
 
 

 In 2003 schreef mijn zus Meity een verhaal over het leven van onze ouders in het 
Manokwari van de jaren 30, de bezetting door de Japanners in1942 en vervolgens 
de verschrikkingen in het interneringskamp te Prafi.  
Een groep onder leiding van Willemsz Geeroms vertrok naar het achterland van 
Manokwari om daar een guerilla tegen de Japanners te voeren.. 
Nadat Willemsz Geeroms gevangen werd nam Maurits Kokkelink het bevel over . 
Toen zijn guerillastrijders terugkeerden uit de jungle, werd hem gevraagd om de 
leiding op zich te nemen om mensen in het Internerings kamp te Prafi te bevrijden. 
 

 
In Soekaboemi werden de kolonisten de beginselen van landbouw bijgebracht. 

 

 
Soerabaya 1932, de fam. de Mey  

 
 
 
 
 
1 Het nieuwe moederland 
 
 



 
1.1  Opa, een gepensioneerd sergeant, vertrok een aantal jaren vóór het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met zijn vrouw, vier zoons en drie 
dochters uit Indonesië naar NieuwGuinea. De westelijke helft van dat eiland was 
toen een Nederlandse kolonie,  
Het werd een leven van hard werken, dat door de weersomstandigheden alleen 
maar zwaarder werd. De verzengende hitte werd zo nu en dan afgewisseld door 
verkoelende, maar tevens alles wegspoelende tropische regenbuien. Ze 
kondigden zich aan als dikke druppels, die zwaar op bladeren en grond vielen en 
als gevoelige speldeprikken op je huid spatten, terwijl het ruisen van liters vallend 
water, als een waterval hoorbaar naderde. Tegelijkertijd rook je de geur van 
aarde en stof, vermengd met water, een geur die door flinke rukwinden werd 
meegevoerd. Ramen en deuren gingen dicht en wie buiten niets te zoeken had, 
deed er verstandig aan dat ook niet te doen. Als deze vochtige voorbode 
gepasseerd was, werd het weer rustig. Het onophoudelijke geruis van de regen 
verdween naar de achtergrond. Maar het watergordijn gaf zo nu en dan nog altijd 
een tikkend geluid tegen hout en glas, alsof het wilde zeggen: ‘Ik ben er nog.”. en 
dat kon nog uren duren. Wormen kwamen uit hun schuilplaats onder de aarde 
tevoorschijn. Ramen en deuren gingen weer open om de enigszins afgekoelde 
buitenlucht binnen te halen, waardoor vliegende insekten die hun heil zochten bij 
brandende lampen, als zwermen binnen zweefden. Na de regenbuien werd het 
even frisser, om daarna de gewoonlijke, broeierige weerssituatie te hervatten, 
die te vergelijken is met wat je voelt onder een vochtige deken. 
Het onontgonnen stuk land, dat Opa gekocht had, moest zonder 
landbouwmachines bewerkt worden en het personeel was vreemd. Papoea’s 
kende men toen in Indonesië namelijk nog niet. Het gezin moest dan ook wennen 
aan de schuwe, schaars geklede, zwarte gestalten, die spontaan uit het stenen 
tijdperk schenen te komen en de nieuwelingen niet bepaald het gevoel gaven dat 
ze welkom waren. Getooid met oorbellen, botjes door de neus en veren van 
kleurige, exotische vogels in hun kroeshaar, joegen ze de nieuwkomers de 
nodige schrik aan. Het moet een aangstaanjagende confrontatie geweest zijn 
voor degenen, die deze wezens nog nooit eerder hadden gezien.  
Mijn moeder’s oudste zus had het er na twee jaar dan ook wel gezien. Ze 
ontmoette er iemand met wie ze in het huwelijk trad en terugkeerde naar het voor 
hen beiden vertrouwde Indonesië. 
Nu, jaren later hebben deze Papoea’s zich in kleding en uiterlijk aangepast aan 
de westerse beschaving. En van onze kant hebben ook mijn ouders en wij hen 
leren waarderen als lieve, aanhankelijke en toegewijde mensen. Een deel van 
Opa’s personeel kwam zijn dochter mijn moeder, die nog steeds in dezelfde 
plaats is blijven wonen, na de oorlog nog regelmatig opzoeken. Dan namen ze 
echtgenoten en kinderen mee en als het nodig was hielpen ze bij het onderhoud 
van de tuin of andere klusjes rondom het huis. Ik zie ze nog bezig, verspreid over 
de hele tuin. Het was dan altijd een gezellig gekakel van de vrouwen, terwijl hun 
kinderen gillend en schreeuwend in de tuin rondrenden en spelletjes met elkaar . 
deden. De mannen kapten, maaiden en sneden intussen al het overbodige groen 
uit de tuin, waarbij ze in koor en op een donkere, eentonige dreun hun voor ons 
onbekende, rhytmische liedjes zongen. 
Ook mijn Opa was op den duur van plan naar Indonesië terug te keren, maar 
kreeg er de kans niet voor. Want de Tweede Wereldoorlog brak uit. 



 
1.2  Korte tijd nadat Opa en gezin zich op NieuwGuinea hadden gevestigd, 
kwam ook mijn vader in dezelfde plaats aan. Hij kreeg er een aanstelling als 
ambtenaar bij het Gouvernement. En, zoals dat gaat in kleine nederzettingen, 
duurde het niet lang voordat hij in contact kwam met de broers van mijn moeder. 
Hun uitnodiging om een zondag bij hen thuis door te brengen en hun ‘ouwe lui’ te 
ontmoeten, liet niet lang op zich wachten. De jongeman ging daar maar al te 
graag op in, want het stadje bood weinig vertier en de relaties die hij er met 
verschillende vriendinnen had aangeknoopt, waren ongeoorloofd, dan wel 
kortstondig. Ongeoorloofd omdat de dames al getrouwd waren, of voorbestemd 
voor een partner met betere toekomstperspectieven. Kortstondig omdat 
sommige dames hem op den duur verveelden. Dus bezocht de begeerde, maar 
niet geaccepteerde vrijgezel op de afgesproken zondag zijn nieuwe vrienden, 
terwijl hij zich bij voorbaat al verheugde op een betere maaltijd, dan hij met zijn 
hongerloontje gewend was. 
Papa werd daarna een regelmatige gast in het huis van mijn grootouders. Dat 
kwam niet alleen vanwege de gezelligheid en het Lekkere eten, dat Oma hem 
voorschotelde. Om de hedendaagse uitdrukking te gebruiken, hij viel vrijwel direkt 
op mijn moeder, een aantrekkelijk meisje van net zeventien, dat de vreemdeling 
ook wel zag zitten. Hij was charmant, vlot en bezat een groot gevoel voor humor. 
Dit tot ergernis van mijn opa, die niet veel ophad met de ‘mooiprater’. Bovendien 
was deze ervan overtuigd dat het ambtenaartje zijn dochter weinig te bieden kon 
hebben. In ieder geval veel minder dan hij. Nee, bij hem had ze het vast en zeker 
een stuk beter. Hij wist trouwens wel geschiktere huwelijkskandidaten voor haar, 
als de tijd er rijp voor was. En wanneer dat zou zijn, bepaalde niemand anders 
dan hij zelf. 
Maar de verliefdheid van het stel werd op den duur zo overduidelijk, dat Opa er 
uiteindelijk niet omheen kon. En hoewel hij zijn dochter nog erg jong vond, stemde 
hij stilzwijgend toe in hun meer dan vriendschappelijke relatie. Mama had nu een 
vriendje, waar ze openlijk mee uit kon gaan. Zo gezellig en onderhoudend als 
Papa was, kan ik me voorstellen dat ze samen heel veel schik hadden. Nadat hij 
haar had leren dansen, kon hij Mama ook meenemen naar plaatselijke feesten en 
partijtjes. Dit tot ongenoegen van weduwen en andere dames, die om bepaalde 
redenen vrij waren en tot die tijd bij afwisseling als Papa’s danspartners in het 
openbaar verschenen. Die konden nu thuisblijven, of een andere danspartner 
zoeken. Voortaan waren mijn ouders een stel, dat overal samen werd gezien. 
Voorbij waren de stiekeme liefkozingen in donkere hoekjes. Wat dat betreft kan 
Mama terugkijken op een heel fijne tijd. ‘Eigenlijk’, vertelde ze ons onlangs, 
‘moest ik dat toen al als een slecht voorteken zien: op teveel vreugde en 
vrolijkheid volgen doorgaans bittere tranen en verdriet.’. Misschien had ze gelijk. 
Aan de andere kant geeft de overmoed van de jeugd aan jonge mensen 
doorgaans een gevoel van onsterfelijkheid. Zeker als ze verliefd zijn. 

      Over een huwelijk werd toen nog helemaal niet gedacht en als het aan Opa lag, 
      mocht dat nog wel even op zich laten wachten. Zelfs toen mijn vader na verloop 
      om praktische redenen, zijn intrek nam in het huis van Mama’s ouders, bleef alles 
      bleef alles onveranderd. 
 



 
 
 

         Het terrein op de heuvel van Pasir Putih, 1935. 
1.3 Maar de verandering kwam toch; sneller dan verwacht. Ze werd veroorzaakt 
door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, met als gevolg de Japanse 
inval in het toenmalig Nederlands NieuwGuinea. Wij kinderen wilden later wel 
eens grapjes maken over ‘de oorlog, waaraan Mama en Papa uiteindelijk van 
hun huwelijk te danken hadden’. In ieder geval werd het door de Japanse inval 
wel bespoedigd. 
Mijn opa hoorde namelijk dat jonge, ongetrouwde vrouwen geronseld werden 
voor de Japanse bordelen en een vrije dame in handen van de vijand was 
veroordeeld tot meisje van plezier of 'troostmeisje'. 
De benaming van ‘troostmeisje’, die ik pas veel later leerde kennen, klonk in 
zekere zin minder frivool. Ik vroeg me dan ook af, of er tussen die twee woorden 
ook een verschil bestond. Zeker was in ieder geval dat ze één ding weldegelijk 
gemeen hadden: in beide gevallen ging het om een taak die vrouwen onder 
dwang door de bezetter werd opgelegd. Een opdracht waarbij deze vrouwen 
werden blootgesteld aan de meest beestachtige praktijken, die hun bezoekers 
maar konden verzinnen. Ze leidden een erbarmelijk leven, waaraan ze heel vaak 
uit eigen beweging een eind maakten. Kozen ze daar niet voor, dan liepen ze op 
den duur toch wel grote kans te sterven aan allerlei besmettelijke ziekten. Het 
voorschrift van ‘veilig vrijen’ sloegen de manschappen meestal in de wind. 
Raakten de vrouwen zwanger, dan werden ze voor het dilemma gesteld om òf 
een kind van de vijand ter wereld te brengen, dan wel de zwangerschap te 
onderbreken. De eerste optie betekende voor de slachtoffers een grote schande. 
De tweede bracht, zeker onder de gegeven omstandigheden veel risico’s met 
zich mee. Zelfs na de oorlog nam hun ellende en verdriet geen einde. Hun 
weeklachten werden niet serieus genomen. De omgeving ging ervan uit, dat ze 
vrijwillig met de onderdrukker waren meegegaan. Medelijden of begrip konden ze 
van niemand verwachten. Vernedering des te meer. Veel mannen weigerden om 
hen als echtgenote te accepteren, ook al waren ze die voor de oorlog wel 
geweest. Ze waren per slot van rekening ‘met de vijand naar bed geweest’ en 
daardoor voor altijd besmet. 



