naar
Indonesië gereisd om hem alles te laten zien. Ik ging terug naar de
plek van het voormalige jongenskamp Bangkong. Wonderlijk genoeg
stond de oleanderstruik er nog, waarvan ik een tak voor Henkie’s
begrafenis had geplukt. Bij het zien van die oleander kreeg ik tranen
in mijn ogen. Ik heb in mijn huis niet eens een foto van mijn broertje
staan, die heb ik in een lade liggen. Ik heb er ook geen behoefte aan.
Voor mij is de oorlog voorbij, ik heb de bladzijde omgeslagen.”
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Ronald Scholte in Paramaribo 1960.

Deze hel gunde je zelfs
je ergste vijanden niet!
Ronald Scholte overleefde als krijgsgevangene
de atoombom op Nagasaki.
Op 9 augustus 1945 bevond Ronald Scholte zich binnen een straal
van 1.600 meter van de atoombomexplosie in Nagasaki. Hij was
als Nederlandse krijgsgevangene in het Japanse kamp Fukuoka 14
tewerkgesteld. Op het moment dat de bom viel was hij bezig met
het graven van een diepe schuilkelder in een heuvel naast de stad
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Nagasaki. Een gigantische lichtflits verblindde hem en door de
enorme luchtdruk werd hij zeven meter de schuilkelder in geslingerd. Dit bleek zijn redding. Atoombomoverlevende Ronald Scholte
vertelt over deze humanitaire ramp.
Hoe kwam u in Nagasaki terecht?
‘Alle technici werden geselecteerd in het Japanse kamp in Soerabaja
en als krijgsgevangenen per schip naar Singapore overgebracht.
Als scheepsmachinist in opleiding werd ik geselecteerd voor de Japanse industrie. Op 3 april 1943 vertrok ik met 700 technici op de
‘Hawaï Maru’ vanuit Singapore naar Japan. Na een uitputtende zeereis van drie weken, waarbij medegevangenen stierven aan dysenterie, arriveerden we in Japan. Met de trein werden we afgevoerd
naar de haven van Nagasaki. We moesten naar ons kamp Fukuoka
14 lopen, ongeveer 4 kilometer verderop. We moesten ons kaal
scheren en een Japans legeruniform aan met een rode band om
onze pet met ons nummer erop. Ik was nummer 254. We waren zeer
verbaasd over het Japanse sushimaal dat voor ons op tafel stond. De
kampcommandant hoopte dat we binnenkort met onze geliefden
herenigd werden. Deze grandioze ontvangst bleek een misverstand.
De man werd de volgende dag meteen afgevoerd en we kregen er
een strenge commandant voor in de plaats. Voortaan alleen maar
waterige rijstepap en veel stokslagen.’
Waar werd u tewerkgesteld?
‘Bij de Mitsubishi-scheepswerf in Nagasaki. De Japanse bewakers
van Fukuoka 14 schreeuwden je nummer en sloegen ons met stokken omdat we harder moesten werken of vlugger lopen. Iedere dag
moesten we vier kilometer heen en terug lopen naar de scheepswerf.
Als ‘klinker’ moest ik ijzeren klinknagels in de scheepswanden slaan.
In weer en wind werkten we in klinkerploegen van vier man: de klinker, de tegenhouder, de nageljongen en de man aan het vuur, de
nagelverhitter. De klinker was het hoofd van de ploeg, wat inhield dat
hij klappen kreeg als er iets niet in orde was. Eens kreeg ik klappen
omdat één van mijn mannen te lang op het toilet zat.
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In het eerste jaar ging al 15% van de 300 krijgsgevangenen dood
aan longontsteking van de kou en aan ondervoeding. We leefden
op waterige rijstepap. Grote Hollanders hadden het meeste last van
ondervoeding en stierven het eerst. Kleine Indo’s, zoals ik, hadden
minder voedsel nodig. Iedereen kreeg straffen en stokslagen, maar
het was hier niet zo wreed als in het 10e Bat in Batavia bij de maanzieke Japanse kampcommandant Sonei. Die liet ons ook ’s nachts
aantreden. Met een nijptang trok Sonei nog een paar haartjes van
mijn vrijwel kale hoofd. Vervolgens sloeg hij mij met zijn nijptang op
mijn hoofd, dat hij nog niet kaal genoeg vond. Het bloed stroomde
over mijn hoofd en ik dacht toen alleen maar: ‘Mij krijgen ze niet
klein!’ Zo erg ben ik daarna niet meer geslagen.
Niet alle Japanners waren rotzakken. Op een koude winterdag kwam
er een oude vrouw op de werkplaats naar me toe die me de handschoenen van haar in China gesneuvelde zoon gaf. “Jij kunt ze vast
goed gebruiken nu!”’
Wat gaf u hoop tijdens uw gevangenschap?
‘Iedere Amerikaanse bommenwerper gaf ons hoop op bevrijding.
Wel waren we bang dat de Japanners dan wraak op de krijgsgevangenen zouden nemen. Daarom maakten we vluchtplannen en
smokkelden wat kleding naar de schuilkelder in de heuvels. Op
1 augustus 1945 zag het boven Nagasaki zwart van de Amerikaanse
bommenwerpers. Ze dropten één bom boven ons kamp en er viel
één dode. De bom viel precies op de andere zijde van onze schuilkelder, waardoor mijn medegevangene werd verpletterd. Door de
inslag kwam het gedeelte waarin ik me bevond boven de grond.’
Hoe kon u de atoombom overleven?
‘Omdat de schuilkelder vernietigd was, verzocht onze Hollandse
reserveluitenant de Japanse kampleiding of we in de heuvels een
nieuwe schuilkelder mochten bouwen. Dit werd toegestaan, want
vrijwel iedere dag ging het luchtalarm af. De Japanse genie boorde
gaten in de heuvels en wij moesten een schuilkelder graven in de
vorm van een hoefijzer. Op 9 augustus 1945 hoorde ik een vliegtuig
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naderen. Een Japanse bewaker zei dat hij maar één vliegtuig zag
aankomen. Ik stond aan de ingang van de schuilkelder met mijn
rug naar de stad en hoorde iemand schreeuwen: “Een parachute,
een parachute!” Om 11.02 uur ontplofte de atoombom. Ik zag één
gigantische lichtflits. Mijn oren zaten dicht van de overweldigende
knal en door de luchtdruk van de bom werd ik zeven meter de tunnel
in geslingerd. Minutenlang was het doodstil en aardedonker. Achter
in de schuilkelder zag ik geen hand voor ogen. Op weg naar buiten ontmoette ik één medegevangene die riep: “Mijn gezicht, mijn
gezicht!” Over zijn gehele gezicht had hij enorme blaren, waar het
vocht uitliep. Vreemd genoeg had ik geen schrammetje. De schuilkelder was mijn redding geweest.’
Wat hebt u gezien vlak na de explosie?
‘Toen ik weer boven de grond kwam en vanaf de heuvel over de stad
keek, bleek alles te zijn weggevaagd. Op die helderblauwe zomerdag veranderde de lucht en het landschap in één keer in een grijs
gebied. Staalconstructies van fabrieken waren platgedrukt, alles was
verpulverd. De mensen die buiten de schuilkelder stonden hadden
ernstige brandwonden.
Wat mij betreft was door die atoombom in één klap ook al mijn haat
tegen de Japanners verdwenen. We waren allemaal slachtoffer van
dezelfde onmenselijke ramp die de stad compleet vernietigd had.
Deze hel gunde je zelfs je ergste vijanden niet. De wonden en blaren
waren het ergst bij degenen die in de zon hadden gestaan op het
moment van de explosie.
Pas dagen later hoorden we van krijgsgevangenen uit Fukuoka 2 dat
zij een gigantische paddestoelwolk hadden gezien. Hun ogen waren
lang verblind door het licht. Ik heb geen paddestoel gezien, want ik
bevond me er recht onder. De bom bleek vanuit dat ene vliegtuig
aan een parachute naar beneden te zijn gegooid en ontplofte in de
lucht.’
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Was u niet bang toen de bom viel?
‘Het gebeurde allemaal in een flits, waardoor je nauwelijks besefte
wat er precies plaatsvond. Net als mijn medegevangenen ben ik gaan
kijken bij het punt waar de bom is gevallen. We hadden geen idee
van radioactieve straling. Het Koreaanse vrouwenwerkkamp recht
onder de explosie was geheel verpulverd. De stad begon te branden
en de vuurzee werd steeds groter. “Zo moet Rome eruitgezien hebben toen het brandde”, zei iemand naast me. De vlammenzee kwam
onze kant opwaaien. Hoewel ik helemaal niet religieus ben, heb ik
toen wel gebeden van angst: ‘Laat de wind alstublieft draaien!’ Op
mijn vlucht uit de vuurzee hoorde ik een Japanse soldaat om hulp
gillen. Japanners gillen niet zo snel van de pijn. Hij gaf aan dat hij
buikpijn had en ik nam hem op mijn schouder. “Laat hem toch liggen”, zeiden mijn medegevangenen, maar ik kon het niet over mijn
hart verkrijgen om hem levend te laten verbranden. Gelukkig draaide
de wind, zodat we net op tijd de heuvels bereikten. Ik droeg hem
een stuk de heuvels in en liet hem achter bij Japanse burgers. De
volgende dag overleed hij echter aan inwendige bloedingen. Een
vriend had mijn rugzak in de schuilkelder gevonden. Verder was er
niets over van mijn weinige bezittingen.’
Hoe kon u in dit niemandsland in leven blijven?
‘Twee medegevangenen hadden een paard en wagen gevonden en
hadden daarmee in een opslagplaats van het Rode Kruis voedsel en
verband voor de gewonden gehaald. Het was uiteraard onvoldoende
voor alle slachtoffers. Twee dagen waren de Japanse bewakers uit
beeld, maar zodra ze uit de heuvels terugkeerden was alles weer bij
het oude. Wij werden gedwongen om in zes dagen de mensen- en
dierenresten in de stad op te ruimen en op grote stapels te verbranden. Onvoorstelbaar macabere situaties trof ik aan. Zo pakte ik een
arm, maar de rest van het lichaam was verkoold.’
Hoe bent u bevrijd?
‘Een bevrijding kun je het nauwelijks noemen. Na een paar dagen
kwam er een Japanse officier met een Samurai-zwaard het nieuwe
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kamp in de heuvels binnen en zei vanaf een podium dat Amerika
en Japan nu vrienden waren geworden. Wij dachten al dat dit
onmogelijk waar kon zijn. Hij kon niet uit zijn strot krijgen dat Japan
onvoorwaardelijk had gecapituleerd. Hij nam zijn soldaten mee en
we waren vrij. Wij hebben ons zelf bewapend. Na een paar maanden
werden we - na de Engelsen en de Australiërs - door de Amerikanen
naar Manilla verscheept. Ik liet een Amerikaanse soldaat zien waar
we gestaan hadden toen de bom viel. “Impossible!”, zei hij, toen hij
het totaal verwoeste Nagasaki aanschouwde. We werden verwend
met het voedsel uit de Rode Kruispakketten. Toen er een echte koe
geslacht werd vonden we de blikjes Amerikaans vlees zelfs lekkerder
smaken. In Manilla toonde het Amerikaanse leger ons films van de
bevrijding van de kampen in Europa. Bij het zien van deze gruwelijke beelden van de bevrijding van de concentratiekampen werden
we allemaal stil. Onze toch bizarre oorlogsgeschiedenis verbleekte
vergeleken bij deze verschrikkingen. Onze strijdmakkers waren aan
uitputting en ondervoeding doodgegaan, maar in Europa werden
mensen bewust massaal gedood. Daarom sprak ik sindsdien niet
meer over mijn oorlogsverleden, het kon altijd nog erger. Aan boord
van het vliegdekschip zei onze Hollandse commandant: “Als jullie
denken dat je binnenkort naar huis gaat, dan hebben jullie het mis.
Het kan nog wel drie jaar duren voordat jullie thuis zijn.” Voor ons
gevoel zaten we dus nog steeds vast vanwege de oorlog.’
Hoe kijkt u terug op de voormalige vijand?
‘Heel dubbel. Mijn broer was bestuurslid van de Stichting Japanse
Ereschulden en werd in 1998 uitgenodigd voor een herdenkingsreis
naar Japan. Hij was ernstig ziek en dus verhinderd. Daarom mocht
ik in zijn plaats gaan met mijn vriendin. Niemand wist dat ik al eens
eerder in Japan was geweest. Maar toen we Nagasaki naderden,
kreeg ik tranen in mijn ogen. Het was zo gek om die verschrikkelijke
hel te hebben meegemaakt en na al die jaren daar gezond en wel
terug te keren. Ik besefte goed wat voor geluksvogel ik was geweest
en hoeveel onschuldige burgers en krijgsgevangenen er wel niet zijn
gesneuveld toen de bom viel. Toen de gids hier lucht van kreeg,
Ronald Scholte - 223

stonden er de volgende dag meteen Japanse tv-ploegen mij op te
wachten bij het monument voor de vrijheid in Nagasaki. In mijn steenkolenengels vertelde ik dat voor mij de atoombom de vrijheid betekende, maar voor veel onschuldige burgers en kinderen een gruwelijke
dood en dat het een misdaad tegen de mensheid was.’
Kon u over deze ramp spreken met anderen vlak na de oorlog?
‘Iedere dag ben ik dankbaar dat ik het nog kan navertellen! Vlak na
de oorlog mochten wij er niet over praten van de Amerikaanse legerleiding. De Amerikanen wilden liever niet dat de wereld zou weten
wat voor verschrikkingen in Hiroshima en Nagasaki hebben plaatsgevonden. Ook verbleven wij een tijd in Okinawa waar een groot aantal Amerikaanse soldaten nog steeds achter prikkeldraad zat. Met
wazige blikken staarden zij alleen maar voor zich uit. Door de gevechten in de Stille Zuidzee waren zij zo getraumatiseerd dat zij nog niet
naar de Verenigde Staten mochten terugkeren.
Met mijn kinderen en kleinkinderen kon ik niet over de oorlog praten,
omdat ik hen niet wilde belasten. Wel heb ik mijn hele verhaal op
www.onzeplek.nl gezet, want de wereld moet toch weten dat dit werkelijk zo is gebeurd. Ik ben een van de laatste levende bewijzen van
de atoombom op Nagasaki. Vandaar dat ik ook geen moeite heb om
Japanse studenten of journalisten te woord te staan die meer willen
weten over deze verschrikkelijke geschiedenis!´
Heeft de stad Nagasaki u erkend als atoombomoverlevende?
‘Ja, zie hier het bewijs: mijn medische paspoort uit Nagasaki. In
januari 2009 kende de heer Kenji Sonobe, eerste secretaris van
de Japanse ambassade, namens de stad Nagasaki mij als eerste
Europese atoombomoverlevende een medisch paspoort toe. Alleen
de buitenlandse krijgsgevangenen die zich binnen een straal van
2.000 meter van de explosie bevonden krijgen een medische vergoeding van de stad Nagasaki. Geen idee of ik er echt gebruik van ga
maken, want ik ben prima verzekerd in Nederland, maar het is toch
eindelijk een gebaar vanuit Japan.’
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Ronald Scholte, juli 2009.

