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1	  
	  

Inleiding	  -‐	  ‘Oma	  houdt	  van	  pedis’1,	  of	  waarom	  ik	  gekozen	  heb	  voor	  dit	  onderwerp	  
	  
Mijn	  oma,	  Cato	  Siefken,	  heeft	  van	  haar	  negende	  tot	  haar	  twaalfde	  jaar	  in	  het	  jappenkamp	  
Tjideng	  gezeten.	  Zij	  verbleef	  daar	  met	  haar	  moeder	  en	  één	  jonger	  broertje.	  Haar	  twee	  
oudere	  broers	  zaten	  in	  mannenkampen.	  Haar	  vader	  Geert	  Siefken	  (mijn	  overgrootvader)	  was	  
KNIL-‐militair.	  Hij	  kreeg	  de	  opdracht	  een	  munitiedepot	  van	  het	  Nederlands-‐Indisch	  
gouvernement	  op	  te	  blazen,	  vóórdat	  de	  Japanners	  het	  in	  handen	  kregen.	  Omdat	  hij	  wist	  dat	  
zijn	  mannen	  dit	  niet	  zouden	  overleven,	  heeft	  hij	  hen	  laten	  gaan	  en	  het	  zelf	  gedaan.	  Hij	  is	  
natuurlijk	  gepakt.	  Op	  19	  augustus	  1942	  moest	  hij	  eerst	  zijn	  eigen	  graf	  graven,	  waarna	  hij	  
door	  de	  Japanners	  werd	  onthoofd.	  Mijn	  overgrootvader	  staat	  vermeld	  op	  de	  erelijst	  van	  de	  
Tweede	  Kamer	  der	  Staten	  Generaal	  van	  slachtoffers	  uit	  deze	  oorlog.	  
	  

	  
	  

Wat	  vooraf	  ging	  aan	  de	  Japanse	  bezetting:	  
De	  Nederlandse	  strijdkrachten	  van	  het	  KNIL	  vernietigen	  de	  belangrijkste	  industrieën.	  Vooral	  de	  olie-‐installaties	  

mogen	  niet	  in	  handen	  van	  de	  Japanners	  vallen.	  Werknemers	  van	  oliemaatschappijen	  leren	  hoe	  ze	  olie-‐	  en	  
benzinevoorraden	  moeten	  opblazen.	  De	  Japanners	  doden	  iedereen	  die	  heeft	  geholpen	  met	  de	  vernielingen2	  

	  
Ik	  behoor	  tot	  de	  vierde	  generatie.	  Hoewel	  mijn	  oma	  een	  Hollandse	  is,	  speelt	  de	  periode	  die	  
zij	  vanaf	  haar	  geboorte	  in	  Nederlands-‐Indië	  leefde,	  altijd	  door	  in	  haar	  leven	  en	  denken.	  Dat	  
geldt	  ook	  voor	  mijn	  leven.	  We	  eten	  bijvoorbeeld	  regelmatig	  rijsttafel,	  bezoeken	  de	  Tong-‐
Tong	  Fair	  in	  Den	  Haag	  (vroeger	  Pasar	  Malam	  Besar	  genoemd)	  en	  zijn	  geïnteresseerd	  in	  
dingen	  over	  Indonesië.	  Mijn	  oma	  eet	  graag	  pedis:	  op	  een	  boterham	  met	  pindakaas	  komt	  een	  
flinke	  klodder	  sambal.	  Ook	  de	  gastvrijheid,	  die	  veel	  Indische	  mensen	  zo	  eigen	  is,	  is	  bij	  ons	  
heel	  gewoon.	  Over	  de	  oorlog	  in	  Nederlands-‐Indië	  werd	  thuis	  haast	  niet	  gesproken.	  Uit	  de	  
schaarse	  familieverhalen	  weet	  ik	  wel	  dat	  de	  oorlog	  veel	  verdriet	  en	  pijn	  heeft	  gebracht.	  Mijn	  
overgrootmoeder	  kon,	  vertelde	  mijn	  oma,	  vaak	  erg	  boos	  worden	  als	  zij	  op	  televisie	  oorlog	  
zag,	  vooral	  als	  het	  om	  Japanners	  ging.	  Dan	  moest	  de	  televisie	  uit	  of	  op	  de	  andere	  zender.	  
	  
Mijn	  overgrootmoeder	  vond	  het	  achteraf	  maar	  beter	  ook	  dat	  zij	  nooit	  tijdens	  haar	  verblijf	  in	  
Tjideng	  heeft	  geweten	  dat	  haar	  echtgenoot	  (mijn	  oma’s	  vader)	  al	  omgekomen	  was,	  anders	  
had	  zij	  het	  naar	  eigen	  zeggen	  niet	  volgehouden.	  Veel	  werd	  er	  niet	  over	  gepraat,	  ook	  door	  
mijn	  oma	  niet.	  Ik	  ben	  erg	  geïnteresseerd	  in	  dit	  verleden.	  Wat	  heeft	  zich	  daar	  afgespeeld?	  Dit	  
houdt	  mij	  bezig.	  	  
Het	  valt	  mij	  op	  dat	  mensen	  die	  ik	  ken	  of	  in	  het	  kader	  van	  mijn	  onderzoek	  heb	  leren	  kennen	  
regelmatig	  hun	  ongenoegen	  uiten	  over	  de	  geringe	  aandacht	  en	  belangstelling	  in	  Nederland	  
voor	  de	  verre	  oorlog	  in	  Nederlands-‐Indië,	  vooral	  voor	  wat	  er	  gebeurd	  is	  in	  de	  jappenkampen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ‘Pedis’	  betekent	  letterlijk	  schrijnend,	  maar	  hier	  heet,	  scherp	  van	  eten.	  
2	  Bron:	  www.verzetsmuseum.org/tweede	  wereldoorlog.nl.	  KoninkrijkderNederlanden/nederlandsindie,	  japan.	  
Interessant	  is	  in	  dit	  verband	  ook	  het	  artikel	  ‘Verzet	  tegen	  de	  Japanse	  bezetter	  op	  Sumatra’	  van	  E.P.M.ZWinkels.	  
In:	  MS,	  Jrg.180,	  nr.	  5,	  2010.	  
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Ik	  krijg	  inderdaad	  de	  indruk	  dat	  de	  bekendheid	  van	  de	  Japanse	  interneringskampen	  niet	  erg	  
groot	  is	  in	  Nederland.	  Ook	  heb	  ik	  van	  meerdere	  kanten	  gehoord	  dat	  op	  scholen	  hier	  vaak	  
maar	  weinig	  aandacht	  aan	  wordt	  besteed.	  Het	  onderwerp	  wordt	  vaak	  maar	  zijdelings	  
behandeld,	  en	  dan	  nog	  alleen	  vanuit	  het	  Nederlandse	  perspectief.	  Voor	  een	  helderder	  en	  
minder	  standplaatsgebonden	  begrip	  zou	  het	  naar	  mijn	  mening	  beter	  zijn	  niet	  alleen	  vanuit	  
het	  ‘blanke’	  Nederlandse	  standpunt	  te	  kijken,	  maar	  ook	  vanuit	  het	  Indisch-‐Nederlandse,	  
Indonesische,	  Japanse	  en	  Chinese	  standpunt.3	  Elke	  groep	  heeft	  ook	  in	  Indonesië	  zijn	  eigen	  
verleden	  en	  dat	  is	  van	  invloed	  geweest	  op	  de	  keuzes	  die	  individuen	  hebben	  gemaakt.	  Het	  
zou	  in	  het	  kader	  van	  mijn	  onderzoek	  alleen	  te	  veelomvattend	  zijn	  om	  deze	  doelstelling	  na	  te	  
streven,	  daarom	  beperk	  ik	  mij	  tot	  de	  vraagstelling	  zoals	  ik	  die	  hieronder	  heb	  geschetst.	  
	  

De	  vraagstelling	  van	  mijn	  onderzoek	  
	  
Ik	  heb	  mijn	  onderzoek	  verricht	  met	  de	  volgende	  vraagstelling	  als	  leidraad:	  “Is	  mijn	  indruk	  
juist	  dat	  in	  Nederland	  de	  kennis	  over	  de	  oorlog	  en	  bezetting	  in	  Nederlands-‐Indië	  niet	  erg	  
groot	  is?	  En	  als	  dat	  zo	  is:	  wat	  zijn	  daarvan	  dan	  de	  oorzaken?	  Meer	  expliciet	  richt	  ik	  mij	  
daarbij	  op	  het	  volgende:	  was	  of	  is	  er	  in	  Nederland	  nauwelijks	  aandacht	  voor	  de	  Japanse	  
burgerkampen	  (en	  dan	  met	  name	  het	  jappenkamp	  Tjideng),	  die	  vanaf	  eind	  1942	  ontstonden	  
en	  die	  in	  april	  1944	  onder	  militair	  beheer	  kwamen?	  En	  als	  dat	  gebrek	  aan	  aandacht	  er	  was	  of	  
nog	  steeds	  is,	  hoe	  kwam	  dat	  dan?	  Deze	  vragen	  behandel	  ik	  in	  deel	  1	  van	  deze	  studie.	  In	  deel	  
2	  sta	  ik	  kort	  stil	  bij	  de	  oorsprong	  van	  het	  Japans	  imperialisme,	  de	  uiteindelijke	  oorzaak	  van	  
de	  oorlog	  en	  bezetting	  van	  Nederlands-‐Indië.	  Deel	  3	  ten	  slotte	  vormt	  de	  uitwerking	  van	  twee	  
belangrijke	  (en	  in	  hun	  uitwerking	  omvangrijke)	  vervolgvragen.	  Ten	  eerste:	  hoe	  zag	  ‘het	  
dagelijks	  leven’	  in	  kamp	  Tjideng	  er	  volgens	  mijn	  oma	  uit,	  en	  ten	  tweede:	  kan	  ik	  met	  de	  
persoonlijke	  herinneringen	  van	  mijn	  oma	  aan	  het	  leven	  in	  Tjideng	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  
een	  grondiger	  kennis	  en	  een	  beter	  begrip	  van	  de	  bezettingstijd	  in	  Nederlands-‐Indië?	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Hoewel	  China	  natuurlijk	  niet	  als	  land	  was	  betrokken.	  (Stand)plaatsgebonden	  komt	  van	  de	  Duitse	  socioloog	  
Weber.	  Hij	  voerde	  het	  begrip	  ‘Standortsgemäss’	  in.	  Hij	  vond	  dat	  je	  historische	  feiten	  vooral	  ook	  in	  een	  lokaal	  en	  
regionaal	  kader	  moest	  plaatsen	  c.q.	  inbedden.	  
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In	  deel	  1	  ben	  ik	  er	  vanuit	  gegaan	  dat	  de	  kennis	  over	  de	  oorlog	  en	  bezetting	  van	  Nederlands-‐
Indië	  niet	  groot	  is.	  Om	  mijn	  uitgangspunt	  kritisch	  te	  onderzoeken	  heb	  ik	  deskundigen	  met	  
gespecialiseerde	  kennis	  over	  de	  Japanse	  bezetting	  en	  de	  naoorlogse	  tijd	  verzocht	  hun	  
mening	  te	  geven	  over	  de	  eerder	  genoemde	  hoofdvraag	  en	  vervolgvraag.	  “Is	  mijn	  indruk	  juist	  
dat	  in	  Nederland	  de	  kennis	  over	  de	  oorlog	  en	  bezetting	  in	  Nederlands-‐Indië	  niet	  erg	  groot	  is?	  
En	  als	  dat	  zo	  is:	  wat	  zijn	  daarvan	  dan	  de	  oorzaken?”	  De	  weergave	  van	  hun	  standpunten	  is	  
vooral	  afkomstig	  uit	  interviews,	  telefoongesprekken	  en	  mailcontact	  met	  mij.	  Misschien	  
geven	  deze	  bijdragen	  nog	  aanleiding	  (voor	  anderen)	  tot	  verder	  onderzoek.	  

Deel	  2	  gaat	  als	  gezegd	  over	  het	  Japans	  imperialisme.	  Japan	  streefde	  naar	  een	  groot	  Aziatisch	  
rijk,	  waarbij	  alle	  westerse	  elementen	  uit	  de	  samenleving	  moesten	  verdwijnen.	  Ik	  ga	  in	  op	  de	  
vraag	  waarom	  Japan	  deze	  oorlog	  is	  begonnen	  en	  daarbij	  Nederlands-‐Indië	  is	  binnengevallen.	  
Dit	  heeft	  immers	  in	  Nederlands-‐Indië	  tot	  de	  internering	  in	  kampen	  geleid	  van	  veel	  
Europeanen,	  onder	  wie	  mijn	  oma.	  	  Tevens	  ga	  ik	  in	  op	  documenten	  waarin	  staat	  dat	  de	  
Japanners	  van	  plan	  waren	  om	  alle	  Europeanen	  in	  Nederlands-‐Indië	  te	  liquideren.	  Vooral	  bij	  
dit	  deel	  horen	  de	  bijlagen	  over	  het	  Cultuurstelsel,	  tijdlijnen	  van	  het	  Japans	  imperialisme	  en	  
van	  het	  interneringskamp	  Tjideng,	  plus	  een	  bijlage	  met	  sterftecijfers.	  
	  
Deel	  3	  is	  gewijd	  aan	  het	  burgerinterneringskamp	  ‘Tjideng’,	  één	  van	  de	  beruchtste	  Japanse	  
kampen	  van	  Nederlands-‐Indië.	  Aan	  de	  internering	  van	  mijn	  oma,	  die	  daar	  gevangen	  heeft	  
gezeten,	  heb	  ik	  speciaal	  aandacht	  gegeven.	  Haar	  herinneringen	  staan	  centraal,	  maar	  ik	  heb	  
die	  vergeleken	  met	  de	  (vaak	  gepubliceerde)	  verhalen	  van	  anderen	  die	  in	  Tjideng	  hebben	  
gezeten.	  Ik	  sta	  bij	  mijn	  relaas	  over	  Tjideng	  niet	  stil	  bij	  alle	  fasen	  in	  deze	  periode	  in	  
Nederlands-‐Indië,	  maar	  geef	  vooral	  beelden	  uit	  het	  persoonlijk	  verhaal	  van	  een	  jong	  meisje,	  
destijds	  tussen	  de	  negen	  en	  twaalf	  jaar	  oud.	  	  



 
 

 

 

 Verzwegen geschiedenis 
 

 Terug uit Indië, en nu? (deel 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Met Nederlands-Indië zijn wij nog lang niet klaar” 
 

Hella Haasse 
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Mijn oma met haar vader 
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 Bron:NIOD. 

1.1 Korte introductie van het Tjidengkamp (Batavia) 
 

 
Ten behoeve van een eerste indruk begin ik met een korte introductie van het kamp Tjideng. In deel 
3 kom ik hier natuurlijk uitgebreid op terug.  
Om de enorme omvang van Nederlands-Indië aan te kunnen geven, werd de kaart van de kolonie in 
de jaren vóór de oorlog graag uitgemeten over de kaart van Europa.1 Uit deze omvang volgt dat het 
aantal krijgsgevangen- en burgerinterneringskampen talrijk is geweest. In dit PWS heb ik mij beperkt 
tot één (stads-)kamp, namelijk het Tjidengkamp in Batavia, waar mijn oma gevangen heeft gezeten. 
Juist om in haar ervaringen meer inzicht te krijgen, ben ik me in dit onderwerp gaan verdiepen. 
Afgezien van de stadskampen waren er verspreid over Midden- en Oost-Java meerdere kampen 
aangelegd. Daarbij waren ook kampen op het platteland, dus buiten de steden. Binnen het centrale 
beleid van de Javakampen zijn begin 1943 de kampen in Oost-Java opgeheven. Die geïnterneerden 
werden overgebracht naar kampen in Midden-Java, maar ook naar een enkel kamp in West-Java. Op 
Java was het Japanse 16e leger gestationeerd, wat een eigen (centraal) kampbeleid had. Op Sumatra 
was het 25e leger gestationeerd, en ook dat voerde een eigen beleid. Op Celebes, nu Sulawesi, dat 
onder de marine viel, werd weer anders gehandeld dan op Java en Sumatra. In het kader van dit 
PWS behandel ik als gezegd alleen Java, en van de interneringskampen daar alleen Tjideng. 
Wat de continuïteit van het kampenbeheer betreft, is het belangrijkste dat het beheer van de 
kampen medio april 1944 gemilitariseerd werd. Het kampbeheer werd strenger, er kwam een 
formeel ingesteld kamp-onderbestuur door Europese vrouwen, en iedere geïnterneerde kreeg een 
kampnummer. Die laatste maatregel was van belang vanwege de vaak voorkomende transporten.  
Met het oog op de voedselvoorziening kon het Japanse centrale beheer via de nummers van de 
geïnterneerden nagaan hoeveel mensen uit het ene kamp verdwenen en bij het andere kamp erbij 
kwamen. Door deze maatregel kon vastgesteld worden hoeveel porties voedsel naar dat andere 
kamp gebracht moesten worden en/of van het eerste (vertrekkamp) afgehouden moesten worden. 
De porties voedsel van de nummers van de overledenen werden direct geschrapt.Toen de 
maatregel van kracht werd dat jongens vanaf 11 jaar oud (en heel vaak al met 10) naar 
jongenskampen moesten worden getransporteerd, werd dit centraal genomen besluit in alle 
burgerkampen doorgevoerd. Met betrekking tot de discipline in de kampen tijdens het militaire 
beheer geldt dat, naarmate de oorlog nadeliger voor de bezetter uitpakte, de straffen zwaarder 
werden. Zo kwam ophanging met de armen achterwaarts, opsluiten in kotten (na urenlang slaan) en 
het dagenlang onthouden van voedsel voor. In Tjideng kwamen ook groepsstraffen, uren- of 
dagenlange appèls, en strafverhuizingen voor. 
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 Zie voor meer informatie over deze personen het ‘Dankwoord’. 

1.2 De aanpak van de vraagstelling 
 
Mijn indruk dat er weinig belangstelling voor de Japanse kampen in Nederlands-Indië in Nederland is 
geweest, heb ik getoetst door onderzoek te doen bij een aantal deskundigen op dit gebied. Mijn 
vraag was of zij hun visie wilden geven op mijn onderzoeksvraag: is mijn indruk terecht? Zo ja, 
waaraan merken ze dat dan en wat zijn dan de oorzaken van die geringe belangstelling? Is dat na de 
oorlog bijvoorbeeld altijd zo geweest? Of vinden zij dat dit anders ligt? Is er misschien wel 
voldoende aandacht, of is er wellicht een verschil tussen kort na de oorlog en nu? Vinden zij het 
belangrijk dat mensen meer over dit onderwerp weten? Ik heb de geïnterviewden ten slotte ook 
gevraagd hun visie op de aandacht voor het onderwerp in het huidige onderwijs te geven. 
 
 
1.3 Geïnterviewde deskundigen 
 
Ik heb voor mijn vraagstelling met de volgende deskundigen contact opgenomen en naar hun visie 
gevraagd. De belangrijkste zijn: 
- mevrouw Bep van Leeuwen, gids van museum Bronbeek te Arnhem. 
- de heer Henk Hovinga, historisch onderzoeker, journalist en documentairemaker. 
- mevrouw Winnie Rinzema-Admiraal, historica en publiciste. 
- mevrouw dr.ir.Margaret Leidelmeijer, historica en publiciste. 
- prof.dr. Petra M.H. Groen, hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 
- prof. Hans J.M.J. Bosch, hoogleraar militair operationeel management en generaal bij de 
landmacht. 
- drs. Erry Stoové, voorzitter van het Indisch herinneringscentrum Bronbeek, tevens voorzitter van 
de Raad van Bestuur van de SVB. 
- Dick Sijpestijn, schrijver van Echo’s van een Indisch verleden,  zelf tot zijn tiende jaar in Tjideng 
- Adriaan van Dis, auteur, documentairemaker en Indonesiëkenner. 
 
Henk Hovinga publiceerde diverse boeken over mijn onderwerp, weet ontzettend veel over 
Nederlands-Indië en heeft baanbrekend werk op dit gebied verricht. Ik heb hem thuis in Blaricum 
bezocht. Hij adviseerde mij contact op te nemen met mevrouw Winnie Rinzema-Admiraal, die 
meerdere boeken over Nederlands-Indië en de Japanse kampen heeft gepubliceerd. Zij geldt als dé 
autoriteit op dit gebied en heeft van haar zevende tot haar elfde jaar in Tjideng gezeten.2 
 
Alle geïnterviewden waren erg betrokken bij het thema en wilden graag hun medewerking geven. 
Blijkbaar is het thema toch actueel, of misschien is de vraagstelling interessant en het antwoord nog 
niet (voldoende) gegeven? Verder viel mij op dat bijna iedereen het heeft over ‘ons verhaal’, ‘onze 
historie’, het ‘nobele werk’ (Van Dis) en dergelijke. Het gaf me een groot gevoel van saamhorigheid, 
een soort samen bezig zijn voor ‘de goede zaak’. 
 
De feiten en meningen die ik van genoemde personen heb ontvangen zijn uit de eerste hand. Zij zijn 
tot stand gekomen door interviews, gesprekken (persoonlijk en via de telefoon) en e-mails. 
Misschien dat sommige antwoorden nog aanleiding geven (voor anderen) tot verder onderzoek. 
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 Hier zaten de vrouwen met kinderen, jongens ongeveer tot hun 10

de
. Die leeftijd wijzigde in de loop van de 

tijd. 

1.4 De uitwerking van de vraagstelling: verschillende visies 
 

Er lijkt iets in de lucht te zitten. Mevrouw Van Leeuwen, gids van museum Bronbeek, merkt dat de 
laatste tijd de toeloop naar en belangstelling voor het museum sterk zijn toegenomen. “We hebben 
heel veel groepen die van onze koloniale tijd tot en met heden eigenlijk niets tot weinig weten en 
die met open monden (letterlijk) staan te luisteren”. 
Het meest opvallende is volgens Van Leeuwen dat dit een generatie heeft overgeslagen. In 
tegenstelling tot vroeger wordt nu met verbazing gereageerd op wat men in de oorlog in 
Nederlands-Indië en de kampen heeft meegemaakt, terwijl dit voorheen werd afgedaan als ‘gezeur’. 
 
1.4.1 Ver van mijn bed  
Ik heb mijn belangrijkste vragen aan alle deskundigen voorgelegd. Ten eerste: klopt mijn indruk dat 
een grote meerderheid van de Nederlanders nauwelijks kennis heeft van de Japanse bezetting van 
het voormalige Nederlands-Indië (en meer specifiek van het jappenkamp Tjideng), en als dat zo is: 
wat kunnen daarvan de oorzaken zijn? Ten tweede: is daarin sinds kort verandering aan het komen? 
 
Henk Hovinga meent dat het grote publiek inderdaad weinig weet over de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië. Hij ziet daarvoor een aantal redenen. 
Allereerst het verstrijken van de tijd. Het is al bijna zeventig jaar geleden dat er een eind kwam aan 
de oorlog in de Pacific en de geïnterneerden van de Japanse bezetter een einde zagen komen aan 
hun gevangenschap. De meeste volwassenen van toen die het hebben meegemaakt, zijn inmiddels 
overleden. Veel van de overlevenden waren destijds kinderen in het kamp en die hebben meestal 
weinig of geen persoonlijke herinneringen. Wel is er nog een aanzienlijke groep in leven die de 
naoorlogse Bersiap-periode heeft meegemaakt. Deze veelal in ‘Indië’ geboren mensen vormen 
samen de zogenaamde ‘Indische Gemeenschap’. Zij zijn de bezoekers van de jaarlijkse herdenkingen 
van de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945, lezen ‘Moesson’ en soortgelijke publicaties, en 
houden de periodieke reünies in stand van voormalige geïnterneerden uit de vrouwen3-, jongens- 
en krijgsgevangenenkampen. Meestal doen zij dat ter nagedachtenis van ouders of familieleden die 
in deze Japanse interneringskampen gevangen hebben gezeten, of die in die kampen (of bij het 
uitoefenen van dwangarbeid elders) zijn overleden.  
Het was volgens Hovinga na de oorlog ook moeilijk om met kampgenoten uit andere regio’s van 
Nederland weer in contact te komen. Door het spreidingsbeleid van de regering was men namelijk 
uit elkaar geraakt. De periode van de Japanse bezetting is daarnaast in het publieke geheugen, 
behalve door de tijd, volgens Hovinga ook ingehaald en verdrongen door de jaren 1945-1949: de 
vaak gewelddadige gebeurtenissen rond de Indonesische strijd om onafhankelijkheid. 
Hovinga gaat ook in op het onderwijs. Voor zover het onderwijs in Nederland al aandacht besteedt 
aan de Tweede Wereldoorlog, gaat die aandacht vooral uit naar de oorlog van de geallieerden tegen 
Hitler-Duitsland: de Jodenvervolging (Anne Frank, Auschwitz, het proces Eichmann), de 
krijgsgeschiedenis (Slag om Stalingrad, de invasie in Normandië, het Ardennenoffensief) en de eigen 
lijdensgeschiedenis (Deportatie, het verzet, de Hongerwinter). Aandacht voor de oorlog in de Pacific 
tegen Japan en met name voor de jaren van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, 1942-1945) 
is er niet of nauwelijks.  
Ten derde is de Japanse bezetting volgens Hovinga voor velen een niet zo interessante ver-van-mijn-
bed-show. De ‘eigen’ oorlog is dichterbij en dus veel belangrijker. In de eerste naoorlogse jaren was 
er in Nederland hierdoor niet of nauwelijks aandacht voor het lijden van burgers tijdens de oorlog in 
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 Integendeel: het was de tijd van de zogeheten politionele acties. 

5 
Bron: Gastdocenten WOII werkgroep Zuidoost Azië. 

Japanse interneringskampen. In de naoorlogse jaren lag de nadruk ten vierde op de Wederopbouw. 
Nederland was materieel zwaar gehavend uit de oorlog gekomen. Het hele productieproces en 
daarmee de economie moesten opnieuw op gang worden geholpen. De woningnood was nijpend en 
er was gebrek aan alles. Bouwmaterialen moesten worden gedistribueerd en een min of meer 
eerlijke voedselvoorziening kon alleen worden afgedwongen met een bonnenstelsel. Daarbij kwam 
dat velen gebukt gingen onder een oorlogstrauma: verlies van familieleden en bekenden, 
gezondheidsproblemen en navrante herinneringen aan honger en dictatuur. 
Ten vijfde wijst Hovinga op de periode van de politionele acties: als het publieke debat al over 
Indonesië ging, was er vrijwel uitsluitend aandacht voor de uitzending van Nederlandse militairen 
voor de oorlog tegen de op 17 augustus 1945 door Soekarno en Hatta geproclameerde ‘Republik 
Indonesia’. In de pers en in het Polygoon bioscoopjournaal (televisie was er nog niet) werd dikwijls 
koesterend gesproken over ‘onze jongens in Indië’. Publiek en politiek begrip voor het Indonesische 
onafhankelijkheidsideaal4 was er, volgens Hovinga, nauwelijks, of alleen als lippendienst naar een 
ongewisse toekomst. Alleen de Communistische Partij Nederland (CPN) steunde, volgens Hovinga, 
zonder voorbehoud de Indonesische vrijheidsstrijd en ageerde tegen de uitzending van Nederlandse 
troepen.  
 