Hoewel Opa hier toen niet van op de hoogte kon zijn geweest, was hij zich 
terdege bewust van het gevaar, zijn ongetrouwde dochter ‘ter bevrediging en de 
vermaak’ aan de vijand te moeten opofferen. Haar zo gauw mogelijk aan een 
man helpen, stond voor hem als een paal boven water. Tijd om de ideale partner 
te vinden had hij echter niet. Mijn vader was op dat moment de enige direkt 
beschikbare kandidaat. Opa stelde de jongeman dan ook volkomen onverwacht 
voor om mijn moeder te trouwen. ‘Misschien is het niet ideaal, maar wel veiliger.’, 
gaf hij morrend toe. Was dàt even een verrassing! De geliefden konden het 
nauwelijks geloven. Opa had zijn toestemming uiteindelijk moeiteloos gegeven. 
Helaas zijn er van de heuglijke dag geen foto’s meer, maar ik kan me voorstellen 
hoe het stralende paar compleet met lange, witte trouwjapon, sluier en donker 
pak eruit moeten hebben uitgezien. Het moet een knap stel zijn geweest. Ze 
waren verliefd en overtuigd dat ze samen heel gelukkig zouden worden. Dat moet 
iedereen duidelijk van hun gezichten hebben kunnen aflezen. 
Doordat de bruiloft nog vóór de invoering van de strenge maatregelen als 
verduistering en avondklok plaatsvond, werd het een groot en uitbundig feest. De 
behoorlijke pluimveestapel, die Opa bezat werd drastisch uitgedund, zodat er 
aan eten geen gebrek was. Tot in de kleine uurtjes werd gedanst op de muziek 
van een Indisch gitarenorkestje onder een dak van zeildoek, dat tussen de gevel 
van het huis en enkele hier en daar in de grond gestampte palen was gespannen. 
Mijn ouders waren dolgelukkig. Nu konden ze voorgoed en zo vaak als ze wilden 
bij elkaar zijn. De genegenheid voor elkaar, de innerlijke verbondenheid tussen 
deze twee mensen is voor ons altijd merkbaar geweest. Gevoelens die er door 
de tijden heen ook niet minder om zijn geworden. Zelfs tijdens de 
woordenwisselingen die zo nu en dan tussen hen voorkwamen, voelden wij, dat 
deze minder heftig waren dan ze leken. Na verloop van tijd kwam Papa meestal 
thuis met geschenkjes als sieraden of een mooie japon om het weer goed te 
maken met Mama. Zij van haar kant had dan een van zijn lievelingskostjes 
klaargemaakt. Er was niets meer aan de hand. De onenigheid was weer 
bijgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2 De bezetting 
 
 
 
2.1 Niet lang nadat Japan was begonnen om het westelijk deel van het eiland te 
veroveren, moest het Nederlandse leger zich overgeven. Het moedige verzet kon 
tegen de grote vijandelijke overmacht onmogelijk standhouden. Een aantal 
soldaten, waaronder Mama’s oudste broer weigerde zich echter over te geven en 
trok zich in het bos terug om de tegenstander als guerillastrijder het hoofd te 
bieden. Haar twee jongere broers en mijn vader zouden hem vrijwel meteen 
daarna volgen. Helaas kwamen ze niet ver doordat een van de broers zich 
onderweg ernstig aan het been verwondde. Zittend langs een bospad ontdekte 
de vijand hen al heel gauw en hun arrestatie was onvermijdelijk. Op het ergste 
voorbereid, lieten ze zich in de gevangenis opsluiten. Groot was vervolgens hun 
verbazing toen ze al na een paar dagen weer ongedeerd vrijkwamen. Het viel 
allemaal toch wel mee, vonden ze. En zo was dat ook. Althans in het begin. Zoals 
echter bekend, viel het allemaal in de jaren die volgden in het geheel niet mee. Er 
zou de bevolking nog véél meer te wachten staan. Want allengs werd de sfeer 
grimmiger om uiteindelijk te ontaarden in een waar schrikbewind. 
Elke oorlog, hoe kleinschalig ook, betekent terreur, onderdrukking, agressie en 
folteringen. Datzelfde gold voor de Tweede Wereldoorlog, die daarbij ook nog 
veel omvangrijker was. Overal en in alle opzichten was hij merkbaar. Ook in dit 
stukje van onze overzeese gebiedsdelen. Van gebrek aan de meest elementaire 
dingen was ook hier het geval. Velen konden vaak niet anders dan hun hebben 
en houden, hun kostbaarste kleinoden afstaan, in ruil voor een klein beetje 
voedsel. Ook mijn ouders hebben afstand moeten doen van dierbare bezittingen, 
zoals bijvoorbeeld hun trouwringen. De minieme rijstrantsoenen die hun 
aanvankelijk door de Japanners werd gegund nota bene geplunderd en 
meegenomen uit de winkels in de stad werden steeds kleiner om uiteindelijk 
helemaal te verdwijnen. De bezetter behield ze voor zichzelf. Verder waren de 
regelmatige vijandelijke huiszoekingen meedogenloos. 
Bij het tegenkomen van de Japanse erewacht, was een buiging verplicht. Wie 
deze om welke reden dan ook verzuimde te maken, werd daar in het openbaar 
hardhandig op gewezen. Zo overkwam het mijn moeder, terwijl ze op de fiets zat, 
dat ze voor zo’n buiging haast over het stuur tuimelde. Tijdens het fietsen 
passeerde haar een eindeloze rij vrachtwagens. Het had net geregend en de 
kuilen in het slechte wegdek zaten vol met achtergebleven regenwater. Mama 
had het erg moeilijk met het ontwijken van opspattend water en modder, die de 
haar voorbijrijdende vrachtwagens veroorzaakten. Daardoor zag ze een 
wachtpost over het hoofd. Plotseling hoorde ze ergens vandaan het gevreesde 
‘Kiree!’, het bevel om te buigen. Haastig probeerde ze van de fiets te stappen, 
maar bleef met haar hak in de zoom van haar rok haken. Het had niet veel 
gescheeld, of het was slecht met haar afgelopen. Misschien wel zo gelukkig voor 
haar, want de gebruikelijke klappen in het gezicht, als bestraffing voor het niet 
buigen, zijn haar door het ongeluk bespaard gebleven. 



Net als veel van hun lotgenoten hebben mijn ouders zich op de een of andere 
manier door deze barre tijden heen weten te slaan. Het had zeker met 
voorzienigheid te maken, maar ook hun aandacht voor en hun zorg om elkaar 
maakten de moeilijke omstandigheden draaglijk. 
Vooral de houding van de bezetters tegenover hun vrouwelijke slachtoffers, was 
vaak weerzinwekkend. Zij waren de overwinnaar en lieten dat maar al te graag 
aan het zwakke, aan hen onderworpen geslacht blijken. Zonder scrupules 
vergrepen ze zich aan de weerloze vrouwen. Of deze nou wel of niet getrouwd 
waren. Tegen hun opdringerige avances, die mijn moeder op wonderlijke wijze 
bespaard zijn gebleven, was weinig of niets te doen. 
 
2.2 Ik heb nooit begrepen wat bezetting van gebieden en onderdrukking van 
diens bewoners met elkaar te maken hebben. Toegegeven, gebrek aan eigen 
natuurlijke grondstoffen en voedingsbronnen kan tot gevolg hebben dat de ene 
bevolkingsgroep die bij een andere probeert te bemachtigen. En als die andere 
zich niet verzet doordat de aggressor te sterk is, is het in bezit nemen van de 
begeerde produkten voor de hand liggend. Om zich vervolgens te verzekeren van 
een doeltreffende bereikbaarheid tot de veroverde bodemschatten en gewassen, 
stelt men ten slotte pogingen in het werk om het bezette gebied en zijn bewoners 
in te lijven. Probleem opgelost. Het is beslist niet goed te praten, maar deze 
handelwijze heeft men tot nu toe vrijwel altijd als regel toegepast. Of verovering 
van gebieden en volkeren zo nodig gepaard moet gaan met agressie en 
intimidatie valt sterk te betwijfelen. Het zou immers voor een bezetter alleen maar 
voordeel opleveren als hij zijn invloed in veroverd gebied op een politieke manier 
zou uitoefenen. Waarschijnlijk is dit niet zo’n gemakkelijke opgave want een 
dergelijke tactiek vereist veel moeite, geduld en inzicht. Eigenschappen die een 
veldheer nu maar net in zich moet hebben. Als hij daar niet over beschikt, dan is 
het een stuk eenvoudiger om zijn persoonlijke kortzichtigheid en hebzucht en die 
van zijn aanhangers direkt na de inval te bevredigen. Door toe te staan dat zijn 
manschappen zich als onbehouwen wezens te buiten te gaan in machtswellust en 
gruweldaden, bespaart hij zich de nodige hoofdbrekens. Daardoor is hij echter 
nooit zeker van zijn positie in het bezette gebied. Nooit zal hij kunnen rekenen op 
de sympathie van het onderdrukte volk. En dat is maar goed ook. De 
geschiedenis heeft ons geleerd, dat zo’n overwinnaar uiteindelijk toch verliezer 
wordt. Op zijn leger kan slechts met minachting worden neergekeken. Hun gebrek 
aan sociale vaardigheden maakt hen bijna deerniswekkend. Het nest waaruit ze 
komen, kan niet gezond zijn. Onder normale omstandigheden zouden ze uit de 
samenleving verwijderd worden en in therapie gaan. Natuurlijk bestaan er 
uitzonderlijke gevallen, waarbij kinderen een zodanige opvoeding hebben 
genoten, dat ze uiteindelijk voor het slechte pad kiezen. Maar over het algemeen 
worden ze met zekere normen en waarden opgevoed. Respect voor de 
medemens, maar ook voor het leven in het algemeen is daar onderdeel van. Hoe 
kan het dan, dat daar in oorlogstijd zo bitter weinig van overblijft? Hoe kan het dat 
het Japanse leger zich heeft kunnen verlagen tot een dood en verderf zaaiende 
bende, terwijl hun land bekend staat om zijn meest verfijnde tradities en rituelen? 
Normen en waarden staan daar hoog in het vaandel, wordt er beweerd. Een volk 
met zo’n oude en hoge beschaving zou dus geen moeite moeten hebben met het 
tonen van zijn waardigheid, waar het de handhaving van de machtspositie betreft. 
De manier waarop ze echter in de door hen veroverde gebieden hebben 



huisgehouden, staat daar lijnrecht tegenover en benadrukt juist alleen hun gebrek 
aan beschaving. 
 