Ben Bot.
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Geluk moet je pakken
als het voorbijkomt!
Oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot,
werd ‘streetwise’ in Tjideng.
Oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot (71), werkt fulltime
voor het lobbykantoor ‘Meines en Partners’ aan het Lange Voorhout te Den Haag. Achter de schermen wordt daar veel geregeld
voor de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven. Als ‘kind van
Indië’ met een open mind voor Azië én Amerika heeft hij veel kunnen bereiken als minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten
Balkenende II en III (2003-2007). Zijn naam opent nu deuren in het
binnen- en buitenland voor het Haagse lobbykantoor.
Weinig mensen weten dat zijn leven een ongewoon zware start
kende. Op vijfjarige leeftijd werd hij in Batavia met zijn moeder en
zusjes door de Japanse bezetter afgevoerd naar het interneringskamp Tjideng. Hij overleefde ternauwernood de drieënhalf jaar gevangenschap die toen volgde.
Waaraan merkte u dat het oorlog was?
‘Op de dag dat de Japanners Java binnen vielen, 1 maart 1942, legde
mijn vader ons heel serieus uit dat hij al zijn witte bestuursambtenarenuniformen en paperassen moest verbranden voor onze veiligheid. We woonden in Batavia omdat mijn vader bestuursambtenaar
was bij de Oost-Aziatische Dienst, een inlichtingendienst. Omdat hij bij
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zijn opleiding Indologie in Nederland ook Japans had gestudeerd,
werd hij na het uitbreken van de oorlog in Europa al snel gerekruteerd voor een speciale eenheid die de Japanse berichtgeving
moest onderscheppen. Hij opereerde vanuit het gouverneurspaleis en
droeg mooie witte uniformen met een ‘W’ van Wilhelmina erop. Hij
verbrandde zijn uniformen en papieren zo snel mogelijk op de
binnenplaats achter ons huis. Toch werd hij daarna gevangen genomen en is met de latere cabaretier Wim Kan als krijgsgevangene
tewerkgesteld aan de Birma-spoorweg. Wij vreesden hem nooit meer
te zullen zien.’
Wat gebeurde er met u?
‘Mijn grootvader, mijn moeder, mijn twee babyzusjes en ik werden
ook gevangen genomen en naar het interneringskamp Tjideng afgevoerd. Mijn grootvader werd naar het mannenkamp gebracht en wij
werden met ons vieren op een klein kamertje in het vrouwenkamp
gezet. De kleine ruimte had gaten in de muur met gordijntjes ervoor
die als deur en raam dienden. Mijn moeder had een bed en wij sliepen op hutkoffers. In de tropen is het te gevaarlijk om op de grond
te slapen vanwege het ongedierte. Mijn moeder had nog wat boeken
meegenomen en wat klein speelgoed.
In het begin was het kamp nog zo groot dat we in de rivier Tjideng
konden spelen. We mochten toen nog zelf wat groenten verbouwen.
Zo verzorgde ik een tomatenplantje naast ons huisje dat het goed
deed. Maar toen de tomaten bijna rijp waren, werden ze gestolen. De
vermeende dader probeerde ik een hak te zetten door zijn groene
tomaten op te eten. Ik kreeg daar verschrikkelijke buikpijn van en
moest dit aan mijn moeder opbiechten. Zij zei toen: “Boontje komt
om zijn loontje, zie je wel dat je nooit iets mag stelen!” Kort daarop
werd ons verboden groenten te verbouwen en het kamp werd qua
omvang steeds kleiner gemaakt. Ook onze porties voedsel werden
kleiner, of we kregen voor straf een aantal dagen geen voedsel en zo
hadden we voortdurend honger. Er werd veel geknokt. Je zorgde dat
je niet door de straten liep waar de rotjongens woonden. Iedereen
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paste goed op zijn eigen spullen en etenswaren. Daardoor was er
maar weinig mogelijkheid van anderen te stelen. Als er honger is, dan
is het ieder voor zich.’
Wat was het meest angstige moment voor u in Tjideng?
‘Dat mijn moeder door Japanse bewakers van ons werd weggehaald omdat ze naar het kampziekenhuis moest. Mijn moeder kreeg
een ernstige longontsteking met een dubbele pleuritis. Wij werden
naar het kampweeshuis gebracht. Hier werden jongens en meisjes
gescheiden en dus wij ook. Als vijfjarige jongen heb je natuurlijk geen
besef van tijd. Ik vond het vreselijk lang duren zonder mijn moeder en
voelde me heel erg eenzaam. Ik vreesde dat ze misschien helemaal
niet meer zou terugkomen. Er werd ons niets verteld en we kregen
haar nooit te zien in die maanden dat ze in het ziekenhuisje herstelde.
Gelukkig werden we daarna met haar herenigd.´
Er werd veel honger geleden in Tjideng, hoe is het u
wat dat betreft vergaan?
´Mijn moeder stond erop dat we sambal aten, omdat dit goed voor
ons was. Verder aten we sagopap, brood en rijstmeel. Onder Sonei
kwam er nauwelijks nog groente het kamp binnen. Bij deze kampcommandant volgde op ongehoorzaamheid of het vermoeden daarvan, bijvoorbeeld bij één verkeerde beweging, direct slaag. Voor een
keer niet groeten kreeg het hele kamp drie dagen geen eten. Bij volle
maan werd hij sadistischer. Daarom werd Sonei ook wel maanziek
genoemd. Als je in een kamp zit, denk je maar één ding: hoe krijg
ik zo snel mogelijk weer voedsel binnen? Van pure honger vulde ik
mijn maag zelfs met aarde om maar iets binnen te krijgen. Als je écht
honger hebt, eet je álles.´
Waren er ook bijzondere momenten tijdens uw gevangenschap?
´Ja, een oudere jongen moest op zijn twaalfde naar het mannenkamp
en liet me zijn geheime hut na: “Dat is voortaan allemaal voor jou!” In
die hut lagen nog een paar kinderboeken, waaronder mijn favoriete
kinderboek dat ik nog steeds in mijn bezit heb: ‘De scheepsjonBen Bot - 229

gens van Bontekoe’ met een blauwe harde kaft en gedrukt op mooi
gezeefd papier. Mijn moeder heeft me dit verhaal minstens vijf maal
voorgelezen en ik kon er zo lekker bij wegdromen. Uiteraard wilde
ik vanaf dat moment ook graag scheepskapitein worden, avonturen
beleven en verre reizen maken. In zekere zin was mijn moeders aanwezigheid altijd een geruststelling voor ons, hoe naar de situatie ook
was. We hadden in het kamp geen papier en er mocht geen onderwijs gegeven worden. Mijn moeder probeerde mij soms stiekem in
het zand te leren schrijven en rekenen.´
Bent u nog ziek geweest?
´Twee keer was ik ernstig ziek van dysenterie. In Tjideng was minimaal
twee maal per dag een verplicht appèl voor alle vrouwen en kinderen. We werden in rijen opgesteld. In de volle zon moesten we soms
uren blijven staan en als je ziek was, kon je dit bijna niet volhouden.
Mijn moeder probeerde me toch altijd bij het appèl te krijgen, want
we moesten geteld worden. De Japanse bewakers controleerden
ook in de huizen of iedereen wel bij het appèl was. Als je in huis werd
gevonden, ging je meteen naar de strafbarak en daar kreeg je stokslagen. Hoewel ik bijna te ziek was om te staan, ging ik van angst toch
naar het appèl omdat ik niet nog eens van mijn moeder gescheiden
wilde worden.´
Hoe hebt u de bevrijding ervaren?
‘Mijn moeder riep ons een keer ´s avonds bij zich en zei: ”Ik moet jullie
wat vertellen, de Amerikanen hebben een atoombom op Hirosjima
gegooid en deze heeft heel veel Japanners gedood!” In het hele
kamp was een diep geluksgevoel merkbaar. Ik dacht alleen nog:
‘Wat jammer dat de Amerikanen niet meteen heel Japan hebben
gebombardeerd, dan zouden we tenminste van al die schoften af
zijn!’ Wij hadden in die drieënhalfjaar krijgsgevangenschap tenslotte
maar één soort Japanners leren kennen. Ik voel nog steeds een grote
dankbaarheid jegens Amerika voor hun strijd waarbij vele duizenden
Amerikaanse soldaten hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Er kwam een Japanse sergeant op een kist staan die zei dat de oorlog
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was afgelopen, maar dat we voor onze eigen veiligheid maar beter in
het kamp konden blijven vanwege de Indonesische vrijheidsstrijders.
Het feit dat de Japanse bewaking voor onze veiligheid zou zorgen,
vonden wij maar erg twijfelachtig. De Britse bevrijders hadden een
legerkamp naast Tjideng opgezet en ik vond het heerlijk om bij deze
stoere helden in de buurt te zijn. Deze Sikhs zagen er indrukwekkend
uit met hun grote tulbanden. Ze maakten voor mij ook zo’n pakje met
een tulband. Cornedbeef en eieren kregen we van hen en dát is voor
mij nog steeds het gevoel van de bevrijding! In geen tijden hadden
we zo heerlijk gegeten.
De Britse soldaten vroegen mij op een dag mee naar de haven in
Tandjong Priok omdat daar een groot Amerikaans vrachtschip was
aangekomen voor de bevoorrading van de troepen. Zonder dit aan
mijn moeder te vragen sprong ik meteen bij hen in de vrachtwagen
en reed mee naar de haven. Mijn jongensdroom werd hierdoor
bevestigd, ik wist het zeker, ik wilde kapitein worden op een groot
oorlogsschip. Mijn moeder vroeg zich doodsbenauwd af waar ik
bleef, terwijl ik op mijn gemak een rondleiding op het schip kreeg en
de tijd vergat.’
Hoe was het weerzien met uw vader?
‘Erg onverwacht en merkwaardig voor mij omdat ik hem helemaal
niet herkende. Op een dag zei de Engelse commandant tegen me:
“Die man in die jeep daar zegt dat hij jouw vader is. Hij wil weten
waar je moeder is, klim maar in de jeep.” Na al die jaren herkende
ik mijn vader niet in deze vreemde broodmagere man. Ik vroeg zelfs
aan de Engelse commandant of het wel veilig was om met hem mee
te gaan. Uiteraard herkende mijn moeder mijn vader meteen. Wij
waren dolgelukkig dat ons hele gezin de oorlog had overleefd. Mijn
vader was kapitein en had een eigen jeep met een bestuurder, dat
was voor mij ook statusverhogend. Ik was erg trots op hem.’
Wanneer bent u naar Nederland geëmigreerd?
‘Pas in maart 1946 vertrokken we met de `Oranje´ uit de haven van
Batavia. De Nederlandse regering probeerde de Indische immigranBen Bot - 231

ten zoveel mogelijk te laten emigreren naar Australië. Men was ons
liever kwijt dan rijk. Mijn vader wilde per se bij mijn grootouders in
Apeldoorn blijven en wilde onder geen beding naar Australië. Die
reis op dat grote schip was voor mij één groot avontuur. In Suez
kwamen er slangenbezweerders aan boord en duikers doken muntjes
op. In Egypte maakten we een tussenstop in Attaca en kregen tweedehands winterkleding uitgereikt voor het Hollandse winterweer. Ik
kreeg een plusfour gemaakt van een paardendeken en een blauwe
winterjas die vaak versteld was. Iedereen kreeg ook zes blauwwit
geblokte zakdoeken. Later toen ik in Leiden rechten studeerde was
die zakdoek een leuk herkenningsteken als medestudenten hem uit
hun zak haalden: “Ook in Indië geweest?”
De overgang naar Nederland vroeg veel van ons aanpassingsvermogen. In Nederlands-Indië liep ik bijvoorbeeld altijd op blote voeten.
Mijn voeten waren te breed en pasten niet in die ongemakkelijke
Hollandse schoenen. Ook had ik bijvoorbeeld nog nooit mijn tanden
gepoetst. En wij wasten ons door te mandiën. We pasten ons allemaal vrij snel aan en trokken in bij de ouders van mijn vader die in
een groot vrijstaand huis in Apeldoorn woonden. De buitengewone
luxe in dat grote huis was een schril contrast met het piepkleine huisje
in Tjideng. Voor het eerst van mijn leven sliep ik in een echt bed. Ik
was acht jaar en had meer meegemaakt dan andere kinderen van mijn
leeftijd. Ik was zogezegd al ‘streetwise’, maar ik kon nog niet lezen en
schrijven. Mijn grootvader was hoofdonderwijzer en hij heeft me toen
flink bijgeschoold. Dankzij hem heb ik hard leren werken.’
Hebt u met uw ouders over het kamp kunnen praten?
‘Aanvankelijk zei mijn vader geen woord over de oorlog, maar na
enige tijd vertelde hij als we op zondag uit de kerk kwamen op ons
aandringen over zijn oorlogsgeschiedenis. Hij was ook vaak drie
maanden weg vanwege zijn werk in Indonesië als plaatsvervangend
secretaris-generaal van de Nederlands-Indonesische Unie. Hij zei
vaak: “Je mag God op je blote knieën danken dat niemand van ons
van de honger is gestorven!” Hij vroeg ons ook over wat wij hadden
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meegemaakt in Tjideng en die gesprekken met elkaar waren heel
goed voor de verwerking van onze kampervaringen. Hij had moeten
doorwerken toen de geallieerden de spoorlijn talloze keren bombardeerden. Buitenshuis sprak je er eigenlijk niet over, want dat
werd je niet in dank afgenomen. Hollandse kinderen en volwassenen
zeiden tegen ons: “Jullie hebben in Indië toch lekker zon gehad!”
Die mensen hadden geen idee van de oorlog in Nederlands-Indië.
Mijn grootvader van moeders zijde is een paar maanden voor de
bevrijding in Ambarawa overleden. Hij ligt daar begraven. Hij had
de oorlog in Nederland waarschijnlijk gewoon overleefd. Dat verlies
was heel pijnlijk, maar zo is het leven.’
Had u ooit gedacht minister van Buitenlandse Zaken te worden?
‘Nee, ik kwam als analfabeet naar Nederland. Tijdens mijn opleiding
voor diplomaat stelde ik me voor dat het mooi zou zijn als ik nog eens
ergens op een kleine post ambassadeur zou kunnen worden. Nooit
had ik toen durven dromen dat ik minister van Buitenlandse Zaken
zou worden, maar geluk is als een klein vogeltje dat je moet pakken
als het voorbijkomt vliegen!’
Hoe kijkt u terug op uw spijtbetuiging voor de politionele acties en
de erkenning van de onafhankelijkheidsdag voor Indonesië als minister van Buitenlandse Zaken in 2005?
‘Deze spijtbetuiging van de Nederlandse regering kostte een jarenlange voorbereiding in het kabinet en in de regeringen van beide zijden. In mijn vele contacten met de Indonesische parlementsleden en
hoge ambtenaren voelde ik altijd dat deze kwestie wrikte. Omdat ik
mijn moederland nog steeds een warm hart toedraag, vond ik dat erg
jammer. Ik vond dat we hier over onze schaduw heen moesten springen en onze spijt moesten betuigen voor de politionele acties. In dat
kabinet was ik met mijn achtergrond - als kind van Indië - misschien
ook wel de meest geschikte persoon die namens de Nederlandse
regering deze spijtbetuiging kon doen.
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Op 15 augustus 2005 sprak ik eerst in Den Haag bij de Indische
Herdenking een volle zaal toe over deze spijtbetuiging en de erkenning van 17 augustus als de Onafhankelijkheidsdag voor Indonesië.
Toen ik merkte dat de zaal op mijn hand was tijdens mijn toespraak,
durfde ik deze woorden ook wel twee dagen later te zeggen in
Indonesië.
Tijdens deze bijzondere Onafhankelijkheidsdag op 17 augustus 2005
stond ik naast de Indonesische president Yudhoyono in het gouvernementspaleis in Jakarta. Voordat ik mijn toespraak hield, realiseerde ik mij zeer goed: ‘Voor hetzelfde geld hadden wij het kamp
helemaal niet overleefd en had ik hier nu niet gestaan!’ Het was voor
mij heel bijzonder dat ik op de plek stond waar mijn vader destijds
had gewerkt en dat ik daar dit gebaar mocht maken namens de
Nederlandse regering. De cirkel was rond.’
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Hermance en Nick Clegg op de ferry naar Hoek van Holland, 1978.
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Dankzij mijn dappere
moeder heb ik Tjideng
overleefd
Hermance Clegg, moeder van de Britse vice-premier
Nick Clegg, zat als kind in het jappenkamp Tjideng.
De moeder van de Engelse vice-premier Nick Clegg is Nederlandse
en zat tijdens de oorlog met haar moeder en zusjes in het jappenkamp Tjideng. Tijdens de Engelse verkiezingen in mei 2010 stond
haar zoon als nieuwe partijleider van de Liberaal Democraten volop
in de schijnwerpers van de internationale media.
In diverse interviews kwam het jappenkampverleden van zijn moeder ter sprake. Wat vindt de Hollandse Hermance Clegg-van den
Wall Bake van haar plotseling beroemde zoon? En hoe is zij in staat
om over het jappenkamp te spreken met haar kinderen?
Kunt u iets vertellen over uw achtergrond?
‘Mijn moeder studeerde Engels in Amsterdam en ontmoette mijn
vader op een studentenboottocht. Begin 1932 trouwden ze. Mijn
vader ging na de TH in Delft voor de BPM naar Nederlands-Indië
en mijn moeder kwam hem achterna. In de vooroorlogse jaren zijn
mijn ouders erg gelukkig geweest. Zij kregen drie dochters, van
wie ik de middelste ben. Op 23 november 1936 ben ik geboren in
Palembang. Mijn ouders waren niet religieus, ik ben later zelf katholiek geworden. Als kind vond ik het al fijn om te bidden.’
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Hoe oud was u toen de Tweede Wereldoorlog begon?
‘Wij woonden in Soerabaja en ik was denk ik vijf jaar toen het luchtalarm begon. Mijn moeder gaf ons een gummetje voor tussen je
tanden, een pan op je hoofd en watten in je oren. We moesten naar
een schuilkelder, die een enorme modderpoel was geworden door
de vele regenbuien. Na Pearl Harbor werd mijn vader in december
1941 eerste reserveluitenant bij de cavalerie. Wij verhuisden als gezin
naar Batoedjadjar, een garnizoensplaats op West-Java.

Hermance van den Wall Bake (links) met haar moeder en zusjes.