Onder deze omstandigheden kon er, volgens Hovinga, geen sprake zijn van aandacht voor de 
mensen die in Indië ternauwernood de Japanse bezetting hadden overleefd.  
 
Professor Groen zit wat dit betreft op ongeveer dezelfde lijn: “Indië was”, zo stelt Groen, “voor de 
meeste Nederlanders een ver en vreemd land met een 'eigen oorlog'. Daarnaast ging de oorlog 
tegen Japan in 1945 over in een oorlog tegen de Indonesiërs, uitmondend in de Nederlandse 
soevereiniteitsoverdracht in 1949. Het verlies van Indië stimuleerde de herdenking van de oorlog in 
de Pacific bepaald niet. Dat gold zeker voor de overheid, maar ook voor Nederlanders zonder 
koloniale wortels. Daar kwam in de jaren zestig nog een afkeer van het koloniale verleden bij. Dat 
speelde in de jaren 1945-1960 veel minder een rol. Maar tegelijkertijd ontstond er bij de jonge 
generatie van toen (de babyboomers) wel meer interesse voor de kampgeschiedenissen. Hier ligt 
dan ook het begin voor de interesse die volgens mij geleidelijk is toegenomen”. 
 
Het beeld dat Hovinga en Groen over de zeer gebrekkige belangstelling schetsen, zie ik ook terug in 
een toespraak van Eliza Thomson op 14 augustus 2010 tijdens de Regionale Indiëherdenking in 
Amstelveen. “Noch de media noch de publieke opinie namen het op voor de gedupeerde 
landgenoten. De naoorlogse repatrianten werden gezien als concurrenten op de arbeids- en de 
huizenmarkt. Van enig begrip voor wat zij hadden meegemaakt, was geen sprake. In Indië was het 
warm en kon je bananen uit de bomen halen. Hier was het koud geweest en moest men 
tulpenbollen eten. Waar klaagden die repatrianten eigenlijk over? Daardoor ontbrak bij 
opeenvolgende regeringen de politieke wil om aan dit onrecht ook maar iets te willen doen..”5 
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 Bron: Lengkeek, E. De hel van Tjideng’ blz. 18 en 27, Ten geleide bij in 1995, blz. 18 en 27. 

 
De overheersende gedachte bij het verlies van de koloniën was dat rampspoed Nederland zou treffen. Men sloot zich 
daar liever voor af. 

 
Ook generaal Bosch signaleert een gebrek aan kennis en belangstelling. Hij geeft een aantal 
treffende voorbeelden. “Kijk eens in de geschiedenisboeken die op school met betrekking tot de 
Tweede Wereldoorlog worden gehanteerd. Kijk eens naar de aandacht voor Nederlands-Indië in de 
boeken van De Jong. Vraag eens naar de processen in Neurenberg, en daarna naar het Proces van 
Tokyo. De meesten zullen bij de tweede een vragende blik hebben. Een film als Bridge over the river 
Kwai over de Birma-spoorweg is, vermoed ik, nog wel bekend; maar hoeveel mensen weten dat er 
duizenden Nederlanders aan spoorwegen in Azië werkten, zelfs in Japan in de mijnen aan het werk 
werden gezet?” 
Bosch komt met nog een aantal voorbeelden. “Wie iets van de Duitsers weet, beseft dat 
gevangenen niet veel goeds van de Gestapo of de SD te verwachten hadden. Maar wie kent het 
begrip 'Kempetai', de Japanse tegenvoeter? Nee; Nederlands-Indië in het algemeen en de 
behandeling van de Nederlanders tijdens de Japanse bezetting zijn 'onbekend terrein' voor de 
modale Nederlander, zeker voor de jongere Nederlander. Vraag maar eens wanneer daar de 
'bevrijding' kwam?”, aldus Bosch. 
 
De heer Lapré, voorzitter Stichting Japanse Ereschulden, wijst er op dat de slachtoffers van de 
Japanse bezetting en agressie zijn blootgesteld aan grove schendingen van de mensenrechten, en 
dat veel van hun ervaringen pas op latere leeftijd naar boven gekomen. Maar overlevenden konden 
hun verhalen niet kwijt, omdat men deze in Europa en elders als een ‘ver van mijn bed gebeuren’ 
beschouwde.6 Lapré noemt ook de Wet op de Materiële Oorlogsschade van 1960. “Deze gold alleen 
voor Nederlanders, die in Nederland de Duitse bezetting hadden ondergaan. 
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 Bron: Gastdocenten WOII werkgroep Zuidoost Azië. 

8
 Merdeka’ is een Indonesisch begrip. Het woord Merdeka komt van Mardijkers, de vroeger vrijgekomen slaven 

na de tijd van de stichter van Batavia Jan Pieterszoon Coen (VOC). Nederland stuurde tussen 1945 en 1950 
meer dan honderduizend militairen naar ‘de Oost’. Het ging daarbij om 120.000 militairen van de Koninklijke 
Landmacht, waaronder ongeveer 95.000 dienstplichtigen. Bij de Koninklijke Marine dienden ongeveer 5.000 
dienstplichtigen en reservisten. De ‘Indië-veteranen’ hebben hun eigen bijeenkomsten. Bron: 
NIMM&Veteraneninstituut. Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië/Indonesië 1945-1950. Een 
bibliografisch overzicht, blz. 19.  

Nederlanders uit Nederlands-Indië werden daar specifiek van uitgezonderd. In Nederland verloor 
circa 5% van de bevolking haar bezittingen door oorlogshandelingen, voornamelijk door 
bombardementen. In Nederlands-Indië was het voor Nederlanders circa 95%, voornamelijk door 
roof en interneringen”.7 Het gevolg van de enorme omvang van het onrecht en de grote afstand is, 
volgens Lapré, dat er in de eerste naoorlogse jaren in Nederland niet of nauwelijks aandacht was 
voor het lijden van burgers tijdens de oorlog in Japanse interneringskampen. 
Als het publieke debat al over Indië/Indonesië ging, was er- volgens Lapré - vrijwel uitsluitend 
aandacht voor de uitzending van Nederlandse militairen voor de oorlog tegen de op 17 augustus 
1945 door Soekarno en Hatta geproclameerde ‘Republik Indonesia’. 
 “Voor deze ‘Merdeka’-oorlog8 werd een lichting jongere Nederlandse militairen naar de Oost 
gestuurd waarvan de verrichtingen (propagandistisch gekleurd) wel op de voet zijn gevolgd door de 
media in Nederland. Veel van deze ex-militairen zijn nog in leven, hebben hun kinderen over 
‘vroeger’ verteld en houden de herinneringen aan hun Indische jaren levendig door talrijke reünies 
van allerlei krijgsmachtonderdelen. Er zijn veel samenkomsten van de oudere Indische gemeenschap 
die in ‘de oost’ was geworteld en reünies van kampen in West- en Midden-Java.” 
 
1.4.2 Een gevoel van onbehagen 
Ook toen in de jaren zestig de grootste economische problemen waren opgelost en de welvaart 
toenam, was er nog weinig aandacht voor de oorlogservaringen van de inmiddels naar Nederland 
gerepatrieerde (en deels gedwongen uitgezette) landgenoten uit Indonesië. Reden hiervoor is, 
volgens Hovinga, een complex gevoel van onbehagen over bijna alles wat met Indië/Indonesië te 
maken had. Dat gevoel lijkt terug te voeren op onder meer de volgende oorzaken: 
- Nederland had Indië op een - volgens velen - smadelijke manier ‘verloren’. De Nederlandse 
militairen die de oorlog met de republiek niet hadden overleefd, zouden voor niets zijn gesneuveld. 
- Na de soevereiniteitsoverdracht (27 december 1949) zijn de betrekkingen met de nieuwe republiek 
nooit goed geweest. Hoewel de soevereiniteit was overgedragen aan een federatief Indonesië met 
deelstaten, riep Soekarno op 17 augustus 1950 de eenheidsstaat uit. Op de Molukken werd daarop 
gereageerd met de uitroeping van een zelfstandige Republiek der Zuid-Molukken (RMS).  
De republiek Indonesia voerde in de jaren ’50 bovendien politieke processen tegen de ex-militairen 
Jungschläger en Schmidt. In 1960 zegde Soekarno bovendien het samenwerkingsverband met 
Nederland op. Daarnaast verscherpte zich het conflict om Nieuw-Guinea, dat op 27 december ‘45 
buiten de overdracht aan de republiek Indonesië was gehouden, en dit leidde tot nieuwe militaire 
confrontaties. Die duurden tot 1963, toen de Nederlandse troepen zich definitief uit Nieuw-Guinea 
terugtrokken.  
- De als tijdelijk bedoelde komst van de Molukse ex-KNIL-soldaten naar Nederland veroorzaakte 
aanvankelijk nogal wat ergernis. De cultuurverschillen met deze mensen die nog nooit buiten de 
tropen waren geweest, leidden tot enkele relletjes, soms met een racistische achtergrond. 
Belangrijker nog waren de Molukse demonstraties tegen Indonesië, dat in 1950 de RMS-rebellie 
hardhandig had neergeslagen. Later zou de onvrede hierover leiden tot de treinkapingen bij Wijster 
(1975) en De Punt (1977).  
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Kortom: met die mensen uit Indië is het altijd wat, zo dachten velen. Al zei je dat natuurlijk niet 
hardop. 
- Het onderhuids levende gevoel van onbehagen bij veel Nederlanders betrof ook Nederlandse 
repatrianten. Zonder enige feitelijke kennis van zaken werden zij in de linkse anti-koloniale sfeer die 
in de jaren ’60 en 70 ging heersen vaak beschouwd als gewetenloze profiteurs die arme en 
ongeletterde Indonesiërs als slaven hadden behandeld en uitgebuit. En dus hoefden zij, volgens 
deze redenering, niet aan te komen met zielige verhaaltjes over hun zogenaamde ellendige 
ervaringen in de Jappenkampen. De Japanners hadden in Indië toch geen gaskamers! En ze hadden 
toch geen suikerbieten en tulpenbollen hoeven eten?! Niet zeuren dus! En dat deden de 
repatrianten dan ook niet. Ze pasten zich aan. De oorlogsherinneringen werden verdrongen. Niet 
alleen tegen buitenstaanders hielden ze hun mond. Ook de eigen kinderen kregen meestal niets te 
horen. Die moesten later maar raden naar wat hun vaders en moeders hadden doorgemaakt (vgl. 
Van Dis: Nathan Sid). 
 
Bronbeekvoorzitter Stoové mailde mij een analyse die aansluit op onder anderen Hovinga. “Zo 
dichtbij als Indië was vóór de Tweede Wereldoorlog, zo ver werd Indië na 1949. Nederland leek het 
liefst zo snel mogelijk een streep te willen trekken door haar koloniale geschiedenis. Dat nodigt niet 
uit tot herinneringen vertellen. Bovendien ontbraken natuurlijke aanknopingspunten als 
monumenten en herinneringscentra. Ten slotte was het door de overheid gehanteerde devies voor 
de Indische-Nederlanders "assimileer" en pas u aan. Deze drie factoren versterkten elkaar in de 
vorige eeuw. Wij lijken nu bezig te zijn aan een inhaalactie om de verhalen te verbeelden en te 
vertellen. Net op tijd.", aldus Stoové. 
 

 
 

1.4.3 Situatie bij het KNIL en in de pers  
Het KNIL was vooral een politieleger en had nooit eerder met buitenlandse agressie te maken 
gehad. Het was niet opgewassen tegen het grote en geoliede Japanse leger. Met een mogelijke 
aanval op Nederlands-Indië was bovendien geen rekening gehouden. Het KNIL capituleerde dan ook 
binnen twee maanden na de eerste Japanse aanval, op 8 maart 1942. De militairen werden toen 
krijgsgevangen gemaakt en in krijgsgevangenenkampen ondergebracht.9 
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Professor Bosch reageert op mijn vraag waarom ook over militaire zaken de belangstelling en kennis 
zijn achtergebleven als volgt: “In 1951 keerden 3.578 Molukse ex-KNIL-militairen en 574 niet-
militairen met hun gezinsleden terug. In totaal waren dat zo’n 12.500 mensen. Binnen deze groep 
bestond lange tijd de hoop op een eigen republiek, en dus terugkeer.” Dit had volgens Bosch een 
remmend effect op de integratie in Nederland, en daarmee ook op de verspreiding van informatie 
over het KNIL. Bosch: “De overige KNIL-militairen waren voor een belangrijk deel Nederlanders die 
werden uitgezonden en later weer teruggingen.” 10  
 
Bosch geeft nog een andere reden voor het gebrek aan belangstelling: “Nederlanders kenden vooral 
de praktijk van de Duitse bezetter. Die heeft, anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk (en anders dan de 
Japanners in Indië), de Nederlandse beroepsmilitairen niet als krijgsgevangenen vastgehouden. Het 
beroepspersoneel moest een erewoordverklaring tekenen; alleen zij die dat niet deden (en dat 
waren er maar weinig) werden in gevangenschap afgevoerd. De rest mocht weer aan het werk, al 
was er uiteraard geen Nederlandse krijgsmacht meer. Beroepssoldaten moesten dus ander werk 
zoeken, en daar bleef het in eerste instantie bij. Pas later werden eerst de officieren en daarna het 
lagere beroepspersoneel opgeroepen zich te melden. Zij werden gevangen gezet, maar er mocht 
gecorrespondeerd worden en er was geen echte slavenarbeid voor dat personeel. Bovendien waren 
er hier natuurlijk ook geen vrouwenkampen en dergelijke”. 
 
Ook Bosch wijst op een groot, algemeen gebrek aan informatie. Hij vermoedt dat de gemiddelde 
Nederlander echt geen idee had hoe anders het er na de Japanse overwinning op Nederlands-Indië 
aan toe ging. “Alleen via de gelijkgeschakelde pers werd er hier iets over Nederlands-Indië bekend, 
maar daar en bij de NSB koos men de zijde van de Japanners.” 
 

 
Het in bezet Nederland onder Duitse censuur verschijnende dagblad De Telegraaf berichtte op 10 maart 1942 over de 

capitulatie van het KNIL op Java.
11

 

 
Bosch: “Mogelijk kwam er ook wat informatie via Radio Oranje en de illegale pers. Ik weet niet wat 
deze laatste twee hebben laten weten. De laatste concentreerde zich mijns inziens op Nederland; 
mogelijk dat Radio Oranje zich iets meer ook op Azië richtte.”  
Bosch verwijst naar het boek van  H.J. van den Broek: Hier Radio-Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd. 
Het voorwoord bevat enkele knipsels uit de Indische pers met reacties op de eerste uitzendingen. 
Radio Oranje werd daar dus ontvangen. Maar hoe stond het met informatie uit Nederlands-Indië? 
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De hele wereldpers citeerde de woorden van de omroeper van de NIROM (Nederlandsch-Indische 
Radio Omroep Maatschappij) die op 8 maart 1942, na nog eens een gezaghebbend en gedetailleerd 
overzicht gegeven te hebben van de gebeurtenissen der laatste maanden (het "testament van 
Nederlands-Indië" genoemd) de laatste uitzending van de Indische omroep besloot met de 
woorden: "Wij gaan nu sluiten. Vaarwel. Tot betere tijden. Leve de Koningin".12 
Daarna zijn de medewerkers van de NIROM standrechtelijk onthoofd en daalde een radiostilte over 
Indië. Meer dan een jaar zou het duren voor een levensteken uit Indië de vrije wereld bereikte, en 
tot het ogenblik van de Japanse nederlaag bleef het vrijwel onmogelijk een totaalindruk van de 
toestand daar te krijgen. Kortom: ook Radio Oranje tastte in het duister. Radio San Francisco bleef 
wel in de lucht, en die zond volgens Bosch alle krijgsverrichtingen uit. 
Rinzema noemt dat menig moedig verzetsstrijdster  en –strijder met gevaar voor eigen leven 
radioberichten dagelijks afluisterde. In het Banjoebiroe kamp 11 had Lucie Smit-Mendes da Costa 
(Bibi Smit) twee radiootjes naar binnen gesmokkeld, waarop zij verscheidene zenders beluisterde. 
Van een bevriende arts had zij een dodelijk middel gekregen om in te nemen als zij zou worden 
gesnapt. Naar het schijnt was er in het Tjidengkamp ook een verzetsstrijdster met een radiootje. 
Deze verborg zij onder haar rolstoel. Uit veiligheidsoverwegingen gaf zij de door haar opgevangen 
berichten alleen door aan de kampleidster, die op haar beurt het “nieuws “ alleen doorgaf aan een 
streng geselecteerde groep geïnterneerde vrouwen. 
 
1.4.4 Een bewust zwijgen? 
Jan van Wagtendonk, voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden (mei 2010), legt uit waarom 
velen die het verblijf in Jappenkampen hebben doorstaan, altijd of lange tijd hebben gezwegen. “Ze 
willen hun kinderen niet belasten, ze willen niet nogmaals de pijn en het verdriet doorstaan. De 
trauma’s zijn gebleven, ook de fysieke pijn, maar het leven gaat door”. Ook Erry Stoové, voorzitter 
van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek stelt zich de vraag of zijn generatie -de zestigers- zélf 
wel genoeg gedaan heeft om hét verhaal door te geven. Volgens hem is dat ook één van de redenen 
waarom bij het Nederlands publiek en dus ook bij jongeren weinig kennis is over wat zich o.a. tijdens 
de oorlogsjaren in Nederlands-Indië heeft afgespeeld.  
Ook Rinzema herkent dit. Zij was zelf kampkind in bezet Nederlands-Indië, en zweeg als zoveel 
kampkinderen uit de Jappentijd volgens eigen zeggen te lang. Zij gaf het verhaal niet aan haar 
kinderen door, ze vertelde ze hier bewust niets over. Haar man en zij vonden aanvankelijk dat je 
kinderen niet moest belasten met de gruwelen uit de oorlog. Later besefte ze dat zij haar kinderen 
zo ook de kans ontnam om haar te begrijpen. Haar plotselinge woede-uitbarstingen of de 
slapeloosheid en depressies waren voor haar kinderen niet invoelbaar en beangstigend. Terwijl zij 
wel altijd met dit verleden bezig is. Zij heeft altijd maar weer die drang in archieven te duiken, het 
oorlogsgebeuren met het verliezende Japan te beschrijven en alles te lezen wat er over die verre 
Aziatische oorlog verschijnt. 
 
Dick Sijpestijn, auteur van Echo’s uit een Indisch verleden zegt het zo: “Mensen die echt veel hebben 
meegemaakt, hebben het probleem dat ze daar niet over kunnen of willen praten. De harde 
‘waarheid’ kan namelijk niet echt overgebracht worden, of men wil anderen niet belasten. Dat komt 
doordat Indië ver weg ligt van de Hollandse bedden en de Indische mensen niet graag te koop lopen 
met hun ervaringen.”  
Hij weet nog goed hoe het ging, toen hij in 1947 bij zijn oma en opa gingen inwonen in hun kleine 
huisje aan de Leidsevaart 416 te Haarlem. “Elke poging om ‘ons’ verhaal te vertellen werd in de kiem 
gesmoord door de opmerking: ’Ja, maar bij ons was het ook erg hoor.’ 
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Dan werd ons verhaal overgeheveld naar de Duitse bezetting. Dan hield je onmiddellijk je mond.” 
Dat is volgens Sijpestijn tegenwoordig vaak nog net zo. “Als er een serieuze omgeving gecreëerd 
wordt in de vorm van een lezing in een klas, bibliotheek of elders, dan krijgt men publiek dat echt 
geïnteresseerd is, dan wordt de geschiedenis werkelijk belicht. Als hoofd van de Christiaan 
Huygensschool vonden de leerlingen uit klas 6 (groep 8) het altijd prachtig als ik (Sijpestijn) weer 
ging vertellen.  
Ik probeerde altijd de spannende gebeurtenissen naar voren te halen. De kern was en is, geef nooit 
op, zet door, alles is mogelijk, tenzij het tegendeel blijkt. Ook had ik het nooit over haat. Ik heb ook 
heel aardige Japanners ontmoet. Verraders en beulen vind je in elk volk”. 
De huidige voorzitter van De Tweede Kamer, Gerdie Verbeet, vertelde in augustus 2009 tijdens een 
bijeenkomst 13van de ‘Stichting Herdenking 15 augustus 1945’ in de Tweede Kamer14 het 
persoonlijke verhaal van een familie in Tjideng en hoe het met de belangstelling over hun verleden 
in Nederland was: “Bij oorlogsverhalen denkt bijna iedereen aan verhalen over soldaten, over 
loopgraven, over wapengeweld. Maar de meeste herinneringen van mensen die de oorlog hebben 
meegemaakt gaan over heel andere dingen. Over honger en ontbering. Over onzekerheid en angst. 
En vooral: over machteloosheid”. Verbeet citeert het verhaal van een familie. "Het ergste was de 
wetenschap dat je geen kant op kunt. In het begin mochten we het (Tjideng-)kamp nog uit om naar 
de markt te gaan. Maar toen de Japanse soldaten de leiding over het kamp overnamen was dat 
afgelopen. 
We mochten niets meer. Er kwamen ook steeds meer pesterijen: urenlang appèl, gedwongen 
wachtlopen, alleen 's nachts water mogen halen, enz. Ze konden met ons doen wat ze wilden. Je 
bent totaal machteloos, overgeleverd aan de willekeur van de vijand. Dat vond ik het ergst”. "Juist 
die ervaringen zijn het”, volgens Verbeet, “die mensen de rest van hun leven meedragen. Ieder 
mens persoonlijk, met zijn eigen angsten en nachtmerries. Zoals een mevrouw, die de aanblik van 
een gevangenis nooit meer heeft kunnen verdragen”.  
“Maar niet alleen ieder mens persoonlijk, ook de gezinnen dragen de sporen”, vervolgt Verbeet. “De 
kinderen, zij die de oorlog als heel jong kind hebben meegemaakt en zelfs zij die pas na de oorlog 
zijn geboren. Er was een groot geheim, waarover nooit gesproken werd. Als kind voel je dat, ook al 
begrijp je het niet. Voor emoties was in ons gezin geen enkele ruimte. Ook wij, de kinderen, 
mochten nooit boos of verdrietig zijn. ‘Niet piepen’, zeiden mijn ouders, en daarmee was de kous af.  
“Hoeveel slachtoffers telt een oorlog? Meer dan 25.000 Nederlanders hebben in de oorlogsjaren in 
Indië de dood gevonden: 8.500 krijgsgevangenen en bijna 17.000 mannen, vrouwen en kinderen in 
de burgerkampen. Maar het aantal slachtoffers van de oorlog is een veelvoud daarvan. De mannen 
en vrouwen, die nooit meer de mensen werden die ze vroeger waren. De vaders en moeders voor 
wie het een opgave was om hun kinderen in liefde en harmonie te laten opgroeien. En de kinderen 
die de oorlog niet meemaakten, maar over wier jeugd altijd een schaduw lag”, aldus Verbeet. 
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Inmiddels, bijna zeventig jaar na de bevrijding, zijn er veel studies verschenen over de gevolgen van 
trauma's voor de slachtoffers zelf en hun omgeving.15 Maar in de jaren ‘50, toen de gezinnen hun 
leven weer probeerden op te bouwen, was voor zulke dingen geen aandacht. En al zeker niet als het 
om ervaringen uit Indië ging. Mannen en vrouwen die de oorlog in Nederland hadden meegemaakt, 
konden de draad weer oppakken in hun vertrouwde omgeving, in hun eigen stad of dorp. Veel 
Indische Nederlanders was ook dat ontnomen. Aandacht voor hun verhalen was er al helemaal niet. 
Niet van de burgers, zij hadden genoeg aan hun eigen zorgen. Van dat verre Indië konden zij zich 
geen voorstelling maken. Natuurlijk werd in politiek Den Haag over Indië gesproken, maar alleen 
over de vraag hoe we de opstand daar konden onderdrukken en de kolonie zouden kunnen 
behouden. Niet over de vraag, wat de Nederlanders, die er vandaan kwamen, allemaal hadden 
meegemaakt en achtergelaten. En zo duurt elke oorlog in het hart van mensen veel langer dan de 
data uit de geschiedenisboekjes. De vrede is allang getekend, maar de nachtmerries zijn nog lang 
niet voorbij. De angst dat je je man nooit meer zult zien. De onzekerheid over het lot van je vrouw 
en kinderen. Maar ook de beklemming bij de kinderen over ‘de geheime zaken’ die hun ouders zo 
krampachtig voor hen proberen te verbergen. "Niet mijn oorlog, wel mijn leven", noemen ze dat bij 
de INOG, de Werkgroep Indische Naoorlogse Generatie, niet voor niets nu al 20 jaar een bloeiende 
organisatie. Voor kinderen zijn er te veel onbeantwoorde vragen over het verleden van de ouders. 
Het tekent het leven van deze kinderen. Ze weten niet, maar het deert wel. 
 