2.3  In het begin van het huwelijk had mijn moeder moeite met haar nieuwe leven 
als getrouwde vrouw. Behalve de geborgenheid en de aandacht van haar ouders, 
miste ze de bescherming van haar ouderlijk woning. Het grote huis dat alle 
bedreigingen die buiten op de loer lagen, ver van haar afhield. In het huis waar ze 
nu in woonde, voelde ze zich heel kwetsbaar. Het was veel kleiner, scheen haar 
geen veiligheid te kunnen bieden en was haar vreemd. Overal stond ze alleen 
voor. Alle beslissingen en verantwoordelijkheden moest ze nu zelf nemen. Ze 
greep dan ook iedere gelegenheid aan om even ‘naar huis’ te gaan en haar 
nieuwe zorgen en ervaringen met haar moeder te bespreken. Ach, ze was 
uiteindelijk nog maar een meisje. En daarbij ook nog een beschermd opgevoed 
meisje. 
Ook de huishoudelijke taken nam ze in die tijd niet al te serieus. Het wilde nogal 
eens gebeuren, dat mijn vader van het werk thuiskwam, terwijl mijn moeder gitaar 
zat te spelen of met iets anders bezig was, dat beslist niets met de huishouding 
te maken had. Het eten stond niet klaar. Sterker nog, er was nog helemaal geen 
begin mee was gemaakt! 
Desondanks hield mijn vader zielsveel van zijn kindvrouwtje, zijn ‘meisje’, zoals hij 
haar is blijven noemen. En dat meisje is ze ook gebleven. Dat hebben wij, maar 
later ook verschillende kleinkinderen, neefjes en nichtjes mogen ondervinden. 
Mama is graag met kinderen bezig. Of het nou op een speelse, of ernstige 
manier gebeurt, het lukt haar altijd weer om de aandacht van de kleintjes te 
krijgen. Zelfs nu wij het huis uit zijn, duiken er nog steeds op een onverklaarbare 
manier en op de meest vreemde plekjes wel enkele spelletjes of speelgoederen 
op. Om nog maar niet te praten van de grote vellen papier en bossen stiften, waar 
Mama en de spruiten ook regelmatig mee aan de slag gaan. 
Haar meer serieuze kanten komen over het algemeen tot uiting als ze kinderen 
verhalen vertelt. Door gebrek aan tijd van onze kant, richt ze zich tegenwoordig 
meer op de jongere generatie familieleden. Maar dat ze een uitstekende verteller 
is, kunnen we ons maar al te goed herinneren. Ook nu nog tovert ze elke 
anekdote om in een juweel van een verhaal. 
Ik kan me haar nog herinneren als zondagschooljuf. Haar diepchristelijke 
overtuiging stelde haar in staat om elke zondagmiddag aan deze bijeenkomsten 
te wijden, er zowaar ook nog een bepaalde ruimte voor te vinden in ons huis. 
Persoonlijk vond ik dit laatste minder geslaagd omdat ik de  
diensten nooit kon ontlopen. En dat terwijl mijn vader met vrienden en kennissen 
achter het huis de zondagmiddag vierde. 
Naar aanleiding van het voorgaande moet ik nu even afdwalen, want het volgende 
verhaal is iets heel anders, maar moet nodig verteld worden om de twee 
werelden waarin mijn ouders leefden, weer te geven. Deze waren totaal 
verschillend en toch sterk met elkaar verweven. 
 
 
We zijn op NieuwGuinea verschillende keren verhuisd. Niet zomaar van de ene 
straat naar een andere. We veranderden van woonplaats, waarbij enorme 
afstanden moesten worden afgelegd. Ik herinner me een bootreis, die dagen 
duurde. Dagen van onafgebroken deinen en schommelen op een boot, die als 



gevolg van onze toenemende verveling, steeds kleiner leek te worden. Gelukkig 
gebeurde dat slechts één keer. De keren daarop reisden we per vliegtuig, wat 
enorm in tijd scheelde en ons door de raampjes bovendien een gevarieerder 
uitzicht bood. De reden voor de aanpassing van ons transportmiddel was dat mijn 
vader, die gauw last heeft van zeeziekte de hele reis in zijn kooi in de kajuit had 
moeten liggen. Het gevolg daarvan was dat Ma de maaltijden alleen met ons 
kinderen in de ongezellig lege eetzaal moest gebruiken. De rest van de tijd bracht 
ze meestal bij onze zieke Papa door. Ze weigerde na die keer dan ook pertinent 
elke bootreis, ook al werd ze aan de eettafel van de kapitein uitgenodigd. 
Maar eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, was mijn vader weer 
volkomen gezond en kon zich samen met Mama toeleggen op het bewoonbaar 
maken van onze nieuwe stek. Daarbij was een van de eerste dingen, die mijn 
vader steevast bij het nieuwe huis liet aanleggen, een badmintonbaan. Deze 
werd altijd voorzien van verlichting, opdat er ook ’s avonds gespeeld kon worden. 
Dit project was de voorbereiding voor de oprichting van een sportvereniging. Ons 
huis had een beetje de functie van buurthuis en was bijna altijd gevuld met 
mensen, die een spelletje badminton kwamen doen, of nodig moesten oefenen 
voor een komende wedstrijd. Sommigen kwamen gewoon voor de gezelligheid 
aan. Daar waren ook een aantal kostgangers bij. Vrijgezellen, die na hun werk het 
avondeten bij ons thuis gebruikten. Om de avonden niet in hun eenzame 
logementen door te brengen, waren ze regelmatig in ons huis te vinden. Want als 
ze er dan toch aI waren, bleven ze de verdere avond ook maar. Ik genoot intens 
van de dagelijkse drukte. Wij kinderen werden jammer genoeg zoveel mogelijk 
van het gezelschap weggehouden. Dat was gepast en hoorde spijtig genoeg nu 
eenmaal zo. Toch slaagde ik er over het algemeen toch in om er ongemerkt bij te 
komen. Weggedoken in een hoekje luisterde ik dan naar de vele interessante en 
voor mij als kind vaak ook wonderlijke gesprekken, die de aanwezigen met 
elkaar voerden. 
Op Mama’s zondagschool lukte het me echter niet om er ongemerkt tussenuit te 
knijpen. Mijn afwezigheid viel haar binnen enkele seconden al op. Elke 
zondagmiddag zat ik er dan ook weer, terwijl flarden van muziek, gelach en 
gepraat tot in ons schooltje te horen waren. Dit tot grote ergernis van ‘de juf’ en tot 
mijn spijt dat ik niet bij mijn vader achter het huis kon zijn. 
  
Desondanks slaagde Mama er steeds weer in om de aandacht van haar 
luisteraartjes vast te houden. Als ze ons een bijbels verhaal vertelde, waren we 
een en al oor. De uitgelatenheid en het rumoer achter ons huis vervaagden. 
Jammer dat zich nooit een geschikte tijd en plaats hebben voorgedaan om 
Mama’s talent tot ontwikkeling te brengen. 
 
 
3 De internering 
 
 
3.1 Regelmatig werd het gebied geteisterd door bombardementen, die door de 
geallieerden vanuit de lucht werden uitgevoerd. Voor de Japanners en hun 
slachtoffers stond er dan niets anders op dan de loopgraven op te zoeken. Bij de 
ingang van de schuilplaatsen konden waaghalzen de luchtaanvallen volgen, 



evenals de pogingen van de Japanners om de vijandelijke vliegtuigen uit de lucht 
te schieten. Vooral ’s avonds, als de maan scheen, boden de gevechten een 
fascinerend gezicht. Het beeld van kleine zilverkleurige voorwerpen die zich 
afstaken tegen een maanverlichte hemel, achtervolgd door Japanse zoeklichten 
was bijna sprookjesachtig. Het geronk van vliegtuigmotoren en de explosies om 
de schuilende kijkers heen werkten daarentegen weer ontnuchterend. Het was 
een overweldigend vuurwerk van lichten en donderende knallen. Een schouwspel 
zo boeiend, dat je de bittere ernst van de situatie haast zou vergeten. 
 
3.2 Eén van de bombardementen is mijn ouders altijd bijgebleven. Deze ging ook 
nog gepaard met een aardbeving, zo hevig dat de grond ervan golfde. De 
loopgraven gaven geen beschutting, maar buiten blijven staan was ook geen 
oplossing. Met de moed der wanhoop zochten de mensen naar alternatieven, die 
er eigenlijk niet waren. Sommigen vielen en konden niet meer overeind komen. 
Hen daarbij helpen was vrijwel onmogelijk. Je moest zelf als de bliksem een goed 
heenkomen zoeken. Een vrouw rende voorbij met een rolkussen in haar armen, 
denkend dat het de baby was, die ze in haar verwarring had achtergelaten. De 
ontzetting moet enorm geweest zijn, toen ze daarachter kwam. Hels lawaai. 
Explosies en lichtflitsen. Gillende en rennende mensen over een schommelend 
terrein. Ontoegankelijke loopgraven. Paniek en verbijstering alom. Eén grote 
nachtmerrie. 
Met de baby is het overigens goed afgelopen. De vrouw was na haar 
afschuwelijke ontdekking met gevaar voor haar leven, direkt naar huis 
teruggekeerd. Aanvankelijk was het moeilijk om binnen te komen doordat de 
voordeur was gebarricadeerd door omgevallen koffers. Maar eenmaal in huis 
vond ze de dreumes levend en wel in zijn bedje en kon ze het angstig krijsende 
hummeltje opgelucht in haar armen nemen. 3.3Naarmate de bezetting 
voortduurde, werden mensen om verschillende redenen gevangen genomen. 
Vooral de Europeanen en hun sympathisanten moesten het ontgelden. De 
bedoeling was om deze bevolkingsgroep systematisch uit te roeien. 
Ook en vooral gezinnen van wie kinderen zich bij het verzet hadden 
aangesloten, moesten eraan geloven. Op alle mogelijke manieren werden ze in 
de gaten gehouden, ook al hadden ze geen benul van de situatie of verblijfplaats 
van hun ondergedoken kinderen. Vanzelfsprekend hadden de achtergebleven 
familieleden dat ook maar al te graag willen weten, maar moesten in het 
ongewisse blijven. Tijdens sporadische en vluchtige ontmoetingen met de 
kinderen, vertelden deze hun slechts het aller noodzakelijkste: dat het hun goed 
ging en dat men zich niet ongerust over hen moest maken. Ze vonden dat de 
beste manier om de achterblijvers te beschermen. Dit was ook de reden waarom 
hun aansluiting bij het verzet in alle stilte was verlopen. Net als mijn moeder’s 
oudste broer waren ze allemaal zonder afscheid te nemen, vertrokken. Toch 
gaven de bezetters het niet op. Zo dwongen ze op zekere dag een ieder die 
verdacht werd van banden met het verzet om de kerstdagen in gevangenschap 
door te brengen. Ze wisten dat Kerst een echt familiefeest was en hoopten op 
deze manier verzetsstrijders in de val te laten lopen. Deze zouden naar hun 
verwachting grote risico’s nemen om voor deze gelegenheid contact te zoeken 
met hun familieleden. In dat geval zouden ze probleemloos kunnen worden 
gearresteerd. Ondanks dat hun aanvallen niet meer  dan hinderlijke incidenten 
waren, waren deze mannen de Japanners een fikse doorn in het oog. Ze waren 