In 1942 werd mijn vader opgeroepen om het land te verdedigen.
Ik miste hem ontzettend. Na de capitulatie zat hij opgesloten in de
Glodokgevangenis van Batavia. Om in zijn buurt te zijn, trokken wij
in bij moeders vriendin Julie Feith. Mijn moeder was een sterke persoonlijkheid en wij voelden ons als kinderen altijd veilig bij haar. Ze
kookte grote pannen eten voor mijn vader en andere mannen in de
gevangenis. Op de fiets bracht ze die naar de gevangenis. Ze schreef
berichten voor mijn vader op de bodem van de pannen onder een
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pleister. Het prachtige huis van de familie Feith werd begeerd door
Soekarno, die het in oktober 1942 in beslag nam. Mijn moeder werd
toen hard geschopt door een Japanse soldaat, waar ze een tropenzweer op haar scheenbeen aan overhield. Tante Julie werd geslagen
door Soekarno. Mijn moeder vond het voor onze veiligheid beter om
naar kamp Kramat te gaan. Kramat was aanvankelijk een open kamp,
we mochten er nog in en uit lopen.
Er werd in het kamp veel gevochten door de vrouwen onderling. Mijn
moeder ging ieder gevecht over eten uit de weg. Ze zei: “Neem mijn
portie maar!”, ook al hadden we dan meer honger.’
Wat heeft u meegemaakt tijdens de oorlog?
‘Iedere dag zag ik een man zijn prachtige herdershond uitlaten.
Op een dag werd bevolen dat alle honden Kramat uit moesten. De
Japanners deden de hond in een kist en timmerden de spijkers er
dwars doorheen. Ik vond het schokkend om dit te zien. In die tijd
werd besloten dat mijn blindedarm eruit gehaald moest worden in
het ziekenhuis. Intussen werd het kamp afgesloten met ‘gedek’, waardoor ik drie weken van niemand bezoek kreeg. Dat was verschrikkelijk
lang in mijn beleving. Ook in Kramat woonde mijn moeder met drie
kinderen samen in één huis met tante Julie Feith en haar vijf kinderen.
Op 23 augustus 1943 moesten 2.500 vrouwen en kinderen van kamp
Kramat naar kamp Tjideng, ook in Batavia gelegen. We werden
met bakfietsen verplaatst. Met zeventien personen zaten we in een
huis. Ik sliep in één bed met mijn moeder en mijn zusjes. Met negen
mensen sliepen we op één kamer. Er was een wandluizenplaag, waar
niet tegenop viel te dweilen. Onze bal rolde dagelijks in het open
riool langs de weg. Mijn moeder bleef herhalen dat we onze handen
moesten wassen. Hoe we hier achteraf levend uit zijn gekomen, is
een raadsel. In het begin had Tjideng 2.500 inwoners. Er werden
steeds meer gevangenen bij geplaatst zodat iedereen moest inschikken. Aan het eind van de oorlog zaten er 14.350 vrouwen en kinderen.
Er werd veel gestolen in het kamp, maar er was ook solidariteit. Als
een moeder ziek werd, werden de kinderen meteen opgevangen.’
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In Tjideng liet ik mijn jongste zoon zien waar wij geïnterneerd zaten.

Wat gaf u hoop?
‘Mijn moeder hield de moed erin, zij zei altijd: “Je moet leren lezen
en schrijven, als je later in Holland naar school gaat, wil je bij je leeftijdgenoten in de klas zitten.” Ze hield het moreel hoog, zij was werkelijk een held. Voor mijn verjaardag maakte ze een lexicon. Met mijn
zusje las ze ‘Alice in Wonderland’ in het Engels. Ze wist te weinig van
meetkunde en heeft toen met broodstijfsel betaald voor de lessen
van mijn zusje, terwijl we alle vier honger hadden. Dat geeft wel aan
hoeveel hoop ze had op een normale toekomst in Holland. Aan het
eind van de oorlog woog ze nog maar 36 kilo.
Er waren veel panieksituaties onder de vrouwen en sommigen begonnen hun kinderen te slaan. Van de wrede kampcommandant Sonei, die maanziek was, moesten we meerdere keren per dag en nacht
uren koempoelen, op appèl staan, om te worden geteld. Je moest
precies onder een bepaalde hoek buigen met het hoofd in de richting van Japan, je pink op de naad van je rok. Als je niet goed boog,
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werd je afgeranseld. De Japanners raakten altijd de tel kwijt zodat
het tot in den treure opnieuw moest, maar mijn moeder bleef altijd
heel kalm.’
Wat was uw grootste angst?
‘Mijn moeder heeft tijdens de hele kamptijd haar fotoalbums meegesleept. Ook had ze iets van zilver bewaard onder doeken in mijn
tas. Mijn tas rinkelde per ongeluk bij een controle. Op dat moment
was ik als de dood dat ik gepakt zou worden. Een Japanse soldaat
doorzocht de handdoeken en klapte tot mijn grote opluchting in zijn
handen dat ik door moest lopen. De grootste angst was om elkaar te
verliezen. Zo waren mijn zusjes en ik erg bezorgd over de tropenzweren van mijn moeder. Ze zat helemaal onder de zweren vanwege het
gebrek aan vitamine C.
’s Ochtends vroeg verzamelden wij met zijn drieën de kersen voor
haar die ’s nachts van de bomen waren gevallen. Toen zij een keer
bij het luchtalarm werd opgepakt door de bewakers, hebben wij
gebruld van verdriet. Daarnaast ging in het kamp het gerucht dat
vrouwen en kinderen gescheiden zouden worden. Ook daar heb ik
nachtmerries over gehad. Voordat ze het plan konden uitvoeren, was
de bom gevallen en de oorlog afgelopen. Mijn moeder zei later vaak
tegen mij: “Als het nog een maand of twee had geduurd, dan was je
er niet meer geweest.” Ik was lusteloos en kon geen hap meer door
mijn keel krijgen.’
Hoe ervaarde u de bevrijding?
‘Na de bom op Hirosjima merkten we dat de Japanners zich terugtrokken. Het eerste gevoel van de bevrijding kwam toen we hoorden
dat mijn vader zou komen. Ik wachtte opgewonden bij de poort. Mijn
moeder had altijd een foto van hem bij zich, dus ik herkende hem
meteen. Voor onze bescherming liet de bewaker niemand binnen.
Mijn vader riep: “Als je de poort niet open doet, dan rijd ik er door
heen!” Hij was de eerste Hollandse man in het kamp. Tot mijn grote
teleurstelling herkende hij mij niet en omhelsde een ander meisje,
omdat hij dacht dat ik het was. Ik moest erg wennen aan zijn donHermance Clegg-van den Wall Bake - 241

kere stem. Mijn moeder was dolgelukkig. Er waren veel vrouwen die
hoorden dat hun man dood was. Mijn vader nam ons mee naar een
BPM-huis, maar na een paar dagen moesten we voor onze veiligheid
terug naar het kamp.’
Wat merkte u van de Bersiap?
‘Na het kamp Tjideng zijn we in het gezinskamp Tjihapit in Bandoeng
terechtgekomen. Dat kamp was meer voor onze eigen veiligheid en
daar ben ik naar school gegaan. Op het plein voor de school waren
mijn zus en ik getuige van een moord. Er stond een groepje inlanders en opeens zagen we een man neervallen in een plas bloed.
Iedereen was ervan geschrokken. Het was een zeer gevaarlijke tijd.
De vrijheidsstrijders hadden het voorzien op de Nederlanders. Ons
huis stond naast het gedek. Mijn vader zat met een bijl in zijn hand
naast het gat in het gedek om ons te beschermen. Tijdens een treinreis van Batavia naar Bandoeng werden we in een tunnel overvallen
door vrijheidsstrijders. Het werd in de trein steeds benauwder, want
iedereen was naar onze kant gevlucht. Er vielen schoten en vrouwen
en kinderen gilden. Mijn moeder zei kalm: “Heel stil blijven staan,
dan heb je minder adem nodig.” Voor mijn ouders was het duidelijk,
we moesten hier weg.’
Hoe bent u in Nederland gekomen?
‘Met één van de eerste vluchten zijn we via Caïro naar Nederland
gereisd. In Caïro werden we verzwakt en ziek opgevangen door het
Rode Kruis. Hier was voor het eerst weer echt eten. Op ieder hapje
moest je 36 maal kauwen werd ons geadviseerd. In de beginjaren na
het kamp kon ik niet meekomen met leeftijdgenoten, omdat ik last
had van bloedarmoede en onverklaarbare koortsen. Later deed ik
een opleiding voor remedial teacher en ik heb altijd lesgegeven aan
dyslectische kinderen. Mijn man Nick Clegg senior ontmoette ik in
Cambridge toen ik daar een cursus Engels volgde. Het was liefde op
het eerste gezicht. Ik ben naar Engeland geëmigreerd en we kregen
drie zonen en een dochter. Vorig jaar gaven we een groot vijftigjarig
huwelijksfeest in Holland.’
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Hermance met haar zoon Nick Clegg.

Bent u nog wel eens teruggegaan?
‘Twee jaar geleden heb ik een reis door Indonesië gemaakt met mijn
jongste zoon Alexander. In Tjideng liet ik hem zien waar wij geïnterneerd zaten. Wonderlijk genoeg wist ik er nog exact de weg. Toen ik
er voor de eerste keer naar toe ging met mijn man, 10 jaar geleden,
dacht ik dat ik geen kampsyndroom zou hebben. Toch werd ik overspoeld door emoties. Ik stond aan de grond genageld van schrik,
want alles kwam terug. Ik realiseerde me hoe moeilijk het voor mijn
moeder is geweest om drieënhalf jaar de moed er in te houden met
drie kleine dochters.’
Wat zijn belangrijke levenslessen voor u geweest?
‘Mijn moeder was een bijzonder sterke persoonlijkheid en had een
enorm positieve uitstraling. Ze wilde nooit de slechte kant van mensen zien. Net als in het kamp keek ze dan de andere kant op. Mijn
vader heeft mij geleerd om absoluut geen vooroordeel tegen welk
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volk dan ook te hebben, want iedere nationaliteit heeft in zijn geschiedenis veel wreedheden begaan. Hij wilde geen anti-Duitse of
-Japanse sentimenten aan zijn kinderen doorgeven. Dat wilde ik ook
niet, daar is de wereldvrede niet mee geholpen.’
En wat wilt u zelf graag doorgeven?
‘Ik ben me enorm bewust van de verloren tijd in het kamp. Je jeugd is
een heel kostbare tijd. Ik heb mijn kinderen véél plezier willen bezorgen en ik hecht veel waarde aan een goede band binnen de familie.
Je beseft beter dat het leven aan een zijden draadje hangt. Je probeert je kinderen te beschermen voor al het negatieve. Naderhand
dacht ik vaak: ‘Waarom wilden ze zo wreed zijn?’ Daar ben ik nog
steeds niet uit. Eigenlijk komt het allemaal neer op het verschil tussen goed en kwaad. Daarom ben ik katholiek geworden, ik geloof dat
Maria genezing kan bieden voor een gebroken wereld. Het blijft voor
mij moeilijk om over de oorlog te vertellen. Vooral de angst wil je niet
doorgeven. Ook is er soms een taalprobleem, het Engelse woord
‘camp’ betekent kamperen. Mijn kinderen zeiden wel eens: “Mamma,
toen jullie in die tenten waren...” Wat ik heb meegemaakt, is bijna
niet te vertellen. Voorafgaand aan dit interview zei ik tegen mijn zoon
Alexander: “Ze willen weten wat de invloed van mijn kampverleden op je opvoeding is geweest.” Alexander antwoordde: “Absoluut
geen gezeur met eten.” We zijn trots op al onze kinderen, dus ook
op Nick. We hebben hen zo internationaal mogelijk proberen op te
voeden, met veel uitwisselingsprojecten in het buitenland bij hun
studies. We wilden hen vooral laten zien dat er voor ieder probleem
altijd meerdere invalshoeken zijn. Nick was wonderlijk vroeg volwassen en een rustpunt in ons gezin. In een rapport op de lagere school
zeiden ze dat hij te veel hooi op zijn vork nam voor zijn leeftijd. Dit
bleek zijn eigen keuze te zijn. Hij was altijd heel verontwaardigd als
er onrechtvaardige dingen gebeurden. Nick heeft het nu dus best
zwaar binnen de Engelse politiek. We steunen hem en geven hem
waar mogelijk advies. Als moeder zou ik hem meer rust gunnen, want
slapen is er niet meer bij als je zo’n volle politieke agenda hebt.’
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Hermance Clegg, zomer 2010.