1.4.5 Over de ernst van trauma’s en verschillende periodes in de kampen 
Van Wagtendonk wijst op de ernst van de trauma’s, in combinatie met de onverschillige reactie 
daarop in Nederland: “Nog steeds wordt niet begrepen, hoe de Nederlanders na alle ellende die ze 
hebben doorstaan, door hun landgenoten bij terugkomst in het vaderland zo in de steek zijn 
gelaten. Een groep onschuldige burgers en kinderen wordt (…) ondergebracht in 
interneringskampen (Van Wagtendonk noemt het zelfs ‘concentratiekampen van de ergste soort’), 
met na medio 1943 ernstige tot zeer ernstige terreur, omdat zij tot de Nederlandse elite behoorden, 
die de bestuurslaag en grote maatschappijen vertegenwoordigden. Ze werden in veel gevallen 
vernederd en als straf geslagen. Ook in vrouwenkampen werd voor straf gemarteld en, vooral bij 
collectieve straffen, uitgehongerd door Japanse militairen”. Wagtendonk stelt dat na medio 1943 de 
voedselverstrekkingen volstrekt onvoldoende zijn. “Vrouwen moeten al in de beginjaren zware 
corvee verrichten en worden daar gehuisvest waar geen ontsnapping of contact met de inheemsen 
mogelijk is”. 16 Rinzema attendeert erop dat in de stadskampen en in sommige hooggelegen kampen 
er alleen op bepaalde tijden water was. Zij vertelt: “Omdat het ijzer van de rioleringen door de 
Japanners ingeleverd moest worden, werden buizen uit de riolering weggehaald. De riolering was 
hierdoor zeer gebrekkig. De kampbevolking kreeg hun ontlasting (vooral tijdens dysenterie) niet 
meer uit het kamp weg. Dat leverde wantoestanden en epidemieën op. De kindersterfte was erg 
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hoog. Verzet of vluchten was niet mogelijk, want ook buiten de kampen waren de Nederlanders 
vogelvrij. De vrouwen waren kwetsbaar, vooral de moeders. Samen vormen ze één front, maar 
tegen de wreedheden en onverschilligheden van de bewakers valt niet veel uit te richten (…)”. 
Rinzema vindt overigens wel dat bewoordingen zoals "concentratiekampen van de ergste soort” en 
“geslagen, gemarteld en uitgehongerd ", zoals van Wagtendonk die hanteert in elk geval voor de 
eerste periode te ver strekken. In Indië was het doel van de Japanse bezetting om de Europeanen 
strikt van de autochtone bevolking te scheiden. Dat is hen gelukt, stelt Rinzema. Tijdens het militaire 
beheer (zie hieronder) kwamen marteling en drie dagen zonder eten als straf volgens haar 
inderdaad wel voor. 
Het zou te gemakkelijk en generaliserend zijn om te spreken van ‘grote wreedheden die drie jaar 
lang in de Japanse kampen zijn begaan’. Rinzema wijst er op dat er drie kampperioden bestonden. 
De eerste kampperiode was om de blanke bevolking van de Inheemsen te scheiden. Daartoe diende 
de internering en dat ging redelijk gedisciplineerd. Het is zo dat in elk bezet land "geïnterneerd” kan 
worden, dat is niet in strijd met het oorlogsrecht. Tot begin 1943 kwamen er, onder civiel bestuur, 
zelfs nog kraampjes in kampen. 
In de periode daarna hadden de Japanners Guadalcanal verloren, zodat hun aanvoerlijnen 
goeddeels verloren gingen. Toen werd in de kampen een militair bestuur ingevoerd, vaak een wreed 
regime, bijvoorbeeld in Banjoe Biroe 10 in Midden-Java. 
De laatste periode, na februari 1944, was er buiten en binnen de kampen hongersnood. Op Java 
heerste een droogtegolf en de import was bijna stilgevallen. Drie dagen opzettelijk uithongeren 
kwam in 1944 in Tjideng, maar ook in andere kampen, als groepsstraf . De commandant van Tjideng, 
‘Sonei’, was een psychopaat.17 Andere commandanten waren vaak afgekeurde militairen, 
bijvoorbeeld TBC-patiënten. Alleen de militairen kregen dubbele porties van 600 gram rijst. De 
Indonesiërs buiten de kampen crepeerden overigens even erg of nog erger dan de geïnterneerden.  
Rinzema vindt daarom dat Van Wagtendonks uitspraken in een breder algemeen militair verband 
moeten worden geplaatst. “De internering van burgers en kinderen ging met name de eerste paar 
maanden, eind 1942, in West Java gedisciplineerd van start. Zo werkte in Batavia - waar het Kramat- 
en het Tjidengkamp werden aangelegd - loco-burgemeester A.Th.Bogaarts van Batavia op verzoek 
van het Japans opperbevel (onder generaal Imamura) volledig mee om de vrouwen met kinderen zo 
te plaatsen dat ze met een bevriende vrouw of familie zaten (in Kramat). Bovendien mocht men 
eerst nog een kast een bed en een bank mochten meenemen. Weliswaar werd dat later allemaal 
weer afgenomen, maar het feit blijft dat het begin van de internering gedisciplineerd verliep. 
Midden-Java kwam later op gang, omdat de Japanners niet alles tegelijk aan konden. De wijk 
Lampersari werd voor de Europese vrouwen uitgezocht omdat daar leidingwater was. De 
Euraziatische bevolking die er eerst gehuisvest was, werd er op stel en sprong uitgezet.” 
 
In feite was er ook nog een vierde periode, die van de capitulatie en de bersiap. Rinzema gaat in dat 
verband wat verder in op het Tjidengkamp en de capitulatie van Japan.“Op 22 augustus 1945 hoort 
het Tjidengkamp dat Japan op 15 augustus heeft gecapituleerd. Geen vreugdedans, geen vlaggen, 
want er is pas medio september een kleine groep Britse bevrijders die de uitgeputte vrouwen en 
kinderen beschermen. Het kamp is vogelvrij, de Indonesiërs houden huis, opgehitst door Soekarno 
en de zijnen. Tussen 22 augustus en 19 september is door het Britse opperbevel van L. Mountbatten 
een formele ‘status quo’ van kracht geworden. Daar moest de toen al uitgeroepen Republiek 
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Indonesia zich aan houden.” 
Bij het NIMH is de tekst te vinden van Hirohito’s verklaring voor de radio op 15 augustus 1945. Voor 
het eerst in de geschiedenis hoort ook het Japanse volk de stem van de keizer. In een 
radiotoespraak deelt de keizer mee dat het kabinet is afgetreden, dat enige hoge militairen sepuku 
(rituele zelfmoord) hebben gepleegd en dat de oorlog nu voorbij is. Hij zegt: “Het onaanvaardbare 
verlies moet aanvaard worden. Alle Japanse militairen moeten zich overgeven en de bevelen 
opvolgen”. Dit keizerlijk bevel is door de Japanse militairen opgevolgd18. Hierdoor kwam het dat 
Japanners nu de bewakers van de kampen werden.  
Bij het tekenen van de Japanse capitulatie was door de Supreme commander voor de Indische 
archipel, L. Mountbatten, bedongen dat Japanse militairen (en hun Koreaanse helpers) de 
gevangenen in de interneringskampen moesten beschermen tegen in opstand gekomen Indonesiërs 
die onafhankelijkheid wilden, én tegen lokale bendes die in die periode van gezagloosheid (bersiap) 
rovend en moordend rondtrokken. De geïnterneerden werd sterk ontraden het kamp uit te gaan. 

 

 
Keizer Hirohito op zijn geliefde schimmel 

 

De Japanners werden dus, in afwachting van de komst van geallieerde troepen, die daarna de 
bescherming zouden overnemen, van bewakers in één klap beschermers. Dat was, volgens Rinzema, 
voor de geïnterneerden een soort klucht, maar zij begrepen wel dat het in verband met regelmatig 
voorkomende wreedheden van opstandelingen nodig was. Na de oorlog hebben de Japanners de 
Nederlandse burgers dus beschermd (soms zelfs met hun leven) tegen de woedende Indonesische 
bevolking, die niet zat te wachten op de terugkeer van het Nederlandse koloniale bestuur. Hovinga 
merkt op dat er desondanks nog veel ex-gevangenen tijdens de bersiap zijn omgekomen. Deels 
omdat de gevangenen toch de kampen uitliepen, deels omdat hun nieuwe beschermers het niet zo 
nauw namen met hun taak. Veel over deze eerste naoorlogse periode is te vinden in Bersiap! 
Opstand in het paradijs van Herman Th. Bussemaker. 
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1.4.6 Nogmaals het grote zwijgen: de familie Van Dis  
Ook Adriaan van Dis heeft, net als alle geïnterviewden, een sterke band met Nederlands-Indië. Het 
leeft in alles door. Als ik hem mail, heeft hij een gebroken hand, maar hij is zo vriendelijk om me te 
verwijzen naar de boeken en interviews waarin hij over mijn onderwerp heeft gesproken, en me 
veel succes te wensen met m’n onderzoek. 19 Ook volgens Van Dis hoefden repatrianten uit 
Nederlands-Indië vlak na de oorlog niet op erkenning te rekenen: “Die Japanse kampen van mijn 
familie telden in Nederland toen nog niet. Ze werden door velen niet geloofd en de mensen hadden 
het zelf allemaal veel erger gehad. Daarom werd er niets verteld” 20.  
Van Dis heeft pas door het eerder genoemde boek Op dood spoor van Hovinga de woede van zijn 
vader beter leren begrijpen. Het boek vertelt het oorlogsverhaal dat door zijn vader altijd is 
verzwegen. Zonder dit boek zou hij misschien nooit iets over zijn vaders lijdensweg te weten zijn 
gekomen. Hij kende (zelf) alleen de verhalen van thuis, de achterafverhalen van na het grote zwijgen 
(…) “De Hollanders wilden graag van die verre tropenoorlog af .”21 Nederlanders wilden niet weten 
dat Indische mensen ook een oorlog hadden meegemaakt en hadden moeten vluchten voor de 
Indonesische vrijheidsstrijders.22  
Van Dis: “Ze beschuldigden de Indische repatrianten ervan dubbele bonnenvreters te zijn. Na de 
oorlog kregen wij bonnenboekjes, waarop je schoenen, koffie en dergelijke kon krijgen. En die grote 
Indische repatriantenfamilies zullen wel wat extra’s hebben gekregen. Dus wat deden die 
Hollanders, die peperden dat die Indische mensen in. (…) We zouden uitbuiters zijn geweest, rijke 
kolonialen, terwijl we dat helemaal niet waren”.23 
Jongere generaties krijgen, zoals in de paragrafen hiervoor vermeld, in hun familiekring weinig te 
horen over wat zich in de oorlog in Nederlands-Indië heeft afgespeeld. Ook Van Dis ging dus op zoek 
naar zijn familiegeschiedenis. Zijn vader zat, net als mijn eigen overgrootvader, in het KNIL. Van Dis’ 
vader was sergeant. Eerst had hij in een kamp in Batavia gezeten, daarna overleefde hij het door de 
Britten getorpedeerde Japanse troepenschip de Junyo Maru. Vervolgens werd hij als 
krijgsgevangene te werk gesteld aan de Pakan Baroe-spoorlijn. Van Dis moeder en halfzusjes zaten 
in een Jappenkamp. Ook al is Van Dis na de Tweede Wereldoorlog geboren, toch heeft dit een 
stempel op hem gedrukt. Op alles wat met Japan (en de oorlog) te maken had, rustte in zijn jeugd 
een taboe. Hij kende alleen de ‘achterafverhalen’ van thuis, van na ‘het grote zwijgen’. Zijn vader 
zweeg als het graf over zijn oorlogsverleden, maar was wel heel vaak woedend over zaken die Van 
Dis niet kon plaatsen.24 Achteraf bleek dat hij als krijgsgevangene regelmatig is gemarteld. Drie en 
een half jaar ontberingen maakten zijn vader tot een gebroken man. Na de oorlog kwam hij 
geestelijk gebroken in Nederland aan. Hij was een getraumatiseerd man geworden, die de Japanners 
haatte om wat ze hem hadden aangedaan. Om het minste of geringste kreeg hij een woedeaanval 
en sloeg hij zijn zoon Adriaan. Hij sloeg hem, net zoals de Japanners hem hadden geslagen. Op deze 
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manier maakte de vader het huis tot een kamp. 25“Als vroeger thuis de borden weer eens in het rond 
spatten omdat ik weet welke Jap door vaders hoofd spookte (…), als de jus weer eens guirlandes over 
het behang trok, troostte ik me met de vaatdoek, het rood doorstikte, van bleek en vim doordrenkte 
lapje, dat alles weer schoon en heel kon maken.” 26 
Ook in een uitzending op televisie spreekt Van Dis kort over dit verleden. Hij vertelt dat hij tien jaar 
was toen zijn vader overleed, maar pas jaren later begreep wat er met zijn vader aan de hand was 
en ‘compassie’ voor hem kon voelen.27 Van Dis is ervan overtuigd dat zijn vader het slaan tijdens zijn 
spoorwegtijd heeft ‘opgelopen’. Hij haatte de Japanners omdat ze hem hadden gemarteld.28 
Als Van Dis in Japan een lezing op de boekenbeurs in Tokio geeft, komt hij in contact met een Japans 
oud-sergeant die wel over zijn spoorwegtijd wil praten. Van Dis vraagt hem of krijgsgevangenen 
tijdens hun spoorwegtijd er ook van langs hebben gekregen. De sergeant geeft alleen ontwijkende 
antwoorden. 
Ook in de familie Van Dis probeerde men de nare herinneringen aan de oorlog te vergeten. Tot 
ergernis van Van Dis spreekt zijn moeder jaren later laconiek over die donkere periode in haar leven. 
Ze wekt de indruk dat er relatief vaak gelachen werd. Maar Van Dis komt er al snel achter dat zijn 
moeder voortdurend in angst heeft gezeten om haar dochters. De Japanners maakten namelijk jacht 
op jonge – Indische- meisjes die ze naar de bordelen brachten. (Ik kom in par. 1.5 nog op het 
fenomeen ‘troostmeisjes’ terug). Ook het voortdurende voedseltekort was een groot probleem.  
De dochters kregen hongeroedeem, maar er was op dat moment geen remedie voor.29 
Als de atoombom toen niet gevallen was, was zijn moeder ook aan een vochtophoping (oedeem) 
bezweken, aldus Van Dis. 30  
 
1.4.7 Een structureel en wederzijds gebrek aan aandacht 
Rinzema voegt nog een nieuw en mijns inziens belangrijk element toe aan de discussie over een 
gebrek aan aandacht voor de situatie in Indië. Dat betreft een wederzijds  onvermogen tot het 
tonen van aandacht. “De Indische mensen zijn deels financieel, deels in hun herinneringen 
vastgelopen. Bovendien bestond er bij Buitenkampers jaren lang een discriminatiegevoel. Zij werden 
niet als geïnterneerden erkend. Maar ik vind dat na de jaren 1980-1989, na ingang van de wettelijke 
uitkeringen, de mensen ook beter zouden moeten relativeren, bijvoorbeeld door naar het lot van de 
Javanen te vragen”. 
Rinzema merkt op dat de ex-geïnterneerden zelf heel weinig aandacht voor de situaties buiten de 
kampen hebben en hebben gehad. Eén praktische reden daarvoor was wel dat door de omheiningen 
om de kampen heen, het gedèk,31 de geïnterneerden tijdens de oorlogsjaren erg weinig konden zien 
en horen van hun vroegere - theatraal gezegd - ‘geliefde bediendes’. Op zoek gaan naar wat de 
Javanen overkomen was, zat er volgens Rinzema zeker in de jaren ’50 en ‘60 echt niet in.  
Ook in de jaren ’80 en ’90 was er maar een enkeling die zich werkelijk interesseerde voor het lot van 
hun vroeger zo geliefde Indonesische bediendes. 
Zelf getekend door ingrijpende, vaak traumatische ervaringen is het blijkbaar moeilijk om 
belangstelling voor het lot van anderen op te brengen. Daar kwamen de ex-geïnterneerden zelf ook 
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achter, na hun repatriëring naar Nederland. Ze moesten aan woonruimte, kleding enzovoort zien te 
komen, want ze hadden letterlijk niets meer. Dat was al moeilijk genoeg, zegt Rinzema, maar 
intussen waren de Nederlanders bang dat hun werkgelegenheid door die Indische gasten in gevaar 
zou komen. Die hadden geen werk uit Indonesië meegenomen! 
Het inhalen van opleidingen en het geestelijk leed van jaren internering kwamen daarna al helemaal 
niet aan de orde. De ex-geïnterneerden konden hun verhaal niet kwijt omdat het voor hun 
omgeving net als voor henzelf gewoon niet bespreekbaar was. Niet bespreekbaar waren volgens 
Rinzema: “de gezinsscheidingen, de angst voor de terreur onder de Japanse kampcommandanten, 
het volkomen gebrek aan privacy in het kamp en later ook het grote gebrek aan hygiëne. Men kon 
over het verlies door dood of gescheiden internering geen kruimel verdriet kwijt.” 
Wederzijds begrip en belangstelling waren door de zware omstandigheden al zo goed als 
onmogelijk, in de jaren ‘70 en ‘80 kwam daar morele afkeuring overheen. In die jaren ontstond in 
Nederland een trend waarbij het kolonialisme volstrekt werd afgewezen. De Nederlanders zaten al 
in Indië sinds 1596. Zij dreven hier handel in specerijen, zoals nootmuskaat, peper en kruidnagel. 
Van 1602 tot 1795 voerde de VOC alle handel binnen Azië en tussen Azië en Europa, en handhaafde 
daarin zo nodig met harde hand een monopoliepositie. In de 19de eeuw werd Nederlands-Indië een 
heuse kolonie. Koffie, thee, suiker, rubber werden op grote schaal verbouwd en naar Nederland 
verscheept. Ook had Indië veel olie. Dat zijn vrij algemeen bekende feiten, maar Rinzema wijst mijns 
inziens terecht op de eenzijdige beeldvorming, bijvoorbeeld door het grote gebrek aan kennis over 
het kolonialisme na 1906, ook wel ‘de ethische periode’ genoemd. Vanaf dat jaar tot begin 1942 (de 
inval door Japan) is gepoogd om de Indonesische bevolking enigszins recht te doen, bijvoorbeeld 
door een Volksraad op te richten. Daar konden belangrijke en goed opgeleide Indonesiërs, ook zij 
die vóór onafhankelijkheid waren, zich in elk geval uiten. 
 
Rinzema wijst tot slot nog op een belangrijk oorzaak van het structurele, wederzijdse gebrek aan 
aandacht: de verhoudingen van de Koude Oorlog. “De Pers, die overigens ook niet goed op dreef 
was, mocht door de buitenlandse dreiging van het communisme veel te weinig publiceren.” Het 
grote zwijgen van ex-geïnterneerden lijkt terug te voeren op een soort censuur van berichtgeving 
over wat zich in de Aziatische landen had afgespeeld onder de Japanse bezetting. Die censuur was in 
feite door het optreden van onder anderen Roosevelt en Winston Churchill in het leven geroepen 
om Japan maar niet te kwetsen: het land en de staat onder Hirohito ‘mochten’ (eigenlijk ten koste 
van het rechtdoen aan getroffenen) niet beledigd worden, want deze belangrijke bufferstaat tegen 
het communisme moest blijven bestaan. Het is hiervoor volgens Rinzema belangrijk in 
internationale politieke modellen te denken: Als Japan gespaard moest worden door de VS en door 
Engeland, omdat het een bufferstaat moest vormen tegen het oprukkende communisme, wat was 
dan het gevolg? Dan moest Japan vooral maar niet teveel "beledigd" worden met betrekking tot wat 
zijn keizerlijk leger allemaal misdaan had, ook in de kampen. Geweld, dwangprostitutie, ontnemen 
van landbouwgrond en gebrekkige sawabevloeiing voor de bevolking (met als gevolg zeer ernstige 
hongersnood op Java: zowel in de kampen als erbuiten), enzovoort.  Zonder berichtgeving in de pers 
kon volgens Rinzema voor de getroffenen ook geen erkenning ontstaan. En zonder erkenning in de 
Nederlandse samenleving was het voor de ex-geïnterneerden onmogelijk om iets te uiten van eigen 
ervaringen. De mensen (ook artsen bijvoorbeeld) gingen ervan uit dat ex-geïnterneerden hun 
verhalen aandikten. 
 
Volgens Rinzema was een door censuur en zelfcensuur gebrekkig functionerende pers zelfs de 
hoofdoorzaak van het feit dat de slachtoffers “stomweg niet gehoord werden". Rinzema geeft een 

voorbeeld uit haar eigen leven. Tot ver in de jaren tachtig  kreeg zij van omwonenden of tijdens 
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 Eerste druk: Eindstation Pakan Baroe. De vijfde, uitgebreide druk heet nu ‘Op Dood Spoor’. Door de boeken 
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bezoekjes te horen: "Oh, maar jij was nog een kind, dus daar heb je vast niet zoveel van gemerkt." 
Dan zei Rinzema maar niets terug, terwijl woede zich van haar meester maakte. “Alleen mijn tweede 
moeder (haar zusje was in Duitse gevangenschap geweest en haar broer had bij de Japanners in de 
Japanse mijnen gewerkt), en mijn man die in Wageningen woonde en daar veel met Oudindische 
gasten sprak en zeer belezen is, begreep mij in historische context volledig. Hij herstelde vanaf 1963 
voor mij een stukje evenwicht. Ik weet nog goed hoe hij vlak na ons trouwen de achterpoort van 
onze etagewoning in Arnhem met vaart binnen fietste en zei: “Je moet naar de Arbeiders Pers, daar 
ligt het boek van Dora van Velden over de Japanse Burgerkampen.” 
 
1.4.8 Ommekeer of niet? 
Is er in de belangstelling voor de bezettingsjaren in Nederlands-Indië een ommekeer geweest? En zo 
ja: wanneer en als gevolg waarvan? 
Als aan het eind van de jaren zestig de Wederopbouw is voltooid, nieuwe generaties zich aandienen 
en de meeste oorlogstrauma’s achter de horizon zijn verdwenen, komt er volgens Hovinga langzaam 
belangstelling voor de nooit vertelde verhalen van de mensen uit Indië. Een steeds bredere stroom 
van publicaties komt op gang. Al in 1963 is Dora van Velden gepromoveerd op de klassieker ‘De 
Japanse burgerkampen’. In 1976 verschijnt ‘Dodenspoorweg door het oerwoud’ 32 van Hovinga zelf, 
over krijgsgevangenkampen bij de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra. “Toch bleef de opvang in 
Nederland voor velen discriminerend; Nederlanders bleven vinden dat de oorlog in Nederland niet 
vergeleken kon worden met de jappenkampen. Men wilde de Nederlanders uit Indië niet begrijpen, 
en de getraumatiseerden zélf konden hun ervaringen niet altijd onder woorden brengen. Dit droeg 
niet bij tot een beter wederzijds begrip”, aldus Hovinga. 
 
Professor dr.Groen ziet een duidelijke toename in de belangstelling: “De herinnering aan de Oorlog 
in de Pacific heeft de laatste dertig jaar wel degelijk een plaats gekregen in het Nederlandse 
collectieve geheugen. In vergelijking met de jaren 1945-1980 is de aandacht toegenomen. Er is een 
Indisch monument gekomen, waar op 15 augustus een nationale herdenking plaatsvindt en er is een 
actieve vereniging van oud-kampkinderen, de KJBB, die ook zorgt voor voorlichting op scholen.” 
Over het huidige onderwijs zegt Groen: “De oorlog in de Pacific maakt ook deel uit van de verplichte 
stof bij het vak geschiedenis op de middelbare scholen. Toch is dit deel van het Nederlandse 
verleden nog steeds relatief onbekend, als je het vergelijkt met de herinnering in Nederland aan de 
Tweede Wereldoorlog in Europa”. De redenen daarvoor liggen volgens Groen in het feit dat de 
oorlog in Europa veel meer Nederlanders direct trof dan de oorlog in Indië.  
Rinzema merkt met betrekking tot het onderwijs nog op dat Nederlands-Indië en Indonesië in 2006 
een van de twee onderwerpen van het centraal eindexamen geschiedenis vormde: “misschien is het 
een aardig idee om bij je eigen school het lesmateriaal daarover eens te bekijken”. Ik heb dat 
gedaan en kom er hieronder op terug. 
 
Hovinga en met name Groen zien wel een toename van kennis en belangstelling, maar toch lijkt een 
grote meerderheid van de Nederlanders niet echt geïnteresseerd en slecht op de hoogte. Hovinga 
wijst erop dat het hele onderwerp op veel scholen nog nauwelijks ter sprake komt. Hij noemt het 
zelfs “schandalig” wat er op scholen hierover wordt geleerd: zelfs geschiedenisdocenten weten er 
soms helemaal niets van. Dit geluid heb ik van meerdere kanten gehoord, en ik vind dat opmerkelijk 
voor iets wat nota bene een belangrijk onderdeel is van onze recente vaderlandse geschiedenis.  
De periode wordt volgens mij vaak wel behandeld, maar vraag de gemiddelde middelbare scholier 
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naar de jappenkampen, en dan kijkt die je toch wat glazig aan. Sommige weten wel dat er 
jappenkampen zijn geweest, maar hebben geen flauw idee wat zich daar heeft afgespeeld. In de 
schoolboeken komt Nederlands-Indië natuurlijk aan bod, maar kijk ik in het onderwijsmateriaal 
alleen naar het thema jappenkampen, dan ontbreken naar mijn mening de persoonlijke verhalen. 
Het is allemaal erg afstandelijk. Het onderwerp leeft, denk ik, veel minder dan bijvoorbeeld de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland met de bezetting door de Duitsers en de concentratiekampen 
met de Joden. Er zijn bijvoorbeeld veel romans over de Tweede Wereldoorlog geschreven, zowel 
voor volwassenen als de jeugd. Bijna iedereen kent bijvoorbeeld Anne Frank of de oorlogsboeken 
van Jan Terlouw. Sinds oktober 2010 is er (na de beroemde film over hetzelfde onderwerp) ook de 
musical Soldaat van Oranje, over verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema. Kijken we ook buiten 
Nederland, dan zien we bijvoorbeeld de populaire verfilming van Haar naam was Sarah, van Tatiana 
de Rosnay. 
 
Er zijn natuurlijk ook prachtige boeken over Nederlands-Indië, maar wat is er nu specifiek aan 
(jeugd)romans of aan bioscoopfilms over een jappenkamp? Aan romans zijn er bijvoorbeeld Tonke 
Dragt’s ‘De jacht op de Touwkleurige’, over haar ervaringen in het Jappenkamp. ‘Bezonken rood’ van 
Jeroen Brouwers, waar de discussie over het waarheidsgehalte over is geweest, de autobiografische 
roman ‘Bonzai-kinderen’ van Betty Roos, over een joodse vrouw, die in Indië in een jappenkamp 
heeft gezeten en na de oorlog merkt hoe anders de oorlog in Nederland voor joden is geweest. Het 
boek ‘Tjon’ van Theodor Holman33 of ‘Gekooid Kind’, herinneringen aan het Jappenkamp van Ida 
Kalmijn. Maar wie kent deze boeken nou eigenlijk? 
Dat zijn er, vergeleken met materiaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederland, waarschijnlijk 
weinig. Misschien dat hier geen markt voor is? Als het erop aankomt draait veel om geld, de 
financiering dus. Bijna niemand maakt een film over of schrijft iets waarvan verondersteld wordt dat 
er weinig tot geen belangstelling voor is.  
Aan de andere kant is die belangstelling er misschien nog niet in voldoende mate, omdat velen deze 
geschiedenis niet kennen. Het verhaal van de kip en het ei. 
 