nauwelijks levend te vangen en als het zover kwam, waren ze heldhaftig genoeg 
om niets los te laten.  
De vijand had het mis. Geen verzetstrijder liet zich zien. Papoea’s, die als 
spionnen voor hen werkten, hadden poolshoogte genomen van de toestand bij de 
gevangenis. Ze hadden gezien, dat de bewaking versterkt was en raadden de 
jongens aan om van elke poging om de gevangenis te benaderen, af te zien. 
Hevig ontstemd, maar vastbesloten om toch meer over de verzetsbeweging te 
weten te komen, gooiden de bezetters het nu op een andere boeg. Van toen af 
aan waren wrede ondervragingen van de onwetende gevangen aan de orde van 
de dag. De martelkamers hebben daar hun nut goed bij kunnen bewijzen. 
Huiveringwekkende praktijken moeten in die periode hebben plaatsgevonden. 
Ook mijn arme opa heeft dat aan den lijve ondervonden. De details van zijn 
mishandelingen zijn ons wel eens verteld, maar te gruwelijk voor vermelding. 
Bovendien doen ze, naar mijn mening, niet terzake. Het komt erop neer dat deze 
man, die ooit heel verdienstelijk en getalenteerd viool speelde, na een tiendaags 
verblijf in een cel zijn polsen niet meer kon buigen. Kabels die onder electrische 
stroom stonden, waaraan hij met zijn polsen werd opgehangen, hebben hun werk 
uitvoerig kunnen doen. En dat alles omdat hij zijn zoon niet kon verraden, al zou hij 
dat willen. Hij werd echter niet geloofd. 
 
3.3  Naarmate de bezetting voortduurde, werden mensen om verschillende 
redenen gevangen genomen. Vooral de Europeanen en hun sympathisanten 
moesten het ontgelden. De bedoeling was om deze bevolkingsgroep 
systematisch uit te roeien. 
Ook en vooral gezinnen van wie kinderen zich bij het verzet hadden 
aangesloten, moesten eraan geloven. Op alle mogelijke manieren werden ze in 
de gaten gehouden, ook al hadden ze geen benul van de situatie of verblijfplaats 
van hun ondergedoken kinderen. Vanzelfsprekend hadden de achtergebleven 
familieleden dat ook maar al te graag willen weten, maar moesten in het 
ongewisse blijven. Tijdens sporadische en vluchtige ontmoetingen met de 
kinderen, vertelden deze hun slechts het allernoodzakelijkste: dat het hun goed 
ging en dat men zich niet ongerust over hen moest maken. Ze vonden dat de 
beste manier om de achterblijvers te beschermen. Dit was ook de reden waarom 
hun aansluiting bij het verzet in alle stilte was verlopen. Net als mijn moeder’s 
oudste broer waren ze allemaal zonder afscheid te nemen, vertrokken. Toch 
gaven de bezetters het niet op. Zo dwongen ze op zekere dag een ieder die 
verdacht werd van banden met het verzet om de kerstdagen in gevangenschap 
door te brengen. Ze wisten dat Kerst een echt familiefeest was en hoopten op 
deze manier verzetsstrijders in de val te laten lopen. Deze zouden naar hun 
verwachting grote risico’s nemen om voor deze gelegenheid contact te zoeken 
met hun familieleden. In dat geval zouden ze probleemloos kunnen worden 
gearresteerd. Ondanks dat hun aanvallen niet meer  dan hinderlijke incidenten 
waren, waren deze mannen de Japanners een fikse doorn in het oog. Ze waren 
nauwelijks levend te vangen en als het zover kwam, waren ze heldhaftig genoeg 
om niets los te laten.  
De vijand had het mis. Geen verzetstrijder liet zich zien. Papoea’s, die als 
spionnen voor hen werkten, hadden poolshoogte genomen van de toestand bij de 
gevangenis. Ze hadden gezien, dat de bewaking versterkt was en raadden de 
jongens aan om van elke poging om de gevangenis te benaderen, af te zien. 



Hevig ontstemd, maar vastbesloten om toch meer over de verzetsbeweging te 
weten te komen, gooiden de bezetters het nu op een andere boeg. Van toen af 
aan waren wrede ondervragingen van de onwetende gevangen aan de orde van 
de dag. De martelkamers hebben daar hun nut goed bij kunnen bewijzen. 
Huiveringwekkende praktijken moeten in die periode hebben plaatsgevonden. 
Ook mijn arme opa heeft dat aan den lijve ondervonden. De details van zijn 
mishandelingen zijn ons wel eens verteld, maar te gruwelijk voor vermelding. 
Bovendien doen ze, naar mijn mening, niet terzake. Het komt erop neer dat deze 
man, die ooit heel verdienstelijk en getalenteerd viool speelde, na een tiendaags 
verblijf in een cel zijn polsen niet meer kon buigen. Kabels die onder electrische 
stroom stonden, waaraan hij met zijn polsen werd opgehangen, hebben hun werk 
uitvoerig kunnen doen. En dat alles omdat hij zijn zoon niet kon verraden, al zou hij 
dat willen. Hij werd echter niet geloofd. 
 
3.4  Omdat Papa niet als familielid werd gezien, bleef hij van gevangenschap 
gevrijwaard. Hij zou echter het liefst zijn meegegaan. Hij miste zijn vrouw 
ontzettend en leefde in voortdurende ongerustheid en angst over haar lot. Zo vaak 
als hij kon, stond hij bij de omheining in de hoop haar even te zien. En héél soms 
werd zijn geduld beloond. 
Gelukkig waren er ook Japanse bewakers, die niet helemaal verkeerd waren. Als 
zij op wacht stonden, zorgden ze dat de twee geliefden elkaar ‘s avonds heimelijk 
konden ontmoeten. Door briefjes van mijn ouders het kamp in en uit te 
smokkelen, wat voor alle partijen een gewaagde onderneming was, zorgden ze 
dat Mama en Papa plaats en tijd konden afspreken om elkaar te zien. Dat waren 
momenten van intens geluk. Het prikkeldraad liet weliswaar geen innige 
omhelzing toe, maar heel even konden ze elkaar weer liefdevol in de ogen kijken 
en soms ook aanraken. Elkaar dingen toefluisteren. Op dat ogenblik bestonden 
er voor hen geen obstakels. 
 
3.5  Na enkele weken kwam Mama gelukkig weer vrij en konden man en vrouw, 
ondanks de beklemmende situatie, het alledaagse leven met zijn ups en downs 
weer samen voortzetten. 
In de maanden daarna gebeurde er weinig bijzonders, behalve dat de bevolking 
regelmatig verrast werd door ongenode vijandelijke bezoeken. Waren het niet de 
beruchte huiszoekingen, dan kwamen er wel soldaten aan, die gewoon iets 
wilden drinken of een praatje maken. Soms brachten ze zelfs kleine geschenken 
mee. Goed bedoeld misschien, maar de burgers bleven hen wantrouwen. Per 
slot van rekening waren ze de vijand. Voor mijn moeder waren die visites 
benarde momenten. Daar waren verschillende redenen voor. 
Eén ervan was dat ze een soort dagboek bijhield. Een notitieboekje waarin zelfs 
de meest onbenullige dingen werden opgeschreven: data en tijdstippen van 
bombardementen, dingen die ze had gehoord of gezien, wat er weer wel of juist 
weer niet te krijgen was. Kortom, in dat boekje hield ze de gebeurtenissen van 
alledag zo volledig mogelijk bij. Zo’n vondst kon echter fataal zijn. Ook voor mijn 
vader, die niet eens van het bestaan ervan wist. Het boekje moest bij onraad dan 
ook altijd snel en zorgvuldig weggestopt worden. Dan hoopte Mama alleen dat er 
geen verraad in het spel was en dat het ook deze keer weer goed zou aflopen. 



Papa maakte het haar ook al niet gemakkelijk door de bezoekers vaak flink de 
waarheid te vertellen over het onrecht waaraan ze zich schuldig maakten. 
Onverklaarbaar, dat hij daar nooit voor in hechtenis is genomen. 
 
 
3.6  Uit de volgende anekdotes blijkt, dat mijn ouders ook lachwekkende 
voorvallen te melden hadden. 
Ooit kwam het voor dat een soldaat hun heimelijk wat te eten kwam brengen en 
zelf onaangenaam verrast werd door een groepje strijdgenoten, dat het huis 
naderde. Uit angst dat ze de reden van zijn aanwezigheid zouden achterhalen, 
werd hij onder het echtelijk bed verstopt. Het duurde echter een tijd, voordat de 
groep vertrok en mijn vader zijn eerste bezoeker eindelijk onder het bed vandaan 
kon roepen. De arme man was inmiddels zo toegetakeld door in zijn schuilplaats 
rondzwermende muggen, dat hij behoorlijk onder de bulten tevoorschijn kwam. 
Een andere keer gebeurde het dat mijn moeder en haar vriendin een arts 
bezochten. Een houten gebouwtje verving tijdelijk het eigenlijke hospitaal. Het 
wachtgedeelte bestond uit een afdakje met daaronder een houten bank. Tot hun 
ongenoegen kregen de dames even later gezelschap van twee Japanners. Het 
duurder niet lang voordat deze een gesprek begonnen aan te knopen en Mama 
en vriendin een sigaret aanboden. Hun toenaderingspogingen konden echter niet 
voorkomen dat het tweetal zich ongemakkelijk voelde. Om dat niet al te duidelijk 
te laten blijken, deden deze zich zo ontspannen en nonchalant mogelijk voor. 
Toen de sigaretten opgerookt waren, deed Mama’s vriendin een onhandige 
poging de sigaret als een knikker tussen haar vingers weg te schieten. De peuk 
schoot feilloos in de kraag van een van de mannen. Terwijl hij in paniek de peuk 
onder zijn overhemd vandaan probeerde te halen, stond Mama’s vriendin zich op 
allerlei manieren tegenover hem te verontschuldigen. Ze kwam met de schrik vrij 
en kon zich gelukkig prijzen, dat de man bij het Japanse burgerpersoneel hoorde 
en geen soldaat was. 
 
 
3.7  Zo verliepen de dagen, de weken waarin men zelfs enigszins gewend raakte 
aan de bombardementen, de voortdurende angst voor verraad, het risico om 
terecht of onterecht ergens voor gestraft te worden, het materiële gebrek en de 
zeer beperkte vrijheid. Deze situatie duurde voort totdat een deel van de 
bevolking nogmaals gesommeerd werd om op te draven. Voor de tweede keer 
kwamen mijn moeder, haar ouders en nu ook mijn vader in een kamp terecht. Het 
verhaal wilde dat het woongebied van de arrestanten tijdelijk plaats moest maken 
voor Japans afweergeschut. Het werd echter een langdurige, ellendige 
gevangenschap, waar alleen de bevrijding enkele jaren later pas een eind aan 
kon maken. 
 