Onze baboe paste op mij, Balikpapan 1940.
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Onder mijn zusters
vleugels voelde ik mij
altijd veilig
Historicus en jurist Cees Fasseur groeide op in het jappenkamp Lampersari-Sompok in Semarang op Java.
Cees Fasseur kreeg als enige historicus en jurist toegang van Koningin
Beatrix tot het persoonlijk archief van Wilhelmina. Zijn Wilhelminabiografie maakte hem in 2001 bekend bij het grote lezerspubliek.
In Aanspraak vertelt hij over zijn jeugd in Nederlands-Indië. Fasseur
is net vier jaar als hij met zijn moeder en zusje het jappenkamp
Lampersari-Sompok ingaat en bijna zeven bij de bevrijding. Bij voorbaat plaatst hij al een kanttekening bij dit interview: ‘Jeugdherinneringen zijn vaak onbetrouwbaar, want vaak weet je niet zeker of je
het van horen zeggen hebt of dat je het echt zelf hebt ervaren.’
Overdag tennis, ’s avonds bridge
‘Aan de oostkust van Borneo in Balikpapan ben ik geboren op 11 december 1938. Mijn bijna vijf jaar oudere zus Willy was altijd heel
zorgzaam voor mij. Mijn vader werkte voor de Bataafsche PetroleumMaatschappij (BPM) en werd na verloop van tijd directeur van de drumfabriek. Zijn fabriek maakte circa 1.000 olievaten per dag voor de grote
olieraffinaderij. Mijn ouders leidden voor de Tweede Wereldoorlog
een heel comfortabel leven. We hadden een huis met uitzicht op
zee en drie man personeel. Mijn moeder ging overdag tennissen en
’s avonds gingen mijn ouders bridgen of naar een film kijken op de
BPM-soos. Onze baboe paste op mij en mijn zusje.
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Oorlog om de olie
Eind juli 1941 besloten Amerika, Engeland en Nederlands-Indië samen
Japan een olie-embargo op te leggen om zo een einde te maken aan
de Chinees-Japanse oorlog. Na zes maanden was de Japanse olievoorraad op en dan zou Japan de oorlog tegen China moeten staken.
Op 7 december 1941 kwam de verrassingsaanval van Japan op Pearl
Harbor. Twee dagen later werden mijn moeder, zus en ik al geëvacueerd met een vliegtuig van ‘De Maatschappij’ naar Java. Hier herinner ik mij helemaal niets van. Mijn vader bleef achter in Balikpapan
als landstormer in een speciaal commando dat alle aardolieputten,
boortorens en fabrieken moest vernielen vóór de komst van de
Japanners. Nederlands-Indië volgde de tactiek van de verschroeide
aarde. Zijn eigen fabriek blies hij op met dynamiet. Daarna vluchtte
mijn vader met zijn medesaboteurs het bos in. Het was maar goed dat
hij gevlucht was, want Japan bedreigde elke vorm van sabotage met
de dood. Het KNIL-garnizoen en een aantal onschuldige burgers dat
achterbleef, is zonder vorm van proces geëxecuteerd.
Schuilplaats in de Lawu-bergen
Een watervliegtuig van de BPM bracht mijn vader van Borneo naar
Java. Daar hielp hij de olieraffinaderij bij Tjepoe in Midden-Java
op te blazen. Zijn oorlogsloopbaan eindigde bij de KNIL-artilleriewerkinrichtingen in Bandoeng. Na de capitulatie in maart had hij
weinig zin om zich in uniform bij de Japanners te melden. Hij reisde in
burger naar mijn moeder, mij en mijn zusje in het BPM-vakantieoord
Sarangan in de Lawu-bergen op Midden-Java. De BPM zorgde goed
voor zijn personeel. Pas op 29 april 1942, de verjaardag van Hirohito,
werd de saboteurs gratie verleend. Wij zaten voorlopig met zijn vieren veilig in Sarangan aan een meer met een waterval in de bergen
rond de vulkaan Lawu. Mijn vroegste jeugdherinnering is dat we bij
de waterval waren. In het kolkende water stortte opeens een kantjil,
een dwerghertje, in de diepte. Zo’n heftig beeld blijft langer hangen
in je herinnering.
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Het reisbureau Nippon
Tot mijn vierde verjaardag in december 1942 bleven we in Sarangan.
Toen waren ook wij aan de beurt om te worden geïnterneerd. Mijn
vader werd uiteindelijk naar het mannenkamp Tji Koeda Pateuh,
ten noordoosten van Bandoeng, gebracht. Mijn moeder kreeg een
oproep om zich te melden bij de bus met haar kinderen en slechts
één koffer per persoon. “Het reisbureau Nippon” zou er voor zorgen
dat de rest van onze spullen zou worden nagestuurd. Ik herinner me
de reis in de bus naar Madioen en de lange warme treinreis daarna
naar Semarang met al die Europese vrouwen en kinderen opeengepakt. In het zuidoosten van de benedenstad van Semarang wees
de bezetter twee kampongs, Lampersari en Sompok, aan als wijkkamp voor Europese vrouwen en kinderen. Dit kamp werd omheind
met gedek, een hek van prikkeldraad en bamboe vlechtwerk. De
oorspronkelijke Indische bewoners werden door de Japanners uit
hun huizen weggestuurd. Als een van de eerste gezinnen in dit kamp
kwamen wij aanvankelijk in een stenen huis terecht aan de hoofdstraat,
de Hoofd-Mangga. Na een half jaar werden we overgeplaatst naar
een kleine driekamerwoning van hout en gedek met een schuurtje
aan de 9e Manggaweg. Dit huis moesten we delen met zeven anderen. Gelukkig was er wel stromend water, zij het niet altijd. Kamp
Lampersari-Sompok was een wijk van circa 1 bij 1 kilometer, maar al
gauw waren we hier opeengepakt met 3.000 vrouwen en 5.000 kinderen. Speelkameraadjes te over. Elke dag was er een drukkende hitte en
in die laagvlakte waren veel muggen. Achter het gedek, pal naast het
kamp, stond de Gouvernements Ambachtsschool waar we kinderen
Maleise schoolliederen hoorden zingen. Twee weken later kwam reisbureau Nippon inderdaad onze spullen nabrengen. Ook de Chinese
kamferkist waar ik sindsdien op sliep.
Beschermd
In de aanwezigheid van mijn lieve moeder en zorgzame zusje voelde
ik mij altijd beschermd. We zagen mijn moeder natuurlijk meer dan
thuis. Voor al die volwassen vrouwen gold dat ze het luxe leventje
met al die bedienden in één klap kwijt waren en nu zelf moesten
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gaan werken. Alle vrouwen en kinderen moesten voor het eigen
huis ’s ochtends en ’s avonds op appèl staan om te controleren of er
niemand gevlucht was. Iedereen had een Japans cijfer gekregen dat
je hardop moest roepen. Als ik - zeker in het begin - niet altijd mijn
Japanse cijfer kon onthouden, riep mijn zusje mijn cijfer. De vrouwen
moesten volgens een rooster patjollen (de grond omspitten), sprieten trekken, en ’s nachts wachtlopen. Vrouwen en oudere meisjes
werden ongenadig hard geslagen door de Japanse en Koreaanse
kampbewakers. Ik kan me niet herinneren ooit te zijn geslagen. Ze
waren tegen kinderen niet onaardig. Mijn moeder leerde mij vanuit
haar geheugen protestants-christelijke gezangen die ik dan zong met
mijn jongenssopraan. Vaak kreeg ik na de eerste zin al bijval: “Als g’in
nood gezeten…”
Honger
Mijn moeder had veel last van het klimaat. Bij gebrek aan airco
zaagde ze daarom zelf een raam. In het begin van 1945 kreeg zij hongeroedeem en lag toen veel op bed. Er waren dan andere vrouwen
die zich het lot van mij en mijn zus aantrokken. Omgekeerd gebeurde
dat ook. Als kind leer je snel dat je niet om eten moet zeuren als dat
er niet is. We kregen vaak vreselijk vieze sagopap, witte balletjes
van een soort behangstijfsel. Ik leerde al vroeg klokkijken om uit te
rekenen wanneer we te eten kregen. En je leert aardig doen om te
overleven. Toen mijn sterk vermagerde zusje in het laatste oorlogsjaar in het kampziekenhuis bijvoeding kreeg, pikte ik figuurlijk een
paar sagoballetjes of rijstkorrels van haar hand mee.
Ook krijg je vanzelf een soort verlatingsangst. Je bent bang dat je
moeder of je zusje ook opeens weg zal zijn. Je zag moeders en kinderen wegkwijnen van de honger of besmettelijke ziekten, zonder dat
ik als kind echt besefte dat ze zouden sterven. Of je hoorde moeders
huilen als ze gescheiden werden van hun zoon als die op tienjarige
leeftijd naar een mannenkamp moest gaan. Ondanks al die duizenden
mensen om je heen, kon ik mij er toch heel alleen en verlaten voelen.
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De bevrijding
De mooiste dag in het kamp was de bevrijding op 15 augustus 1945.
Hollandse vlaggen lagen op straat uitgerold als herkenningsteken
voor de voedseldroppingen van de laagvliegende Amerikaanse vliegtuigen. We kregen blikjes cornedbeef waar ik dol op was, en blikjes
met dikke vette gecondenseerde melk die we met suiker tot een lekkernij maakten. Eind september 1945 verschenen de Brits-Indische
Gurkha’s, taaie en tanige mannen, in het kamp en ook Sikhs met hun
tulbanden en lange zwarte baarden. Zij lieten de Japanners de latrines schoonmaken en droegen hun taken op die de vrouwen vroeger
moesten uitvoeren. We kregen een medisch onderzoek; ik woog bij
het verlaten van het kamp niet meer dan 19 kilo.
Het weerzien
Toen de oorlog was afgelopen, is mijn vader weggelopen uit zijn
kamp in Bandoeng en dwars over Java met de trein naar Semarang
gereisd om ons te zoeken. Hij besefte niet hoeveel gevaar hij liep
in verband met mogelijke gewelddadigheden van Indonesische
vrijheidsstrijders. Door het raam zag ik een magere Europeaan aan
komen lopen. Mijn moeder slaakte een ijzingwekkende kreet en
sprong uit het lage raam: “Sjaak, je bent terug!” Ze viel de mij geheel
onbekende man in de armen. Dat moest dus wel mijn vader zijn, maar
ik had er een heel andere voorstelling van; “Onze Vader die in de
hemelen zijt...” Mijn moeder had haar man ruim drie jaar niet gezien
en heel af en toe in een telegram via het Rode Kruis gelezen dat hij
nog leefde. Mijn vader nam ons - tegen alle kampregels in - mee
om het weerzien te vieren. Hij regelde twee betjaks en we zouden
nog diezelfde avond in de stad bij de befaamde Chinees ‘Toko Oen’
gaan eten. Er hing een angstaanjagende stilte, nergens brandde
licht en alle straten waren verlaten. Omdat het er zo onheilspellend
was, maakten we snel rechtsomkeert. De volgende dag was het
kamp omsingeld door ‘peloppers’, de Indonesische vrijheidsstrijders,
die agressief met stokken naar ons totoks (blanken) zwaaiden. Zij
schreeuwden: “Merdeka! (vrijheid)”.
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De Japanse kampbewaking liet ons vanaf dat moment het kamp
niet meer uit. Onze onderdrukkers waren ineens onze beschermers
geworden. Wij bleven in het kamp tot januari 1946. Daarna woonden
we een paar maanden in een mooi huis in de wijk Nieuw Tjandi, in
de bovenstad van Semarang, door prikkeldraad afgescheiden van
de benedenstad die nog steeds in handen was van de Indonesische
vrijheidsstrijders.
Weesgegroet
Vanaf mijn zesde jaar kreeg ik les van de zusters Franciscanessen in
het kamp. Zij leerden mij versjes en bidden. In juni 1946 ging ik op
mijn zevende voor het eerst naar Nederland aan boord van de Kota
Baroe. Voor mij was het geen kille ontvangst, want de kade stond vol
met familie. Iedereen wilde de familie en het neefje uit Indië zien.
Vijftig onbekende ooms en tantes, neefjes en nichtjes omhelsden
mij. Vreselijk, want ik kon onmogelijk al die namen onthouden. We
reden in een bus naar de Hoge Rijndijk in Leiden waar we logeerden
bij twee ongehuwde tantes. Zij vonden mij zo schattig serieus bidden
voor het eten, zodat mijn moeder mij vroeg: ‘Cees, bid maar eens
hardop!’, waarop ik braaf een weesgegroetje uitsprak. Diep geschokt
riepen beide tantes: “Mientje, zie je wel, hij is katholiek geworden!”
Geschrokken verliet ik huilend de kamer. Er was enorme ophef over
in ons hervormde gezin.
Last
Na de oorlog heeft mijn vader zijn eigen fabriek kunnen opbouwen
en tot aan zijn pensioen, op de leeftijd van vijftig jaar, nog vijf jaar
voor de BPM gewerkt. Op hoge leeftijd kreeg hij toch nog last van
zijn ervaringen in het jappenkamp. Hij had nog vele schriften uit
het kamp bewaard met de lekkerste recepten. “Waarom schreef je
die op?”, vroeg ik hem. “Met het uitwisselen van recepten en het
praten over het bereiden ervan bestreden we het hongergevoel.”,
antwoordde hij. Ook had hij van djatihout schaakstukken gesneden
en de servetringen met onze namen erop nog bewaard. Omdat ik
zo jong was, had ik vrijwel geen schooljaren verloren. Tijdens mijn
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Leidse studietijd had naar ik schat een kwart van mijn medestudenten ook in jappenkampen gezeten. Dus met vrienden onder elkaar
sprak je er weleens over. Toen bleek dat wij als gezin ongelofelijk
veel geluk hebben gehad. Het had zo heel anders kunnen lopen, wat
voor velen het geval is geweest! In mijn beleving was de honger het
ergst. Onder mijn zusters vleugels voelde ik mij altijd veilig en ik had
een lieve moeder. Dankzij hen voelde ik mij er - ondanks alle ontberingen - toch geborgen. Waarschijnlijk heb ik er daarom nooit meer
over gedroomd, maar misschien komt dat nog?’
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Trouwfoto van Leo en Tineke Vroman, 1947.
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Verloren tijd vinden
Bioloog, tekenaar, schrijver en dichter Leo Vroman
over de Japanse gevangenschap en de invloed daarvan
op zijn leven.
Leo Vroman is geboren in Gouda op 10 april 1915. Als student
biologie wist hij met een zeilboot vol Joodse vluchtelingen naar
Engeland te ontkomen. Vandaar reisde hij verder naar NederlandsIndië, waar hij in Batavia zijn studie biologie voltooide en ingedeeld
werd bij de Landstorm. Toen de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen, werd hij geïnterneerd in achtereenvolgens Bandoeng,
Tjilatjap, Tjimahi, Singapore, Osaka en Nagaoka.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij bij een oom in New York
terecht, waar hij werkte als wetenschappelijk onderzoeker op het
gebied van bloedstolling. Tot op de dag van vandaag leeft de
98-jarige in Texas nog altijd samen met zijn geliefde Tineke die hij
in zijn studententijd in Utrecht had ontmoet. Voor zijn schrijfkunst
ontving hij zo’n beetje elke Nederlandse literaire prijs.
De kunst van verliezen
Tineke’s vader werkte in Batavia en had me in mei 1940 al geadviseerd om daar mijn studie biologie af te maken. Ik kreeg een warm
welkom van hem toen ik in de haven van Tandjong Priok arriveerde.
Ondanks het gemis van Tineke had ik het naar mijn zin in Batavia
en studeerde snel af. Vanwege de Japanse oorlogsdreiging werd ik
begin 1942 als Landstormsoldaat opgeleid. Alweer nam ik afscheid
van mijn pas vertrouwde omgeving. We moesten naar een zogenaamd
front in Bandoeng. Urenlang stond ik in de regen op wacht met een
Leo Vroman - 255

bajonet. Op 8 maart 1942 vertelde onze luitenant dat we ons hadden
overgegeven en vroeg wie door wilde vechten als guerrilla. Ik wilde
als bioloog best eens in een oerwoud vechten, maar hij vond mij te
mager. Al snel werden we in Bandoeng geïnterneerd met 20.000 krijgsgevangenen. Het verlies van Tineke, al zo ver weg in ruimte en tijd, was
zoveel groter dan dat beetje verlies van vrijheid.
Verlangen naar de buitenwereld
Ik had geen contact met wie dan ook, behalve één keer per onhandig Maleis briefje naar Tineke’s vader en ik kreeg een keurige kaart
van hem terug. Hij was toen nog niet geïnterneerd. Ik droeg wel
een mapje foto’s van Tineke bij me, maar ik had verder geen geliefd
voorwerp, behalve potlood en papier. Ik leefde nogal abstract geloof
ik. Als ik last van iets had, nou ja, dan had ik daar last van. Mijn eerste
verlangen naar de buitenwereld kwam toen ik in Bandoeng ’s nachts
ver weg gamelan hoorde.
Kerstnacht 1942
Onze bewakers wisten niets van Joden, alleen van vrijmetselaars,
die volgens hen de schuld waren van de oorlog. Het enig joodse
dat ik zelf deed was meedoen om met andere Joden vrijwillig op
Kerstnacht 1942 de wacht over te nemen zodat christenen een dienst
konden houden. Maar in ons wachtgebouwtje dat aan het Japanse
grensde, werd die nacht het gekrakeel over en tegen Zionisme zo
luid dat een Japanse soldaat kwam klagen dat ze niet konden slapen.
Sigaretten voor papier
Wilde u ontsnappen aan de realiteit of deze juist zorgvuldig vastleggen door zoveel te tekenen, schrijven en dichten in ieder kamp? – Ik
maak uit mijn gedichten van die tijd op dat ik wel een echt dagboek
bijhield maar nooit een gedicht over de kampen zelf schreef, dus wel
een soort ontsnapping maar geen totale. Alleen na de bevrijding
schreef ik in het kamp een gedicht over het latere leven. Het is me
altijd gelukt om het dagboek bij me te houden. Daarin maakte ik
gewone en ook anatomische tekeningen van allerlei inheemse dieren,
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zoals bijvoorbeeld een varaan. In de pauzes van mijn dwangarbeid
wijdde ik me vaak aan het tekenen van de omgeving of het schrijven
van gedichten. Later toen we op 5 december 1943 in Osaka aankwamen werd ons verteld dat we onze papieren beter konden verstoppen
met het gevaar dat ze ontdekt zouden worden, of overleveren aan de
Japanse censuur. Dat laatste koos ik - maar wat deed het er allemaal
toe, dacht ik - en ik kreeg alles terug, met een rode stempel op de neus
van mijn zelfportret. Soms ruilde ik sigaretten of voedsel voor papier.
Ik weet niet of ik de noodzaak voelde dingen te schrijven, ik kon het
alleen niet makkelijk laten, net zo min als nu nog.
Slangencorvée
Een kampkommandant in het nieuwe kamp Tjilatjap te midden van
klapperbossen en hoge kenariebomen gaf ons de opdracht struiken
weg te kappen en het kamp naar de zeezijde uit te breiden met een
groentetuin. Een paar mensen hadden slangen gevangen en in ongeveer acht terraria gezet. Ik kreeg slangencorvée en wilde hen graag
kikkers voeren. Dit voederen gaf altijd veel bekijks. Mijn mooiste taak
was misschien in Tjilatjap werken in een echt oerwoud om boontjes te
planten. Ik dwaalde een keer af en kwam in een mangrovewoud met in
de modder die schattige slijkspringers (oxudercinae).
Japan
Toch gevangen, was ik zelfs nieuwsgiering naar Japan. Ik had geen
zin om, op een vraag van een Japanse officier, mijzelf te zwak te
noemen om mee te gaan. Een van de schepen zonk tijdens een
bombardement. De Japanse vrouwen en kinderen ervan kwamen bij
ons aan boord. In Osaka moesten we in droogdokken werken, schepen naar binnen trekken, sjouwen, schoonmaken, maar deze zware
dwangarbeid was kennelijk niet het vak waarvoor ik was opgeleid.
Mijn zwaarste beproeving was misschien om met longontsteking op
te staan of in bed telkens om te moeten draaien. Alleen onder onze
laatste Japanse werkopzichter Kajiyama werd het wat lichter.
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Gered van de dood
Minstens drie keer is mijn leven gered. We werkten in het droogdok en
een storm trok een zware hefboom los van de jongens die de touwen
ervan hadden moeten vasthouden. Het ding zwaaide naar mij toe en ik
dacht hem tegen te kunnen houden voor hij tegen de muur sloeg waar
ik voor stond. Er werd geroepen en ik begreep het niet, tot mijn vriend
McAllister mij net op tijd weg sleurde. Mijn slapie Buwalda redde mijn
leven voor de tweede keer toen ik longontsteking kreeg en hij mij naar
Dr. Orth bracht. Deze dokter vond dat ik maar ongeveer 41 graden
koorts had en hij beval mij naar het werk te gaan. Buwalda zei: ‘Maar hij
heeft longontsteking!’ En de dokter zei: ‘Ik weet het, maar dat zijn de
Japanse bevelen, hij moet hogere koorts hebben.’ Een Japanse bewaker vroeg waarover werd getwist, het werd uitgelegd en de bewaker zei
dat ik mocht blijven. Van een koortsdroom had ik een black-out en die
nacht werd er al voor mij gebeden.
De derde keer lag ik in de ziekenbarak in Osaka en de Amerikaanse
geweldige laagvliegende B29’s kwamen en lieten een brandbom
vallen op de plek waar ik anders gelegen zou hebben als ik niet ziek
was geweest. Nu, ongeveer 73 jaar later, woont een bombardeerder
van die groep hier in ons gebouw en kan het niet laten vervelende
anti-Japanse grapjes of opmerkingen zoals “We ex-POW’s must stick
together” tegen mij te maken. Hij vertelde mij dat ze laag moesten
vliegen, want anders konden ze hun doelen niet goed raken. Die doelen waren niet de havens, maar de houten huizen van Osaka die ze in
brand moesten steken. Hij stortte neer en werd door de Kempeitai, de
geheime Japanse politie, gevangen en gemarteld. Hij haat Japan nog
steeds. Ik daarentegen werd niet gemarteld, dus ik hou van Japanners
zoals ik hou van alles en iedereen.
Onverwachts bevrijd
De bevrijding overviel ons in Nagaoka, waar we werkten in een carbidfabriek. Heinrich, zoals we een Japans soldaat noemden omdat
hij wat Duits sprak, kwam op een dag vertellen dat de oorlog voorbij
was en de dagploeg zou meteen thuiskomen.
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‘Mijn tekening van de huls van een uitgebrande bom met bloemen erin.’