Een goed begin om hier verandering in te brengen, is op scholen. Voor middelbare scholieren 
zouden, in ieder geval in de lessen en het lesmateriaal, de persoonlijke verhalen over het leven in de 
jappenkampen meer aan bod moeten komen. Die persoonlijke verhalen zijn in dagboeken 
opgeschreven. Daar zijn er veel van, maar die zal een scholier zonder banden met Nederlands-Indië 
misschien niet zo snel gaan lezen. Een roman, film of een persoonlijk verhaal over iemand die het 
jappenkamp zelf meegemaakt heeft of een verhaal van een gastdocent spreekt, denk ik, meer tot de 
verbeelding. Via deze verhalen en het vertellen van herinneringen geven mensen aan volgende 
generaties door wat anders vergeten zou raken. Het stripboek ‘De Terugkeer’34 vind ik een goed 
initiatief. Er wordt aandacht gegeven aan de standplaats-gebondenheid en ook het leed van de 
buitenkampers wordt niet vergeten. De strip is specifiek op de jeugd gericht en heel toegankelijk. De 
schrijvers hebben er heel knap op gelet alles zo historisch mogelijk juist weer te geven. Ik hoop dat 
ik met mijn profielwerkstuk ook een klein steentje kan bijdragen.  
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 http://www.engelfriet.net/Alie/Marieke/postzegelsgeschiedenis.htm 

Het derde deel van mijn profielwerkstuk, over Tjideng, schrijf ik ook voor mijn generatie, die weet 

hier misschien weinig of niets van en zullen om die reden ook niet snel zelf kampdagboeken gaan 
lezen. Ik vind het belangrijk dat men hier iets van weet en leert. Wat is er in én buiten de kampen 
gebeurd? Er heeft daar zoveel nog onbekend leed plaatsgevonden. Sommige mensen zijn 
omgekomen en hadden geen kans, maar velen hebben het wel gered. Ik vind het belangrijk om te 
weten hoe mensen zoiets overleven. Waaruit putten zij kracht, wat sleepte hen erdoor, wat kan je 
hiervan leren? En natuurlijk ook: welke lessen kan je uit zoiets trekken? Hoe kunnen we er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen met respect, verdraagzaamheid en in vrede met elkaar 
omgaan? 
 
Kortom: er is mogelijk sprake van een kentering, maar het houdt met de kennis en belangstelling 
zeker niet over. Ook secretaris-generaal Geert van Maanen van het ministerie van VWS zei 
recentelijk35, tijdens de officiële opening van de overzichtstentoonstelling ‘Het verhaal van Indië’ op 
Landgoed Bronbeek, dat “de oorlogsgeschiedenis van Nederlands-Indië meer aandacht verdient. 
Het maakt deel uit van onze vaderlandse geschiedenis. Jonge generaties krijgen in eigen kring vaak 
weinig te horen van de eerste generatie over wat zich in de oorlog in Indië, met name de kampen, 
heeft afgespeeld. Zij moeten weten wat er in Nederlands-Indië, maar vooral ook in de kampen is 
gebeurd. Het is belangrijk dat herinneringen van de eerste generatie concreet gemaakt worden voor 
het nageslacht. Hoe zag de leefwereld van hun familie eruit. Gebeurtenissen van toen werken 
immers nog altijd door in onze tijd”, aldus Van Maanen. Dit is me uit het hart gegrepen. Ik hoop met 
deze studie en de herinneringen van mijn oma aan Tjideng bij te dragen aan het ‘concreet maken’ 
waar Van Manen het over heeft. 
 

1.4.9 De ‘Backpay’-kwestie 
 

 
36 

Er heerste na de oorlog duidelijk een selectief geheugen: zo was men vergeten dat veel 
Nederlanders om economische redenen in de jaren dertig naar Indië moesten vertrekken, omdat er 
voor hen geen werk in Nederland was. Zoals eerder geschreven werd ook maar al te vaak vergeten 
dat Nederlands-Indië in die tijd voor heel Nederland zeer lucratief en economisch belangrijk was. 
Het naoorlogse Nederlandse publiek en de politiek maakten de Nederlanders uit Indië echter uit 
voor verderfelijke kolonialen, die het Indonesische land en volk hadden uitgebuit. Het was politiek 
opportuun om ze te discrimineren en vooral geen steun te geven. Rechtmatige achterstallige 
salarissen en pensioenen werden niet uitbetaald. De individuele oorlogsschade werd bij het door 
Nederland mede ondertekende San Francisco Vredesverdrag in 1951 verbeurd verklaard. Dat wil 
zeggen dat tijdens de San Francisco Conferentie Nederlands-Indië, later Indonesië, nauwelijks aan 



25 
 

                                                           
37

 Bron: Voorwoord van Jan van Wagtendonk, In: De hel van Tjideng, blz. 11-15. 
38

 Zie voor een toelichting Bijlage I Het Cultuurstelsel.  
39

 Eerst kwam de WIV (Wet Indische Verzet) tot stand, daarna de WUBO (Wet Uitkeringen Burger 
Oorlogsgetroffenen) en tenslotte de WUV (Wet Uitkering Vervolgden). Deze wetgevingen kregen een 
uitvoeringsorgaan: de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), waarvan Govert Huyser (generaal buiten dienst) 
voorzitter werd. 

rehabilitatiegelden kwam. Japan was deels al leeggebloed, de VS trokken er in feite aan de touwtjes, 
en er was in het algemeen nauwelijks aandacht voor compensatie van slachtoffers in de voormalige 
kolonie Nederlands-Indië. Andere geallieerden behandelden hun terugkerende landgenoten wel als 
oorlogsslachtoffers en steunden hen materieel en in het vinden van een nieuwe baan.37  
Ook mijn oma vertelde dat KNIL-mensen of hun achtergebleven familie, als zij na afloop in 
Nederland waren teruggekeerd, geen achterstallige soldij van de Nederlandse overheid kregen. Er 
kwam slechts een klein beetje geld los na het zogeheten Stikker-Yoshida akkoord uit 1956. Ieder 
gezinshoofd kreeg in het kader van deze ‘compensatieregeling’ met Japan een totaalbedrag van zo’n 
385 gulden. Dat was ook bij mijn oma’s vader het geval, of eigenlijk dus bij haar moeder: doordat 
mijn overgrootvader was omgekomen, zou zijn echtgenote recht op deze uitkering moeten hebben. 
Zij en haar kinderen bleven op deze manier berooid achter. 
Deze juridische zaak is zoals geschreven later ‘backpay’ genoemd. Het ging overigens niet alleen om 
de uitbetaling van achterstallige salarissen aan de duizenden Nederlandse oud-militairen, maar ook 
om ambtenaren, die in dienst waren geweest van het voormalige Indische gouvernement of grote 
bedrijven en die meer dan drie jaar gevangen hadden gezeten, in feite in overheids- of 
bedrijfsdienst. 
Rinzema noemt het ‘schandelijk’ dat Nederlands-Indische KNIL-militairen in dienst van het 
gouvernement over de periode van hun krijgsgevangenschap aanvankelijk geen en later veel te 
weinig achterstallige soldij hebben gekregen. Temeer daar hier, zowel in het parlement als via 
gerechtelijke procedures, veelvuldig bij de regering om gevraagd is. Het kernpunt is dat het 
Nederlands-Indische gouvernement er een eigen budget op na hield. De invoering van het eigen 
budgetbeleid begin 1900, vond plaats nadat het Cultuurstelsel (1830-1860/70)38 was afgeschaft. 
Nederlands-Indië wilde meer onafhankelijk besluiten kunnen nemen. De Nederlandse regering hield 
later vast aan die budgetpolitiek en zei letterlijk: Met het Nederlands-Indische budgetbeleid hebben 
wij niets te maken. “Dat is nog steeds zo”, aldus Rinzema. “Onze staat heeft na de Soevereiniteits-
overdracht gezegd: ‘Nu moet de Indonesische nieuwe Staat, de Republik Indonesia, die post op zich 
nemen’. Zo kon Nederland er ‘onderuit’ en ontstond ook de latere ‘Backpaykwestie’. In Nederland 
kwam de discussie over de backpay in 1949 op de parlementaire agenda en werd er een commissie 
ingesteld onder voorzitterschap van de oud stafchef G.L.J. Huyser om dit wettelijk te regelen”.39 
Uiteindelijk kwam pas in 1981 een enigszins substantieel bedrag aan backpay beschikbaar: op grond 
van de wet Uitkering Indische geïnterneerden kregen 40.000 kostwinners toen 7500 gulden 
belastingvrij. In 2005 volgde nog eens 4000 gulden in het kader van wat werd genoemd ‘Het 
Gebaar’, maar toen was een groot deel van de slachtoffers al overleden. 
 
De ‘backpay’ is, ook voor latere generaties, symbool komen te staan voor de onheuse of gebrekkige 
behandeling die de migranten uit Indië ten deel is gevallen in de eerste jaren na de Japanse 
capitulatie en de massale overkomst uit Indonesië. ‘Backpay’ staat synoniem voor het gevoel te zijn 
verraden door de Nederlandse staat en de overtuiging te zijn behandeld als tweederangsburgers, 
zeker in vergelijking met de Nederlanders die slachtoffer van de Duitse bezetting waren geweest. 
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 Mevrouw Van Leeuwen meldt dat er in 2011 “een mooie trieste kleine maar prachtige foto-expositie bij 
Bronbeek bijgekomen was van de troostmeisjes (vanaf 10 -16 jaar) die door de Japanners geronseld werden om 
sexuele diensten te verlenen en naar andere eilanden of steden werden versleept om daar te worden 
misbruikt. En dan het allergrootste wat een misbruikt kind kan overkomen: thuis komend niet welkom te zijn 
en/of er nooit meer over te spreken! Het was voor diegenen die de foto's én de verhalen maakten en 
optekenden dan ook een heel groot karwei om deze -inmiddels ruim 80-jarige- vrouwen op te sporen en hun 
verhalen te schrijven en foto's te mogen maken. Maar het is een prachtige helaas tijdelijke foto collectie 
geworden”.  
41

 Janssen, HIlde, met fotografie van Jan Banning “Schaamte en Onschuld”. 

 
1.5 Troostmeisjes 
 
Ik ga in deze paragraaf kort in op het fenomeen ‘troostmeisjes’, omdat het ook hier om een 
verzwegen geschiedenis uit die kamptijd gaat. In de vrouwenkampen bestond voortdurend de angst 
dat jonge vrouwen en meisjes zouden worden opgehaald om in de Japanse soldatenbordelen tot 
prostitutie gedwongen te worden. De moeder van Van Dis was, zoals hij schreef, ook bang dat haar 
dochters voor prostitutie zouden worden meegenomen. Het aantal Nederlandse troostmeisjes 
wordt geschat op 400.40 
 

 
 

‘Mijn hele lijf is kapot gemaakt.  
Mijn lichaam kan het niet vergeten.  

De pijn zit in mijn hart’ 
 Icih (83 jaar) 

 
'Ik was zo graag lelijk geweest.  

Lelijke meisjes werden na korte tijd weer naar huis gestuurd. Ik moest blijven’ 
Emah (83 jaar) 

 
‘Wat kon ik doen? Ik was 14 jaar.  

Ik wilde overleven  Maar ik voel me  
vies, onrein en schaam me nog steeds.’  

Paini (79 jaar)41 
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 Rinzema, W. De Romusha’s van Java, Hoofdstuk 8, blz. 89-101. 
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 1993. Zie ook de reportage ‘Vrouwen in Japanse kampen’ van Omrop Fryslân van 4 september 2005. 
44

 Rinzema, W. De Romusha’s van Java, blz. 82. 
45

 Vrouwen van alle leeftijden worden door het Keizerlijke Japanse leger verkracht (Verkrachting van Nanking) 
en vermoord, huizen worden geplunderd en in brand gestoken. Het bloedbad in Nanking vond plaats in 1937. 
www.niod.knaw.nl/jaarboek/jaarboek05.asp. 
46

 Rinzema-Admiraal, W. De Romusha’s van Java, H.8. 
47

 Id., H.8. 
48

 Belangrijk is dat er een onderscheid is tussen de dwangprostituees uit de kampen en de inheemse 
vrouwelijke ‘Romusha’s’, zoals deze laatstgenoemde ook wel werden genoemd. Zij werden gelokt met valse 
beloften voor banen in verpleeg- en hulpdiensten, studiebeurzen in Japan of werden direct door Japanners 
gekidnapt en opgesloten. Later zou ook voor hen het eufemisme ‘troostmeisjes’ worden uitgevonden. De naam 
van de bordelen, waarin zij vaak terechtkwamen, is afkomstig van het Engelse ‘comfort houses’, huizen van 
troost. Deze vrouwen worden in het Engels ‘comfort women’ in het Japans ‘ianfu’ genoemd. Het aantal 
vrouwen dat op deze manier gedwongen werd om verkrachtingen te ondergaan wordt geschat op minstens 
vijftigduizend. 

Rinzema heeft in haar boek De Romusha's van Java, het laatste front 1942-1945 het hoofdstuk 
‘Dwangprostitutie’ gewijd aan het eufemisme ‘troostmeisjes’, vaak toen nog tieners. 42 Pas in 1998 
volgde (in de VS) een boek over deze kwestie, van de Koreaans- Amerikaanse hoogleraar Sarah Soh. 
In Nederland was Rinzema met "Het Geschonden Beeld” de eerste die over de weggehaalde meisjes 
en jonge vrouwen uit de kampen publiceerde.43 Vreselijk is het leed van deze meisjes. Vrouwen uit 
veroverde landen konden door de Japanse soldaten als prostituee gebruikt worden zonder dat dit 
immoreel gedrag voor de mannen enig gevaar opleverde: zoals Birgitte Ars in haar boek 
Troostmeisjes schrijft, waren militairen van hoog tot laag er - mede door alle veroveringen in naam 
van de Keizer - van overtuigd dat de meisjes aan de mannen ‘gezonden’ waren. Mannen zouden de 
hemel bereiken door met de ‘beesten’, dat zijn de prostituees, te spelen. Meisjes die nog maagd 
waren en daardoor nog geen geslachtsziekte konden hebben, werden gebruikt om militairen 
systematisch seksueel ontspanning te bieden. Deelname aan dit ‘ontspanningsbeleid’ was verplicht, 
en dwangprostitutie werd door het leger systematisch ingevoerd.44 De Japanse legerleiding had dit 
systeem onder andere ook opgezet om de verspreiding van geslachtsziekten onder soldaten te 
beperken en om te voorkomen dat zij zich, zoals eerder in het Chinese Nanking,45 aan de 
burgerbevolking zouden vergrijpen. Veel troostmeisjes ondergingen verschrikkelijke mishandelingen 
en de meisjes werden afgedankt als ze te ziek werden om nog van enig nut te zijn. Velen werden 
door de terugtrekkende Japanse troepen vermoord of, ten dode opgeschreven, achtergelaten. 
Slechts 25% van de inheemse (dat wil zeggen Indonesische) troostmeisjes overleefde het. Het 
merendeel stierf door ziekten, uitputting en zelfdoding.46 
Extra triest is dat de troostmeisjes na de oorlog door hun eigen landgenoten werden bekritiseerd en 
gediscrimineerd en uiteindelijk juist hierdoor vaak weer in de prostitutie terechtkwamen.  
Ook kwam het voor dat moeders soms niets van dit verleden van hun dochters wilden weten, ze 
moesten maar doen alsof er niet gebeurd was. De vrouwen die dit vreselijke verleden moeten 
dragen kozen er vaak zelf voor om troostmeisjes genoemd te worden, omdat in de maatschappij om 
hen heen bij het woord dwangprostituees een sterk discriminerende reactie volgde.47  
Begin 1944 zijn circa driehonderd meisjes uit de interneringskampen over de gehele Indische 
archipel weggehaald.48 Zij werden naar bordelen of soldatenkamertjes afgevoerd. Zij hebben daar 
zo’n twee á drie maanden doorgebracht. In enkele kampen hebben de moeders zich daar met 
succes tegen verzet. Toen de regering in Tokyo in mei 1944 lucht kreeg van het bestaan van deze 
troostmeisjes uit de interneringskampen, is er door het Japanse opperbevel een eind aan gemaakt. 
Ongeveer honderd vrouwen en meisjes zijn toen via Kota Paris, bij het voormalige Buitenzorg of nu 
Bogor, naar het kamp Kramat in Batavia overgebracht. 
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Mijn oma heeft niet over de dwangprostitutie of het weghalen van meisjes verteld, wel dat 
Nederlanders bij hun terugkomst vaak reageerden met: “Jullie hebben het tenminste lekker warm 
gehad”.  
 
 
1.6 Visies in de literatuur en andere media 
 
In deze paragraaf presenteer ik een beknopt overzicht van wat in de literatuur en andere media 
wordt gezegd over kennis van en belangstelling voor de bezettingstijd in Nederlands-Indië.  
In Het einde van Indië, een boek met veel verschillende bijdragen onder eindredactie van Wim 
Willems en Jaap de Moor, lees ik dat er “in Nederland in 1945 slechts geringe belangstelling bestond 
voor wat tijdens de oorlogsjaren elders in de wereld was gebeurd. Men was vooral bezig met de 
eigen ervaringen tijdens de Duitse onderdrukking, wat er aan Nederlands verzet bestond en de 
Hongerwinter. Dat er in 1942 in Nederlands-Indië ook was gevochten, verzet gepleegd en dat 
burgers (en krijgsgevangenen) uit alle lagen van de bevolking binnen en buiten de kampen veel 
hadden geleden, was in Nederland grotendeels onbekend. Dat alles maakte deel uit van een ‘verre 
oorlog’, waar de gemiddelde Nederlandse burger in 1940-1945 en daarna nauwelijks tijd en 
aandacht voor had. Japan had Nederlands-Indië met succes geïsoleerd van de rest van de wereld 
(het was geen oorlogsdoel op zich). Aangezien oorlogsherinneringen sterk plaatsgebonden zijn, 
bleven herinneringen aan de oorlog in Azië beperkt tot de kring van gerepatrieerden die vanaf 
januari 1946 naar Nederland terugkeerden.” 
 
In het boek Gelders blauw, Indisch leven in de provincie geeft I. Dümpel een beeld van die 
belangstelling voor de oorlog. “Nederland, zelf ernstig aangeslagen en druk in de wederopbouwfase 
zo kort na de oorlog, heeft nauwelijks interesse voor de oorlogservaringen van (…) Indische  
Nederlanders, die hier helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat steekt hen, want zij zijn altijd trouw 
geweest aan koningin en vaderland tijdens de bezetting.49 “Vooruitkijken is het devies in de Indische 
gezinnen die inmiddels in Nederland wonen. En vooral aanpassen. Er was wel behoefte om over de 
oorlog te praten, maar voornamelijk in de ‘binnensfeer’ en met grote omzichtigheid.” 
Historica E. Captain noemt het ‘fluisteren’. (…) De integratie in de buitenwereld loopt parallel met 
het verwerken binnenskamers van gevoelens van woede, vernedering en lichamelijk ongemak.50 
Volgens haar komt er na 1968 een eind aan het fluisteren (en zwijgen). Omslagpunt is volgens 
Captain de Birma-reünie in 1967, waar zo’n duizend ex-krijgsgevangenen om aandacht vragen voor 
hun oorlog. Feit is dat hierna ook de Indische gemeenschap collectiever om aandacht vraagt voor 
hun oorlog”. 
Captain beweert verder: “Mede dankzij (dag)boeken en vele andere egodocumenten komen 
tientallen jaren later nog steeds nieuwe aspecten van de oorlog boven en ook hoe het kon gebeuren 
dat een groot aantal mensen alsnog het leven verliest in de Bersiapperiode. De regering reageert in 
de jaren zeventig op deze openheid door de voorzieningen voor oorlogsgetroffenen flink uit te 
breiden. Er komen nieuwe uitkeringen en voorzieningen. Er is inmiddels een enorm archief waarin 
de ervaringen van tienduizenden mensen staan opgetekend die hierop aanspraak maakten”. Captain 
is over de toename van aandacht en voorzieningen na 1968 beduidend positiever dan de meeste 
mensen die ik heb gesproken (zie bijvoorbeeld par. 1.4.9 over ‘Backpay’). 
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Over het effect van de (geestelijke) voorzieningen zegt Captain: “De hulpverlening en kennis over 
oorlogstrauma’s wordt sterk uitgebreid en krijgt een wetenschappelijke basis. Er komen 
praatgroepen en zelfhulpgroepen, waarvan de ‘Kinderen van de Japanse Bezetting en 
Bersiaptijd’(KJBB) en de ‘Indische Naoorlogse Generatie’(INOG) de voornaamste zijn. Voordat die 
uitgebreide hulpverlening er was, moesten degenen die het oorlogsleed met zich meedroegen, er 
het beste van maken. De moeders houden het gezin draaiende, de vaders gaan naar hun werk. 
Naast de psychische last van de oorlog en Bersiap, hadden ze te maken met sociaaleconomische 
achteruitgang en werden sociaal lager gewaardeerd. Vaak is het werk en de functie die zij 
bekleedden niet hetzelfde als in Indië, want de diploma’s van daar werden in Nederland niet zo 
hoog aangeschreven of (meestal) in het geheel niet erkend. (…). De kinderen lopen op school en 
daarbuiten in de Nederlandse wereld mee. In de jaren zeventig zal langzaam blijken dat de 
ogenschijnlijk probleemloze overgang toch niet zo rimpelloos blijkt te zijn verlopen. Vaders kunnen 
meer dan heftig reageren op kleine vergrijpen, vooral als het met eten te maken heeft. Het is wel zo 
dat tropisch Indië geen Hongerwinter heeft gekend, maar daar duurden honger en ondervoeding na 
1942 de verdere hele oorlog door!”51 
 
In Asta’s ogen van Eveline Stoel, een roman over een Indische familie die na de oorlog naar 
Nederland vertrok, wordt in het eerste hoofdstuk een beeld geschetst van de ontvangst in 
Nederland. ”Nee, dit was niet het Holland dat ze [Asta] kende uit haar schoolboeken. De taal en de 
topografie klopten, maar over de volksaard was ze nooit onderwezen. En terwijl bij haar thuis de blik 
altijd op het vaderland gericht was geweest, wisten de Hollanders op hun beurt maar weinig over 
Nederlands-Indië. Over Java? Misschien wisten ze nog net dat het eiland bij hun voormalige kolonie 
hoorde, maar de meesten hadden geen flauw benul waar het lag. Ook het verschil tussen Indisch en 
Indonesisch bleek bij velen onbekend”. “Dat honderdduizenden Indische Nederlanders 
noodgedwongen huis en haard hadden verlaten en Nederland als enige uitweg zagen, leek hier 
vooral als een last te worden ervaren. Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog werkten de Hollanders 
nog hard aan de wederopbouw en hadden ze het te druk met hun eigen problemen”.52  
Ook ‘het bewuste zwijgen’ (zie par. 1.4.4) vind ik in de roman van Stoel terug. In een in 2010 
gehouden interview met Stoel in ‘Indisch Anders’53 zegt zij, “Ik wist dat Asta haar man had verloren 
in Indië, op bepaald niet zachtzinnige wijze. En dat het vertrek naar Nederland niet vrijwillig was 
geweest. (…) Maar tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat er nog meer achter zat. Zo wilden 
Asta’s kinderen best vertellen over het verleden, maar ze konden het niet, simpelweg omdat veel 
verhalen ook voor hen verborgen waren gebleven”. “Dat bleken de verhalen die te pijnlijk waren, 
waaronder die over de Japanse bezetting en de daaropvolgende Bersiap-tijd. En ja, toen ik (Stoel) 
daarover las en hoorde – na lang aandringen is ook Asta’s 90-jarige broer gaan praten – begreep ik 
het spreekwoordelijke ‘Indische zwijgen’ heel goed. Vijfenzestig jaar na dato had ik zelf moeite om 
sommige dingen op te schrijven; ik plant niet graag gruwelijke beelden in iemands hoofd. Maar het 
moest, omdat die periode een cruciaal onderdeel is van de Indische geschiedenis.” 
 
Voormalig minster Winny Sorgdrager vindt ook dat na de Tweede Wereldoorlog iedereen toch 
hoofdzakelijk bezig was met de Wederopbouw. Zeker de mensen in Nederland die de Hongerwinter 
hadden meegemaakt waren blij dat ze de ellende van zich af konden schudden. De eigen ellende.  
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 Bron: Toespraak Tweede Wereldoorlog en Zuidoost Azië. Landelijke gastdocentendag, 28 oktober 2004. 

 
Net als Rinzema (zie par 1.4.7) signaleert zij een onvermogen in het begrijpen van anderen. Wat je 
leest is, aldus Sorgdrager, “dat men eigenlijk niet meer geconfronteerd wilde worden met de ellende 
van anderen. Wie waren die “anderen”? Dat waren de mensen die uit Duitsland terugkwamen en 
vaak in een deplorabele toestand verkeerden. Zij hadden hier gewoond en zagen bij terugkomst dat 
hun huis door anderen was ingenomen. Ze waren niet meer welkom. De verhalen zijn bekend. 
Schrijnende verhalen. Er is veel over geschreven, we weten het en we schamen ons. En hoe verging 
het de mensen uit Indië? Mensen die niet zozeer terugkwamen naar hun huis, maar terugkwamen 
naar hun land of het land van hun familie. Naar Nederland”. “De ontvangst was op zijn zachtst 
gezegd niet hartelijk. Wat moeten die mensen hier? Moeten wij het weinige dat wij hebben nu ook 
nog met hen delen? Velen hebben daar nog een herinnering aan. Voor velen was het niet eenvoudig 
het leven weer op te pakken”. 
Ook Sorgdrager vindt het opvallend dat het zo lang heeft geduurd voordat de Indische gemeenschap 
in Nederland wat aandacht heeft gekregen. “Zou dat ook te maken hebben met de afloop van ons 
koloniale bewind? Waarschijnlijk wel, maar het treft dan wel mensen die meestal niets te verwijten 
valt.” Dat er een discussie is over ons doen en laten als koloniale mogendheid vindt zij een goede 
zaak. “Natuurlijk: het principe van overheersing van volkeren kunnen we in deze tijd niet meer 
accepteren. En ook vroeger was het al een punt van discussie. En dat de Nederlandse regering en de 
regering in Nederlands Indië de tekenen van de tijd onvoldoende hebben begrepen, is ook een feit. 
Maar het lijkt nu wel alsof we met onszelf geen raad weten. En dus ook niet met de mensen die ons 
aan die tijd herinneren: de mensen uit Indië. Niet de jonge mensen van nu, maar juist zij, die de 
oorlog hebben meegemaakt en in de jaren veertig en later zijn teruggekomen”, aldus Sorgdrager.54 
 
Ook Derk Hille Ris Lambers, die zelf als kind in meerdere interneringskampen verbleef, beschrijft hoe 
meteen na de repatriëring iedereen in Nederland het veel te druk had met het op de rails zetten van 
het eigen leven om nog belangstelling te hebben voor wat de landgenoten in de voormalige kolonie 
hadden meegemaakt. “Velen hebben een of meer ouders verloren in de kampen en moesten met 
onvolledige gezinnen leven. Carrières werden door de oorlog overhoop gehaald. Niet altijd werd een 
werkplek in Nederland gevonden, die recht deed aan vroegere verantwoordelijkheden. Mensen 
kwamen berooid terug, hun huizen en bezittingen waren geplunderd, met zeer beperkte 
mogelijkheden tot vergoeding, ook salarissen waren in de oorlog niet doorbetaald. Mensen, die in 
dienst waren geweest van Nederlands Indische instellingen, zowel van de overheid als privé, hadden 
pech: alle verplichtingen van de Nederlands Indische overheid en instellingen waren overgenomen 
door de Indonesische staat, en die verplichtingen, voor zover ze al nagekomen werden, werden 
uitbetaald in Rupiahs. Deze waren door inflatie haast niets meer waard”. 
“Een aantal mensen heeft zelf met lichamelijk en psychisch Japans geweld te maken gehad en ze 
hebben het daar nog moeilijk mee. Dat geldt ook voor hen die getuige waren van geweld bij 
anderen. Wat oud-kampbewoners uiteindelijk met zich meedragen, hangt sterk af van de persoon 
en natuurlijk van de omstandigheden tijdens de internering.”  
Hille Ris Lambers wijst, net als bijvoorbeeld Sijpestijn, op de grote verschillen tussen individuen en 
tussen de honderden kampen onderling. Sommige Japanse kampcommandanten probeerden er het 
beste van te maken, anderen waren wreed en gestoord (zoals kampcommandant Sonei in het 
Tjidengkamp). 
 