 
 
4          Op weg 
 

     4.1 Met het toenemen van de geallieerde luchtaanvallen werd de toestand voor 
de Japanners hachelijker. Ze waren daarom genoodzaakt om met hun gevangenen 



het bos in te trekken naar andere kampen, die ze daar hadden opgezet. Niet alleen 
was daar de kans groter om de bombardementen te ontwijken, de geplande 
uitroeiing van de Europeanen en hun aanhangers kon er ook sneller en 
doeltreffender uitgevoerd worden. 

 
4.2  Omdat de kampen in het bos via twee verschillende paden te bereiken 
waren, werden de gevangenen gemakshalve voor het vertrek in twee groepen 
verdeeld. Twee kleinere groepen waren namelijk eenvoudiger onder controle te 
houden. Ze zouden afzonderlijk een pad volgen om bij het einddoel weer bij 
elkaar te komen. Deze splitsing betekende helaas de definitieve scheiding 
tussen mijn ouders en mijn moeder’s familie. Ze werden niet bij dezelfde groep 
ondergebracht en hebben elkaar daarna niet meer teruggezien. 
 
4.3  Vermissing van je dierbaren moet vreselijk zijn. De onzekerheid, of ze nog in 
leven zijn, blijft je achtervolgen. De onmogelijkheid om hun een laatste rustplaats 
te geven, blijft aan je knagen. De pijn van het gemiste afscheid raak je nooit meer 
kwijt. Kortom, je kunt het probleem niet afsluiten. Wat we bij mijn moeder vooral 
hebben gezien is, dat ze nog vele jaren daarna voortdurend de hoop heeft 
gekoesterd, haar familie ooit wèl terug te zien. Ieder gerucht dat er Europeanen in 
de jungle waren gesignaleerd, deed die hoop weer opleven. ‘Zouden zij dat zijn?’ 
was haar steeds terugkerende vraag. Pas toen we ons in Nederland vestigden, 
heeft Mama zich berust in het feit, dat haar familie in het oerwoud is omgekomen. 
Het accepteren ervan is erg moeilijk doordat er geen bewijzen zijn aan te voeren. 
Soms laat ze haar fantasie de vrije loop over de plek waar ze zouden kunnen 
liggen. Haar moeder zou altijd al een voorgevoel gehad hebben op een van de 
droge en scherpe koraalkusten van NieuwGuinea te sterven. We zullen er 
waarschijnlijk nooit achter komen. Het enige wat Mama is gebleven, zijn de 
herinneringen aan haar jeugd. Die blijven als verhalen, die ze ons op gezette 
tijden weemoedig vertelt. 
 
 
4.4  De tocht naar de kampen was maar moeilijk vol te houden. In hoog tempo 
ging het in de brandende hitte en de stromende regen, door dicht, nauwelijks 
begaanbaar oerwoud, over stranden waarin het zand zich leek vast te zuigen en 
vooruitkomen moeilijk maakte. Ter afwisseling moesten scherpe, maar ook 
gladde rotspartijen worden beklommen, waarbij iedere verkeerde stap pijnlijke en 
zelfs fatale gevolgen kon hebben. Ondertussen moest men beducht blijven voor 
aanhoudende geallieerde luchtaanvallen. Hoe ziek en zwak men zich ook voelde, 
er moest toch doorgemarcheerd worden. De ironie wil, dat Mama ons ooit vol 
trots vertelde, dat hun groep het record had gebroken door de afstand in 4½ dag 
af te hebben leggen. ‘Dat was mogelijk doordat er geen kinderen meeliepen’, 
voegde ze eraan toe. 
Een gevangene, waarschijnlijk door te grote inspanning overmand, kwam in 
opstand. Hij viel de Japanse groepsleider aan. Deze zag de aanval echter als 
een belediging en kon dit gedrag natuurlijk niet tolereren. Hij riep de man apart 
om hem terecht te stellen. Als aan de grond genageld wachtte men af wat er ging 
gebeuren. Niemand wilde getuige van de executie zijn. Gelukkig kon mijn vader 
plotseling een truc bedenken om de Japanner minder agressief te stemmen. Hij 



deelde de aanvaller pardoes een paar rake klappen uit, tot tevredenheid van 
diens beul. Zijn vernedering was afgestraft. 
Hoe pijnlijk die actie voor mijn vader ook was, het was de enige manier om de 
onverstandige man te ontzien en zichzelf en de anderen een gruwelijk schouwspel 
te besparen. 
Na de oorlog is mijn vader de oproerkraaier nog een enkele keer tegengekomen. 
En telkens omarmde die mijn vader dan weer, terwijl hij omstanders vertelde, dat 
‘deze man hem het leven had gered!’. Want dat had het pak slaag weldegelijk 
opgeleverd. En mijn vader? Die heeft de noodzaak van zijn hardhandig ingrijpen 
altijd betreurd. 
 
 
5  De weg naar het graf 
 
 
 
5.1  Over de plek waar ze heengebracht werden, kan eigenlijk gesproken worden 
van twee kampen. Het ene stond onderaan een hoge heuvel en de andere 
erbovenop. De enige verbinding ertussen liep via een stijl pad. Het duurde een 
dag om van het ene kamp naar het andere te lopen. 
De eerste maanden werden de gevangenen in het eerste kamp in barakken 
opgevangen. De voedselvoorziening was tijdens dat verblijf nog niet echt een 
probleem doordat alle mannen uit de groep er gezamenlijk in probeerden te 
voorzien en iedereen een deel van de totale opbrengst kreeg. Toch vielen daar al 
de eerste slachtoffers, uitgeput en ziek als ze waren door de reis naar deze plek. 
Toen echter werd verder getrokken naar de bovenkant van de heuvel, braken 
aanmerkelijk moeilijker tijden aan. De eenmalige voedselrantsoenen die voor het 
vertrek bij uitzondering werden uitgedeeld, waren heel gering. Mijn ouders 
moesten het bijvoorbeeld samen met ongeveer 500 gram rijst stellen. Of de 
verdeling naar verhouding gebeurde, was niet duidelijk. Het was wel te hopen, 
want er waren ook grotere gezinnen bij. Een scheiding op etnische basis maakte 
vervolgens een einde aan het gezamenlijk inslaan van voedsel. Iedere groep 
moest dat voortaan afzonderlijk klaren. Van het rijstrantsoen bleef dan al gauw 
niets meer over. Het klimmen en transporteren van zieken had veel van de 
sterkeren onder hen gevergd en tot overmaat van ramp moest het terrein dat op 
de heuvel lag, ook nog worden ontgonnen. Pure waanzin, maar waarschijnlijk wel 
de opzet voor de uiteindelijke uitroeiing van de gevangenen. Ook voor het 
regelen van onderdak kon de kleine groep Europeanen niet meer op hulp van 
anderen rekenen. Sterk in de minderheid als ze waren met maar een handjevol 
mannen, werd het een zware taak. Als eerste moest begonnen worden met het 
zorgen voor de noodzakelijke beschutting tegen de felle zon en de tropische 
regenbuien. Daar werd dan ook meteen en met vereende krachten aan gewerkt. 
Het troosteloze, braakliggende gebied bestond echter grotendeels uit onkruid en 
venijnig struikgewas, waardoor het verzamelen van bouwmateriaal nog een hele 
toer werd. Uitputting en voedselgebrek begonnen hun tol te eisen. Ondanks alle 
inspanningen kon men dan ook slechts enkele zielige hutjes opzetten: daken van 
kokosbladeren, ondersteund door houten palen. Wanden ontbraken nagenoeg. 
Om niet direct op de grond te liggen, werd telkens tussen een rechthoek van in de 



grond geslagen palen een verhoogde houten vloer gehangen. Deze bestond uit 
een raamwerk met daarin een rij van zoveel mogelijk tegen elkaar 
vastgespijkerde latten en planken. Daarop sliep men, want matrassen waren er 
niet. 
Dergelijke onderkomens zie je wel eens in reclamespots: ze staan bij een 
schitterend strand met prachtig weer en lachende mensen. De hutjes in dit kamp 
hadden echter niets met een reclamespot te maken. Onder de daken lagen veel 
zieke, hongerige mensen. 
Zelfs mijn van huis uit tamelijk verwende moeder was genoodzaakt om, soms 
tevergeefs, bij de andere groepen om eten te bedelen. 
 
 
5.2  Door de honger, maar ook door het gemis van haar familie werd ook zij na 
verloop van tijd erg ziek. Een paar keer had ze haar benen tijdens 
ontginningswerkzaamheden behoorlijk opengehaald aan dorens en ander 
stekelig spul. Bovendien leed ze aan dysenterie, wat haar toestand daar niet 
beter op maakte. De kans op herstel was gering door gebrek aan medicijnen. Op 
den duur raakten de wonden dermate geïnfecteerd, dat Mama bijna niet meer 
kon lopen. En alles wat ze aan voedsel binnenkreeg, raakte ze vrijwel meteen 
weer kwijt. Energie had ze helemaal niet meer. Het was op een bepaald moment 
zodanig slecht met haar gesteld, dat Papa in zijn wanhoop stiekem naar de 
voorraadschuur van de bezetter sloop op zoek naar een geneesmiddel voor zijn 
vrouw. Alles was beter dan lijdzaam toe te zien hoe slecht het met haar ging. Het 
enige wat hij toen kon vinden waren enkele rijstkorrels die tussen afval, stof en kaf 
op de grond lagen. In een opwelling heeft hij de bij elkaar geveegde korrels zo 
goed als hij kon gewassen en daarna geroosterd. Een geneesmiddel kan het 
nauwelijks genoemd worden, maar het heeft mijn moeder weldegelijk geholpen. 
Binnen een paar dagen was de dysenterie verdwenen. Het is ongelooflijk dat 
Papa uit afval iets voor Mama heeft kunnen brouwen, dat haar de nodige redding 
heeft gebracht. 
 
 
5.3  De Japanners gingen inmiddels door met hun mensonterende praktijken: 
Ondanks het gebrek aan elementaire voorzieningen, moesten de 
ontginningswerkzaamheden door blijven gaan. En dat terwijl de gevangenen aan 
het eind van hun krachten waren. Mijn vader had het altijd over ‘de weg naar het 
graf’, waarmee hij deze bewuste plek bedoelde. 
Wat het leven voor mijn ouders nog moeilijker maakte, was een vijftal 
weeskinderen waarover zij zich hadden ontfermd. Hun ouders hadden de barre 
omstandigheden tijdens hun weg naar het kamp niet overleefd. Mama wilde altijd 
al graag kinderen hebben. Als jong meisje was het moederschap al een van haar 
grootste idealen. Ze was vrijwel direkt na het huwelijk begonnen met het 
verzamelen van kinderkleertjes, die zolang dat mogelijk was deel bleven 
uitmaken van haar schamele bezit. De kinderen heeft ze dus zonder te aarzelen 
als haar kroost opgenomen. Helaas heeft geen van hen verschrikkingen van de 
oorlog overleefd. Mijn vader heeft het laatste kind nog eigenhandig moeten 
begraven. Daarbij was zijn enige gereedschap een scherpe stok. Deze deed 
dienst als spade, waarmee hij een gat voor het stakkertje heeft gegraven. 
 