En dat bleek waar te zijn. Op die tekening zie je de huls van een
uitgebrande brandbom met bloemen erin die we van de Japanse
fabrieksmeisjes hadden gekregen. Hoe erbarmelijk wij eraan toe
waren merkte ik pas toen wij dagen later met moeite een zware doos
de trap van een vliegtuig op moesten dragen en een buitengewoon
gespierde Amerikaanse piloot op een vreemde toon zei: ‘Oh, for
Christ’s sake!’ Ik zag de tranen uit zijn ogen stromen, maar pas veel
later begreep ik dat hij huilde om ons, om onze magere lijven. Een
maand later kregen we in Manilla officieel bericht van de Nederlandse
regering dat we ingezet zouden worden tegen de Indonesiërs. Ik
vertelde de luitenant bij wie ik mij moest aanmelden: ‘Als ze mij een
geweer geven, schiet ik eerst alle eigen officieren dood.’ Dit meende
ik echt, eng eigenlijk. De man begreep ook wel dat ik snel naar mijn
verloofde wilde en liet mij naar Holland gaan. Maar ik werd via New
York gestuurd.
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New York
In Manhattan bezocht ik mijn oom, een medisch wetenschapper,
die zei: ‘Als je ooit research wilt doen, dan moet je hier blijven.’ ‘En
mijn verloofde dan?’, vroeg ik. ‘Wanneer heb je die voor het laatst
gezien?’, vroeg hij. Zes jaar geleden, zei ik. Hij begon te lachen en
zei: ‘Er zijn zoveel aardige meisjes in Amerika.’ Maar mijn tante en ik
werden kwaad. ‘Goed’, zei hij, ‘ze kan later komen, dat kunnen we
wel verzorgen.’ Een arts met wie ik een keer dineerde adviseerde me:
‘Met die neus krijg je geen baan, die moet je laten opereren.’ Ik vroeg
Tineke naar New York te komen omdat ik via mijn oom onderzoek in
een ziekenhuis kon doen en haar advies over mijn neus. Ze schreef
dat ze zou komen en wilde niet dat ik het liet doen, ze was aan mijn
neus gewend. Op 9 september 1947 zag ik Tineke terug aan de
kade in New York, toen ze van de loopplank kwam met haar microscoop. Toen ik haar in de trein van Manhattan naar New Brunswick
stilzwijgend een hand gaf, was het net of de zeven jaar plotseling
even verdwenen. De volgende dag zijn we getrouwd. We deden
samen bloedonderzoek en kregen twee dochters. Nu strijden we
niet tegen de tijd of wat ook, maar proberen nog steeds die 7 jaren,
3 maanden en 26 dagen in te halen.
Alle oorlog is belachelijk
In gevangenschap heb ik geleerd dat ik zonder bezittingen kan leven,
op papier en potlood na, en ben niet bang meer voor de dood, maar
wel nieuwsgierig. Als ik aan die periode terugdenk, komt vooral het
gevoel boven van: ‘Daar heb ik toch al over geschreven? Met name
denk ik aan Schippers, een allerliefste en sterke Indische jongen met
brede schouders, die op een middag zwaar ziek met longontsteking
naast mij in de ziekenbarak in kamp Osaka werd gelegd, een kopje
chocola kreeg en zei; ‘De beste’. Hij stierf die nacht. ’En ik denk vaak
hoe belachelijk alle oorlog is, belachelijk vooral. Ik doe niet aan nachtmerries, droom niet van die kampen, maar wel van de vraag: ‘Hoe
lang nog?’ en wordt dan onrustig wakker. De droom blijft vaag, maar
herhaalt het kampgevoel. ‘Waarom overleefde ik wel?’, denk ik meer
dan eens en ik mag geen tijd verliezen.
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Leo en Tineke Vroman.

Herman Romans van Schaik.
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Niemand begrijpt mijn
verhaal over Indië. Het
was zo’n andere wereld!
Herman Romans van Schaik overleefde de
wreedheden tijdens de Bersiap in Soerabaja.
Na de Japanse capitulatie riep Soekarno op 17 augustus 1945 de
‘Republik Indonesia’ uit. Nederland wilde echter de oude macht
herstellen. Zo werd ook in Soerabaja op de Simpang-sociëteit de
Hollandse vlag gehesen, tot grote woede van de Indonesische
strijders voor een zelfstandig Indonesië. Zij plunderden de Japanse
wapendepots en er volgde een bloedige periode van strijd, de
Bersiap-periode.
In Soerabaja werd Herman Romans van Schaik (84) gevangen genomen door de nationalisten en was ooggetuige van hun wreedheden
op 15 oktober 1945, ‘Bloedige maandag’, bij de Simpang-sociëteit
en in de Werfstraatgevangenis, waarbij vele Hollanders en Indische
Nederlanders zijn vermoord. Hij heeft die periode diep weggestopt, maar spreekt nu omdat deze geschiedenis nog bij maar weinig Nederlanders bekend is.
Een jeugd in weelde
‘Ik ben geboren op 24 juni 1929 in Kedoeroes, een dorp 6 km van
Soerabaja. Mijn vader was een rijke Indische Nederlander en had
een grote boerderij met wel honderd koeien. Als kind leefde ik in
weelde en werd geheel verzorgd door het personeel. In 1938 overleed mijn moeder. Na haar dood werd ik opgevoed door mijn Javaanse baboe. Mijn vader gaf haar het recht mij te slaan als ik stout
was. Als ondeugende jongen speelde ik urenlang in de rivier en liet
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haar wachten met het eten zodat zij terecht boos was. Zij sprak
Javaans met mij. Zo klein als ik was, was ik toch beïnvloed door de
koloniale verhoudingen. Wie lichter getint was, was hoger in status,
dus ik keek als kind op haar neer. Daar heb ik nu verschrikkelijke spijt
van. Als ik haar nu zou zien, zou ik op mijn knieën vallen om haar
om vergeving te vragen voor mijn onbeschofte gedrag van toen. Zij
verdient goud voor wat ze mij heeft bijgebracht!’
Verhoord door de Japanse geheime politie
‘In 1941 werd mijn vader gemobiliseerd als landstormer. Samen met
mijn oudste broer Robert verzamelde hij wapens om als de bevrijding zou komen mee te kunnen vechten. In het begin van de oorlog werden zij meteen opgepakt door de Kempetai, de Japanse
geheime politie. Zij werden langdurig verhoord omdat zij verdacht
werden van wapenbezit. Hun wapens zijn nooit gevonden, maar
mijn broer kreeg levenslang en mijn vader werd opgesloten in de
Werfstraatgevangenis in Soerabaja. Mijn oudste nicht werd aangesteld door de Japanners om de boerderij te runnen en om hen melk
te leveren. Ook mijn broer Willem en ik werden opgepakt door de
Kempetai en zijn meerdere malen verhoord en geslagen. Maar zelfs
met een zwaard onder mijn kin wist ik niets te vertellen. Afgezien van
het grote gemis van mijn vader en broer, heb ik fysiek verder geen
last meer gehad van Japanners.’
De Bersiap in Soerabaja
‘Dolgelukkig was ik om mijn vader te zien na de Japanse capitulatie. Maar vijf dagen later werden mijn vader, mijn broer Willem en
ik al gevangen genomen door de nationalisten. Ze noemden zich
‘vrijheidsstrijders’, maar het waren gewoon rampokkers, gewapende
dieven die huizen leegroofden. Begin september 1945 kwamen ze
ons voor de registratie ophalen in een vrachtauto. We mochten het
hoognodige meenemen voor onderweg, dus ik nam een kussensloop
gevuld met wat kleding mee. We werden met dertig man zonder
eten opgesloten in een huis in Kedoeroes, dat een extremistenkamp bleek te zijn. Mijn vader en broer werden al snel weggevoerd.
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Begin oktober 1945 werd ik met mijn jeugdvriend uit het dorp, Nono
Lassae, per vrachtauto naar de Simpangclub gebracht. In het Javaans
werd ik ondervraagd door jonge felle nationalisten bewapend met
Samoerai zwaarden. Gelukkig sprak ik goed Javaans dankzij mijn
baboe en vertelde hen meteen dat mijn tweede moeder een echte
Javaanse was. Ze vonden me daardoor niet gevaarlijk. Twee weken
zat ik er gevangen en moest ik de grote tuin onderhouden en klusjes doen. Het was streng verboden voor ons gevangenen om met
elkaar te praten. Op 15 oktober 1945 kwam er een vrachtwagen vol
opgepakte Nederlanders. Ze moesten zich tot op het ondergoed
uitkleden en opstellen op het plein van de rolschaatsbaan bij de
Simpangclub. Ze werden door uitzinnige nationalisten met bamboesperen afgetuigd. Daarna werd met teer de letters NICA op hun
lichamen geschreven. Toen wist ik niet wat dat betekende, maar op
3 april 1944 was in Australië de NICA opgericht, de Netherlands
Indies Civil Administration. Deze organisatie was verantwoordelijk
voor het burgerlijk bestuur en de rechtspraak in de NederlandsIndische gebieden die op de Japanners werden heroverd. Dit waren
dus verraders in de ogen van de nationalisten.
Er lagen veel neergesabelde lichamen op de grond. De nog levende
mensen werden naar de toiletten in de Simpangclub meegenomen
en daar met messen en bijlen in stukken gehakt. Ik hoorde het gegil
en gekerm van de mensen die vermoord werden. Je durfde nauwelijks te kijken, want dit kon ook ieder moment jou overkomen. Op
de grond lag bloed en overal lagen lichaamsdelen. Er lag een hoofd
in de toiletpot en ik moest een romp met darmen opruimen. Nono
Lassae en ik moesten de lichaamsdelen in petroleumblikken doen en
opladen in een vrachtauto. Je deed alles om dit bloedbad maar te
overleven.’
Werfstraatgevangenis
‘De volgende dag werd ik met vijfentwintig jongens, waaronder Nono
Lassae, op vrachtwagens naar de Werfstraatgevangenis gebracht.
Bij de poort stonden woedende nationalisten in twee lange rijen
opgesteld ons op te wachten met bamboesperen en messen. Wij
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werden gedwongen om over hun vlijmscherpe bamboestokken te
springen om de gevangenis te bereiken, terwijl zij ons sloegen. Mijn
kussensloop bleek nu van levensbelang om stokslagen af te weren.
Toch sloegen ze me uit mijn evenwicht en ik viel buiten de twee rijen,
waardoor ik zo hard mogelijk richting de poort rende en toen sprong
ik er snel weer tussen. Maar zes jongens van mijn transport overleefden dit. De overlevenden werden in een te kleine cel geplaatst met
wel twintig anderen. We werden vreselijk slecht behandeld en kregen
nauwelijks te eten.’
Mijn grootste held
‘Op 9 november 1945 kregen de nationalisten in Soerabaja van de
Britten een ultimatum waarin stond dat ze hun wapens moeten inleveren, de mannen uit de gevangenissen vrij moesten laten en dat
de leiders zich moesten overgeven. De nationalisten negeerden dit
ultimatum. De ruim tweeduizend Nederlandse gevangenen in de
Werfstraatgevangenis waren ten dode opgeschreven, want uit een
uitgelekt plan bleek dat ze de volgende dag massaal vergiftigd zouden worden. Jack Boer, een Nederlandse tolk
en ex-KNIL-officier sloot zich vrijwillig aan bij
een Brits peloton in de haven en organiseerde
vlak voor het verstrijken van het ultimatum een
spectaculaire bevrijdingsactie. Van de Britten
kreeg hij een tank ter beschikking, plus drie
trucks, een Brits uniform en tien Gurkha soldaJack Boer
ten om ons te bevrijden.
’s Morgens vroeg hoorden we een harde knal en vele schoten. De
sloten van onze celdeuren werden kapotgeschoten en geopend. In
de buitenmuur was een gat geschoten door zijn tank. Ik zal nooit vergeten hoe Jack Boer in de gevangenis stond in zijn groene uniform
met een hoed op en een pistool in zijn hand. Hij riep: “Jongens,
jullie zijn vrij!”. Hij is mijn grootste held en aan hem danken ik en nog
ruim tweeduizend anderen het leven. We zagen hoe de Gurkha’s met
hun kromme messen de strotten van de cipiers doorsneden. Ik dacht
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daarbij alleen maar; “Eindelijk gerechtigheid!”. In vrachtwagens werden we naar kamp A, een marine gebouw in de haven van Soerabaja
gebracht, waar ik mijn vader en broer Willem weer zag. Zij bleken
ook in de Werfstraatgevangenis te hebben gezeten. Mijn vader was
dus vijf dagen na de Japanse capitulatie teruggekeerd in diezelfde
gevangenis, maar werd toen ineens door zijn vroegere gevangenismaten als de vijand beschouwd omdat hij een Indische Nederlander was.’
Werken aan de opbouw van Nieuw-Guinea
‘Nog steeds vind ik het erg dat we na de oorlog uit Java zijn verdreven door de Indonesiërs. Indische Nederlanders waren even gehaat
als de Hollanders. Van onze boerderij was niets meer over, die was
helemaal leeggeroofd. Mijn broer Robert ging na onze bevrijding
meteen bij de Veiligheidsdienst Mariniersbrigade, maar daardoor
stond hij op de zwarte lijst van de nationalisten. Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 werd hij het land uit gesmokkeld naar NieuwGuinea en daarna emigreerde hij naar Australië, want hij wilde niet
in Nederland wonen. Mijn vader ging er vandoor met een jongere
vrouw en liet zijn gezin in de steek. Omdat mijn broer bij de gehate
Inlichtingendienst werkte was het voor mij ook niet meer veilig om
in Soerabaja te blijven. Er zat voor mij niets anders op dan me op
mijn achttiende jaar als arbeidskracht door de Dienst Economische
en Technische Aangelegenheden (DETA) te laten uitzenden om aan
de opbouw van Nieuw-Guinea te werken. Dit tegen een dagloon
van 1,50 gulden bruto, met een gratis overtocht, voeding en huisvesting in barakken aan de Oranjelaan in Hollandia. Ik werkte bij de
hydrografie: ik deed debietmetingen van de watertoevoerwegen
voor de te bouwen steden en dorpen. Ik heb een vliegveld helpen
bouwen in de Baliem-vallei en werkte goed samen met de Papoea’s.
We roosterden vissen boven een vuurtje op het strand en maakten
jacht op krokodillen en wilde zwijnen. Toen de Indonesiërs daar ook
weer kwamen, voelden we ons niet meer veilig. In 1962 is de hele
Hollandse gemeenschap naar Nederland geëvacueerd.’
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Mijn manier om te vergeten
‘In Nederland was er voor mij geen slachtofferhulp zoals vandaag
de dag. Ik dacht: ‘Ik moet doorgaan of ten onder gaan en ik vecht
door!’ Om in slaap te komen bedacht ik een verhaal. Ik stelde mezelf
voor als generaal van een groot leger, die lastige maar rechtvaardige
beslissingen moest nemen. Dat is mijn manier om de boel te vergeten. Gelukkig vond ik een pension in Den Haag bij een weduwe met
drie kinderen. Zij maakte mij wegwijs en zonder haar had ik het niet
gered als Indische jongen. In 1987 zijn we getrouwd. In Nieuw-Guinea
was ik rijksambtenaar, maar hier moest ik van een ambtenaar van de
gemeente Den Haag maar machinebankwerker worden. Ik weigerde
dit en solliciteerde bij de PTT als postsorteerder. Een medewerker personeelszaken zag dat ik hoger opgeleid was en zei dat ik me kon melden bij Rijkswaterstaat. Toevallig zag een bekende uit Nieuw-Guinea
mij daar in de gang lopen en regelde mijn sollicitatie op de afdeling
Bouw Havenmonden Hoek van Holland. Zo werd ik toch rijksambtenaar en heb ik nu nog een goed pensioen. Als afleiding schuurde ik
handmatig honderden houten visdobbertjes en tegenwoordig maak
ik Maori-hangers van been of schelpen uit Nieuw-Zeeland. De IndiëHerdenking volg ik op de televisie. Ik kan er niet meer naar toe, dat is
me teveel. Ik haat de Indonesiërs niet, maar ze hebben zich gewroken
op de verkeerde mensen.
Met lotgenoten heb ik nooit contact gehad, want er is toch niemand
die mijn verhaal begrijpt. Het was daar een héél andere wereld. Alleen mijn vrouw weet het ondertussen wel van die Bersiap-periode
in Soerabaja, want ik had zoveel slapeloze nachten. “Die oorlog
is geweest, we moeten vooruitkijken!”, zegt ze vaak. Zij is degene
die mij hier tot een volwaardig mens heeft gemaakt. Nu is zij ziek,
ze heeft een ontsteking in haar benen en kan moeilijk lopen. Ik hou
zielsveel van haar en zal haar zoveel mogelijk bijstaan. Zo steunen wij
elkaar door dik en dun.’
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Herman Romans van Schaik, juli 2013.