De gerepatrieerde Nederlanders vonden in Nederland buitengewoon weinig gehoor voor wat ze 
meegemaakt hadden, zo constateert ook Lambers.  Men dacht dat het nog niet zo slecht moest zijn 
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 Bron: Lambers, Derk Hille Ris. 
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 Bron: deoorlognps.nl. 
 

geweest omdat men in het geheel geen kou had geleden. ‘Praat me er niet van, wij hadden de 

Hongerwinter’ is een goede samenvatting van de reacties in het vaderland.  
Ook was er onbegrip voor de geringe mate waarin de Nederlanders in Nederlands-Indië verzet 
hadden kunnen plegen. Soms werd er verwezen naar het veronderstelde luizenleven dat men met 
uitbuiting van de Indonesiërs had geleefd voor de oorlog. De meesten zagen snel in dat zij maar 
beter hun mond konden houden, en hebben dat ook gedaan. Toch bleef het knagen dat de 15e 
augustus 1945, de datum van de capitulatie van Japan, en daarmee het echte definitieve einde van 
de Tweede Wereldoorlog, totaal geen officiële erkenning kreeg, zo zegt Lambers. Pas in 1999 werd 
er in Nederland voor het eerst officieel op 15 augustus gevlagd. Diegenen die uit Nederlands-Indië 
repatrieerden, hebben nauwelijks geldelijke compensatie gekregen voor de geleden materiële en 
immateriële verliezen. Zelfs kleren en logies, die men bij aankomst in Nederland ontving, moesten 
tot de laatste cent worden terugbetaald. Waar compensatie kwam, kwam deze verlaat en pas na 
veel acties. De Nederlandse regering hanteerde de formeel legale constructie dat Nederlands-Indië 
in zijn geheel, met alle rechten en verplichtingen, was overgedragen aan de Republiek Indonesië. Zij 
verwees iedereen naar die regering. Dat schoot dus niet echt op voor mensen die bezittingen 
hadden achtergelaten, hun huisraad geplunderd hadden gezien, pensioenen hadden in Indonesische 
rupiah's, achterstallige soldij te vorderen hadden van de Nederlands-Indische overheid (zoals 
ambtenaren en KNIL-militairen), etc. De weg naar compensatie van de kant van Japan was, aldus 
Lambers, ook schijnbaar afgesneden doordat de Nederlandse regering, onder Amerikaanse druk in 
1956 een vredesverdrag sloot in San Francisco, waarin zij na lang onderhandelen $ 10 miljoen van 
Japan hadden losgekregen en hiermee afzagen van elke verdere aanspraak op vergoeding (en niet 
onbelangrijk: afzagen van verdere voortzetting van gevangenschap van Japanse oorlogsmisdadigers 
in de Indonesische gebieden; door Bart van Poelgeest is dit ook wel ‘Geld voor Geweten’ genoemd). 
Wel lieten de Nederlandse regering in het Stikker-Yoshida protocol nadrukkelijk de mogelijkheid 
open voor individuele Nederlanders om te procederen, zo constateert Lambers. 55 
 
 
1.7 Beeldvorming 
 
In de vorige paragraaf ging ik (beknopt) in op wat er in de literatuur is te vinden aan visies op een 
gebrek aan kennis en belangstelling, en mogelijke oorzaken daarvan. In deze paragraaf richt ik mij 
opnieuw op - onder meer - de literatuur, maar nu met de vraag: ‘Waarop kan de gemiddelde 
Nederlander zich bij de beeldvorming over Nederlands-Indië eigenlijk baseren?’.  
Voor mijn eigen beeldvorming heb ik o.a. een aantal documentaires over de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië bekeken. Zoals Het jaar  2602  (Het jaar 1942 wordt volgens de Japanse jaartelling 
het jaar 2602) en Nederlands Indië. Van Nederlandsch Indië tot Indonesië. Er zijn redelijk wat 
filmbeelden van de Japanse interneringskampen, ook van het vrouwenkamp Tjideng. Volgens de 
NPS is Tjideng zelfs het enige kamp waar direct na de oorlog is gefilmd, in september 1945.56 
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 Omheining, prikkeldraad met bamboe. 

 
 

Kinderogen kijken onbevangen het kamp in en weldra zijn honger, dood en gelaarsde soldaten net 
zo gewoon als handklapversjes en verstoppertje. Het kampleven wordt het gewone leven; de eerste 
werkelijkheid waar je opgroeit. Ook mijn eigen oma was nog jong toen ze in Tjideng zat (van haar 
negende tot haar twaalfde); zij heeft een dergelijk proces doorlopen. 
 

 
 
Veel van deze beelden staan ook op het internet. De beelden van Tjideng werden door de  
Geallieerden (en het Rode Kruis) direct na de Japanse capitulatie opgenomen. Ze zijn hierdoor 
helaas niet representatief, omdat ze alleen de (veel betere) situatie in het kamp na de capitulatie 
weergeven. Ook de NPS noemt de filmbeelden over Tjideng misleidend. De vrouwen en kinderen 
zijn vrolijk, de ergste ellende en de ondervoeding zijn voorbij. In Indische kamparchieven lees ik 
inderdaad dat na de Japanse capitulatie de situatie in de wijk Tjideng op allerlei terreinen 
verbeterde. Het buigen voor de keizer, de appèls en de sjouwploegcorvees werden afgeschaft. De 
Heiho's die het kamp bewaakten, werden vervangen door Japanse soldaten. Het voedsel werd beter 
doordat fruit, suiker, brood en rijst het kamp binnenkwamen. Omdat het ‘gedèk’57 kapot was, was 
ook ruilhandel met mensen buiten de poort weer mogelijk. Het eten kwam uit een centrale 
gaarkeuken totdat petroleumstellen werden uitgereikt en men zelf moest koken. 
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 Zie ook paragraaf 1.4.2. Het politieke klimaat in Nederland vlak na de oorlog werd getekend door 
schaamtegevoel rondom het koloniaal verleden en gevoeligheden in de relatie met Indonesië tijdens de 
onderhandelingen over dekolonisatie en daarna. Daardoor duurde het lang voor er van overheidswege 
erkenning gekregen werd voor het leed van de oorlogsslachtoffers uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië 
en er enige belangstelling kwam voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië.  
Bron: Indieherdenking. 
 

Op 17 augustus kwamen de eerste kisten met medicijnen het kamp binnen, uit Japanse voorraad, en 
er kwamen nieuwe artsen. Met hulp van de Genie werd de riolering in de wijk, die als gevolg van het 
Japans bevel om ijzer te verzamelen voor de oorlog in zeer slechte staat verkeerde, hersteld. Er 
kwam meer woonruimte door de evacuatie van ernstig zieken, het vertrek van vrouwen en kinderen 
die het er ondanks de bedreigen de omstandigheden op waagden het kamp te verlaten, vergroting 
van het kamp met enkele straatdelen en de overplaatsing van vrouwen en kinderen naar nieuwe 
locaties in de stad. Veel vrouwen en meisjes gingen naar kantoor of naar ziekenhuizen om wat geld 
te verdienen en een dagbesteding te hebben, in afwachting van evacuatie. Onderwijs was bij gebrek 
aan boeken en papier tot eind 1945 niet mogelijk. Wie naar kantoor ging of (ziekenhuis)bezoeken 
buiten het kamp wilde afleggen, werd met bussen of vrachtwagens onder Britse gewapende 
bewaking vervoerd. Kortom: de beelden van Tjideng schetsen een situatie die ten opzichte van de 
oorlogsjaren zeer sterk was verbeterd. 
Verder is er een 21-delige reeks documentaires waarin aan de hand van archiefmateriaal een beeld 
wordt gegeven van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, samengesteld en gepresenteerd door dr. 
Loe de Jong (met medewerking van het RIOD). De zestiende aflevering gaat over de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië tot en met de bevrijding. 
 

 
Indisch monument Den Haag

58 
 
Beeldvorming over Indië heeft ongemerkt ook plaats gevonden via de dodenherdenking en 
bevrijdingsdag op 4 en 5 mei.  Op veel plaatsen is te lezen dat een Indië-herdenking vroeger zeer 
gevoelig lag. De oorlogsherdenkingen op 4 en 5 mei leggen de nadruk, zeker vroeger, op het nazi-
leed en de bevrijding van de Duitse bezetters. De geschiedenis van de mensen met een Indische 
oorlogsachtergrond is echter zo anders gelopen, dat de herdenkingen niet goed aansluiten op de 
behoeften van deze groep (alleen al omdat er ruim drie maanden tussen de bevrijding hier en in 
Indië lagen). Het Monument op de Dam (uit 1956) bevatte weliswaar een urn ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers in Indië, maar dit was lange tijd een vreemde eend in de bijt. Zo werd bijvoorbeeld 



34 
 

pas in 1961 in de 4- meitoespraak aan de mensen gerefereerd 'die in Indië het leven lieten'. 
Belangrijkste reden lijkt te zijn dat het Indiëverleden bij de meeste Nederlanders onbekend of zelfs 
uitgesproken impopulair was. Mede door de gebeurtenissen na 1945 had Indië een wrange bijsmaak 
voor veel Nederlanders. 
Het Indisch monument aan de Teldersweg in Den Haag werd uiteindelijk pas in 1986 opgericht, zij 
het dat de eerste Indië-herdenking ‘al’ op 15 augustus 1970 plaatsvond. Bij die herdenking waren 
koningin Juliana, prinses Beatrix en prins Claus aanwezig. Oorspronkelijk moest dit evenement 
eenmalig zijn, maar er kwam een grote roep om jaarlijks een herdenking te organiseren. Deze kwam 
er vanaf 1980, met de oprichting van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945. Na een grote 
herdenking in 1980 waren er elk jaar op wisselende locaties bijeenkomsten bij diverse 
Indiëmonumenten. Sinds 1988 wordt de herdenking ieder jaar gehouden bij het monument aan de 
Teldersweg in Den Haag. 
 
De toenemende belangstelling voor het oude Indië in de laatste decennia werd (zo betoogt 
bijvoorbeeld ook Hovinga) mede gevoed door een aantal films, televisieseries en boeken. 
Voorbeelden zijn de film Max Havelaar, onder regie van Fons Rademakers, en Oeroeg, onder regie 
van Hans Hylkema, naar het boek van Hella Haasse.  Op televisie zagen de mensen Loe de Jong met 
De Bezetting, het Indisch ABC van Hans Jacobs, Tante Lien, De stille kracht (naar het boek van 
Couperus) en Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan. Deze laatste twee dramaproducties van 
regisseur Walter van der Kamp werden door de AVRO uitgezonden in 1974 en 1975.  
De belangstelling voor het oude Indië lijkt daarnaast ook nog te zijn gevoed door het opkomend 
toerisme. De meeste mensen die hun wortels hebben in de ‘Gordel van Smaragd’ (Multatuli), keren 
– vaak met familie - tenminste één keer terug naar de plaatsen waar ze ooit hebben gewerkt en 
gewoond. Er zijn tegenwoordig reisbureaus die hun bestaan danken aan dit soort nostalgiereizen. 
Daarnaast is een eiland als Bali voor veel (bij aanvang van de reis nog onwetende) strandliefhebbers 
een topbestemming geworden. Juist omdat talloze Nederlanders zonder koloniale achtergrond nu 
onbezorgd vakantie kunnen vieren in Indonesië, lijkt de boze schaduw van het verleden opgelost en 
herleven de oorlogsverhalen zonder de doem van weleer. Alleen de alleroudsten kunnen er nog 
maar moeilijk in geloven dat ze zich kunnen uiten. 
 
 
1.8 Eerste conclusies die ik uit de door mij gestelde vragen kan trekken 
 
In dit eerste deel van mijn profielwerkstuk heb ik aangetoond dat er na de oorlog lange tijd een 
groot gebrek aan kennis van en belangstelling voor de oorlogsjaren in Nederlands-Indië heeft 
bestaan. Aan de hand van een groot aantal eigen interviews met deskundigen en een beknopt 
literatuuroverzicht ben ik ingegaan op de redenen voor dat gebrek aan kennis en belangstelling.  Zo 
had men het in Nederland te druk met zichzelf en de directe ontberingen van vijf jaar bezetting: er 
waren tamelijk veel slachtoffers gevallen, en velen hadden geleden onder het Duits terrorisme 
resulterend in de Jodenvervolging en de Hongerwinter. De breed gedeelde visie was ‘wij moesten 
tulpenbollen eten, terwijl jullie de bananen zo uit de bomen konden plukken’. 
Het devies was daarom: mond houden, niet zeuren en aanpassen. Mensen zaten niet te wachten op 
ver-van-mijn-bed verhalen over hoe slecht het in de kampen in Indië was geweest. Dit kon immers 
nooit zo slecht zijn geweest als in Nederland, want hier in Europa waren miljoenen joden vergast. 
Men had geen aandacht voor wat er in de rest van de wereld plaats had gevonden en was veel te 
druk met het verwerken van de eigen oorlogstrauma’s, het in gang zetten van de Wederopbouw en 
het op de rit krijgen van het eigen leven. Daarbij kwam: de berooide mensen die na 1945 uit Indië 

http://www.indieherdenking.nl/cms/publish/content/showpage.asp?themeid=1
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 Ik ben van de vierde generatie, mijn overgrootmoeder, die ook in Tjideng verbleef, meegerekend. Ik ken haar 
alleen uit verhalen. 

kwamen, hadden geen geld en geen banen meegenomen. Zij concurreerden op de arbeidsmarkt om 
dezelfde banen, op dat moment nog dun gezaaid en vaak slecht betaald. 
Ik ben in dit deel I ook uitgebreid ingegaan op het gevoel van onbehagen dat ontstond door het 
‘verlies’ van Nederlands-Indië: eerst aan de Japanners en daarna nog eens, maar nu aan de 
Indonesiërs zelf – na de politionele acties, die gewelddadig waren én mislukten, en zo voor extra 
onbehagen zorgden. 
Daar kwam een tweede sentiment bij dat in de loop van de jaren ‘60 en ’70 aan kracht won: eigenlijk 
zijn jullie daar gewoon koloniale onderdrukkers geweest. De repatrianten werden nu langs een 
morele meetlat gelegd, en ook dat deed de belangstelling voor hun geschiedenis geen goed. 
 
Mensen uit Nederlands-Indië werden op zichzelf teruggeworpen, praatten spaarzaam met elkaar 
over hun oorlogsjaren, maar verder zwegen ze. Ze vonden geen begrip en geen mensen die zich er 
echt voor interesseerden. Belangrijk was dat velen, door de aard van hun trauma’s en de Indische 
‘zwijgcultuur’, ook helemaal niet over Indië wilden en konden praten. Zij waren ook zelf vaak niet 
goed in staat om zich in te leven in het lot van anderen, bijvoorbeeld dat van hun bedienden uit de 
vooroorlogse periode, of de inheemse slachtoffers van Japanse oorlogsmisdaden.  
In de jaren zeventig en tachtig kwam er meer aandacht voor (traumatische) oorlogservaringen en de 
verwerking hiervan. In het begin ging deze aandacht vooral uit naar het leed tijdens de Duitse 
bezetting, maar later kwam er ook aandacht voor de slachtoffers van Nederlands-Indië onder de 
Japanse bezetting. 
 
Vanaf de zeventiger en tachtiger jaren is de belangstelling voor Nederlands-Indië toegenomen. De 
laatste jaren lijkt de aandacht zelfs explosief toe te nemen, misschien mede door het opgroeien van 
een derde en vierde,59 nieuwsgierige, generatie, waartoe ik ook zelf behoor. 
Toch leeft het thema (kampen in) Nederlands-Indië - volgens de meeste deskundigen die ik heb 
gesproken - nog steeds vooral onder de mensen die zelf in Nederlands-Indië in kampen hebben 
gezeten, en hun kinderen en kleinkinderen. De (klein-)kinderen zijn benieuwd naar het verleden van 
hun oudere familieleden, en vragen zich bijvoorbeeld af waarom hier zo weinig over gesproken 
wordt. Ze willen nu wel eens weten wat er in Nederlands-Indië gebeurd is, ongeveer op de manier 
waarop ik er zelf in sta. Kinderen gaan vragen stellen en ze zoeken naar antwoorden op het gedrag 
van hun ouders of grootouders. Zoals Van Dis pas veel later via een omweg kon plaatsen waardoor 
zijn vader hem zo vaak sloeg, en toen pas ‘compassie’ voor hem kon voelen.  
Buiten deze groepen leeft het thema eigenlijk niet echt, misschien alleen bij de intellectuele 
bovenlaag. Er zijn ook relatief weinig boeken, films en andere media waarin op de situatie in 
Nederlands-Indië wordt ingegaan. De aandacht die er is, concentreert zich nu vooral rond de 
herdenkingen in augustus: de atoombommen van 6 augustus op Hiroshima en 9 augustus op 
Nagasaki en de capitulatie van Japan op 15 augustus. Dan blijkt dat er vrij grote groepen 
geïnteresseerd zijn in de kampen, de atoombommen of al het andere leed in Nederlands-Indië, 
bijvoorbeeld omdat ze familie zijn van mensen die deze geschiedenissen hebben meegemaakt. Dat 
is ook af te lezen aan de grote aantallen bezoekers van de reünies, waar in toenemende mate ook 
kinderen en kleinkinderen van getroffenen naar toe gaan. Deze bijeenkomsten zijn meestal op 
Bronbeek in Arnhem of rond de herdenkingsplechtigheid op 15 augustus in Den Haag; deze laatste is 
ook op televisie te zien. 
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“Asia	  tjahaja,	  Asia	  pelindoeng	  en	  Asia	  penimpin”	  
	  

Slogan	  van	  de	  Japanse	  AAA-‐beweging	  
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Inleiding	  -‐	  Waarom	  de	  context	  voor	  dit	  onderwerp	  belangrijk	  is	  
	  
In	  dit	  tweede	  deel	  ga	  ik	  in	  op	  het	  hoe	  en	  waarom	  van	  de	  Japanse	  overheersing	  in	  Azië	  na	  
1910.	  Waarom	  wilde	  Japan	  expansie	  en	  wat	  waren	  de	  beweegredenen	  van	  Japan	  om	  een	  
eigen	  imperialisme	  na	  te	  streven?	  	  
Deze	  vraag	  houdt	  mij	  bezig	  en	  is	  nog	  niet	  zo	  gemakkelijk	  in	  een	  paar	  zinnen	  te	  
beantwoorden.	  Maar	  de	  kwestie	  is	  naar	  mijn	  mening	  belangrijk	  omdat	  het	  Japans	  
imperialisme,	  het	  vestigen	  van	  een	  groot	  Aziatisch	  Rijk,	  en	  het	  streven	  naar	  een	  eigen	  
Japanse	  orde	  (waarvoor	  alle	  westerse	  macht	  en	  Chinese	  invloed	  geëlimineerd	  moest	  
worden)	  niet	  los	  kan	  worden	  gezien	  van	  de	  instelling	  van	  de	  ‘jappenkampen’,	  die	  zo	  goed	  als	  
over	  de	  gehele	  Aziatische	  archipel	  waren	  verspreid.	  Japan	  wilde	  Nederlands-‐Indië	  opnemen	  
in	  een	  nieuwe	  Aziatische	  politieke	  en	  economische	  orde.	  Hiervoor	  moest	  alle	  invloed	  van	  
Europeanen	  verdwijnen.	  In	  bijgevoegde	  tijdslijn	  (zie	  bijlage	  III)	  is	  te	  zien	  hoe	  dit	  imperialisme	  
paste	  in	  het	  geheel	  van	  de	  gebeurtenissen	  in	  die	  tijd.	  Verder	  zal	  ik	  uitvoerig	  stilstaan	  bij	  de	  
gevolgen	  van	  de	  bezetting	  van	  Nederlands-‐Indië.	  
	  
	  
2.1	  Aanleiding	  Japanse	  expansie:	  nationalisme	  en	  grondstoffengebrek	  
	  
De	  Europese	  machtspositie	  vóór	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  kwam	  voort	  uit	  het	  
imperialistische	  kolonialisme	  van	  Europese	  landen	  als	  Engeland,	  Frankrijk,	  Nederland60	  en	  
België,	  maar	  ook	  Duitsland	  (met	  bijvoorbeeld	  de	  Bismarckeilanden)	  en	  Portugal	  (met	  Oost-‐
Timor).	  Al	  jaren	  voordat	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  in	  Azië	  begon	  waren	  er	  kenmerken	  van	  
groeiende	  onrust:	  
-‐	  Portugal,	  de	  Verenigde	  Staten	  (de	  Filippijnen	  Hawaï)	  en	  de	  Europese	  mogendheden	  (Groot-‐
Brittannië,	  Frankrijk	  en	  Nederland)	  gingen	  verder	  met	  de	  kolonisering	  van	  vele	  eilanden	  en	  
landen	  in	  Azië,	  en	  verwierven	  met	  allerlei	  machtsmiddelen	  een	  groot	  overwicht	  op	  de	  
Aziatische	  bevolking,	  ook	  in	  het	  bestuur.	  
-‐	  Japan	  werd	  sterker	  na	  de	  overwinning	  op	  Rusland	  bij	  Port	  Arthur	  in	  1905.	  Door	  haar	  
oriëntatie	  op	  het	  westen	  ontwikkelden	  de	  Japanse	  industrie	  en	  het	  leger	  zich	  razend	  snel.	  
-‐	  Er	  was	  groeiende	  onrust	  in	  China,	  waardoor	  Japan	  daar	  makkelijk	  veel	  invloed	  kon	  krijgen.	  
Japan	  was	  sinds	  haar	  openstelling	  voor	  de	  wereld	  halverwege	  de	  19de	  eeuw	  een	  sterk	  
geïndustrialiseerd	  land	  geworden.	  Het	  werd	  geregeerd	  door	  het	  leger	  en	  de	  keizer.	  Die	  
laatste	  werd	  als	  een	  god	  vereerd,	  hoewel	  de	  invloed	  van	  de	  keizer,	  volgens	  Lou	  de	  Jong,	  
binnen	  de	  regering	  beperkt	  was.61	  	  
Het	  land	  had	  wel	  een	  probleem:	  het	  had	  een	  groot	  bevolkingsoverschot	  en	  heel	  weinig	  ruwe	  
grondstoffen	  voor	  haar	  industrie.	  Daarom	  werd	  het	  voor	  Japan	  steeds	  belangrijker	  nieuw	  
grondgebied	  in	  Azië	  te	  veroveren	  (het	  Japans	  imperialisme).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Bron:	  Bosma.	  Nederlandse	  handelscompagnieën	  richtten	  zich	  vanaf	  1596	  op	  Azië	  en	  vestigen	  daar	  relatief	  
kleine	  handelsposten.	  Nadat	  de	  verschillende	  kleine	  compagnieën	  zich	  in	  1602	  verenigen	  in	  de	  VOC,	  de	  
Verenigde	  Oost-‐Indische	  Compagnie,	  wordt	  dit	  razend	  snel	  uitgebreid.	  De	  VOC	  krijgt	  in	  korte	  tijd	  de	  meest	  
belangrijke	  handelsposten	  in	  de	  Indische	  archipel	  in	  handen.	  Ze	  sticht	  handelsnederzettingen	  en	  verwerft	  door	  
deze	  strategieën	  al	  snel	  verschillende	  monopolies.	  Vanaf	  dat	  moment	  worden	  er	  steeds	  meer	  Europeanen	  door	  
de	  VOC	  naar	  Azië	  uitgezonden	  (Bosma:2008).	  De	  VOC	  is	  overal	  aanwezig	  totdat	  ze	  in	  1795	  failliet	  gaat.	  De	  
belangen	  worden	  na	  het	  faillissement	  overgenomen	  door	  de	  Nederlandse	  staat.	  Deze	  brengt	  in	  de	  periode	  
hierna	  uiteindelijk	  de	  hele	  archipel	  onder	  Nederlands	  gezag.	  
61	  Deel	  11a,	  blz.	  470.	  
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Door	  Japan	  tot	  1942	  veroverd	  gebied.62	  

	  
Op	  de	  kaart	  hierboven	  is	  te	  zien	  welke	  gebieden	  door	  Japan	  tot	  april	  1942	  werden	  veroverd.	  
De	  belangrijkste	  landen	  en	  gebieden	  zijn:	  Korea,	  Mantsjoerije	  (een	  deel	  van	  China),	  de	  
Filippijnen,	  Nederlands-‐Indië	  (nu	  Indonesië),	  Maleisië,	  Thailand,	  Frans	  Indo-‐China	  (nu	  
Cambodja,	  Laos	  en	  Vietnam)	  en	  Birma	  (nu	  Myanmar).	  
In	  de	  loop	  der	  jaren	  veranderde	  de	  instelling	  van	  de	  Japanners:	  eerst	  wilden	  ze	  alleen	  kleine	  
uitbreidingen	  om	  zo	  hun	  eigen	  overbevolking	  tegen	  te	  gaan,	  maar	  later	  wilden	  ze	  veel	  meer:	  
vooral	  grondstoffen,	  zoals	  olie,	  maar	  ook	  een	  eigen	  rijk	  en	  een	  nieuwe	  orde	  in	  Azië	  
scheppen.	  Ze	  wilden	  de	  onderdrukkers	  (de	  koloniale	  mogendheden)	  verwijderen	  uit	  Azië,	  en	  
daar	  hun	  eigen	  gezag	  voor	  in	  de	  plaats	  stellen.	  Alle	  westerse	  macht	  en	  invloed	  moesten	  
verwijderd	  worden:	  ‘Azië	  voor	  de	  Aziaten’,	  onder	  leiding	  van	  Japan.	  Ook	  wilden	  ze	  controle	  
over	  China.	  Het	  streefde	  nadrukkelijk	  naar	  expansie,	  in	  rivaliteit	  met	  de	  westerse	  koloniale	  
mogendheden,	  maar	  ook	  met	  China	  en	  de	  VS.63	  
De	  Japanners	  wilden	  kortom	  een	  “Groot-‐Oostaziatisch”	  rijk	  stichten,	  onder	  leiding	  van	  Japan,	  	  
of	  in	  Japanse	  termen:	  een	  Groot-‐Aziatische	  welvaartssfeer	  voor	  de	  Aziaten.	  Dit	  zou	  na	  1930	  
de	  genoemde	  gebieden	  gaan	  omvatten.	  Deze	  ambities	  lokten	  in	  die	  tijd	  al	  scherpe	  reacties	  
uit	  van	  andere	  landen,	  de	  sfeer	  van	  die	  reacties	  vind	  je	  terug	  in	  spotprenten	  en	  andere	  
illustraties	  uit	  die	  tijd,	  waarvan	  ik	  een	  aantal	  in	  dit	  deel	  heb	  opgenomen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  Bron:	  Indieherdenking.	  
63	  Bron:	  NPS	  De	  oorlog.	  
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Peace	  and	  Propaganda	  Poster	  of	  the	  Greater	  East	  Asia	  Co-‐Prosperity	  Sphere.	  	  
The	  Greater	  East	  Asia	  Co-‐Prosperity	  Sphere	  (大東亜共栄圏	  Dai-‐tō-‐a	  Kyōeiken)	  was	  a	  concept	  created	  and	  

promulgated	  during	  the	  Shōwa	  era	  by	  the	  government	  and	  military	  of	  the	  Empire	  of	  Japan.	  It	  represented	  the	  
desire	  to	  create	  a	  self-‐sufficient	  "block	  of	  Asian	  nations	  led	  by	  the	  Japanese	  and	  free	  of	  Western	  powers,"	  but	  

was	  largely	  a	  cover	  for	  Japanese	  imperialism64	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  http://www.oneworldmanypeaces.com/peace_pictures_perfect/2010/08/peace-‐and-‐propaganda-‐poster-‐of-‐
the-‐greater-‐east-‐asia-‐coprosperity-‐sphere.html.	  	  
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1938,	  de	  Japanse	  keizer	  Hirohito	  inspecteert	  de	  troepen.65	  