5.4  De honger werd gaandeweg zo schrijnend, dat mijn vader en een maat zich 
genoodzaakt voelden om een deel van de gemeenschap van extra voedsel te 
voorzien. Dat deden ze door naar hun vorige verblijfplaats onderaan de heuvel te 
lopen. Ze wisten daar een paar wilde sagopalmen te staan. De winning van meel 
uit de palmen werd echter een langdurige en zware opgave, die veel van hun 
lichaamskrachten eiste. Om te beginnen duurden de heen en terugweg, zoals 
eerder vermeld, een dag per richting. De afdaling naar het beneden liggende 
terrein was redelijk te doen, maar toch niet gemakkelijk omdat ze voortdurend op 
hun hoede moesten zijn om niet uit te glijden en een flinke schuiver te maken. Op 
de bewuste plek aangekomen, moest zo’n sagopalm eerst omgekapt worden en 
daarna opengehakt. De vezels die vrijkwamen, moesten uit alle macht los en 
fijngeslagen worden. ‘Kloppen’ noemde men deze tijdrovende en afmattende 
bezigheid, die nog veel meer van hun lichaam eiste. Daarna werd het vochtige 
meel, dat uit de vezels werd gewonnen, een paar dagen in de zon te drogen 
gelegd. Gedurende die tijd konden de mannen lichamelijk even tot rust komen om 
na alle inspanning met een bedroevend eindresultaat naar het kamp terug te 
gaan. Wilde sagopalmen geven namelijk weinig meel. De schamele oogst werd 
ten slotte de heuvel op, richting kamp vervoerd. En dat alles werd uitgevoerd met 
een lege maag. Hongerig vertrokken de mannen en kwamen vaak nog 
hongeriger terug. Eten hadden ze niet bij zich. Als ze geluk hadden, vonden ze 
een slang of een leguaan. Die werd zonder aarzelen gedood, in moten gehakt, 
geroosterd en smakelijk opgegeten. Nee, de onderneming was beslist geen 
schoolexcursie of padvindersevenement. Maar telkens als ze na een aantal 
dagen met hun buit in het kamp terugkwamen, werden ze enthousiast opgewacht. 
De blijdschap op de uitgemergelde gezichten van de wachtenden, met name van 
de kinderen gaf de twee uitgeputte mannen telkens toch weer de voldoening en 
motivatie om terug te gaan. Ze waren zich ervan bewust, dat hun moeite niet voor 
niets was geweest en altijd zeer op prijs werd gesteld. 
 
 
Van het deeg van de sagomeel werden een soort harde, droge broodjes 
gebakken. Het beslag werd daarvoor in houten vormpjes op een vuurtje gelegd. 
Helaas verdroegen de kinderen dit voedsel niet. Ze werden er hardlijvig van. En 
niet zo’n klein beetje. Een middel om hen van de kwaal af te helpen was echter 
niet voorhanden. Machteloos moesten mijn ouders aanzien hoeveel hun 
uitgeteerde kinderlijfjes te lijden hadden van het enige eetbare, dat op dat 
moment voorhanden was. En voedsel in welke vorm dan ook hadden zij juist zo 
ontzettend hard nodig. 
Toen de Japanners toch nog een keer de hand wisten te leggen op een partij vis 
in blik, werd een deel van de buit aan de gevangenen afgestaan. Als dit een 
rantsoen genoemd kon worden, was dat het allerlaatste, dat werd uitgedeeld. 
Want daarna kreeg men werkelijk niets meer. De vis werd op het beslag voor de 
sagobroodjes gelegd en meegebakken. Als afwisseling voor de smakeloze 
droge broodjes was het een traktatie waar iedereen van genoot. Natuurlijk is alles 
betrekkelijk, maar als je letterlijk de buikriem moet aanhalen om enigszins van het 
hongerige gevoel af te komen, is het een doodernstige zaak. Als je bij anderen 
om twee miezerige stukjes van een leguanenstaart moet bedelen, dan heb je 
werkelijk honger. Onvoorstelbaar hoe men deze hel heeft kunnen overleven….. 
 



Er waren geen fruitbomen. Ook geen eetbare gewassen. Struiken werden 
kaalgeplukt. Geen blad werd gespaard. Vaak voedde men zich met 
paddestoelen en dacht daarbij geen moment aan gevaar voor vergiftiging. Men 
kauwde zelfs op stukjes hout. En dat alles alleen om de honger zoveel mogelijk te 
stillen. Niemand was nog te vertrouwen en iedereen hield de anderen in de gaten 
voor het geval dat die toevallig wèl iets te eten hadden. 
Ooit gebeurde het dat de vrouwen onder toezicht van een Papoea een bad 
namen in een rivier bij het kamp. De man zat op de hoge oever, naast het water 
op te letten dat niemand probeerde te ontsnappen. Mijn vader kwam bij hem 
zitten en bekeek mijn moeder. Bij het zien hoe mager zijn vrouw was geworden, 
sprongen hem de tranen in de ogen. Hij besloot het met de Papoea op een 
akkoordje te gooien en bood deze zijn nog in een behoorlijke staat verkerende 
gymschoenen aan, in ruil voor wat rijst. Dit aanbod accepteerde de Papoea. 
’s Avonds voelde mijn moeder een hand onder haar hoofdkussen glijden, terwijl 
een stem in het donker zei: ‘Wees gerust. Het is zo in orde. Het is al afgerekend’. 
De Papoea bleek zoals afgesproken, rijst in een sok onder het kussen te hebben 
geschoven. De bedoeling was om die rijst de volgende dag stiekem te koken. De 
mensen die in een aangrenzend hutje lagen, hadden echter gehoord wat er tegen 
mijn moeder was gezegd. Wat Mama had gekregen, was hun niet bekend. Maar 
het moest ongetwijfeld met eten te maken hebben. Iets anders was nauwelijks 
denkbaar. Ze gingen de volgende dag dan ook op zoek naar mijn ouders en 
konden hen vrij gemakkelijk vinden. Op een schuilplaats, waar Papa en Mama 
het gerecht ongemerkt dachten te kunnen koken, werden ze door het pruttelend 
geluid ervan verraden. Er stond mijn ouders toen niets anders op dan een deel 
van het toch al zo kleine beetje rijst af te staan. Verstandig was dat zeker wel. 
Anders zouden de bedelaars hen zeer waarschijnlijk hebben  
aangegeven. Van hun redder is niets meer vernomen. Het is te hopen, dat deze 
daad hem niet noodlottig is geworden. 
De hopeloze situatie, waar niets tegen te beginnen was, maakten Papa werd 
soms wanhopig. Vooral als hij de overvloed zag, die bij de bezetters wèl duidelijk 
aanwezig was. Op weg van en naar het sagobos kon hij bij het passeren van de 
Japanse onderkomens zien, hoe vrouwen in de keuken bezig waren met het 
bereiden van eten. Daar waren intussen ook vrouwen uit het kamp bijgekomen, 
die zich aan de vijand hadden overgegeven. Ze konden de honger en ellende 
eenvoudig niet meer aan. Daarbij werd er zoveel gekookt, dat een deel ervan 
gemakkelijk aan de geïnterneerden zou kunnen worden afgestaan. Papa heeft 
ons ook altijd voorgehouden niet onverschillig met voedsel om te gaan. Hij kon 
zelf enorm genieten van de kleinste en simpelste hapjes. Ik herinner me als kind 
dat hij een keer zat te smullen van een sneetje brood met wat sla, plakjes tomaat 
en komkommer en stukjes tonijn uit blik. Omdat hij niet graag alleen at, probeerde 
mij over te halen om er tenminste wat van te proeven. Hoewel de combinatie me 
op dat moment niet aansprak, kreeg hij me toch zover dat ik er niet alleen een 
stukje van nam, ik maakte zelfs ook een broodje tonijn klaar. Het is vooral de 
smakelijke manier waarop hij zijn hapjes nuttigt, zijn talent om zodoende een 
bepaalde eetlust bij mensen te wekken. Ook al zijn ze voldaan en kan er geen 
kruimeltje meer bij. Als we iets te vieren hebben, is er altijd een grote variatie aan 
gerechten. Want niemand mag maar iets tekort komen en er moet beslist voor 
iedereen wel wat van diens gading bij zijn. Samen van eten genieten is voor hem 
erg belangrijk. Zijn eerbied en liefde voor eten heb ik ter harte genomen. Ik 



probeer er bewust van te genieten, het liefst in toepasselijk gezelschap. Het 
achteloos weggooien van restjes zal in mijn keuken vrijwel nooit worden 
toegepast. Dat ik hierin, tot grote ergernis van mijn gezinsleden, soms wat 
overdrijf, moet ik toegeven. Maar deze eigenschap heb ik vast en zeker van mijn 
vader meegekregen. 
 
 
6  Sprint naar de vrijheid 
 
 
 
6.1  Behalve miserabel was het leven in het kamp daar bovenop de heuvel ook 
eentonig en uitzichtloos. Met het beetje energie dat ze nog hadden, poogden de 
vrouwen zich dagelijks weer toe te leggen op de huishoudelijke taken en het 
bewerken van het terrein, terwijl het groepje mannen zich in het bos vooral 
bezighield met het zoeken naar eten. Veel meer bezigheden kon men ook niet 
aan. Daarvoor was iedereen teveel verzwakt of te ziek. 
Verkenningsvliegtuigen van de geallieerden, die de laatste tijd regelmatig 
overvlogen, konden ze slechts met verlangen nakijken. Zwaaien of het trekken van 
welke andere vorm van aandacht dan ook was ten strengste verboden. Wat 
hadden ze graag willen roepen, het uit willen schreeuwen: ‘Kom ons bevrijden! 
Haal ons weg uit dit gekkenhuis!’. Maar hun redders bleven hoog bovenin de lucht 
rondvliegen, niets vermoedend van het drama dat zich afspeelde op de onder hun 
machines doorglijdende hoogvlakte. 
 