Theo Doorman speelt met zijn tinnen soldaten.

In mijn dromen vlucht ik
weg uit een brandende
Catalina
De zesjarige Theo Doorman overleefde een Japanse
aanval op een vliegboot voor de kust van Australië.
Theo Doorman is de zoon van de beroemde schout-bij-nacht Karel
Doorman die sneuvelde in de Slag in de Javazee in 1942. Als zesjarige jongen moesten Theo en zijn moeder vluchten omdat de Japanners het ook op hen hadden gemunt. Met een vliegboot, een Catalina, bereikten ze de kust van Australië. Op het moment dat
iedereen zich veilig waande, werden ze aangevallen door Japanse
gevechtsvliegtuigen. Theo herinnert zich alles als de dag van gisteren.
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Brieven naar Alexandrië
Aan de vooravond van de Slag in de Javazee schreef mijn vader mijn
grootouders in Alexandrië een afscheidsbrief, waarin hij aangaf dat
hij de laatste poging om de Japanse invasievloot tegen te houden
waarschijnlijk niet zou overleven. Zijn schip de De Ruyter werd tot
zinken gebracht en slechts een deel van de bemanning kon overleven, maar mijn vader verkoos, volgens marinetraditie, met het schip
ten onder te gaan. Mijn moeder was zijn tweede vrouw en ik was
hun enige kind. Uit het eerste huwelijk had hij twee zoons en een
dochter. Ik ben geboren op 24 juli 1935 in het Marinehospitaal in
Den Helder. In 1937 vertrok ik met mijn moeder naar Indië. Duidelijke
beelden in mijn bewuste herinnering gaan terug tot begin 1941.
Tongtong
Mijn vader was 52 jaar, mijn moeder 30 en ik 6 toen de oorlog uitbrak. We woonden in de Javastraat in Soerabaja; mijn vader was
veel op zee en dan verbleven mijn moeder en ik in een vakantiehuisje in het dorpje Patjet in de bergen. Na Pearl Harbor stuurde
mijn vader ons er voor onze veiligheid permanent naartoe. Als de
De Ruyter binnenliep reden wij naar Soerabaja. In februari 1942
logeerde baronesse Van Tuyll van Serooskerken, de vrouw van de
adjudant van mijn vader, met haar baby bij ons. De oorlogsdreiging
kan ik me goed herinneren omdat er voorzorgsmaatregelen werden

Mijn certificaat met mijn bloedgroep
en plaatje met mijn naam en adres.
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getroffen. Ik kreeg een Engels legerhelmpje en iedereen kreeg een
noodtasje met verband, een certificaat met je bloedgroep en een
plaatje met naam en adres. In Soerabaja werd vaders bed verhoogd
om onder te kunnen schuilen en in Patjet werd een schuilplaats
gegraven. Daar werd bij luchtalarm op een houten rijststampblok
geslagen, de Tongtong.
Het afscheid van mijn vader
Van mijn moeder weet ik dat mijn vader een hoffelijke rechttoerechtaan man was, gevat, wel streng maar vol sarcastische humor.
Met Kerst 1941 was hij thuis en kreeg ik een metalen jachtvliegtuigje
met opklapbare wieltjes en tinnen soldaatjes. Op oudejaarsdag 1941
sta ik met een gebroken arm - door een val uit een boom - met hem
op een foto. Na zijn terugkeer van een actie in de Straat Badung op
20 februari 1942 schreef mijn moeder dat we in Soerabaja op de oprit
van ons huis afscheid van hem hadden genomen. Daarna bracht hij
onze twee papegaaien naar de buren. Kennelijk was hij er zeker van
dat hij niet meer in dat huis zou terugkeren.

Theo met zijn vader Karel Doorman, 1941.
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Slag in de Javazee
’s Middags en ’s nachts op 27 februari 1942 vond de Slag in de Javazee plaats. De telefoonverbindingen waren afgesloten en laat in de
middag van 28 februari hoorde mijn moeder via de buren dat mijn
vaders schip was gezonken. Mijn vader had haar gezegd om in noodgevallen naar de Commandant Marine in Soerabaja te gaan. Mijn
moeder maakte snel haar vluchtkoffer gereed en had daarin voor mij
ook een doos gedaan met speelgoed, waaronder tinnen soldaten en
mijn speelgoedvliegtuigje. Mevrouw Van Tuyll bracht ons met haar
auto naar Soerabaja. Daar sliepen wij bij kennissen, want ons huis was
op een gevonden Japanse kaart omcirkeld. Commandant Koenraad
vertelde haar dat ze haar man waarschijnlijk niet zou terugzien en
raadde haar aan te evacueren naar Australië. We reden in een autokonvooi door de bergen naar de zuidkant van Java. Bij een meertje
bij Toeloengagoeng lagen vier Catalina’s met hun staart over de
oever op ons te wachten. Via de staart en de mitrailleurkoepel werden we in de vliegboot geholpen. Net voor zonsondergang stegen
wij op. Na een nacht vliegen landden we de volgende ochtend in
Roebuck Bay bij het dorpje Broome in noordwest Australië.
Een vrijheid van korte duur
We lagen met vier Catalina’s en vijf Dornier vliegboten in de baai
vlak bij de lange pier te wachten op de benzineboot om bij te tanken. Vierentwintig inzittenden waanden zich veilig en omdat het heet
was in de vliegboot, klommen velen uit de cockpit op de vleugel. Ik
speelde met mijn vliegtuigje en soldaatjes tussen de mitrailleurkoepels. Opeens hoorde ik vliegtuigmotoren en zag een schaduw van
een Zero, een Japans gevechtsvliegtuig, laag overkomen. Mijn moeder heeft mij snel in de vliegboot onder een zeildoekse kooi geduwd
en ging ter bescherming boven op mij liggen. Bij de tweede Japanse
luchtaanval viel er een aantal gewonden. Mijn moeder trachtte het
bloedende hoofd van een medepassagiere te verbinden met het
verband uit het noodtasje. Boven ons stond de vleugel van de vliegboot in brand. Mijn moeder sleurde me mee door het vliegtuig naar
de cockpit. Mevrouw Lacomblé, de vrouw van de commandant van
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het schip van mijn vader, lag gewond onderaan de trap naar de
cockpit en zei: “Gaan jullie maar door; ik kan niet zwemmen!” Ook
enige andere vrouwen waren gewond; hun mannen bleven met hen
achter. Mijn moeder sprong uit de cockpit in het water en ik zag
haar met opbollende jurk in het water terechtkomen. Ik sprong haar
meteen achterna en werd door de sterke stroming onder de brandende vleugel getrokken. Ik wist vrij te komen maar was mijn moeder
kwijt. Wel zag ik tussen de rook van de brandende olie het hoofd
van de twaalfjarige Rob Lacomblé. We zwommen samen door. Zodra
we het gebrul van de Zero’s weer hoorden, doken we onder water.
Plotseling voelde ik een scherpe steek in mijn zij.
Gered door Amerikanen
Na een uur viste een Amerikaans sloepje ons uit het water. Tien minuten later werd mijn moeder ook levend en wel aan boord getrokken.
Mijn moeder zag dat ik een snee boven mijn oog had en wilde met
de zakdoek uit mijn broek de wond verzorgen. Maar die zakdoek was
rood van mijn bloed. In mijn zij was ik kennelijk geraakt door een
schampschot dat die twee gaatjes had gemaakt in de korte broek die
ik nog altijd bezit. We werden op de lange pier afgezet. Daar stond
een goederentreintje, normaal in gebruik voor de parelmoervisserij.
We namen plaats op de voorste platte wagon; op de achterste lag
een aantal omgekomen medepassagiers. Na op het vliegveld te zijn
verbonden, bracht een klein vliegtuig ons naar het zuidelijker gelegen Port Hedland. Van de 48 Nederlanders bleken er 32 vrouwen en
kinderen te zijn omgekomen.
Times Square
Na een paar dagen werden we met Lockheeds naar Perth gevlogen. Vervolgens zijn we naar Melbourne gevaren, waar we een paar
maanden bleven. Eind mei 1942 vertrokken wij vanuit Sydney met
het ms. Ruys, een KPM-passagiersschip, naar Panama met New York
als einddoel. Daar werden mijn moeder en ik opgevangen door
de familie Philips. Via de Philips-organisatie kon mijn grootvader
geld uit Alexandrië overmaken. In 1944 hertrouwde mijn moeder
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Theo Doorman in zijn studeerkamer, april 2012.

de Hollander Hans Woltjer, een oud-Engelandvaarder en scheepsbouwkundig ingenieur. Zij hadden elkaar ontmoet vlak na de ramp
in Broome, die hij vanaf de pier had gezien. Op Victory in Europe
Day, V-E Day, 8 mei 1945, stond ik met mijn moeder in New York op
Times Square in de uitbundige mensenmenigte. We liepen mee in de
‘ticker tape parade’; door de regen van snippers van telefoonboeken
en telextapes. De bevrijding in Indië, op 15 augustus 1945, moest ik
ervaren vanuit een ziekenhuis bij New York, waar ik toen met polio
was opgenomen. Het tekenen van de overgave van Japan op 2 september 1945 kon ik gelukkig gezond weer in New York meevieren.
De puzzel raakt compleet
Hoe ouder je wordt, hoe meer je te weten komt van wat er in feite
op die ene verschrikkelijke dag is gebeurd. Het drama is ook wel
weggestopt. Je krijgt steeds meer puzzelstukjes aangereikt, die je als
zesjarige jongen zijn ontgaan. Zo heb ik later begrepen dat mevrouw
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Van Tuyll in verwachting was van haar tweede kind en mede daarom
is achtergebleven. Wellicht is dat haar redding geweest; zijzelf en
haar baby hadden de ramp waarschijnlijk niet overleefd. Na de doop
van een gerestaureerde Catalina met de naam van mijn vader door
mijn 93-jarige moeder op vliegveld Valkenburg, kreeg ik van een
Australiër via de mail een verzoek om informatie voor zijn proefschrift
over de ramp in Broome. Ik schreef dat mijn moeders geheugen achteruit ging en dat ik toen met mijn vliegtuigje en tinnen soldaatjes
speelde. Hij mailde me foto’s: ‘Zijn dit die soldaatjes en is dit uw
vliegtuigje?’ Later, met mijn vrouw bij de 65-jarige herdenking van
de Japanse aanval in 2007, heb ik in het Broome Historical Museum
met witte handschoenen mijn soldaatje weer even tevoorschijn mogen halen.
Altijd weer terug
Vroeger, en vooral in tijden van spanning, had ik vaak last van nachtmerries. Dat is waarschijnlijk terug te voeren op de hitte op de vliegboot tijdens de ramp. Meer dan eens werd ik gillend wakker van
dezelfde nachtmerrie; ‘Ik wil eruit!’ Vaak was ik dan in mijn dromen
weer terug onder de brandende vleugel waar ik zo snel mogelijk
onderuit moest zien te komen. Zo heb ik, toen ik na de middelbare
school dienst deed bij de Koninklijke Marine en ook bij zeiltochten
op zee, heel wat collega’s uit de slaap gehaald. Ik heb mijn relatief
oudere vader helaas maar kort en in een turbulente tijd bewust meegemaakt. Ik koester de herinneringen. Hij is het algemene toonbeeld
geworden van de strijd in Nederlands-Indië, maar bij herdenkingen
gaan mijn gedachten ook altijd uit naar de velen die onder zijn leiding met hem zijn gevallen.
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Theo Doorman, april 2013.