	  

	  
66	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  Bron:	  Beeldbank	  WO2	  /	  Nederlands	  Instituut	  voor	  Oorlogsdocumentatie.	  
66	  Bron:	  Het	  Geheugen	  van	  Nederland.	  
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De	  imperialistische	  houding	  van	  Japan	  ontstond	  dus	  niet	  aan	  de	  vooravond	  van	  de	  Tweede	  
Wereldoorlog.	  Het	  wilde	  al	  onder	  de	  eerste	  keizer	  na	  de	  Shogunperiode,	  Meijikeizer	  
Mutsuhito	  (1868-‐1912),	  zelf	  Azië	  beheersen.	  In	  de	  twintigste	  eeuw	  kwam	  Japan	  onder	  een	  
steeds	  grotere	  invloed	  van	  ultranationalistische,	  expansionistische	  militairen.	  De	  grote	  
expansiegolf	  begon	  met	  de	  inlijving	  van	  Korea,	  daarna	  kreeg	  Japan	  het	  mandaat	  over	  een	  
deel	  van	  China	  (in	  de	  bezette	  gebieden	  in	  China,	  zoals	  Mantsjoewko	  en	  Nanking,	  werd	  een	  
Chinese	  vazalstaat	  gesticht	  met	  de	  naam	  Japans-‐China).	  	  
Vervolgens	  trok	  het	  zuidwaarts.	  Japan	  viel	  daar	  de	  naburige	  landen	  aan,	  om	  het	  eerder	  
genoemde	  Groot-‐Aziatische	  Rijk	  te	  stichten,	  onder	  leiding	  van	  Japan	  zelf.	  Hiervoor	  moesten	  
alle	  Europese	  invloeden	  worden	  geëlimineerd.	  Dat	  idee	  leefde	  sterk	  bij	  de	  militaire	  elite.	  
Toen	  die	  aan	  de	  macht	  kwam	  onder	  premier	  –	  en	  later	  in	  feite	  dictator	  -‐	  Hideki	  Tojo	  was	  het	  
pleit	  beslist:	  een	  grote	  oorlog!	  	  
De	  conclusie	  is	  dat	  Japan,	  voordat	  de	  aanval	  op	  Pearl	  Harbor	  op	  7	  december	  1941	  
plaatsvond67,	  al	  veel	  land	  veroverd	  had.	  Voor	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  had	  het	  al	  een	  
gebied	  dat	  vele	  malen	  groter	  was	  dan	  het	  huidige	  Japan,	  met	  o.a.	  Taiwan	  (Formosa),	  Korea,	  
de	  mandaatgebieden	  die	  het	  na	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  had	  verkregen,	  de	  bezette	  gebieden	  
in	  China	  (Mantsjoewko	  en	  Nanking)	  en,	  na	  de	  val	  van	  Frankrijk,	  Frans	  Indo-‐China	  in	  juli	  1941	  
(nu	  Vietnam,	  Laos	  en	  Cambodja). Na	  deze	  vooral	  continentale	  expansie	  en	  oorlogen,	  begon	  
in	  1941	  de	  maritieme	  oorlog,	  met	  de	  VS	  als	  grote	  tegenstander.	  
De	  gebieden	  die	  Japan,	  na	  Pearl	  Harbor,	  graag	  wilde	  toevoegen	  aan	  het	  “Aziatische	  rijk”	  
waren:	  Nederlands-‐Indië,	  de	  Britse	  koloniën	  op	  Borneo,	  Malakka,	  Birma,	  Brits-‐Indië	  (het	  
huidige	  India,	  Bangladesh	  en	  Pakistan),	  de	  overige	  nog	  niet	  bezette	  delen	  van	  China,	  
Mongolië,	  het	  gebied	  van	  de	  Sovjet-‐	  Unie	  ten	  oosten	  van	  het	  Bakumeer,	  de	  Amerikaanse	  
bezittingen	  in	  de	  Grote	  Oceaan	  (de	  Filippijnen,	  Wake,	  Guam,	  Midway	  en	  Hawaï),	  Australië,	  
Nieuw-‐Zeeland,	  de	  vrije	  Franse	  bezittingen,	  en	  de	  Bismarck-‐eilanden).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67	  Hierdoor	  beheerst	  Japan	  de	  Stille	  Oceaan,	  maar	  komt	  het	  in	  oorlog	  met	  de	  VS.	  
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De	  aanval	  op	  Pearl	  Harbor68	  

	  

	  
	  

Hieronder:	  Kamikaze	  piloten	  met	  daarnaast	  de	  uitroep	  kesshi	  (bereid	  om	  te	  sterven),	  een	  spreuk	  die	  op	  de	  
hoofdband	  van	  iedere	  kamikazepiloot	  stond.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68	  Bron:	  Indieherdenking	  en	  www.bloggen.be/tweedewereldoorlog.	  
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69	  
	  

	  
13	  mei	  194270	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69	  Bron:	  Groene	  Hart	  archieven.	  
70	  www.wisconsinhistory.org/teachers/lessons/secondary/internment.asp.	  
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Grondstoffengebrek	  
	  

	  
Prent	  van	  Batavia	  uit	  1740,	  door	  C.	  de	  Jonge	  71	  

	  
Japan	  had	  zelf	  een	  groot	  tekort	  aan	  grondstoffen.	  Nederlands-‐Indië	  was	  daarom	  belangrijk.	  
Het	  had	  olie	  en	  metalen	  voor	  de	  Japanse	  oorlogsmachine,	  maar	  ook	  landbouwproducten,	  
zoals	  suiker,	  thee,	  koffie	  en	  cacao.	  Voor	  zijn	  verdere	  Aziatische	  expansie,	  beginnend	  in	  de	  
jaren	  ‘30	  in	  China,	  72	  had	  Japan	  dus	  met	  name	  olie	  nodig,	  maar	  ook	  bauxiet	  voor	  de	  
vliegtuigindustrie.	  Door	  de	  invasie	  In	  China	  stelde	  de	  VS	  samen	  met	  Nederlands-‐Indië	  een	  
olieboycot	  in	  tegen	  Japan,	  dat	  in	  hun	  ogen	  een	  agressor	  was.	  Japan	  kwam	  hierdoor	  in	  een	  
economisch	  moeilijke	  situatie	  terecht:	  zonder	  de	  olievoorraden	  die	  jaarlijks	  uit	  de	  VS	  en	  
Nederlands-‐Indië	  kwamen,	  zou	  Japan	  nog	  maar	  voor	  achttien	  maanden	  olie	  hebben.	  Daarna	  
zou	  Japan	  volledig	  lam	  worden	  gelegd.	  De	  Amerikanen	  stelden	  daarnaast	  ook	  een	  
handelsboycot	  in	  op	  sloopijzer,	  staal	  en	  vliegtuigbrandstof.	  
Deze	  beperkingen	  sneden	  de	  Japanners	  af	  van	  de	  grondstoffen	  die	  ze	  nodig	  hadden.	  Daarom	  
wilde	  de	  Japanse	  keizer	  Hirohito	  de	  geallieerden	  via	  een	  machtig	  offensief	  uit	  de	  Grote	  
Oceaan	  verdrijven.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71	  Bron:	  Nederlandse	  stripgeschiedenis	  Nederlands-‐Indië.	  www.lambiek.net/aanvang/nederlands-‐indie.htm	  .	  
De	  aanwezigheid	  van	  kruiden	  en	  specerijen,	  zoals	  nootmuskaat,	  peper,	  opium,	  thee,	  suiker	  en	  koffie,	  lokten	  
handelsreizigers	  aan	  die	  aasden	  op	  handelsmonopolies.	  De	  Nederlandse	  Verenigde	  Oost-‐Indische	  Compagnie,	  
opgericht	  in	  1602,	  wist	  al	  gauw	  deze	  monopolies	  in	  handen	  te	  krijgen,	  door	  slimme	  deals	  met	  de	  heersende	  
vorsten	  of	  soms	  door	  het	  met	  geweld	  onderdrukken	  en	  uitbuiten	  van	  de	  bevolking.	  Zij	  doopten	  de	  hoofdstad	  
van	  Java,	  Jacatra,	  om	  in	  Batavia	  en	  maakten	  deze	  tot	  het	  centrum	  van	  de	  handel	  met	  de	  eilanden.	  
72	  Op	  9	  juli	  1937	  bezetten	  de	  Japanners	  Peking.	  
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Hirohito	  (1901-‐1989),	  op	  zijn	  favoriete	  schimmel,	  inspecteert	  in	  1941	  zijn	  troepen.73	  

	  
Er	  was	  ook	  een	  tekort	  aan	  steenkool	  en	  rubber,	  hoewel	  de	  Japanners	  aan	  Indonesisch	  rubber	  
weinig	  behoefte	  hadden,	  en	  niet	  te	  vergeten	  een	  tekort	  aan	  mankracht	  (op	  Java	  volgens	  
Japan	  onbeperkt	  aanwezig):	  honderdduizenden	  Indonesiërs	  (romusha’s74)	  moesten	  later,	  na	  
de	  verovering	  van	  Nederlands-‐Indië,	  onder	  erbarmelijke	  omstandigheden	  werken	  aan	  de	  
Japanse	  oorlogsprojecten.	  
	  

 
Een	  Japanse	  propagandaposter	  over	  het	  Driemogendhedenpact	  

	  
Op	  16	  september	  1940	  begint	  een	  Japanse	  handelsdelegatie	  onder	  leiding	  van	  Kobayashi	  in	  
Batavia	  economische	  onderhandelingen	  over	  levering	  van	  grondstoffen.	  In	  december	  1940	  
worden	  die	  onderhandelingen	  afgebroken:	  Nederland	  weigert	  levering	  van	  grondstoffen.	  
Nederlands-‐Indië	  handelt	  met	  bondgenoot	  Australië	  en	  wil	  niet	  dat	  Japan	  de	  regio	  gaat	  
domineren.	  Daardoor	  wordt	  Japan	  in	  feite	  gedwongen	  Indië	  te	  veroveren	  om	  zich	  die	  
grondstoffen	  dan	  zelf	  maar	  te	  verschaffen.	  De	  interessante	  vraag	  komt	  dus	  op	  of	  Indië	  ooit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73	  Bron:	  NIOD.	  
74	  De	  Japanners	  noemden	  de	  romusha	  ‘hulpsoldaten’,	  de	  Indonesiërs	  en	  historici	  houden	  het	  op	  inheemse	  
dwangarbeiders.	  Met	  romusha's	  worden	  de	  miljoenen	  Aziaten	  aangeduid	  die	  tijdens	  de	  Japanse	  bezetting	  in	  
Zuidoost-‐Azië	  te	  werk	  gesteld	  werden	  door	  het	  Japanse	  leger.	  Ze	  werden	  gedwongen	  onder	  zware	  
omstandigheden	  wegen,	  spoorwegen,	  vliegvelden	  etc.	  aan	  te	  leggen.	  
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door	  Japan	  zou	  zijn	  aangevallen	  en	  bezet	  als	  Nederland	  toeschietelijker	  was	  geweest	  met	  die	  
levering	  van	  grondstoffen,	  waardoor	  natuurlijk	  wel	  de	  Japanse	  oorlogsindustrie	  was	  
geholpen	  en	  de	  bondgenoten	  Amerika	  en	  Engeland	  zouden	  zijn	  geschoffeerd.75	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
76Onmiddellijk	  na	  ontvangst	  van	  het	  nieuws	  over	  de	  Japanse	  aanval	  op	  de	  Amerikaanse	  marinebasis	  Pearl	  
Harbor	  op	  7	  december	  1941	  verklaarde	  de	  Nederlandse	  regering	  in	  ballingschap	  te	  Londen	  Japan	  de	  oorlog.	  
	  
	  
Met	  de	  Duitse	  inval	  in	  Polen	  brak	  in	  Europa	  in	  1939	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  uit.	  Duitsland	  
probeerde	  in	  het	  Westen	  veel	  landen	  te	  veroveren.	  Nederland	  werd	  in	  mei	  1940	  door	  
Duitsland	  veroverd	  en	  bezet.	  In	  Azië	  was	  Japan	  de	  agressor:	  Indochina	  (nu	  Vietnam),	  en	  later	  
Brits-‐Indië	  (Birma)	  en	  Nederlands-‐Indië	  (Indonesië	  in	  1942)	  kwamen	  onder	  Japanse	  
overheersing.	  
Op	  27	  september	  1940	  sloten	  Duitsland,	  Italië	  en	  Japan	  het	  Driemogendhedenpact.	  Zij	  
kenden	  elkaar	  een	  leidende	  rol	  toe	  bij	  het	  scheppen	  van	  een	  Nieuwe	  Orde	  in	  Europa	  en	  Azië	  
en	  beloofden	  elkaar	  militaire	  steun	  als	  één	  van	  hen	  zou	  worden	  aangevallen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75	  Overleg	  met	  de	  heer	  Henk	  Hovinga.	  
76	  Bron:	  NIOD.	  
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Het	  Tripartite	  Pact,	  ook	  wel	  Three	  Power	  Pact,	  Axis	  Pact,	  Three	  way	  Pact	  of	  Tripartite	  Treaty	  genoemd,	  werd	  in	  
Berlijn	  op	  27	  september	  1940	  ondertekend	  door	  Adolf	  Hitler,	  de	  Italiaanse	  minister	  van	  buitenlandse	  zaken	  
Galeazzo	  Ciano	  en	  de	  Japanse	  ambassadeur	  Saburo	  Kurusu.	  
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Om	  de	  machtige	  marine	  van	  hun	  belangrijkste	  tegenstander,	  de	  Amerikanen,	  uit	  te	  
schakelen,	  besloten	  de	  Japanners	  de	  Amerikaanse	  marinebasis	  Pearl	  Harbor	  (Hawaï)	  in	  de	  
Pacific	  aan	  te	  vallen.	  Hier	  lag	  de	  gehele	  Amerikaanse	  vloot	  in	  de	  Grote	  Oceaan	  voor	  anker,	  
dicht	  op	  elkaar	  en	  dus	  een	  ideaal	  doelwit.	  Japan	  verraste	  de	  Amerikaanse	  vloot	  met	  de	  
aanval	  op	  7	  december	  1941.	  Daarmee	  leek	  de	  weg	  open	  te	  liggen	  naar	  Malakka,	  Singapore,	  
het	  olierijke	  Nederlands-‐Indië,	  de	  Filippijnen	  en	  zelfs	  Australië;	  Japan	  had	  zich	  lang	  en	  goed	  
op	  de	  oorlog	  voorbereid.	  Hierop	  verklaarde	  Nederland	  Japan	  de	  oorlog.	  
	  

	  
	  

De	  toespraak	  van	  gouverneur-‐generaal	  Tjarda	  van	  Starkenborgh	  over	  de	  Nederlandse	  oorlogsverklaring	  aan	  
Japan	  op	  7	  december	  1941	  werd	  ook	  in	  de	  vorm	  van	  een	  affiche	  verspreid77	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77	  Bron:	  NIOD.	  
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Japan	  rechtvaardigde	  zijn	  grote	  offensief	  van	  december	  1941	  deels	  met	  het	  streven	  Azië	  te	  
ontdoen	  van	  alle	  Europese	  invloed.	  “But	  an	  equally	  strong	  policy	  objective	  was	  achievement	  
of	  economic	  hegemony,	  most	  importantly	  by	  securing	  control	  over	  the	  petroleum	  resources	  
of	  Indonesia”.78	  Maar	  ook	  ‘imperialistische	  jaloezie’	  speelde	  zeker	  een	  rol:	  Japan	  wilde	  door	  
het	  Europese	  Westen	  als	  gelijke	  worden	  beschouwd.	  Veel	  Japanners	  hadden	  na	  het	  midden	  
van	  de	  19e	  eeuw	  een	  groot	  minderwaardigheidsgevoel	  ten	  opzichte	  van	  Europa	  en	  de	  VS	  
ontwikkeld.	  Maar	  even	  belangrijk	  was	  dus	  het	  bereiken	  van	  economische	  hegemonie,	  vooral	  
door	  het	  garanderen	  van	  de	  controle	  over	  de	  oliebronnen	  van	  Indonesië.	  “In	  Java	  these	  two	  
policy	  objectives	  clashed,	  because	  the	  economy	  of	  Indonesia	  had	  been	  managed	  by	  the	  
European	  and	  Europeanized	  sector	  of	  the	  population”.79	  
	  

	  
Japan	  op	  haar	  hoogtepunt.80	  

	  
2.2	  De	  gevolgen	  van	  de	  bezetting	  van	  Nederlands	  Indië	  
	  
Japan	  viel	  op	  11	  januari	  1942	  Indië	  binnen	  en	  verovert	  in	  korte	  tijd	  enkele	  belangrijke	  
plaatsen	  in	  Nederlands-‐Indië.	  Drie	  maanden	  later	  waren	  grote	  delen	  van	  Zuidoost-‐Azië,	  
waaronder	  Nederlands-‐Indië,	  bezet.	  Op	  8	  maart	  capituleerde	  het	  KNIL	  op	  Java.	  De	  Europese	  
en	  Indo-‐Europese	  militairen	  worden	  geïnterneerd	  en	  velen	  worden	  tewerkgesteld	  in	  Japan	  
of	  aan	  een	  van	  de	  defensiewerken,	  zoals	  de	  spoorlijnen	  op	  Sumatra	  of	  in	  Birma.	  Velen	  
overleven	  deze	  jaren	  niet.	  Mede	  doordat	  velen	  in	  de	  inheemse	  bevolking	  weinig	  loyaliteit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78	  Bron:	  Oa.	  Boudewijn	  van	  Oort,	  Tjideng	  Reunion.	  
79	  Bron:	  Oa.	  Boudewijn	  van	  Oort,	  Tjideng	  Reunion.	  
80	  Bron:	  historyplace.com.	  
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voelden	  ten	  opzichte	  van	  de	  verslagen	  Nederlanders	  kwam	  er	  geen	  krachtige	  
verzetsbeweging	  tegen	  de	  Japanse	  bezetter.	  De	  Japanners	  konden	  het	  land	  redelijk	  
ongestoord	  leegplunderen	  en	  zij	  vervoerden	  grondstoffen	  en	  rijst	  naar	  Japan.	  De	  bevolking	  
in	  Nederlands-‐Indië,	  vooral	  in	  Java,	  leed	  honger.	  

	  

Japanse	  opmars	  op	  Java	  maart	  1942.	  Japanse	  rijwielbrigade	  (Soerabaja)	  .81	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81	  Bron:	  NIOD.	  
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Na	  de	  verovering	  van	  Nederlands-‐Indië	  begonnen	  de	  Japanners	  direct	  met	  een	  groot	  
propagandaoffensief,	  gericht	  op	  de	  Indonesische	  bevolkingsgroepen.	  Die	  moesten	  goed	  
beseffen	  dat	  zij	  Aziaten	  waren,	  dat	  Westerse	  invloeden	  uitgebannen	  moesten	  worden,	  en	  
dat	  het	  Japanse	  leiderschap	  in	  Azië	  een	  feit	  was.	  Vergelijkbaar	  met	  de	  Britse-‐	  en	  Duitse	  V-‐
acties	  werd	  ook	  hier	  gekozen	  voor	  simpele	  symbolen.	  Driemaal	  de	  letter	  A	  moest	  een	  begrip	  
worden.	  De	  letters	  stonden	  voor	  Asia	  tjahaja,	  Asia	  pelindoeng,	  Asia	  penimpin	  (Japan	  is	  het	  
Licht,	  de	  Beschermer	  en	  de	  Leider	  van	  Azië).	  De	  derde	  A	  was	  het	  belangrijkst.	  Deze	  werd	  
consequent	  iets	  groter	  afgedrukt.	  De	  drie	  A's	  werden	  geen	  succes.	  Na	  een	  paar	  maanden	  
werd	  de	  actie	  al	  afgeblazen.	  
	  

	  
	  
De	  Japanse	  maatregelen	  waren	  er	  op	  gericht	  alle	  Europeanen	  in	  Azië	  in	  ieder	  geval	  
maatschappelijk	  te	  elimineren,	  ik	  kom	  hier	  in	  deel	  3	  nog	  op	  terug.	  Om	  op	  Java	  alleenheerser	  
te	  kunnen	  zijn,	  moesten	  alle	  Europeanen,	  die	  voor	  de	  bezetting	  in	  het	  bedrijfsleven	  "aan	  de	  
knoppen	  zaten",	  in	  kampen	  worden	  geïnterneerd.	  Het	  eerste	  jaar	  1942-‐1943	  viel	  dit	  
interneringsbeleid	  in	  de	  praktijk	  nog	  mee,	  er	  was	  toen	  ook	  geen	  sprake	  van	  hongersnood.	  
In	  1943	  leed	  Japan	  op	  zee	  al	  een	  nederlaag,	  zodat	  de	  Amerikanen	  de	  doorvoer	  van	  Japanse	  
schepen	  konden	  afschermen.	  Dat	  was	  één	  van	  de	  belangrijkste	  redenen	  dat	  er	  
voedselschaarste	  ontstond.82	  Van	  midden	  1943	  tot	  1945	  werd	  deze	  hongersnood	  voor	  zowel	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82	  Gesprekken	  met	  mevrouw	  Rinzema-‐Admiraal.	  
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de	  Javanen	  als	  de	  geïnterneerden	  steeds	  erger.	  Het	  regime	  in	  de	  kampen	  werd	  
gemilitariseerd,	  (zeer)	  streng	  en	  bruut.	  	  

	  
Op	  Java	  bleef	  een	  groot	  deel	  van	  de	  Indo-‐Europeanen83	  in	  eerste	  instantie	  buiten	  de	  Japanse	  
interneringskampen.	  De	  Japanners	  zagen	  hen	  ook	  als	  Aziaten,	  maar	  later	  werden	  steeds	  
meer	  Indo-‐Europeanen	  (vooral	  mannen	  en	  jongens)	  alsnog	  geïnterneerd	  of	  naar	  
werkkampen	  gestuurd,	  onder	  meer	  uit	  angst	  dat	  zij	  de	  geallieerden	  zouden	  helpen.	  Een	  strip	  
als	  ‘De	  Terugkeer’	  wekt	  misschien,	  onder	  meer	  doordat	  daar	  een	  Nederlandse	  familie	  het	  
kamp	  in	  moet,	  een	  beetje	  de	  indruk	  dat	  er	  alleen	  Totok-‐Europeanen	  (blanda’s,	  volbloed	  
Hollanders)	  in	  de	  kampen	  waren	  en	  maar	  weinig	  Indo-‐Europeanen,	  maar	  dat	  is	  niet	  zo.	  
	  