 
6.2  Op een ochtend gebeurde er plotseling echter iets, dat een totale ommekeer 
veroorzaakte in de alledaagse sleur. Een groep vrouwen die bij een naburige 
rivier de was aan het doen was, ontdekte vlakbij een aantal soldaten. Ze hadden 
een Aziatisch uiterlijk, maar konden geen Japanners zijn. Deze mannen 
schreeuwden geen bevelen. Integendeel, ze bleven muisstil zitten en bekeken de 
vrouwen van die afstand. Verschrikt en verward maakten de vrouwen aanstalten 
om op de vlucht slaan. Maar een van de soldaten gebaarde met zijn vinger voor 
zijn mond dat ze stil moesten zijn. Daarop sloop hij dichterbij en fluisterde dat ze 
naar de barak terug moesten gaan om de anderen voor te bereiden op een 
spoedige aanval. Hij drukte de vrouwen op het hart, dat ze vooral moesten doen 
alsof er niets aan de hand was en in geen geval paniek veroorzaken. Opvallend 
was dat de man Nederlands sprak. De bevrijders bleken achteraf allemaal van 
een bepaald Indonesisch eiland te komen, maar bij een Nederlands commando 
te horen. Als zodanig waren ze onderverdeeld bij een compagnie uit het verzet. In 
Australië kregen ze een gedegen opleiding, gericht op operaties, die ze binnen 
enkele ogenblikken zouden demonstreren: korte, felle en vooral dodelijke 
aanvallen op de vijand. 
Geteisterd door de infectiewonden op haar benen zat Mama op haar houten brits. 
Ze was niet meer in staat om ook maar op te staan. Het Vteken dat een van de 
vrouwen bij terugkomst met wijs en middelvinger maakte, zei haar niets. Ze was 
overigens niet de enige. Behalve dat men het niet kende, waren veel vrouwen 
zodanig afgestompt, dat ze zich nauwelijks bewust waren van hetgeen er om hen 



heen gebeurde. Maar net zoals de vreemde soldaten echt bestonden, was ook 
het Vteken realiteit. Het stond voor ‘victory’ of ‘overwinning’ en in hun geval ook 
voor ‘vrijheid’. De Japanners werden totaal overrompeld door de overmacht van 
goed geoefende aanvallers, bijgestaan door een grote groep Papoea’s. Er 
ontstond een felle strijd, want de Japanners gaven zich niet zonder meer over. In 
al het tumult en tussen de overvliegende kogels door moesten de vrouwen ook 
nog zo snel mogelijk uit hun barak weggehaald worden. Uiteindelijk moesten de 
bezetters zich gewonnen geven en bliezen de aftocht. Ze zouden later met 
versterking terugkeren. Maar voorlopig betekende dat het einde van de alom 
heersende chaos. Men kon beginnen met de aftocht uit het kamp. En dat moest 
niet te lang duren. Het vuurgevecht was ver in de omtrek te horen. Dat ook andere 
Japanse legeronderdelen het hadden gehoord, was zo goed als zeker. 
 
De vrouwen die nog konden lopen, werd opgedragen om zo snel mogelijk met de 
overwinnaars de benen te nemen, terwijl de zieken die nog te redden waren door 
dragers op de rug werden genomen. 
Toen de vrouwen hun kampgenoten vóór de aanval het bericht vertelden van de 
op handen zijnde strijd, die hen uit het kamp zou bevrijden, stribbelde mijn 
moeder tegen. Ze wilde haar echtgenoot die zich nog in het bos bevond, niet 
zonder meer achterlaten. Daarom meende ze er goed aan te doen om achter te 
blijven in afwachting van zijn terugkomst. Dat voorstel was echter zowel voor de 
gevangenen als de bevrijders onaanvaardbaar. Iedereen wist dat Mama verwant 
was aan een vrijheidsstijder. Mocht ze in het kamp blijven, dan had ze geen schijn 
van kans op overleven. In welke volgorde het dan ook zou gebeuren, ze zou aan 
haar verwondingen bezwijken, van de honger omkomen, of ten prooi vallen aan 
de Japanners, die vast en zeker terug zouden komen. Zelfs als ze geluk zou 
hebben dat wil zeggen veel geluk dan bestond er nog de kans dat de bezetter 
achter het feit zou komen, dat haar broer een verzetstrijder was. Voor haar zou 
dat alsnog de dood betekenen. Bovendien was er voor de bevrijders nog een 
andere reden om Mama met hen mee te nemen. De reden van een erecode, die 
hen verplichtte elk familielid van een van hun strijdmakkers in veiligheid te 
brengen. Ze bleven dan ook onvermurwbaar voor Mama’s tegenwerpingen. Tijd 
om de mannen in het bos, met name haar man te bereiken was er al evenmin. 
Dus daar ging Mama op de rug van een drager in de hoop, dat Papa op de een 
of andere manier van haar vertrek op de hoogte zou worden gebracht. 
Gemakkelijk had ze het niet op die vreemde rug want de dragers konden in de 
haast niet al te voorzichtig met de zieken omgaan. Men zette het op een lopen 
langs een smal pad, door een struikgewas van scherpe bladeren en dorre 
takken. 
Op deze manier kregen de wonden van mijn moeder het nog zwaarder te 
verduren. Het vooruitzicht van redding en bevrijding waarop in volle vaart werd 
afgestevend, konden haar op dat moment maar weinig verlichting geven. 
‘Ook verder verliep de tocht heel chaotisch,’ vertelde de drager van mijn moeder 
ons later. Stel je voor, een groep kwetterende vrouwen, die zich ervan bewust 
was dat ze nu vrij waren om weer hardop te praten, zonder kans op een pak 
slaag. Sommigen probeerden onderweg een vuurtje te stoken om rijst te koken, 
die de soldaten bij zich hadden. Gekweld door de honger waren ze bereid veel 
risico’s te nemen voor een beetje eten. Natuurlijk was koken tijdens de tocht 
onmogelijk. Het vuur en de rook zouden hun positie kunnen verraden. Niet alleen 



aan de Japanners, maar ook aan de geallieerden, die vanuit de lucht geen 
onderscheid konden maken tussen voor en tegenstanders. Maar de vrouwen 
waren daar niet blij mee. Ze lieten dat ook duidelijk horen en boden zelfs 
hardhandig verzet. De soldaten zullen het bepaald niet gemakkelijk gehad 
hebben. 
 
6.3  Diezelfde drager heeft ons later nog veel meer anekdotes over de tocht 
verteld. Ook grappige. Een ervan ging over een hangmat, die hij bij zich had. Het 
was meer een ‘hang’slaapzak, die met een ritssluiting dichtgetrokken kon 
worden. De ritssluiting was echter aan de onderkant van de zak aangebracht, wat 
logisch was, want dan kon je gemakkelijk uit de zak stappen. Onze man wikkelde 
zich ‘s nachts dus in de zak en trok de ritssluiting dicht. Wat hij niet wist was dat 
een groep vrouwen zich onder zijn hangmat ter ruste had gelegd. Kennelijk 
voelden zij zich daar veiliger. Toen hij de volgende ochtend de ritssluiting 
opentrok, gaf dat natuurlijk de nodige beroering en hilariteit. De vrouwen, die al 
de nodige spanningen achter de rug hadden, moeten zowat een beroerte hebben 
gekregen door het over hen heen liggende, plotseling uit het niets gevallen 
lichaam. Tegelijkertijd moet het gezicht van een stomverbaasde, slaperige man, 
spartelend tussen een gillende kluwen van zwaaiende vrouwenarmen en benen 
bij de omstanders vast en zeker op hun lachspieren hebben gewerkt. 
 
 

7  De vlucht 
 
 
 
7.1  In gezelschap van zijn maat en een derde persoon, die er intussen bij was 
gekomen om het uitputtende sagokloppen enigszins te verlichten, bevond Papa 
zich in het bos. Daar was niets te merken van de aanval op het kamp. De tijding 
bereikte het drietal via een Indonesische politieagent in dienst van het Japanse 
leger, die de opdracht had om mijn vader te vinden en te arresteren. Deze 
arrestatie zou omgetwijfeld het einde voor mijn vader betekenen. Als persoon die 
nooit een blad voor de mond nam, vertelde mijn vader iedereen, dus ook de 
vijand, vaak ronduit wat hem dwarszat en hoe hij over personen of zaken dacht. In 
zijn oprechtheid bracht hij daarmee veel van de tegenstanders in verlegenheid. 
Daar zou hij nu behoorlijk voor boeten. Hij was de ideale zondebok voor de 
Japanse nederlaag in het kamp. Deze keer zou hij voorgoed tot zwijgen worden 
gebracht. Maar alweer was het geluk met hem, want zijn vervolger bekende hem, 
dat hij er niet voor voelde voor de inhechtenisneming en stelde Papa voor om er 
samen met hem vandoor te gaan. De twee anderen waren het met het voorstel 
volkomen eens. Ze besloten zelfs mee te komen. 
‘Alle geïnterneerden, op de zwaar zieken en overledenen na, waren 
meegenomen', vertelde de agent hun. Die groep was zonder meer achtergelaten. 
Waarschijnlijk omdat de aanvallers, wiens identiteit niet bekend was, hen er bij 
gebrek aan dragers niet meer bij konden hebben. 
 
7.2  Bij het horen van deze mededeling stortte de wereld van mijn vader in. Het 
betekende dat zijn vrouw, zijn allerliefste meisje ook nog in het kamp was. Hij 
moest onmiddellijk naar daarvan weerhouden. Zelfs de waarschuwing van de 



politieman, dat er Japanse soldaten naar het kamp onderweg waren, hadden 
geen vat op hem. Als de anderen er vandoor wilden gaan, moesten ze dat maar 
doen. In haar laatste uren wilde hij bij zijn vrouw zijn om samen met haar te 
sterven. De drie anderen, die zagen dat hun protesten tevergeefs waren, besloten 
toen maar met hem mee te gaan. 
Wat ze op de heuvel vonden, was intriest. Degenen die levend waren 
achtergebleven, lagen te wachten op de dood, te ziek om maar ergens op te 
reageren. De doden lagen er onbegraven bij. Maar hoe afschuwelijk het ook was 
om de zielloze lichamen er zo bij te zien liggen, Papa was genoodzaakt om 
sommige ervan om te draaien en te kijken, wie ze waren. Dit was de enige 
manier om erachter te komen, of Mama ertussen lag. Hij kon opgelucht adem 
halen. Zijn moeizame onderzoek wees uit, dat ook zijn levensgezellin door de 
onbekende soldaten was meegenomen. Het intense verdriet over de stervende 
kampgenoten werd er enigzins door verzacht. Het viel de mannen zwaar, dat ze 
niet in staat waren de achterblijvers te helpen en de doden te begraven. Lang 
konden ze daar echter niet bij stilstaan. Weldra zouden de Japanners arriveren. 
De mannen haastten zich daarom weg van de plek des onheils. Eenmaal buiten 
gevaar, besloten ze de achter de geïnterneerden  aan te gaan, die het kamp 
hadden verlaten. Hun duidelijk zichtbare sporen maakten een achtervolging heel 
gemakkelijk. Toch moest die met de uiterste behoedzaamheid worden 
uitgevoerd. Want nog altijd was niet duidelijk wie er achter de vluchtoperatie zat. 
Omdat Papa werd gezocht, de politieman zijn kansen bij de bezetter had 
verspeeld en de twee anderen ook niet zeker waren van hetgeen hen te wachten 
zou staan, werd het een zware tocht van voortdurende spanning, waakzaamheid 
en de zorg om te overleven. Een tocht van ‘s avonds door de jungle lopen en 
overdag slapen om een confrontatie met elke mogelijke tegenstander te 
voorkomen. 
 