Adriaan van Dis tussen zijn Indische zusjes.
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Van Dis op oorlogspad
De oorlog zit als het ware in mij, omdat ik thuis
een soort oorlog heb meegemaakt.
Schrijver en tv-presentator Adriaan van Dis schreef naar aanleiding
van zijn bezoek aan Japan zijn nieuwe boek ‘Op oorlogspad in
Japan’. Tijdens het bezoek van de Japanse keizer aan Nederland
was Van Dis uitgenodigd voor het koninklijk diner in het Paleis op
de Dam. Naar zijn zeggen is ‘Op oorlogspad in Japan’ meer dan
ooit een ‘tweede generatieboek’ en beziet hij zichzelf uiteindelijk
toch als kind van twee door de oorlog getroffen ouders.
Een jeugd tussen aardappel en rijstkorrel
“Mijn vader kwam uit een oude koloniale familie. Hij is in de Tweede Wereldoorlog zijn vrouw kwijtgeraakt. Hij heeft gewerkt aan de
Sumatraspoorlijn en zat na de oorlog in een opvangkamp in Palembang op Sumatra. Mijn moeder zat met haar drie dochters in ditzelfde opvangkamp en was haar man verloren. Beiden gingen op
zoek naar hun verloren partner en als resultaat van die zoektocht ben
ik 1946 geboren in het dorp Bergen in Noord-Holland in een huis
met allemaal mensen die uit het voormalige Nederlands-Indië kwamen. Daarmee heb ik meteen de kern te pakken van de vraag die mij
vaak bezighoudt: dat is de vraag: ‘Waar hoor je precies bij?’ Hoor ik
bij de repatrianten die vol verleden zaten of bij het Holland van de
toekomst, waar ik als vredeskind vlak na de oorlog ben neergezet.
Mijn drie oudere zussen uit het vorige huwelijk van mijn moeder
hadden wel een Aziatische huidskleur. Aan mij was niet te zien dat ik
een koloniale achtergrond had, maar in dat dorpje aan zee werd ik
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door mijn dorpsgenoten wel aangewezen als een vertegenwoordiger van dat repatriantenhuis, ook wel ‘de blauwe kolonie’ genoemd.
Mensen uit het voormalige Nederlands-Indië werden ‘blauwen’ genoemd en ik hoorde tussen de kaaskoppen bij de blauwen, maar
voor de blauwen hoorde ik natuurlijk bij de kaaskoppen, want ik was
een buitenstaander. Ik had een jeugd tussen aardappel en rijstkorrel.
Daarom windt het mij nog altijd op wanneer mensen in hokjes worden geplaatst, want de werkelijkheid is toch altijd veel ingewikkelder
en schimmiger dan het lijkt.”
De derde wereldoorlog
“Mijn belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is aangewakkerd door een lezer van mijn eerste boek ‘Nathan Sid’. In dat boek
had ik het over een vader die twee dagen op een stuk wrakhout had
rondgedreven in de Indische Oceaan en naar aanleiding daarvan
schreef iemand mij een brief. In die brief stonden allemaal vragen
naar aanleiding van dat verhaal: ‘Was dat schip niet de ‘Junyo Maru’?
En die spoorlijn was dat niet de ‘Pakan Baroe Spoorlijn’?’ Toen ik
mijn moeder ernaar vroeg herinnerde zij zich plotseling vaag iets
daarover. Voor mij was dit allemaal onbekend terrein en juist omdat
ik het niet wist werd ik er tegelijkertijd heel nieuwsgierig naar. Pas
vanaf dat moment ben ik er meer over gaan lezen en daardoor begon
ik plotseling mijn vader beter te begrijpen.
Er werd bij ons thuis wel over de oorlog gesproken, maar nooit in de
ware termen. Altijd in: ‘Dat hadden zij de jappen wel even geleerd,
of ‘Daarmee hadden zij de jappen gefopt.’ Mijn moeder ging met
haar dochters naar reünies. Ook kwamen er vaak mensen bij ons op
bezoek, zogenaamde ooms en tantes, die bij mijn ouders in het kamp
hadden gezeten. Het leek mij als kind altijd een bijzonder gezellige
padvinderijclub waar erg veel spannende dingen waren gebeurd.
Met het ware verhaal was ik niet bekend.
De oorlog die nog moest uitbreken, de derde wereldoorlog, speelde
bij ons thuis een belangrijke rol. Mijn ouders waren zeer bewust bezig met de Korea-oorlog. We hebben de kelder laten uitgraven, met
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matrassen gevuld, ons bevoorraad met koffie, gewekte peertjes, gewekte morellen, met Witte Kat batterijen die aan fietslampen waren
gebonden. En later toen in ‘56 de inval in Hongarije plaatsvond, waren
we beter voorbereid voor de oorlog dan wie ook. Met zand gevulde
jute zakken lagen voor het kelderraam tegen de atoomstraling. Ik heb
het altijd jammer gevonden dat de Russen niet gekomen zijn, want
wij waren er helemaal klaar voor. Dus in die zin wist ik heel goed wat
oorlog was, oorlog was iets waarvoor je goed paraat moest zijn.”
Mijn vaders oorlog
“Het dorp Bergen aan Zee ademde de oorlog nog uit. Daar lagen
bunkers en kwamen Duitsers met halve benen op bezoek. Kijk, dat
hele dorp was oorlog, de huizen die op de boulevard stonden waren
afgebroken geweest, omdat het een spergebied was tijdens de oorlog. Er waren in het dorp mensen die fout waren en daar kocht je niet.
Wij kochten onze groenten 8 kilometer verderop.
Mijn moeders eerste man was dan misschien wel een oorlogsheld,
maar die was dood, dus daar had je niets aan. Maar mijn vader had
het overleefd, dus hij had een verhaal te vertellen, al vertelde hij nooit
zijn eigen verhaal.
Bij ons thuis was het altijd oorlog vanwege mijn vader. Hij had vreselijke driftbuien en dan sloeg ie alles kort en klein. Laat ik zeggen,
er moest zeker drie keer per jaar behangen worden, omdat er eten
tegen het behang zat. Hoewel we dus over het algemeen nooit eten
weggooiden, want daarvoor had men teveel honger gehad, werd er
wel met eten tegen de muur gegooid. Mijn vader had een oncontroleerbare drift, maar na die buien maakte hij het altijd weer goed.
Dat is iets waar ik pas later last van ben gaan krijgen. Een ongelofelijk driftige vader die je buiten westen slaat en je daarna met zijn
schuldgevoel overlaad. Veel van mijn vaders tederheid en liefde en
die was er ontegenzeggelijk ook, lag achter die drift verscholen. En
dat was heel moeilijk om te begrijpen. Ik ben dat pas met de nodige
hulp gaan begrijpen. In ‘Indische Duinen’ heb ik voor mezelf een
verhaal gecreëerd, waarin ik ook van die vader ben gaan houden. Ik
ben met mijn moeder over mijn vader gaan praten. Toen wisten we
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niets over hoe de oorlog op je kan inwerken. Ja, als we toen gehoord
hadden van een professor Bastiaans, maar dat hele woord viel niet.
Mijn vader was een man die niet werkte vanwege zijn zwakke hart.
Hij had last van zijn hart omdat hij in het kamp had gezeten, dat was
toen zo’n beetje de relatie. Daarmee had hij zijn status verloren.
Waarschijnlijk tergde het hem, als trotse man, voortdurend dat hij
niets meer kon doen.”
Dubbele bonnenvreters
“Alles werd bij ons thuis vertaald in termen van oorlog. Als je zelf met
een verhaal kwam en je had iets meegemaakt, dan werd dat altijd
meteen gekleineerd en werd er tegenover gezet dat hún ervaring
altijd groter was geweest. Je wist dat jij niet met een geschaafde knie
hoefde aan te komen, want in dat huis waren mensen bijna doodgegaan van de honger. Je hoefde niet te wijzen naar vervelende jongens
die je hadden klemgereden en je bij wijze van spreken dwongen je
melkgeld te versnoepen, want zij hadden veel ergere dingen meegemaakt. Dat gevoel, dat iets groter was dan jouw leed en jouw wereld,
was heel sterk aanwezig. We woonden weliswaar in Nederland en
we waren weliswaar Nederlanders, maar men had het in huis altijd
over ‘die Hollanders’ en daar hoorden wij niet bij. Die Hollanders dat
waren de mensen die mijn vader, nadat hij zelf uit dienst was gegaan
een rekening hadden gestuurd. Hij moest zijn militaire uniform betalen, want daarmee was hij immers het kamp ingegaan en dat moest
worden terugbetaald na het kamp. Het waren dezelfde mensen die
mijn moeder jarenlang een pensioen hebben onthouden. Dat waren
de bureaucraten. Het waren de Hollanders die geen begrip hadden
voor wat er in Indië was gebeurd.
Mijn zusjes werden door kinderen op het schoolplein voor ‘dubbele
bonnenvreters’ uitgescholden. Kortom, wij liepen tegen een muur op
van Nederlanders die bezig waren met hun eigen zorgen en met hun
eigen wederopbouw en die helemaal niet geïnteresseerd waren in
mensen die uit Nederlands-Indië kwamen.”
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Op oorlogspad
“Ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar de oorlog zit als het ware
in mij, omdat ik thuis een soort oorlog heb meegemaakt. Ik wilde,
omdat ik nooit in staat was om als kind met mijn vader te praten, dat
ik wel in staat was om als schrijver met mijn vader te praten. Ik heb
in Indische Duinen dat verleden weer levend proberen te maken. Ik
probeer daarin mijn vader tot leven te brengen en hem te confronteren met mijn mening. Want de enige manier om het verleden goed
te begrijpen is door er een verhaal bij te schrijven waarmee je verder
kunt leven. En dat was voor mij ook de urgentie van het schrijverschap. Ik ben gaan schrijven omdat ik ben opgevoed door een man
die mij 18 uur per dag niet uit het oog verloor en mij met buitengewoon strenge hand heeft opgevoed. Hoewel hij al op mijn tiende jaar
is overleden, raasde hij nog steeds als een krankzinnige boeman door
mijn hoofd. Wilde ik daar zelf niet aan onderdoor gaan, dan moest ik
als het ware een verweer creëren, niet door hem te kleineren, maar
door een denkbeeldig gesprek met hem te beginnen. En daarbij vertel ik niet alleen mijn verhaal, maar ook het hele oorlogsverhaal van
al die andere ooms en tantes waarmee ik doordesemd ben. Die verhalen wilde ik ook doorgeven.”
Tweede generatie
“Ik heb er altijd voor gewaarschuwd dat de zogenaamde tweede
generatie niet aan de haal moet gaan met de oorlog van de ouders.
Dat je geen identiteit moet ontlenen aan het leed van je ouders.
Ik ben dus ook niet zielig, ik ben geen slachtoffer. Maar ik ben wel
opgegroeid in een Indische verhalencultuur met langdurige rijsttafels waarbij enorm veel sterke verhalen werden verteld. Dat is ook
een voedingsbron voor mijn schrijven. Mijn vader sprak destijds niet
over de oorlog of kon er niet over praten. Omdat mijn ouders er op
een ingewikkelde wijze over hebben gezwegen, merkte ik dat ik als
schrijver toch de behoefte had om dat verhaal te vertellen. Maar misschien ook omdat ik het gevoel had dat ik buiten hun oorlog werd
gesloten. Dat klinkt misschien een beetje merkwaardig, maar als je
als enig na de oorlog geboren kind opgroeit in een gezin waarin er
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altijd getuigenissen van die oorlog zijn, dan ben je er ook jaloers op.
Ik wilde dolgraag bij hun oorlog horen. Natuurlijk ben ik blij dat ik
in vrede ben geboren, maar in een kinderlijk verlangen wilde ik ook
graag deel uitmaken van hun wereld. Daarnaast merkte ik op dat er
flink over de oorlog wordt gejokt. Mensen die niet gehoord worden
gaan overdrijven om hun verhaal kracht bij te zetten en mensen waar
wel naar geluisterd wordt gaan dan toch weer een onderlinge leedconcurrentie met elkaar aan. Wie heeft het het ergste gehad, alsof
slachtofferschap iets is dat eer afdwingt.
Door mijn reiservaring in Mozambique dat in oorlog verkeerde ben
ik aan Indische Duinen gaan werken. Die oorlog in Mozambique
maakte mij bewust dat oorlog wel degelijk bij mijzelf ook een rol
speelde. Voorheen zei ik altijd: ‘Het heeft niets met mij te maken!’ en
ik wees het af mezelf te presenteren als een beschadigd tweede generatie-geval. Maar toen ik erover begon te schrijven en me ertegen
verzette merkte ik dat het eigenlijk toch meer met me te maken had
dan ik wilde toegeven. Vandaar dat Indische Duinen een sterk ironische ondertoon heeft.”
Oog in oog met de vijand
“’Op oorlogspad in Japan’ is misschien wel mijn tweede generatie
boek. Het is een beknopte geschiedenis, een soort pamflet, van mijn
indrukken rond mijn bezoek aan Japan. Ik werd uitgenodigd door
een boekenproductiefonds om Nederlandse boeken te promoten in
Japan en daarnaast werd ik gevraagd om een lezing te geven voor
de officiële opening van het Japan-Nederland Instituut in Japan.
Inmiddels is ‘Indische Duinen’ in acht talen vertaald, maar als er nou
één land is waar ik het graag zou willen laten verschijnen dan is het
wel in Japan. Ik wil dat zij kunnen lezen dat hun oorlog nog zo lang
een kloppende bom is in zomaar een familie. Hoe die oorlog ons
gevormd en misvormd heeft.
Tijdens de bijeenkomsten in Japan sprak ik oorlogsveteranen van
mijn vaders leeftijd. Het deed me beslist iets dat ik een man ontmoette die op de spoorlijn van mijn vader had gewerkt en die als een
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soort technische klerk zich voortdurend maar zorgen maakte over de
verzwaring van het talud en het tekort aan spijkers. Hij behandelde
de problemen bij het aanleggen van een spoorlijn door de jungle,
zonder er in zijn verhaal een mens aan te pas te laten komen. Toen
ik hem naar de mensen vroeg, begreep hij me niet, hij was alleen
gericht op de technische bouw van de spoorlijn. Daar wond ik me
erg over op. Ik had mijn feiten, hij had zijn feiten, twee waarheden.
Mijn waarheid, dat er veel mensen zijn doodgegaan, is een onomstotelijke waarheid, maar zelfs daar bleek deze man nog grote twijfels bij te hebben. Ik luisterde naar iemand die gewoon keurig zijn
orders had opvolgd en die ervan overtuigd was zegenrijk werk in de
Pacific te hebben verricht. Zoals voor een deel ook de kolonialen in
Nederlands-Indië hebben geleefd. Die dachten ook dat hun aanwezigheid daar goed was, dat de bevolking daar veel aan had en dat er
een prachtige taak voor hen was weggelegd.
Bij de zonen en dochters van de Japanners die na de oorlog door
de geallieerden werden geïnterneerd voelde ik mij beter op mijn
gemak. Daar kon ik mijn verhaal vertellen dat zonder medelijden
werd beschouwd en werd beleefd als het uitwisselen van een soort
‘clubnieuws’. Daar ging het toch voornamelijk om ouders die allemaal
merkwaardig waren geworden. Alsof die gevangenschap je emotionele huishouding zo sterk beschadigt dat je daarna niet goed in staat
bent om tederheid door te geven aan je kinderen. Alsof tederheid
iets gevaarlijks is, alsof dat je zwak maakt. Alsof hun vaders de vijand
hadden geïnternaliseerd en waren geworden zoals de vijand.”
Overlevende
“Mijn moeder is een typische overlevende en in haar overleven is
het iemand die zichzelf niet toestaat om met sentimenten op die tijd
terug te kijken. En omdat zij het voor zichzelf al niet toestaat, durf
ik er niet over te beginnen, daarvoor is er toch teveel afstand. Zij
is een heel krachtige vrouw, ook al zie je dat er achter die krachtigheid toch iets anders zit. Zij heeft zich ertegen gehard. Ik ben niet
de therapeut van mijn moeder. Als mensen kunnen leven bij de
gratie van de ontkenning en ze dat tot hun negentigste volhouden,
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prima toch? Waarom moeten mensen allemaal breken, broos worden
en in huilen uitbarsten? Misschien is het interview met mijn moeder
in ‘Op oorlogspad in Japan’ wel zo kort, omdat ik mijn moeder wil
beschermen. Ik wilde alleen van haar de dingen weten die ik nodig
had als een soort geestelijke bagage om naar Japan te kunnen gaan.
Wat ik bijzonder boeiend vind is, dat ik nog steeds nieuwe dingen
van mijn moeder hoor. Ik hoor nu pas op mijn 53e dat mijn moeder
terwijl zij haar dochter probeerde te beschermen met een geweerkolf
op haar wang is geslagen en dat bijvoorbeeld haar eerste man voor
driekwart Javaans was. Klaarblijkelijk schamen mensen in zo’n koloniaal milieu zich voor hun afkomst, zoals mensen zich ook schamen voor
de vernederingen die ze in de oorlog hebben meegemaakt. Natuurlijk
willen we allemaal flinke kerels en vrouwen zijn, die nergens last van
hebben, maar helaas hebben we dat soms wel!”
Een ander soort beschadiging
“Ik merk aan mijn moeder dat zo’n bezoek van de keizer van Japan
haar toch meer doet dan ze wil laten blijken. Als er allemaal mensen
op de Dam gaan staan huilen en dan met die camera’s er bovenop,
dan rijt dat wonden open.
Uiteindelijk heeft dat bezoek en die aandacht haar toch heel treurig
gemaakt. Een excuus is nooit genoeg. Je kunt namelijk niet goed
maken wat gebeurd is, het is een ander soort beschadiging die niet
in materie valt te compenseren. En misschien is het voor een deel wel
goed te maken in verhalen. Geef de mensen hun verhalen terug. Zorg
dat die verhalen niet worden ontkend. Zorg dat iedereen die verhalen
kent. Dat probeer ik misschien ook een beetje te doen!”
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De kapitein gaf
het sein ‘schip
verlaten’
Zeeman Frits de Jong overleefde een
Japanse aanslag.
Tijdens de oorlog raakte de Nederlandse
koopvaardij tegen wil en dank betrokken
bij het oorlogsgeweld. Hoewel men wist
dat het op zee gevaarlijk was geworden
bleven veel vrachtboten doorvaren. Het in
stand houden van de transportlijnen was
van levensbelang voor de bevolking. Maar
ook de koopvaardij ontkwam niet aan de
oorlog. Zo werd het pakketvaartschip de
‘Tjisalak’ in 1944 op de Indische Oceaan
door de Japanners getorpedeerd.
Frits de Jong overleefde als een van de weinigen de scheepsramp.
De Jong vertelt: “Op 17-jarige leeftijd ging ik naar de zeevaartschool
op Texel en daar ontmoette ik mijn eerste vriendin, Nelly. Als enige
van mijn familie was ik nog in Nederland, mijn vader verliet mijn
moeder toen ik twee jaar was. Mijn moeder stierf jong en mijn vier
oudere zussen emigreerden één voor één naar Nederlands-Indië. Na
mijn opleiding was er weinig werk, daarom deed ik ook de marconistopleiding. Op de Koninklijke Java-China Pakketvaart Lijnen N.V.
kon ik als 4e stuurman en marconist beginnen. Binnen een paar jaar
steeg ik in rang en werd 1e stuurman en marconist aan boord van
de ‘Tjisalak’. Via deze lijndiensten in Azië kon ik mijn zussen in Indië
makkelijk opzoeken.”
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De aanslag
Op 7 maart 1944 vertrok de ‘Tjisalak’ uit Melbourne met een volle
lading meel voor Colombo. In totaal waren 103 mensen aan boord,
bestaande uit 15 officieren, 10 kanonniers, 51 Chinese bemanningsleden, 5 eerste klas passagiers en 22 Indische matrozen als dekpassagiers. Op 26 maart 1944 torpedeerden de Japanners het schip.
“Ik hoorde een geweldige knal. Meteen helde het schip zwaar over
en we moesten ons vastgrijpen om niet onderuit te gaan. Er heerste
een enorme ravage, alles speelde zich binnen enkele seconden af.
Water en stookolie vlogen over de brug. Vanuit de masten kwam er
van alles naar beneden zeilen. Stoomleidingen barstten en stoom
verspreidde zich. De ‘Tjisalak’ begon snel te zinken. De kapitein gaf
het sein ‘schip verlaten’. Intussen waren de tweede stuurman en de
kanonniers aan het schieten op de periscoop van de Japanse duikboot. Zij moesten uiteindelijk overstappen in de reddingssloepen.
Ik probeerde een paar Chinezen op de riemen te krijgen, maar de
mensen bleven apathisch zitten zonder te gehoorzamen en zo bleven
we hulpeloos ronddrijven.
Even nadat we met onze sloep los waren van de ‘Tjisalak’, gaf het
schip als het ware een diepe zucht en verdween in de golven. Jarenlang had ik erop gevaren, dus ik voelde me ontzettend rot over dit verlies. Alle opvarenden werden geteld in de sloepen en op een passagier na was iedereen gered. Die ene vermiste passagier was waarschijnlijk bij het inslaan van de torpedo aan dek geweest en daarbij
omgekomen.”
De wereld moet dit weten
De Japanse onderzeeër kwam bovendrijven. De Jong vertelt: “De
Japanners dwongen ons over te stappen en alle zwemvesten en
sieraden in te leveren. Toen ik aan boord van de onderzeeër kwam,
hoorde ik hen in het Japans zeggen: ‘Okii nè, okii nè; groot, groot!’
Dat had ik met mijn 1 meter 90 wel vaker gehoord op mijn reizen
door Azië. Blijkbaar afgeleid van hun routine vanwege mijn lengte,
vergaten ze mijn horloge en ring in beslag te nemen en mocht ik als
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enige mijn zwemvest aanhouden. Wel haalden ze het grote mes los
dat aan de buitenkant van mijn zwemvest vastzat. Ik was de enige van
de 102 gevangenen die wonderlijk genoeg niet van zijn spullen werd
beroofd. Hoe was dit nu mogelijk?”
Maar de Japanners bleken hen niet aan boord genomen te hebben
om hen te redden, integendeel. “We werden gedwongen gehurkt
op het voor- en achterdek plaats te nemen. Eén voor één moesten
we naar de punt van de duikboot lopen. Vervolgens werd iedereen
neergeschoten of onthoofd en in zee gegooid. Een kogel trof mijn
achterhoofd, ik viel in zee en verloor veel bloed. Had ik mijn zwemvest niet gehad, dan was ik zeker dood geweest. Ik hield me dood,
verloor wegdrijvend soms het bewustzijn, maar dacht alleen: ‘Ik
móet dit overleven, want de wereld moet weten hoe beestachtig ze
moorden op zee.’” Na vijf uur zwemmen kwam hij vier overlevenden
tegen. Na een paar uur kwam er hulp van een Amerikaans schip.
Omdat de beste doktoren destijds in New York woonden, nam hij het
eerstvolgende passagiersschip naar Amerika.
Spoedoperatie
In New York kreeg hij een spoedoperatie. “Een hersenchirurg adviseerde me: ‘U moet snel worden geopereerd, anders gaat u binnen
een maand dood.’ Bij mijn volle bewustzijn werd ik geopereerd. Om
het kwartier stelden ze mij een vraag en pas na vier uur waren ze klaar.
Vanwege helse hoofdpijnen overwoog ik uit het raam te springen. Via
de vriendelijke chirurg mocht ik in een prachtige buitenwijk herstellen. Geleidelijk aan begon ik halve dagen bij dezelfde lijndienst op
kantoor in New York te werken. Op een briefje in mijn borstzak stond
mijn adres, want ik raakte nog wel eens buiten bewustzijn. Totaal
onverwachts werd ik op een dag door de Amerikaanse immigratiedienst opgepakt en opgesloten in de gevangenis op Ellis Island.
De lijndienst had mijn operatie niet doorgegeven, daarom bleek ik
illegaal te zijn. Na een paar maanden wist ik een gevangenisarts te
overtuigen van mijn hersenoperatie. Op voorwaarde dat ik binnen
een maand Amerika zou verlaten, werd ik vrijgelaten.”
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Thuis
De oorlog was inmiddels voorbij dus kon hij naar Amsterdam terugkeren en weer bij de lijnvaartdienst op kantoor aan de slag. Met
glinsterende ogen vertelt hij verder: “Op een dag belde mijn jeugdvriendin Nelly het kantoor om te informeren in welk ziekenhuis ik lag.
Nelly kreeg mij direct aan de lijn en we waren even stil van de verrassing. Zij was net gescheiden. Binnen een week trouwden wij en hadden 50 jaar een gelukkig huwelijk. In 1995 is ze overleden.”