In	  Nederlands-‐Indië	  maakte	  Japan	  een	  einde	  aan	  de	  Nederlandse	  overheersing.	  Alles	  wat	  
Nederlands	  was,	  werd	  verboden	  en	  uit	  het	  openbare	  leven	  verbannen.	  De	  Nederlandse	  en	  
Engelse	  taal	  werden	  verboden,	  de	  voertaal	  werd	  Maleis	  en	  schoolkinderen	  moesten	  Japans	  
leren.	  Nederlandse	  scholen	  werden	  gesloten.	  Arbeidsplaatsen	  van	  Europeanen	  werden	  
overgenomen	  door	  Japanners	  of	  Indonesiërs.	  Alle	  geldstromen	  werden	  gestopt,	  niemand	  
ontving	  meer	  salaris	  of	  pensioen	  en	  tegoeden	  en	  bezittingen	  werden	  ingenomen.	  
De	  Indonesische	  samenleving	  werd	  ‘gejapaniseerd’.	  Europese	  media	  werden	  verboden.	  
Japanse	  gebruiken	  werden	  ingevoerd.	  Er	  moest	  gebogen	  worden	  voor	  de	  keizer,	  de	  Japanse	  
vlag	  en	  voor	  Japanse	  militairen.	  Er	  werden	  lijfstraffen	  ingevoerd.	  Het	  Japanse	  volkslied	  en	  de	  
Japanse	  tijd	  werden	  ingevoerd.	  Menigeen	  die	  in	  een	  Japans	  kamp	  heeft	  gezeten,	  kan	  in	  het	  
Japans	  tellen	  en	  kent	  wat	  regels	  van	  het	  Japanse	  volkslied.	  Ook	  de	  Japanse	  jaartelling	  werd	  
in	  het	  bezette	  Nederlands-‐Indië	  voorgeschreven	  (1942	  werd	  2602).	  Japanse	  feestdagen	  en	  
het	  Japanse	  woord	  voor	  Japan	  (Nippon)	  werden	  ingevoerd.84	  
	  

	  
In	  1942	  werd	  tijdens	  de	  Japanse	  bezetting	  van	  Nederlands	  Indië	  ,	  ‘Ned.	  Indië’	  in	  de	  afbeelding	  van	  de	  postzegel,	  
gewijzigd	  in	  ‘DAI	  NIPPON’.	  Het	  jaartal	  2603	  is	  gelijk	  aan	  het	  jaartal	  1943.85	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83	  Bron:	  Pollmann,	  1987,	  blz.	  20.	  De	  rechtspositie	  en	  nationaliteit	  van	  de	  man	  bepaalt	  die	  van	  zijn	  vrouw	  en	  
kinderen.	  De	  niet-‐Europese	  vrouw	  krijgt	  de	  status	  van	  Europese	  zodra	  zij	  trouwt	  met	  een	  Europeaan.	  De	  
kinderen	  van	  gemengd	  bloed	  krijgen	  de	  Europese	  nationaliteit	  als	  de	  vader	  hen	  erkent.	  “Vaak	  ook	  erkende	  de	  
vader	  het	  kind	  niet,	  maar	  liet	  hij	  het	  ‘in	  de	  kampong	  verdwijnen’,	  zoals	  de	  term	  luidde.	  Dan	  bleef	  het	  net	  als	  de	  
inlanders	  gewoon	  Nederlands	  onderdaan,	  in	  plaats	  van	  Nederlander	  te	  worden.”	  Als	  vader	  het	  kind	  wel	  erkent,	  
krijgt	  dit	  een	  Nederlands	  paspoort;	  zo	  ontstaat	  de	  groep	  der	  Indo-‐Europeanen.	  De	  Indo-‐Europeaan	  heeft	  tot	  
het	  einde	  van	  de	  19de	  eeuw	  een	  hogere	  positie	  dan	  de	  inheemse	  bevolking.	  
84	  Bron:	  www.verzetsmuseum.org.	  
85	  Bron:	  www.postzegelblog.nl.	  
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Boudewijn	  van	  Oort,	  oud-‐bewoner	  van	  Tjideng,	  schrijft	  over	  de	  verplichting	  van	  het	  gebruik	  van	  Japanse	  data:	  
“This	  was	  a	  toilet	  tidy	  made	  in	  the	  Tjihapit	  women’s	  and	  children’s	  camp	  by	  my	  mother	  for	  my	  grandmother	  on	  
the	  occasion	  of	  her	  seventieth	  birthday	  (18	  October	  1943).	  We	  were	  forced	  to	  use	  the	  Japanese	  calendar	  as	  
you	  may	  see	  from	  the	  embroidered	  date”.	  
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86	  Bron:	  www.niod.knaw.nl/jaarboek	  en	  www.moluks.historischmuseum.	  
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2.4	  De	  media	  
	  
De	  pers	  werd	  gebruikt	  voor	  het	  verspreiden	  van	  propaganda.	  Indonesische	  en	  Chinese	  
bevolkingsgroepen	  moesten	  op	  deze	  manier	  enthousiast	  gemaakt	  worden	  voor	  het	  Japanse	  
beleid	  en	  daardoor	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  oorlogsinspanning.	  Elk	  dagblad	  kreeg	  een	  
Japanse	  instructeur,	  die	  alles	  controleerde	  en	  bepaalde	  wat	  wel	  of	  niet	  gepubliceerd	  mocht	  
worden.	  Na	  verloop	  van	  tijd	  stond	  in	  bijna	  elk	  dagblad	  hetzelfde	  nieuws,	  gedomineerd	  door	  
het	  Japanse	  persbureau	  Domei.	  Ook	  de	  radio	  werd	  onder	  strikte	  controle	  geplaatst.	  Het	  
werd	  verboden	  naar	  geallieerde	  radio-‐uitzendingen	  uit	  Londen	  en	  Australië	  te	  luisteren.	  De	  
‘Nederlands-‐Indische	  Radio-‐Omroep	  Maatschappij’	  (Nirom)	  op	  Java	  werd	  door	  de	  Japanse	  
omroepmaatschappij	  (‘Nippon	  Hoso	  Kiokoe’)	  overgenomen.	  De	  uitzendingen	  in	  het	  
Nederlands	  verdwenen	  Na	  eind	  1942	  waren	  er	  geen	  uitzendingen	  meer	  in	  het	  Nederlands.	  
Naast	  de	  uitzendingen	  in	  de	  Indonesische	  talen	  kwamen	  er	  uitzendingen	  in	  het	  Japans,	  
vooral	  programma’s	  die	  waarschijnlijk	  ook	  in	  Japan	  werden	  uitgezonden.	  Over	  de	  radio	  
werden	  lessen	  in	  de	  Japanse	  taal	  en	  in	  het	  zingen	  van	  Japanse	  liederen	  gegeven.	  In	  alle	  
steden	  en	  grotere	  plaatsen	  op	  Java	  en	  in	  de	  Buitengewesten	  verrezen	  luidsprekerhuisjes	  met	  
daarop	  de	  Japanse	  vlag.	  In	  1944	  waren	  er	  op	  Java	  duizenden	  van	  dergelijke	  ‘zingende	  
huisjes’.	  Hierdoor	  konden	  niet	  alleen	  de	  bezitters	  van	  een	  radio,	  maar	  ook	  vele	  anderen	  de	  
radioprogramma’s	  volgen.87	  
	  
Door	  de	  Japanse	  bezetting	  van	  grote	  delen	  van	  Zuidoost	  Azië	  verloren	  de	  koloniale	  
mogendheden	  hun	  greep	  op	  de	  gebeurtenissen	  in	  Azië.	  De	  burgerbevolking	  werd	  in	  de	  door	  
Japan	  bezette	  gebieden	  ingezet	  voor	  Japanse	  oorlogsdoeleinden.	  Alle	  communicatie	  in	  Indië	  
ging	  voortaan	  niet	  meer	  in	  het	  Nederlands,	  maar	  in	  het	  Indonesisch.	  Via	  de	  radio	  leerde	  de	  
bevolking	  Japans.	  Alle	  artsen	  van	  Nederlandse	  afkomst	  werden	  vervangen	  door	  Indonesische	  
artsen,	  88	  uitgezonderd	  de	  artsen	  in	  de	  interneringskampen.	  Vandaar	  dat	  ieder	  kamp	  wel	  
artsenhulp	  had.89	  Ook	  werden	  diverse	  Indonesische	  jeugdbewegingen	  opgericht,	  die	  zich	  
afzetten	  tegen	  alles	  wat	  Nederlands	  en	  Westers	  was.	  Indonesische	  jongemannen	  werden	  
door	  de	  Japanners	  militair	  opgeleid,	  zodat	  ze	  samen	  met	  de	  Japanners	  konden	  vechten.	  
Alle	  contacten	  met	  Europa	  en	  de	  VS	  werden	  verbroken.	  Doordat	  Nederlands-‐Indië	  niet	  meer	  
naar	  Europa	  en	  Amerika	  kon	  exporteren,	  verdiende	  het	  land	  hier	  ook	  niets	  meer	  mee	  en	  liep	  
de	  landbouwproductie	  steeds	  verder	  terug.90	  Japan	  had	  hier	  geen	  belangstelling	  voor,	  met	  
uitzondering	  van	  de	  rijst,	  die	  voor	  een	  deel	  door	  het	  Japanse	  leger	  werd	  opgeëist,	  en	  dus	  
niet	  betaald.	  
Europese	  mannen,	  vrouwen	  en	  kinderen	  verdwenen	  in	  honderden	  kleine	  en	  grote	  
interneringskampen.	  Vaak	  waren	  dat	  afgezette	  stads-‐	  of	  woonwijken,	  maar	  soms	  ook	  
openbare	  gebouwen,	  scholen	  (internaten),	  ondernemingsloodsen,	  kloosters,	  ziekenhuizen,	  
oude	  kazernes	  en	  gevangenissen.	  Deze	  kampen	  werden	  al	  snel	  met	  hoge	  schuttingen	  en/of	  
prikkeldraad	  omsloten.	  De	  omstandigheden	  waren	  vooral	  na	  1943	  verschrikkelijk:	  honger,	  
ziektes,	  marteling	  en	  moord.	  De	  Japanners	  isoleerden	  zo	  de	  blanken	  van	  de	  Aziatische	  
bevolking.	  Door	  deze	  interneringen	  verdwenen	  in	  de	  loop	  van	  1943	  alle	  Europeanen	  en	  
Europese	  invloeden	  vrijwel	  volledig	  uit	  de	  multiraciale	  Indische	  samenleving.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87	  Bron:	  www.wegwijzer	  archieven	  wo.2.	  Nederlands-‐Indië,	  Media	  en	  communicatie.	  
88	  Borggreve,	  C.,	  Gouvernementsarts	  in	  Indië,	  blz.	  71.	  
89	  Id.,	  blz.	  71.	  
90	  Bovendien	  werden	  de	  irrigatiedijkjes	  sterk	  verwaarloosd	  en	  waren	  de	  mannen	  die	  het	  ploegen	  met	  hun	  
buffel	  deden,	  merendeels	  als	  Romusha	  weg,	  nl.	  één	  op	  de	  zes	  Javanen.	  
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2.5	  Conclusie	  
	  
Het	  Japans	  imperialisme	  ging	  gepaard	  met	  internering	  in	  door	  Japanners	  gecontroleerde	  
kampen,	  en	  dat	  gebeurde	  ook	  in	  Nederlands-‐Indië.	  Dit	  heeft	  geleid	  tot	  grote	  ellende	  voor	  de	  
Europeanen	  en	  de	  Indo-‐Europeanen	  	  die	  in	  de	  interneringskampen	  werden	  opgesloten.	  	  
Zo	  ontstonden	  er	  vele	  krijgsgevangenkampen,	  burgergevangenkampen,	  jongenskampen	  en	  
kampbuurten	  voor	  (Indo-‐)Europeanen.	  In	  totaal	  werden	  ongeveer	  100.000	  Nederlandse	  
burgers	  geïnterneerd.	  Bijna	  13.000	  van	  hen	  overleefden	  de	  internering	  niet	  (13%).	  Van	  de	  
meer	  dan	  42.000	  Europese	  KNIL-‐militairen	  in	  Japanse	  krijgsgevangenschap	  zijn	  er	  8.200	  om	  
het	  leven	  gekomen	  (bijna	  20%)91	  
	  
Mijn	  oma	  heeft	  gevangen	  gezeten	  in	  één	  van	  die	  burgerkampen	  voor	  vrouwen	  en	  kinderen,	  
‘Tjideng’.	  Daar	  zal	  ik	  het	  derde	  deel	  van	  mijn	  profielwerkstuk	  aan	  wijden.	  	  
	  
	  

92	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91	  Zie	  bijlage	  Sterftecijfers	  Japanse	  bezetting	  verstrekt	  door	  Hovinga.	  
92	  Bron:	  www.mei1940.org/Nederlands-‐Indie.	  
	  



 

 
  Verzwegen geschiedenis 

 
  Over mijn oma in Tjideng (deel 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Als het waar is dat er voor ieder mens een landschap van de ziel bestaat,  
een bepaalde sfeer, een omgeving, die responsieve trillingen oproept in de verste schuilhoeken van 

zijn wezen,  dan was – en is – mijn landschap het beeld van berghellingen in de Preanger: 
 

de bittere geur van de theestruiken,  
het klateren van heldere stroompjes over steenblokken,  

de blauwe wolkenschaduw over het laagland. 
 

Dat mijn verlangen naar dit alles schrijnend zijn kon, 
had ik beseft in de reeks jaren waarin ieder contact,  

iedere terugkeer, onmogelijk was.” 
 

Hella Haasse, Oeroeg 
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Inleiding - Als je geschiedenis wilt verzwijgen 
 
In deel twee van mijn werkstuk heb ik beschreven dat de Japanners alle westerse invloeden ten 
behoeve van één Groot-Oost-Azië volledig wilden uitschakelen. Vanuit die gedachte werden de 
burgerinterneringskampen ingesteld. Mijn oma heeft van ongeveer haar achtste tot twaalfde jaar in 
één van die burgerkampen, namelijk Tjideng, gevangen gezeten. Dit derde deel wil ik aan de ervaringen 
van mijn oma in het Tjidengkamp wijden. Ik beperk me in wat ik vertel alleen tot het vrouwenkamp 
Tjideng, omdat mijn oma hier heeft gezeten en de beperkte omvang van mijn werkstuk mij dwingt 
keuzes te maken.  
Ik ga dus niet in op alle andere kampen die er in Nederlands-Indië zijn geweest, ook niet op andere 
soorten kampen, zoals bijvoorbeeld de mannen-, jongens- en krijgsgevangenenkampen. 
Ik zal kort Tjideng en de gebeurtenissen in een historisch kader plaatsen, maar hier niet te veel over 
uitwijden. Er is heel veel meer over te vertellen, maar ik moet me ook hierin beperken. Ik ga vooral 
mijn oma’s ervaringen op de voorgrond plaatsen. Ook hierbij gaat het mij er niet om een volledig beeld 
van haar ervaringen in dit jappenkamp te geven. Dat kan ook niet. Ten eerste was mijn oma nog erg 
jong toen zij in Tjideng verbleef. Zij is geboren op 19 oktober 1933. Zij kan zich niet alles meer 
herinneren, bovendien zijn haar herinneringen die door de ogen van een kind. Deze kunnen enigszins 
vertekend zijn. De beschreven gebeurtenissen deden zich lang geleden voor; feit en fictie zijn dan soms 
moeilijk te onderscheiden. Verder heeft mijn oma bijna haar hele leven niet meer over Tjideng 
gesproken. Bij haar thuis sprak men er niet over: dat was, zoals in zoveel gezinnen die dit hebben 
meegemaakt, te beladen. Dat kwam mede doordat mijn oma’s moeder er veel verdriet van had dat 
haar man door de Japanners was omgekomen en nog wel onthoofd. 

  
Ereveld Kembang Kunning, toegangspoort en graf van mijn overgrootvader Geert Siefken 

 
Terug in Nederland had men geen belangstelling voor hun verhalen en belevenissen, men had het te 
druk met het eigen oorlogsverleden, de wederopbouw en het eigen leven weer op de rails te krijgen. 
Bovendien was Nederlands-Indië een ‘ver van mijn bed’ verhaal. De Hollanders hadden geen idee en 
ook geen interesse waar je het over had. De ervaringen bij terugkomst in Nederland waren ronduit 
triest. Verder vroeg niemand er meer naar. Dus hield ook mijn oma jarenlang haar mond maar dicht. 
Herinneringen vervaagden naar de achtergrond. Ik ben in onze familie eigenlijk de eerste generatie die 
met vragen komt. Langzaamaan komen flarden van haar verhaal naar boven.  
Levendige herinneringen wisselen elkaar af met emotionele opmerkingen als: “Ik weet het allemaal 
niet meer en het is maar goed ook dat ik het niet meer weet”. Vooral waar het om herinneringen aan 
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de wrede kampcommandant Sonei gaat, vallen afschuw en stiltes samen. Het gaat mij vooral om het 
bewaard blijven van haar verhalen en de emoties. In eerste instantie was mijn oma graag bereid haar 
herinneringen met mij te delen. Maar dat bleek in de praktijk toch niet zo simpel te liggen. Vooral als ik 
verder doorvroeg, belangrijk om een goed verhaal te kunnen neerzetten, kwam het verhaal er niet 
helemaal of soms helemaal niet uit. Het verleden is hiervoor misschien te lang toegedekt geweest. Ook 
mijn oma heeft te lang gezwegen…  
(zie ook deel 1, par. 1.4.6 Nogmaals het grote zwijgen: de familie Van Dis) 
 
Dit betekende dat ik niet alleen minder materiaal kreeg dan ik verwacht had, maar ook dat ik slechts 
fragmentarisch beelden van de werkelijkheid had. Hierdoor moest ik mijn oorspronkelijke doelstelling, 
het schrijven van een essay over haar verleden, laten varen en voor een andere aanpak kiezen. De 
keuze viel op het proza-achtige van de persoonlijke herinnering tegen een meer algemene achtergrond 
van feiten en meervoudige herinneringen van andere Tjideng-bewoners. 
 
Ik had daarnaast graag nog zelf andere mensen willen interviewen over hun ervaringen in Tjideng, 
zodat ook deze verhalen en het leed dat hen overkomen is voor andere generaties bewaard zou 
blijven. Ik had de verhalen van mijn oma tegen hen aan willen houden en willen vragen of zij dit ook zo 
ervaren hebben. Niet alleen om mijn oma’s verhaal te staven, maar ook omdat dit natuurlijk levendig 
en persoonlijk materiaal is.  
 
 
Hoofdstuk 1 Kampen en Dagboeken 
 
In dit eerste hoofdstuk van deel 3 kijk ik in het algemeen naar de Japanse kampen en naar (het gebruik 
van) dagboeken en andere egodocumenten over Tjideng. 
 
 
3.1.1 De waarde van dagboeken en persoonlijke documenten 
 
Ik moest mij om eerder genoemde redenen beperken tot het verhaal van mijn oma, aangevuld met 
bestaande dagboekfragmenten uit het Tjidengkamp. Hoewel dagboeken bijhouden verboden was in 
jappenkampen, bij ontdekking riskeerde men een zware straf, waren er toch vrouwen die dit risico 
namen. Veel dagboeken zijn bewaard gebleven. Mevrouw Rinzema-Admiraal stuurde mij zelfs nog een 
exemplaar van een dagboek wat nog niet gepubliceerd is. Opvallend is dat in de kampdagboeken 
bepaalde onderwerpen steeds terugkeren, zoals het gebrek aan privacy, de geruchten die in het kamp 
de ronde deden (en waarvan de meeste niet bleken te kloppen), het eten en de wreedheden. Er wordt 
wel beweerd dat er ook veel gelachen werd, maar zoveel vind ik hier niet van terug. Waar er gelachen 
wordt, is dat meer in de trant van ‘houd er de moed maar in’. Dat valt mij wel op, hoe moedig deze 
mensen zijn geweest. Ze hadden natuurlijk geen keus, maar toch… 
 
Rinzema wijst er ook op dat een dagboek dat in die tijd is opgeschreven meer vrolijke momenten 
bevat. Interviews niet uit de tijd zelf, dus "Post Factum", zijn minder betrouwbaar. De ex-
geïnterneerden hebben, net als vele andere groeperingen, last van ‘vervalsing’ van hun herinneringen. 
Ze dikken bijvoorbeeld, niet opzettelijk, aan. Omdat hun leeftijd gevorderd is, ervaren ze hun 
herinneringen bovendien als lastiger te hanteren. Vandaar dat ze ook wat ‘overdrijven’. Dit is volgens 
Rinzema meer een geriatrisch verschijnsel. 
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Helaas is het mij niet gelukt om andere oud-Tjidengbewoners te interviewen. Sommige mensen wonen 
te ver weg om hen persoonlijk te bezoeken. Verder moest ik me helaas toch een beetje beperken, 
gezien de tijd die ik aan dit werkstuk kan besteden. Ik kon het daarnaast niet over mijn hart verkrijgen 
via de mail of telefonisch vragen over hun verleden te stellen. Dat vond ik, gezien de materie, niet erg 
persoonlijk en wel een erg koude bedoening. Dat is te cru. Ik had ook aan mijn oma gezien, dat dit vaak 
helemaal niet zo makkelijk is. Veel ex-gedetineerden van de eerste generatie zijn inmiddels overleden, 
voor anderen is het ophalen van dit verleden te confronterend. 
Ik zou bijvoorbeeld een nicht van mevrouw Rinzema-Admiraal interviewen. De broer van deze nicht, hij 
was toen pas 19 jaar oud, is in die tijd zelfs door de Indonesiërs in stukken gehakt. Het ophalen van dit 
verleden is te veel en te confronterend, zeker als je al op leeftijd bent. Rinzema wijst mij erop dat 
mensen die deze periode zelf meegemaakt hebben en er ook veel over gelezen of geschreven hebben, 
soms ook wat terughoudend zijn in het geven van hun persoonlijke ervaringen. Zij willen voorkomen 
dat zij onbewust ervaringen en belevenissen van anderen meegeven, alsof ze van henzelf zijn. 
Het schrikbeeld van reacties zoals Jeroen Brouwers op zijn boek ‘Bezonken rood’ van Rudy Kousbroek 
kreeg, doemen voor mijn ogen op. Ik moet proberen zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Lastig 
daarbij is dat ik me niet op mijn eigen waarnemingen van de werkelijkheid baseer, maar op 
waarnemingen van anderen. Hoe weet ik wat er werkelijk is gebeurd?  
 
 
3.1.2 De verschillende percepties op de ‘werkelijkheid’ 
 
Mijn bedoeling is om in dit deel als jongere, als vierde generatie kleinkind93, zoveel mogelijk 
herinneringen van mijn oma door te geven over wat in Japanse burgerkampen is voorgevallen, zodat 
de aandacht die de eerste en tweede generatie gemist hebben, alsnog een bredere verspreiding krijgt. 
Daarbij was het moeilijk en natuurlijk nooit geheel mogelijk ‘herinneringsvervalsing’ uit te sluiten. 
Vandaar dat ik met veel mensen contact heb gezocht. 
 
Het debat tussen Jeroen Brouwers en Kousbroek sluit naar mijn mening hierbij aan, zij het dat het daar 
twee uitersten van de werkelijkheid betreft. (zie ook deel 1, par. 1.7 Beeldvorming) 
Zowel Brouwers als Kousbroek hebben een Indische achtergrond en als kind in een Jappenkamp 
gezeten. In 1982 verscheen Kousbroek’s artikel ‘De tomatenketchup-Tjideng van Jeroen Brouwers’ 94. 
Daarin kraakte Kousbroek het boek ‘Bezonken Rood’ van Jeroen Brouwers uit 1981 volledig af. Hij 
verweet Brouwers dat hij aan het Indische kampsyndroom leed, de onwil om na te gaan hoe het 
werkelijk in de Japanse kampen was geweest en dat hij onwaarheden verkondigde. De gruwelijkheden 
die Brouwers in zijn boek beschreef, hadden volgens Kousbroek niet plaatsgevonden. Volgens hem 
probeerde Brouwers de Japanse burgerkampen in Indië erger voor te stellen dan ze waren. In het 
artikel in 'De Tijd' uit 1988 reageerde Brouwers hierop. Hij had het over 'de leugens en de trucs van een 
sentimentele ongetalenteerde syndroomlijder'. 'Kousbroek liegt dat hij barst' en 'De raaskallende 
gelijkhebber', stond er boven het stuk. 
Brouwers vond dat Kousbroek in diverse boeken en artikelen zelf leugens vertelde over de situatie in 
de Jappenkampen. Jeroen Brouwers had, volgens Rinzema, inderdaad geen wetenschappelijk 
onderzoek gedaan, maar steunde op herinneringen aan het Tjidengkamp. “Kousbroek had als jongen in 
een heel ander kamp, Sirengo Rengo op Sumatra, gezeten en daar hadden de jongens het erg zwaar 
gehad, onder meer doordat zij corvees van mannen moesten helpen opknappen. Rinzema geeft daarbij 
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 Mijn overgrootmoeder en mijn oma hebben beide in Tjideng gezeten, zij zijn de eerste en tweede 
generatie. Mijn overgrootmoeder heb ik niet gekend. 
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 Ook te lezen in Kousbroeks  ‘Het Oostindisch kampsyndroom’ blz. 445.  
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aan dat Kousbroek volgens haar een erg ijdele man was, die, zo vond hijzelf: “boven de eigen ellende 
wilde blijven staan. Hij heeft uitstekende vakliteratuur gemaakt over de Onderdrukking van 
Europeanen, Nederlanders die vóór 1906 zelf op een verwerpelijke manier de Indonesiërs onderdrukt 
hadden. Ex-kampkinderen hebben het Kousbroek erg kwalijk genomen dat hij zo polemiseerde. Er 
waren er genoeg die hem daarom haatten”. 
Brouwers probeert op allerlei manieren duidelijk te maken hoe gruwelijk de Jappenkampen waren. Hij 
wil vooral bewijzen dat de Japanners afschuwelijke wreedheden begingen, maar noemt voornamelijk 
de vreselijke wandaden van Japanners tegen Chinezen en niet zozeer die van de Japanners tegen 
Nederlanders. In februari 1992 verscheen dan eindelijk Het Oostindisch kampsyndroom. De 
verzameling artikelen bevatte ook een stuk uit 1989, waar Kousbroek op zijn beurt weer de vloer 
aanveegde met het artikel van Brouwers in 'De Tijd'. Punt voor punt weerlegt Kousbroek in 'Acht jaar 
maagpijn' de argumentatie van Brouwers. Vooral de vergelijking met het leed van de joden in de Duitse 
kampen noemt hij zeer misplaatst. Het was inderdaad geen pretje in de Jappenkampen, maar het leed 
is, volgens Kousbroek, niet te vergelijken met dat van joden in Duitse concentratiekampen. De joden 
werden door de Duitsers systematisch vernietigd, de Nederlanders werden 'slechts' geïnterneerd door 
de Japanners. Deze opmerking zorgde uiteraard niet bepaald voor sympathie bij de ex-geïnterneerden. 
Het verschilde van kamp tot kamp hoe goed of slecht de situatie was. Van de ongeveer 140.000 
Nederlandse krijgsgevangen overleefden 120.000 de kampen, ongeveer 86%. Dat betekent 14% 
sterfgevallen95. Wat ook vaak werd vergeten was de situatie buiten de kampen. Kousbroek vermeld 
terecht dat Indonesiërs na de bevrijding in 1945 in de Nederlandse kampen inbraken om voedsel en 
kleding te stelen. Toch heeft Brouwers naar mijn mening ook recht op enige literaire vrijheid in zijn 
roman; het is tenslotte een roman en bijvoorbeeld geen documentaire. Wat hem misschien kwalijk kan 
worden genomen is dat hij zaken die elders gebeurd zijn in zijn roman in Tjideng liet plaatsvinden. Ik leg 
deze kwestie daarom voor aan Henk Hovinga. Hij reageert hierop (mijns inziens terecht) met de 
opmerking: “Bezonken rood is weliswaar een ‘roman’, maar het verhaal wordt toch wel als historisch 
gepresenteerd. Als je dat boek leest krijg je als argeloze niet-weter de indruk dat de Japanners uit 
waren op de vernietiging van alle westerlingen. 
Dat was onzin, al wilden ze natuurlijk wel de westerse invloed in Azië uitschakelen. De onuitgesproken 
suggestie van een zekere parallel met de Holocaust is echt geschiedvervalsing. Kousbroek maakte zich 
daar ook druk over omdat veel kampslachtoffers hun ervaringen ten onrechte vergeleken met het lot 
van de joden”. Dit is een mening die ook Rinzema deelt. 
Toch zie ik in documenten van Rinzema en bijvoorbeeld ook op de site van Indisch4ever wel degelijk 
informatie staan over een vernietigingsplan door Japan van alle Nederlanders in Nederlands-Indië. Er 
staat zelfs dat er bewijs is gevonden dat Japan daadwerkelijk het voornemen had alle geïnterneerden 
(krijgsgevangenen én burgergevangenen) te doden. Ook de heer Derk HilleRisLambers vermeld dat de 
Japanners de passieve uithongering en ander leed zouden hebben omgezet in actieve liquidatie. Dit 
streven vind ik ook terug op de site van Indisch4ever, waar staat dat Japan de intentie had alle 
Nederlanders in voormalig Nederlands-Indië uit te roeien en dat ook heeft geprobeerd. Ik leg dit voor 
aan Rinzema. Zij beaamt mijn vermoeden. Na het verschijnen van haar boekje Wat de atoombom 
voorkwam kreeg zij een respons van zeker acht mensen die hun eigen graf hebben moeten graven. 
Aangezien de Japanners het verlies van Japan op medio september 1945 hadden ingeschat, was de 
capitulatie op 15 augustus een complete verrassing. Dat zorgde ervoor dat het plan dat al een jaar ‘op 
de plank lag’ - namelijk het op het einde van de oorlog vermoorden van alle Nederlanders – niet 
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 Bron: cijfers via Rinzema. Voor meer informatie over sterftecijfers verwijs ik op advies van Hovinga 
naar ‘Cijfers Loe de Jong betreffende de Japanse bezetting van Nederlands-Indië’ op 
www.niod.knaw.nl/CijfermateriaalJapanse.Bezetting.htm Zie ook Bijlage II Sterftecijfers Japanse 

bezetting. 
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uitgevoerd kon worden. Het was een poging tot genocide en dat is volgens de Genocide Conventie van 
1948 strafbaar. Dat de order niet volledig is uitgevoerd komt door de atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki. Rinzema beschrijft in Wat de atoombom voorkwam de exacte orders van het liquidatieplan 
van 194496  van Japan, dat zowel de krijgsgevangenen als de in april 1944 gemilitariseerde 
burgerkampen zou treffen.  
De orders hielden in dat (…) Europese ‘Prisoners of War’ (POW’s)97 en geïnterneerden op last van Tokio 
(vóór 15 september 1945) geliquideerd moesten worden.  
 