7.3  Op zekere dag, kort voordat de avond viel en het viertal net weer op weg 
ging, hoorden de vluchtelingen vanuit de andere kant van een bocht stemmen. 
Het was het aanzwellend stemgeluid van een grote groep mensen. Te verrast om 
tijdig weg te komen, bleven de mannen als versteend staan en vreesden het 
ergste. 
Plotseling stonden ze oog in oog met een aantal Papoea’s, die hun geweer op 
hen richtten. Er ontstond een doodse stilte. Koortsachtig bedachten de vier 
mannen, hoe ze zich uit deze benarde situatie zouden kunnen redden. Ze vroegen 
zich vooral angstig af, wat hun tegenstanders van wapengebruik afwisten. Er 
hoefde er maar één per ongeluk de trekker over te halen! 
Toen gebeurde er een wonder. Papa trok langzaam een zakdoek weg, die hij 
tijdens de tocht om zijn hoofd had geknoopt ter bescherming tegen het 
transpireren, de zon en het felle licht.Terwijl hij dat deed steeg een uitzinnig gejoel 
op. Een aantal Papoea’s herkende hem van het land van Opa, waar ze voor de 
oorlog had gewerkt. Er volgde een stevige omhelzing en het legertje nam hen 
mee naar een bivak die de geallieerden hadden achtergelaten. Daar werden de 
vier rijkelijk onthaald op eten, drinken en sigaretten. Het eten kwam uit blikken, 
maar het was heerlijk. Ze konden er aanvankelijk niet genoeg van krijgen. Mijn 
vader vertelde ons later dat hij in korte tijd zoveel was aangekomen dat bij het 
liggen, niet alleen zijn hoofd, maar ook zijn wangen het hoofdkussen raakten. De 
tijding dat ‘Nonnie’, zoals de redders mijn moeder noemden, inderdaad door 



verzetstrijders was geëvacueerd en zich al in bevrijd gebied bevond, deed hem 
alle spanningen van de vlucht alras vergeten. 
 
 
8  De bevrijding 
 
 
 
8.1  Na enkele dagen werden de ontsnapte vrouwen en hun bevrijders door een 
nieuwe groep verzetstrijders opgevangen. Deze begeleidde hen tijdens een korte 
mars naar een gigantisch tentenkamp. Een heel leger soldaten, maar ook 
verplegend en ander personeel liep er af en aan. Het was een indrukwekkende 
verzameling van voornamelijk Amerikanen, Australiërs, Engelsen en 
Nederlanders. Het aantal Aziaten was geringer; Tot hun grote schrik ontdekten de 
vrouwen, er ook Japanners tussen. Ze merkten echter al gauw, dat deze niets te 
maken hadden met de horde, waarvan ze bevrijd waren. Voorbij was de terreur. 
Hier waren ze veilig. Hier was ook meer dan genoeg te eten. Voedzaam en 
smakelijk eten. Voor hen brak een leventje aan als in luilekkerland. Iedereen werd 
er lichamelijk weer zoveel mogelijk bovenop geholpen. Ze werden vriendelijk 
behandeld, op hun gemak gesteld en konden in alle rust bijkomen van de 
ontzettingen in de jungle. 
 
8.2  Mijn moeder die ondanks de ontberingen van de oorlog haar charme niet 
was kwijtgeraakt, had aan mannelijke belangstelling geen gebrek. Veel van de 
soldaten zouden de ‘kleine meid’ of ‘little one’, zoals ze genoemd werd,graag 
beter willen leren kennen. De avances en pogingen tot een flirtpartij bleven echter 
onbeantwoord, want Mama dacht voordurend aan Papa en haar familie. Ze had 
gehoord dat haar oudste broer met andere strijdgenoten naar Australië was 
overgebracht en ze hoopte dat haar oudste zus het in Indonesië een beetje had 
kunnen redden. Van haar ouders, de andere broers en haar zusje was echter 
niets bekend en ook mijn vader was nog steeds zoek. De onzekerheid over haar 
dierbaren wierp een enorme schaduw op haar nieuwe leven in vrede en 
veiligheid. 
 
8.3  Ze vertelde aan wie het maar wilde horen, dat ze buiten het kamp nog familie 
had en getrouwd was. Daarbij kon ze op een dusdanig lovende manier over haar 
man praten, dat iedereen nieuwsgierig werd naar degene, waar haar hart zo vol 
van was. Foto’s had Mama spijtig genoeg niet meer. Die waren op weg naar het 
interneringskamp verloren gegaan. Jammer, die man zou iedereen eigenlijk wel 
willen zien. Men kreeg daar echter al snel de kans voor. 
Want na een paar weken kwam eindelijk het bericht, dat Papa en zijn drie 
lotgenoten uit het bos waren opgepikt. Ze zouden die avond met een motorboot 
het kamp bereiken. En daar stond hij dan: haar held. Niet alleen onherkenbaar, hij 
zag er ook niet uit! Zijn kapsel was in de jungle met goede bedoelingen, maar 
ook grote ondeskundigheid bijgehouden. De nieuwe kleren, die hij vóór vertrek 
naar het kamp had gekregen, zaten hem veel te ruim. Kortom, hij was bepaald 
niet de mister Charming, die men door Mama’s verhalen had verwacht. Wat 
zullen de manschappen hebben opgekeken bij het zien van deze 



vogelverschrikker, de man van Mama’s dromen. Van de verbaasde blikken, die 
om haar heen werden uitgewisseld, merkte ze echter niets. Zij was dolgelukkig. 
Papa was weer bij haar. 
 

     9  Na de oorlog 
 

     9.1  Ontwaakt uit de verdoving van de afgronden in de groene hel, ontnuchterd   
     uit de roes van de vrijheid, moest ook boosheid, vaak zelfs woede over het 
geleden verdriet verwerkt worden. Uiteraard richtten deze gevoelens zich tegen  
degenen, die daar verantwoordelijk voor waren. Zo’n vlaag van woede overkwam 
ook mijn moeder ooit een keer. Een Japanse krijgsgevangen was de ongelukkige, 
die het moest ontgelden, toen hij toevallig werkzaamheden uitvoerde aan een stuk 
van de weg voor het huis, dat mijn ouders in die tijd bewoonden. Mama zag hem 
staan en dacht ineens aan de publiekelijke afranselingen van mensen, die geen 
buiging hadden gemaakt voor de Japanse erewacht. Nu de rollen waren omgedraaid 
meende ze, dat het de beurt van de gevangene voor haar huis was om een buiging 
te maken. Het viel haar daarom niet moeilijk een passerende groep geallieerde 
bewakers op te dragen, de man daar een finke afstraffing voor te geven. 

Eigenlijk was het machteloze woede, die haar overviel. Ze wist immers maar al te 
goed, dat het aanpakken van de Japanner niets uithaalde. Nog steeds 
beheersten onrust, pijn en wanhoop haar leven, kwam haar familie daar niet 
ineens door uit het bos tevoorschijn en kon de chaos van haar gedachten niet als 
bij toverslag geordend worden. Merkwaardig genoeg gaf de scène haar toch een 
bepaalde genoegdoening en van spijt was geen enkele sprake. Triest hoe oorlog 
een mens kan verbitteren. Hoe ze de gevoelens van de zachtaardigste mensen 
kan verharden. 
 
9.2  Ik heb door de tijden heen diverse verhalen over de Tweede Wereldoorlog 
gehoord en gelezen; een hoofdstuk in de geschiedenis die wereldwijd een 
grootschalige zenuwinzinking moet hebben veroorzaakt. De consequenties ervan 
zijn voor velen nog altijd duidelijk merkbaar. Men heeft grote offers gebracht met 
verlies van dierbaren en vaak zelfs van het eigen leven. Deze periode zal niet 
gauw vergeten worden. In ieder geval niet zolang er overlevenden van zijn. 
Overlevenden die nog altijd door herinneringen worden achtervolgd en bij wie de 
gebeurtenissen op het netvlies gegrift staan. Het verleden ligt diep weggedrukt. 
Men wil vergeten. Ik merk het bij mijn ouders, die ons ongetwijfeld niet alles 
hebben verteld en het misschien ook niet kunnen. 
 
 
 

    9.3  De jaren hebben mijn ouders milder gestemd. Zij en hun lotgenoten, voorzover 
die nog in leven zijn, willen bij tijden nog wel eens herinneringen ophalen uit de 
donkere tijden van de Japanse heerschappij. Maar de fanatieke toon waarop dat 
gewoonlijk gebeurde heeft steeds meer weg van gematigdheid. Aanvaarding van de 
situatie en berusting in het lot krijgen de overhand. Ze schaffen zich steeds meer 
huishoudelijke apparaten en auto’s aan van Japanse makelij. De verwijten, die ik 
hierover maak, worden genegeerd. Op mijn vraag hoe ze de spullen van een 
vroegere vijand kunnen kopen, volgt meestal een gelaten reactie in de trant van: ‘ach, 



het is inderdaad een vroegere vijand, dus let by gones be by gones.’. De 
onmenselijke wreedheden van het vijandige leger geven ze weliswaar toe, maar 
laten de toevoeging ‘de goeden daargelaten’ er bijna automatisch op volgen. Ook de 
Japanse burgers worden erbij gehaald. Die waren altijd zo vriendelijk en aardig. Dat 
moest ook maar eens gezegd worden. De zieltjes hadden toch ook geen andere 
keus, dan met de bevelhebbers mee te komen? Ik voel dat ze zoeken naar 
verontschuldigingen voor het optreden van hun beulen. Over hun lijdensweg wordt 
niet gepraat. Mijn geërgerde opmerkingen vormen meestal de aanleiding tot een 
heftige woordenwisseling, die uiteindelijk met een vermoeid handgebaar worden 
weggewimpeld. Loom waaieren de vrouwen mijn protesten weg met de hun koelte 
toewuivende waaiers. De sfeer van een gelaten ‘soedah, laat maar’ krijgt steeds 
meer de overhand. Ze zijn van mening dat ik er niets van zou kunnen weten. Ik was er 
toen immers niet bij. Einde discussie. Ik moet aanzien, hoe ze met hun verleden 
omgaan en er steeds meer de positieve kanten van zien. De tegenstrijdigheid tussen 
hun ontroostbare verdriet en hun humor, de zogeheten lach en de traan verbaast me 
in hoge mate. Het moet iets te maken hebben met het vergeten van nare ervaringen 
en het vasthouden aan minder slechte herinneringen. Iemand zei me ooit, dat zoiets 
nodig is om niet gek te worden. En ik moet toegeven dat deze positieve instelling 
hen behoorlijk overeind houdt. 

 
 
9.4  Mijn ouders hebben tijdens de oorlog heel veel geluk gehad. Ik heb in dit 
verhaal het woord ‘voorzienigheid’ gebruikt. Als die bestaat, mogen zij haar 
oneindig dankbaar zijn. Niet alleen hebben Papa en Mama de bezettingstijd 
overleefd, ze hebben die beiden overleefd. 
 
 
 
   



 
 
 
 
 

 