Foto: Ellen Lock.

De nu 100-jarige Frits de Jong besluit: “Ik had graag in Indië willen
wonen, maar mijn vrouw kon niet tegen de tropen. Op Texel verbouwde ik een mooi huis voor ons. Zij voelde zich daar thuis, want
haar familie kwam daar vandaan. Mijn oorlogsverhaal heb ik in een
boek van mij af geschreven en dat heeft me echt geholpen. Ondanks
mijn bevende handen schrijf ik dagelijks op mijn typemachine en
speel ik keyboard. Als je zo oud wordt als ik, dan moet je elke dag
dingen blijven doen.”
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Frits de Jong, herfst 2007.

Toos Blokland verloofd met Hennie Oosterloo 1942.
292 - September 2014

Mijn diepste wezen
raken ze niet
Toos Blokland schreef een dagboek in de kampen
Darmo-wijk en Halmaheira.
Toos Blokland schreef in het jappenkamp op stukjes papier een dagboek, dat de Japanse inspecties heeft overleefd. Zij verstopte het
voor de bezetter in haar matras. Glashelder beschrijft zij hierin haar
bevindingen in de kampen Darmo-wijk in Soerabaja en Halmaheira
in Semarang. Aan de hand van dit dagboek vertelt ze haar verhaal,
dat begint als ze negentien is.
Stilte voor de storm
‘Mijn vader was directeur van de Burger Ambachtsschool in Soerabaja. Op 2 mei 1923 ben ik daar geboren in een protestants gezin.
Als kind wilde ik later schrijfster worden. Toen de Japanners in maart
1942 de stad bezetten was ik achttien jaar en werkte als directiesecretaresse bij Javastaal Stokvis. We luisterden met mijn vader naar
wat er toen door de Gouverneur-Generaal op de radio werd gezegd.
Er hing een rare dreigende stilte op straat, een stilte voor de storm.’
Gevangen
‘Mijn vader werd gevangen gezet en wij mochten hem bezoeken op
29 april 1942, de verjaardag van de Japanse Keizer. Hij was heel blij
om te horen dat ik mij had verloofd met Hennie Oosterloo, die ik
kende van mijn lagere school. Wij moesten verhuizen, omdat er
een Japanse officierspost in ons huis kwam. Toen mijn broer Johan
zestien werd moest hij tegelijk met mijn verloofde naar een mannenkamp. Later in 1942 moest mijn moeder zich met ons melden in de
Darmo-wijk van Soerabaja, waar wij een kamer kregen toegewezen
aan de Reinierszboulevard. Ik nam zoveel mogelijk papier en potToos Blokland - 293

loden naar dit kamp mee, zodat ik een dagboek bij kon houden. Ik
verstopte dat altijd in mijn matras en gelukkig is het nooit gevonden,
want anders werden mijn moeder en ik afgeranseld omdat het verboden was om berichten naar buiten te smokkelen. Ook fotoboeken,
potloden, pennen, papier, alles werd verbrand en vernietigd.’

Moeder, kleine Toos en de baboes.

Obsessie
‘Op 28 februari 1944 kreeg mijn moeder de opdracht zich klaar te
maken voor vertrek met haar kinderen. We werden in open trucks
geladen en naar het station gereden waar we opeengepropt werden
in loeihete geblindeerde veewagons. Baby’s en kinderen plasten over
je heen en huilden onophoudelijk. We werden naar het vrouwenkamp
Halmaheira in Semarang gebracht. Dit kamp bestond uit ongeveer
honderd kamponghuisjes aan weerszijden van de Halmaheira-weg
en was omgeven door een twee meter hoge afrastering van bamboe.
Het was er stukken slechter dan in Soerabaja.
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’s Nachts overstroomde het toilet en dan liep je met je blote voeten
door de stront en het wemelde er van de bijtende insecten. Overal
zaten vliegen; op onze wonden en op alles wat verrot was. We zweetten en stonken, maar ze lieten het water alleen ‘s morgens maar drie
uur lopen. Het was dus altijd een gevecht om water en je kon je nooit
wassen. De Jap zei dat we een lepeltje meer rijst kregen als we honderd vliegen per dag vingen. En als je honger hebt, dan doe je dat.
Als ik nu een vlieg zie, dan ga ik er automatisch achteraan, een kampobsessie die ik maar niet kwijtraak. We hebben veel honger geleden.
Je kreeg alleen een afgestreken pollepel blauwe sagopap ’s ochtends
en ’s middags een afgestreken pollepel witte rijst. Iedere kat, rat, kikker, slak, slang of ander levend wezen werd gevangen en verdween
in de soep, zodat we nog wat eiwitten binnenkregen.’
Bij de laatste tien
‘Op een dag kwamen er een aantal auto’s met Japanse officieren
het kampterrein op rijden. Ze gingen aan een lange tafel zitten en
de jonge vrouwen moesten er langs lopen. Er werd gezegd dat ze
serveersters zochten voor een restaurant. Er werden eerst honderd
meisjes uitgezocht. Omdat ik al wat ouder was, herkende ik de wellustige mannenblik. “Ze ronselen ons voor bordeelwerk!”, zei ik na
afloop tegen mijn moeder, maar zij wilde dat niet geloven. Na de
tweede selectieronde werd ik met vijfentwintig meisjes uitgekozen.
Uiteindelijk bleef ik met tien meisjes over. Zodra ik hun moeders in
tranen zag uitbarsten, wist ik dat het goed mis was. Ik rende zo hard
ik kon weg en verstopte me achter een boom. Daarna vluchtte ik
naar mijn bed en stopte twee uien onder mijn oksels, kroop onder de
paardendeken en deed alsof ik ziek was. Die uien-truc had ik van een
Indische kruidenvrouw geleerd. Enige weken later zag ik mijn beste
vriendin, die ook uitgekozen was, weer terug in ons kamp. Ze zei: “Ik
was zo blij dat jij er niet bij was, want het was afschuwelijk. We werden dagelijks meerdere malen verkracht.” In andere kampen zijn de
vrouwen in opstand gekomen en zijn de meisjes niet meegenomen.
Helaas waren ze in ons kamp te goedgelovig.’
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Vergevingsgezind
‘Mijn moeder heeft mij geleerd vergevingsgezind te zijn. Zij bleef
altijd respectvol. Zij had last van een baarmoederverzakking en kon
daardoor niet goed buigen voor de Japanners. Ze stond half gebogen naast mij en werd hiervoor hard afgeranseld met een gummiknuppel. Ik stond gebogen in mezelf te vloeken vol haat tegen die
soldaat. Zij bleef heel rustig en begripvol met al haar pijn: ‘Toos,
het is ook maar een kind dat terugverlangt naar zijn moeder!’ Ik kon
dat niet, maar ik heb de pijn, de honger en het verdriet doorstaan,
omdat ik altijd dacht dat iets in mij onaantastbaar is. Dus mij kregen
ze nooit klein, hoe wreed ze ook waren. Op een gegeven moment
waren we allemaal zo ziek in Halmaheira dat er een Hollandse arts
naar ons toekwam. Deze dokter De Vries had bij mijn verloofde in
de Werfstraatgevangenis in Soerabaja gezeten en vertelde dat Hennie nog leefde. Die goede dokter heeft ook mijn moeders baarmoeder kunnen verwijderen in het ziekenhuis in Semarang. Voor
mijn kleine zieke broertje Wim was haar afwezigheid vreselijk. Op
12 september 1944 moest mijn twaalfjarige broertje Arie ook naar
het mannenkamp. Hij stond in een open vrachtwagen en uit zijn
grote bruine ogen rolden de tranen over zijn wangen. Het afscheid
was verschrikkelijk.’
Nauwelijks bevrijd
‘Toen de oorlog was afgelopen merkten we dat in Halmaheira nauwelijks. Na een paar dagen kwam er een klein vliegtuig beschilderd
met rood wit en blauw over het kamp vliegen. Verder bleef alles bij
het oude. Pas op 23 augustus 1945 zei de Japanse kampcommandant
dat we vrij waren. Mijn doodzieke zus Jannie werd naar een ziekenhuis gebracht, waar ze langzaam aansterkte. Op 1 september 1945
heb ik een oude blouse verkocht aan een Indonesiër en ben ik met
dat geld het kamp uitgegaan om naar de kapper en de Chinees te
gaan. Je mocht niet lang wegblijven vanwege het gevaar van aanvallen door nationalisten.
De Japanse soldaten kregen opdracht het kamp te beschermen, dat
op een nacht werd omsingeld door horden woedende nationalisten
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Gezin Blokland, vlnr: Toos, Arie, moeder, Johan, vader, Jannie,
in de stoel Corrie en Wim is er nog niet, juni 1932.

die aanvielen met bamboesperen, sabels en geweervuur. Vanaf alle
vier de wachttorens schoten de Japanners met mitrailleurs op de
aanstormende strijders. Na een hevige strijd trokken de aanvallers
zich terug. Wij zijn die nacht doodsbang geweest. Die nationalisten
waren mataglap, buitenzinnig van woede! De gewonde Japanners
verpleegden wij op de groentetafels. De volgende ochtend zag ik
door het hek een enorme berg lijken van nationalisten liggen. Met
een doffe dreun werden ze op vrachtwagens gegooid. Dat geluid
vergeet je nooit meer. Ik vroeg aan een Japanse bewaker: “Wat gaan
jullie eigenlijk met die lijken doen?” Hij antwoordde: “Die gooien we
in de rivier.” De rivier kleurde rood van die verschrikkelijke nacht.’
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Toos Blokland, zomer 2014.
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Een trouwboeket van distels
‘Tijdens de Bersiap werd Halmaheira een opvangkamp voor mannen
en vrouwen. Je kon een gratis vergunning krijgen om per vliegtuig
of per trein en beschermd door Japanse militairen je familie in een
ander kamp te bezoeken. Opeens stond mijn broer Johan voor me
en vielen wij elkaar om de nek. Mijn moeder was een dag eerder
naar Soerabaja gegaan met mijn zusjes en mijn broertjes Arie en
Wim om mijn vader te vinden. Johan vroeg me of ik mee ging naar
mijn verloofde in Bandoeng en we kregen permissie voor drie dagen.
Toen mijn vader de volgende dag naar Halmaheira kwam om ons
te vinden, trof hij daar niemand van ons gezin meer aan. We liepen
elkaar op die dag allemaal net mis. Kort na de aankomst van de eerste Britse troepen op 20 oktober 1945 namen zij de bewaking van het
kamp over. Mijn vader vond het veel te gevaarlijk worden en wilde
naar Holland, maar ik wilde bij Hennie in Indië blijven.
Mijn vader vond dat alleen goed als we trouwden. Toevallig was er net
een dominee gearriveerd. Ik trouwde in een oude jurk met een trouwboeket van distels. Met het hele kamp zaten we op de grond in het
zand tijdens de ceremonie. Onze gasten ruilden spullen voor drank
als trouwcadeau. We zongen vele kampliederen en vielen dronken in
slaap als bruid en bruidegom.’
Een ingeving
‘De volgende dag ging mijn vader met mijn broers op zoek naar mijn
moeder en zussen. Hij vond hen in het Wilhelminaklooster, terwijl
juist het hele kamp gereed werd gemaakt voor vertrek. Engelse soldaten zouden het konvooi beschermen op de gevaarlijke tocht naar
de haven. Zij riepen bij het inladen van de vrachtwagens: “Vrouwen
en kinderen eerst!” Opeens had mijn vader een ingeving en zei
tegen mijn moeder: “Geef me gauw een sjaaltje en een blouse.” Als
vrouw verkleed lukte het hem om naast mijn moeder in de eerste
vrachtwagen te geraken. Terwijl mijn familie aan boord ging werd de
achterste vrachtwagen met de mannen in brand gestoken met molotovcocktails en zij werden levend verbrand. Het scheelde dus maar
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een haartje voor mijn vader en via Singapore zijn zij veilig aangekomen in Holland. Ik bleef met Hennie in Indië achter.’
Alleen maar zand
‘Alleen mijn broer Wim en mijn zus Jannie zijn nog over. Met mijn
zus Corrie is het na de kamptijd nooit meer goed gekomen en zij
heeft altijd opgesloten gezeten in klinieken. In Japanse gevangenschap moest zij als veertienjarig meisje kantoren schoonmaken en is
waarschijnlijk misbruikt. Ook ik ben later in mijn leven in Zuid-Afrika
helemaal ingestort en opgenomen in een kliniek waar ik achttien
elektroshockbehandelingen tegen mijn oorlogstrauma’s kreeg. Ook
daar dacht ik: ‘Ze kunnen me alles afpakken, maar mijn diepste wezen raken ze niet.’ Uiteindelijk ben ik er goed uitgekomen dankzij
een aardige psychiater, die me leerde beter voor mezelf te zorgen
en me af te schermen. Op aanraden van mijn dochter heb ik mijn
oorlogsdagboek uitgegeven. De Indië-Herdenking op 15 augustus
zou ik zo graag eens mee willen maken, maar ik ben eenennegentig
jaar en die reis is te ver voor mij. Ik volg het wel altijd op de televisie.
Vroeger huilde ik veel, maar nu lach ik de dingen weg. Ook al heb ik
veel lichamelijke klachten, toch ben ik ontzettend dankbaar voor het
feit dat ik alles heb overleefd, voor mijn kinderen, voor mijn huisje,
mijn hondje en mijn vogeltjes. Nu kan ik uren genieten van de vogels
in mijn tuin. In het kamp heb ik drie jaar lang geen boom of bloem
gezien, want er was alleen maar zand.’
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Toos Blokland, zomer 2014.

en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen
uit Leo Vroman: Vrede

Ter ere van 70 jaar Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog geven de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad dit boek cadeau aan alle cliënten en medewerkers. Het is
een bloemlezing uit de interviews in het cliëntenblad Aanspraak van
1997-2014. Aanspraak verschijnt ieder kwartaal en is bestemd voor
Nederlandse verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in het binnenen buitenland.
De Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad geven
gezamenlijk vorm aan de financiële ondersteuning van (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen van de Tweede
Wereldoorlog en de Bersiap-periode in Nederlands-Indië (periode
van ongeregeldheden van 15 augustus 1945 tot 27 december 1949).