In een gedetailleerd bevel voor 15 september 1945, moesten alle gevangen personen ingedeeld 
worden in 4 categorieën en dan geliquideerd op de onderstaande manier:  
1. Vrouwen, kinderen, nonnen moesten vergiftigde rijst toegediend krijgen.  
2. Geïnterneerden mannen en mannelijke katholieke geestelijken moesten doodgeschoten en dan 
verbrand worden. 
3. 500 Britse, Amerikaanse, Nederlandse en Australische krijgsgevangenen moesten naar de bergen 
marcheren en daar worden doodgeschoten en verbrand.  
4. De zieken en zwakken moesten in Lintang Central camp gebajonetteerd en achtergelaten worden, 
waarna het hele kamp door vuur vernietigd zou worden. 98  
Andere geïnterneerden schreven ook over deze geruchten en waarschuwingen die ze hadden gehoord 
over de toekomstige vernietiging. Dit stond in de order "Het Japanse rijk beveelt om allen te doden".99 
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 Het liquidatieplan bestond al in 1943. Het was een order om, wanneer de vijand (de Amerikanen) in 
Indië voet aan land zouden zetten, de Europeanen te liquideren. Vanuit Tokio werd ieder jaar de 
datum van dat plan aangepast naar gelang van de verwachte inval van de U.S. De order dateert van 
1944. Voor die datum waren inderdaad al velen gedood of omgekomen door de slechte behandeling, 
maar er bestond volgens gebroken codes van de Japanners, de mogelijkheid dat de burgers en 
krijgsgevangenen in september geliquideerd zouden worden, omdat het militaire Japanse  
hoofdkwartier gezien de wapenfeiten de inval van de U.S. in september verwachtten. Om die reden 
was de atoombom bestemd om in de eerste weken van augustus afgeworpen te worden. Een 
belangrijker reden was: om de Sovjet Unie te imponeren en tevens om de eerste bezetter in Azië te 
zijn. De S.U. militairen overschreden inderdaad de 9e augustus de grens van Mantsjoerije. Overigens 
was het streven om de eerste bezetter te zijn ook in Europees verband van de grootste importantie. 
Namelijk om als de eerste bezetter de invloedssferen te kunnen bepalen. Het is opmerkelijk dat het 
plan in feite al in 1942 in geheime stukken en in berichten aan commandanten, bestond. Met het 
vorderen van de oorlogshandelingen werd het plan per jaar "bijgewerkt". Dit plan werd door de 
"undercover"Chinese tolk die bij de Gunseikan werkte gevonden. Hij mocht het niet kopiëren, maar 
heeft het uit zijn geheugen geleerd en na de Japanse capitulatie aan de geallieerden doorgegeven. Zijn 
naam is Li Uck Kwan. Zie ook D. van Velden: ‘De Japanse Burgerkampen’, blz. 585 - 586. Aldus 
Rinzema.  
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 Tussen 1 maart 1944 en de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945, werden POW nummers 
ingevoerd. Deze nummers werden uitgegeven door het kamp waar men was geplaatst. Binnen elk van 
de drie Bunsho's liepen deze nummers opeenvolgend door, beginnend bij 1 en eindigend met het 
maximale aantal geïnterneerden bij uitgifte van de laatste nummers. Als binnen een kamp (bijv. kamp 
4) alle nummers waren vergeven, nummerde men door in het volgende kamp (kamp 5) van de Bunsho. 
POW- en kampnummers werden ook op correspondentie tussen kampbewoners onderling vermeld. 
Als een gevangene binnen een Bunsho naar een ander kamp verhuisde, behield hij of zij het 
kampnummer. Bij verhuizing naar een andere Bunsho (bijvoorbeeld van Bandung naar Muntilan) kreeg 
je een nieuw nummer toegewezen, waarbij de mensen binnen een transport opeenvolgend werden 
genummerd.  
98 

Bron: Japanese empire in the topics: Selected Documents and Reports of the Japanese period in 
Sarawak, Northwest Borneo, 1941-45. Edited by Ooi Keat Gin. Ohio University Center for International 
Studies, Monographs in International Studies, Southeast Asia Series No. 101, Athens, Ohio, 1998. Blz. 
648. 
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Op Java is die liquidatie geprobeerd door tijdens de hongersnood smokkelacties te ensceneren. Door 
de Japanners werd natuurlijk geanticipeerd op deze vluchtpogingen, die volgens het oorlogsrecht de 
kans boden om de vluchtenden te doden. Lukte die opzet niet, dan hadden de Japanse commandanten 
de order om, onder het mom van verplaatsing van geïnterneerden naar buiten de steden, de liquidaties 
te voltrekken. Rinzema beschrijft dat Java te dicht bevolkt was om voldoende afgelegen gebieden uit te 
zoeken voor een liquidatie van geïnterneerden. Waar moesten de Japanse officieren een eenzame plek 
vinden voor het ombrengen van meer dan 80.000 burgergeïnterneerden? 
 
Die plaats was er niet, en daarom besloot het militair bestuur om vóór de verwachte inval bij de 
kampen alvast loopgraven of kuilen (voor massagraven na liquidatie) te laten graven. Wanneer de 
‘uitlokking’ van smokkel zou lukken, zouden de kamppoorten geopend worden, zodat de straf 
(executie) kon beginnen zodra de geïnterneerden zouden proberen te vluchten. Volgens krijgstucht is 
het executeren van vluchtende gevangenen immers geen misdrijf.100 
Ook in Tjideng is op 21 juni 1945 een omvangrijke smokkelactie uitgelokt, waarna alle leidsters zwaar 
gestraft werden en het gehele kamp een dag en een halve nacht op appèl moesten staan. Ook waren 
er vernederende straffen waarbij kampbewoners gedwongen werden toe te zien.101 Het liquidatieplan 
kon niet overal worden uitgevoerd, doordat Japan de orders deels voor begin augustus 1945 introk, 
maar ook omdat op 6 en 9 augustus 1945 de atoombommen Japan uitschakelden (de atoombommen 
voorkwamen dus hoogstwaarschijnlijk een massale executie) en omdat de keizer tijdens een uitzending 
had bevolen vanaf de 15e augustus met de geallieerden samen te werken.102 Hij verbood iedere actie 
tegen de overwinnaars, omdat ‘Japan het onaanvaardbare moest aanvaarden’. Daarnaast bleven 
opstanden of vluchtpogingen uit. [zie ook deel 1, par. 1.4.5 Over de ernst van de trauma’s en 
verschillende periodes in de kampen] 
 
 
3.1.3 Naamgeving 
 
Ik wil eerst nog ingaan op het gebruik van het woord ‘Jap’ . De Japanners werden tijdens de Japanse 
bezetting van Nederlands Indië ‘Jappen’ genoemd. Dit vind ik een denigrerend woord. Ik vind het niet 
netjes de bevolking van een land ook bijna 70 jaar na de capitulatie nog zo te blijven noemen. 
Sommigen zien het woord Jap niet als een scheldwoord; zij vergelijken de term vaak met minder 
beladen woorden als  Yankee of Aussie.103 Toch is het, naar mijn mening, een beetje als wanneer je een 
Duitser nog als ‘mof’ zou aanspreken. Ik probeer het woord ‘Jap’ daarom te vermijden, maar dit gaat 
niet altijd, omdat het woord ‘Jap’ de emotionele lading van toen dekt en weergeeft. 
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 Bron: : Japanse empire in the topics: Selected Documents and Reports of the Japanese period in 
Sarawak, Northwest Borneo, 1941-45. Edited by Ooi Keat Gin. Ohio University Center for International 
Studies, Monographs in International Studies, Southeast Asia Series No. 101, Athens, Ohio, 1998.blz. 
613. 
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  Rinzema-Admiraal, W. ‘Wat de atoombom voorkwam,  blz. 12. 
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 Id., blz. 13. 
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 Id., blz. 15. 
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 Zie ook recensie ‘De Terugkeer’ op Indisch4ever.nl waarin deze vergelijking met Aussi en Yankee 
worden genoemd. 
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3.1.4 De Duitse versus de Japanse kampen 
 
Bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie is te lezen welke verschillen er tussen de Japanse en 
Duitse concentratiekampen waren. Interessant, ook voor dit profielwerkstuk, maar het zou vanwege de 
omvang te ver voeren om ook dit gegeven hierbij te betrekken. 
Japanse interneringskampen waren zelf geen vernietigingskampen, er waren geen gaskamers en er was 
geen sprake van een georganiseerde moordmachine - hoewel er zoals eerder beschreven wel degelijk 
aanwijzingen en inmiddels bewijzen lijken te zijn dat Japan alle Europeanen in Nederlands-Indië wilde 
elimineren. Er zijn ook tijdens de Japanse internering veel slachtoffers gevallen. Van de 
krijgsgevangenen is ongeveer twintig procent omgekomen, van de burgers in kampen ruim tien 
procent.  Dit kwam meestal door ziekte, uitputting en verwaarlozing door de Japanners, door honger, 
gebrek aan hygiëne en slechte of ontbrekende medische verzorging. Ook door wreedheden en 
mishandelingen stierven mensen.104  
De Europeanen in Indië bevonden zich onder de Japanners in een soort Niemandsland. Niemand had, 
mede door de vele transporten, enige zekerheid over waar iemand verbleef. Mensen werden van het 
ene naar het andere kamp gesleept, ook was van een betrouwbare kampadministratie geen sprake. 
Man en vrouw hadden geen contact, maar ook kinderen werden van hun ouders gescheiden. Het was 
voor mensen zwaar om niet te weten waar je man, vader of kinderen waren, hoe het met hen ging en 
of ze nog leefden. 
 
 
3.1.5 Redenen internering van de westerse minderheid in Japanse kampen 
 
De Japanners hadden een aantal redenen om alle geallieerde Europese burgers in de door hen bezette 
gebieden te interneren.105  
 
1.Het weren van alle westerse invloed en het strikt gescheiden houden van Aziatische en westerse 
volkeren 
 
2. Voorkomen dat Nederlandse burgers een gevaar zouden vormen voor het Japanse Militaire Bestuur 
of voor krijgsoperaties (bijvoorbeeld door sabotage) 
 
3.De wens om eindelijk de westerlingen te kunnen vernederen, die de Japanners al bijna een eeuw 
(sinds de gedwongen openlegging van het land) uit de hoogte hadden behandeld. 
 
4. Uit represaille voor het interneren van Japanse burgers in de VS en andere landen, bij het uitbreken 
van de oorlog. Iets wat lang niet iedereen in ogenschouw neemt. 
 
In het reisverslag van Adriaan van Dis staat dat hij dit ook niet wist.106 Ikzelf eerlijk gezegd ook niet. 
Tijdens zijn gesprek met oorlogsveteraan en krijgsgevangene de heer Oba hoort Van Dis ook voor het 
eerst dat de geallieerden, na de Japanse capitulatie, Japanse soldaten in interneringskampen in 
Nederlands-Indië stopten. 
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 Bron: NPS. 
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 Bron: Indische kamparchieven. 
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 Bron: Dis, A., Op oorlogspad in Japan, blz. 74. 
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Hoofdstuk 2 Het begin van Tjideng 
 
Dit tweede hoofdstuk is gewijd aan de (dreiging van de) Japanse inval en de inrichting van de kampen, 
en dan met name Tjideng.  
 
 
3.2.1 Het paradijs voor de oorlog 
 
De Nederlander die nu in Nederland woont en als kind in Nederlands-Indië leefde, leidde daar voor de 
oorlog een welvarend leven in een groot huis met tuin. De meeste mensen hadden bedienden als hulp 
in de huishouding, een ‘kebon’ (tuinjongen) voor het onderhouden van de tuin, een ‘kokkie’ voor het 
koken en de ‘baboe’ voor het verzorgen van de kinderen. Soms ook nog een chauffeur. Ze hadden veel 
ruimte, een mooie natuur en konden veel buiten zijn en spelen. Ook mijn oma’s leven in Nederlands-
Indië zag er zo uit. Ze hadden geen zware, dikke kleding nodig. Vrijheid alom. Mijn oma vertelde dat 
ook haar moeder niets hoefde te doen, sommigen konden bij terugkomst in Holland nog geen ei 
bakken. (zie ook deel 1, 1.4.9 De ‘Backpay’-kwestie). Nederlandstalige scholen waren van hetzelfde 
niveau als in Nederland, schriftelijke eindexamens identiek. De leerlingen waren in meerderheid 
Nederlanders, maar ook Indonesiërs, Chinezen en kinderen van gemengde afkomst. Dit alles vormde 
een schril contrast met het leven in de kampen.  
Meestal had men goede herinneringen aan de in Indië doorgebrachte jeugd. Voor de beleving van de 
oorlog is de leeftijd bij het begin ervan sterk medebepalend geweest”. 107  
 

 
Tekening in pen en potlood waarin de situatie voor de Tweede Wereldoorlog wordt afgezet tegen die tijdens de periode van 

internering. Onder een slapende man, boven een vrouw, een grote auto en een groot bord met eten. Onderaan de tekst: 
"Honger fase 1e helft april". 
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3.2.2 Evacuatie 
 
De oorlogsdreiging begon voelbaar te worden met de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940. 
Daarna duurde het tot eind 1941, dus anderhalf jaar later, voor Indië hier daadwerkelijk mee te maken 
kreeg. Op 8 december 1941, onmiddellijk na de Japanse aanval op Pearl Harbor in Hawaï (7 december), 
verklaarde Nederland aan Japan de oorlog. In februari 1942 waren de Japanners al op Java. Daarna 
begon de ellende. 
Direct nadat de Japanners binnenvielen, werden in de villawijken van de grote steden huizen, soms 
hele straten, gevorderd voor de legering van officieren. Vlak na de capitulatie van het KNIL (Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger) en de Japanse bezetting van bijna geheel Nederlands Oost-Indië in maart 
1942 begonnen de Japanners met de internering van de Europese (vooral Nederlandse) 
burgerinwoners van het eilandenrijk in kampen. 
 
Eerst werden alle Nederlanders geregistreerd, daarna werden vooraanstaande burgers (hoge 
functionarissen uit bestuur, politie, rechtspraak en het bedrijfsleven) opgepakt. Deze hoge ambtenaren 
werden meteen gevangen gezet. 108 
Gaandeweg werden alle etnische Nederlanders uit hun huizen gezet en overgebracht naar afgeschutte 
woonwijken. Gezinnen werden zonder pardon op straat gezet. Ze moesten alles achterlaten en een 
goed heenkomen zoeken, zoals in Midden-Java in de bergen. Maar dit gold niet voor Batavia. Hier werd 
voor het Kramat- en Tjidengkamp administratief uitstekend gezorgd, vrouwen en kinderen werden 
bijvoorbeeld bij mensen ondergebracht die ze kenden. Het betreffende Tjidengcomité werd 
voorgezeten door de loco-burgemeester van Batavia, drs. Th. Bogaardts. Er is in Zoetermeer een groot 
plein naar hem vernoemd. Hij is twee keer ernstig gemarteld, maar liet geen namen los van een 
verzetsgroep (de groep Kramer). 109 
Gedurende de Japanse bezetting in Nederlands-Indië werden ongeveer 42.000 militairen en 100.000 
Nederlandse burgers (mannen, vrouwen en kinderen) in kampen geïnterneerd. Het was en is 
gebruikelijk dat tijdens een oorlog overwonnen militairen in krijgsgevangenschap worden afgevoerd en 
geïnterneerd. Maar dat vrouwen en kinderen op zo’n grote schaal geïnterneerd werden, was zeker niet 
vanzelfsprekend, zij werden meestal ongemoeid gelaten of gerepatrieerd. 
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 In Nederlands-Indië leefden diverse groepen vreedzaam langs elkaar heen, met ontmoetingen en 
overlappingen op school, in de winkels en in het Bestuur. Typisch was de gelaagdheid, die er overigens 
ook was in Nederland, maar hier waren de lagen sterk etnisch gekleurd: hogere en administratieve 
banen voor de Nederlanders, het zakenleven voor Nederlanders en Chinezen, de lagere functies voor 
de Indonesiërs. In het KNIL hetzelfde. Een oververtegenwoordiging van Molukkers ("Ambonezen") in 
de lagere rangen. De etnische grenzen waren niet absoluut, er was geen apartheid, maar het was wel 
duidelijk. In het Bestuur was een "glazen plafond" voor inheemsen. 
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 Toevoeging over Tjidengcomité van Rinzema in haar boek: ‘Dit was Uw Tjideng’. 
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Eerst werden dus de mannen geïnterneerd. Er waren aparte kampen voor vrouwen en kinderen en 
voor mannen en jongens van circa 10 jaar en ouder. Vanaf oktober 1942 werden blanke vrouwen en 
kinderen gedwongen naar "de wijk" te verhuizen. In alle grote steden waren woonwijken ontruimd. In 
de huizen werden kamers toegewezen aan gezinnen: ongeveer 3 m2 per persoon. In het voorjaar van 
1943 werden deze wijken omheind met bamboe en prikkeldraad en de poorten gesloten. Eerst zaten er 
alleen Nederlanders, maar later werden ook Indo-Europeanen opgeroepen, tot en met "Belanda-Indo 
3" Deze laatste groep kwam in september 1943 in het kamp.  
 
 
3.2.3 Van het paradijs naar de hel 
 
Het grote Japanse interneringskamp Tjideng (West Petodjo), waarin zich duizenden Nederlandse 
vrouwen en kinderen bevonden, was gelegen aan weerszijden van het westelijke deel van de Laan 
Trivelli, later ‘Gang dua’ genoemd. Direct daarnaast bevond zich een Japans legerkamp. Op de kaart 
van Batavia uit 1938 ligt het aan de uiterste westrand, tegen de spoorlijn en een kanaal aan. 
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Tjideng lag in het toenmalige Batavia, in West-Java. Batavia (nu Jakarta) ligt aan de noordkust van 
West-Java. De 'Europese' wijk Tjideng lag ten westen van het centrum van de stad. Batavia kwam onder 
controle van de Japanners in 1942, en een deel van de stad werd als Kamp Tjideng gebruikt voor het 
interneren van Europese vrouwen en kinderen. De mannen en jongens werden ondergebracht in 
andere kampen, vaak kampen voor krijgsgevangenen. Tjideng werd één van de meest beruchte en 
slechtste kampen van West-Java.111 
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Vrouwen laden, onder toezicht van bewakers goederen van een wagen. Bovenaan staat de tekst: "Komen er nieuwe 
mensen dan is 't druk. Sjouwen we 'onvermoeid' aan een stuk." 

112
 

 
Rinzema schrijft over haar eerste indrukken van het kamp: “Het eerste dat we ontdekten, is dat in het 
Tjidengkamp al heel veel vrouwen wonen. Het moeten er vele duizenden zijn op nog geen vierkante 
kilometer (…). In deze wijk van Batavia staan goedkope, kleine huizen, dicht op elkaar gebouwd 
speciaal voor mensen met lagere inkomens.113 Ze zijn er neergezet na de Eerste Wereldoorlog, voor de 
kampongbewoners. Nu is het een kamp van enkele straten, aan de ene kant begrensd door de rivier de 
Tjideng en aan de andere zijde door de rijksspoorweg en de ‘bandjir’, het afvloeiingskanaal. Zo’n twaalf 
straten met huizen die uitpuilen van vrouwen en kinderen. Wij worden er bij gestouwd, alsof we 
stukgoed zijn.” 114 
 
Mijn oma herinnert zich dat ook. Er werd geen rekening mee gehouden bij wie je graag (of liever) in 
huis wilde: het was volkomen willekeur. Het gevolg was dat steeds meer mensen onder druk stonden. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
112

 Bron: geheugenvannederland.nl 
113
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Hoofdstuk 3 Hoe Tjideng veranderde 
 
Was het eind 1942 nog een soort van dragelijk om in Tjideng gevangen te zitten, de jaren daarop ging 
het met de omstandigheden snel bergafwaarts. Dit hoofdstuk gaat in op de veranderingen in Tjideng. 
 
 
3.3.1 Het kamp Tjideng: als een kudde vee in een veel te krappe stal 
 
Om een einde te maken aan de Europese invloed op de Nederlands Indische samenleving besloot de 
Japanse bezetter de gehele Europese bevolkingsgroep in kampen op te sluiten. Opsluiten, maar dan 
onzichtbaar voor de inlandse bevolking, om zo de indruk te wekken dat de Japanse bezetting in één 
klap het Westerse imperialisme uitgeschakeld had. Meer dan 100.000 mensen werden zo in een 
tijdsbestek van enkele maanden opgesloten. Voor de slachtoffers moet dat een vreselijke vernedering 
geweest zijn, bewaakt te worden door Japanners of Indonesiërs, soms ook door je eigen personeel. Het 
geheel stond onder leiding van de Japanse generaal ‘Imamura’, die in recordtijd 320 kampen uit de 
grond stampte, ook al vond Tokyo het nog te langzaam en te gematigd gaan. Eerst waren ambtenaren 
het slachtoffer, gevolgd door alle mannen en jongens van 17 tot 60 jaar. Na 9 september 1942 werden 
alle blanke vrouwen en kinderen in de zogeheten vrouwenkampen opgesloten.  
Niet voor ieder "kamp" was deze benaming juist: soms was zo’n kamp gewoon een straat of een 
woonwijk. In Batavia was dat in ieder geval zo met de hiervoor in gebruik genomen wijk "Petodjo" in 
het westen van Batavia, aldus Rinzema. Het was een nog niet zo oude wijk die echter niet zo’n beste 
naam had. In dit kamp was het waar het gezin van Bart van der Heijden in december 1943 
terechtkwam. Onzichtbaar opgesloten voor de buitenwereld, want tussen de inderhaast aangebrachte 
palen met prikkeldraad hingen gevlochten bamboematten als gordijnen tot op de grond. Gedèk-
omheining is de Javaanse benaming voor deze afsluiting. Voor kinderen hield de wereld op bij de 
afrastering, waardoor hun wereld wel heel erg klein geworden was. Toch, en dat geldt zeker voor de 
beginperiode, bood dit kamp een betere bescherming tegen de agressie die buiten de poorten heerste. 
Een agressie die al snel na de Japanse inval en voor de Nederlandse capitulatie opkwam. Zo was het al 
direct na de inval onmogelijk om in de avondkoelte buiten op je eigen terras te gaan zitten: de 
onderhuids aanwezige haat tegen de blanken was al heel snel bij grote groepen bepaald niet meer 
onderhuids, maar werd openlijk getoond. 
Het aanvankelijke aantal bewoners van Tjideng, begin oktober 1942, bedroeg circa 2500; aan het eind 
van de bezetting, toen het kamp nog maar een vierde van de oorspronkelijke oppervlakte besloeg, was 
dit aantal opgelopen tot zeker 10.000; dat betekende dat er voor de geïnterneerden zestien maal zo 
weinig ruimte was.115 
Ook Sijpestijn beschrijft dat in de drie jaar dat Tjideng als Japans kamp heeft bestaan de begrenzingen 
(gedèk en prikkeldraad) herhaaldelijk zijn gewijzigd. Door deze geleidelijke verkleining en de enorme 
toestroom van nieuwe geïnterneerden zaten in de laatste oorlogsjaren meer dan 10.000 vrouwen en 
kinderen dicht op elkaar gepakt in ongeveer 220 woonhuizen en andere gebouwen. 
 
Het gebied van kamp Tjideng werd in de loop der tijd steeds kleiner gemaakt, wat de Japanners er als 
gezegd niet van weerhield om er steeds meer gevangenen onder te brengen. In het laatste jaar werd 
elk stukje ruimte gebruikt voor slaapplaatsen, inclusief de keukens (er kon niet worden gekookt) en 
badkamers (leidingwater was niet beschikbaar). Om toch voldoende slaapplaatsen te hebben, was de 
ruimte voor een mat of matrasje niet breder dan 50 centimeter. 
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was 5 jaar toen de oorlog uitbrak. 



72 
 

Sijpestijn: “Het kamp werd kleiner gemaakt, en de vrouwen en kinderen werden steeds meer op elkaar 
gestapeld in de kamertjes van de huizen. In de eerste tijd was het eten nog redelijk. Dat werd echter 
heel snel steeds minder”. 116 
 
Oud-Tjidengbewoner Boudewijn van Oort schrijft: This area was first designated as a “protected area 
for European women and children” in September 1942, but during the early stages the population 
remained modest. As was the case in Bandung this phase saw the forcible eviction from the area of 
non–European citizens, and their replacement by Europeans with the exception of civilians holding Axis 
passports. By September 1943 a policy change took effect and thereafter the population grew, 
reaching a peak of 11.000 by the time the war ended (some quote a total of 10.000). 117-118 

 

 
 
Mijn oma zegt hierover: “Veel plek om te leven en slapen was er niet. We zaten in overvolle krotten en 
kleine huisjes met wel 150 personen bij elkaar gepropt. Huizen waar normaal gesproken maar 4 
personen woonden. We lagen bovenop elkaar. Je had nog geen 50 centimeter per persoon om te 
slapen. Je lag op een soort matje. O wee, als je maar een centimeter bij iemand anders op zijn stukje 
kwam, dan ontstond er geheid ruzie. Mensen waren geïrriteerd door weinig bewegingsvrijheid, zich 
snel verspreidende ziekten, geen enkele privacy, de wreedheden in het kamp, de honger en de 
zorgen”. Aan het gebrek aan privacy kon men wennen. Erger waren de uitzichtloosheid, het gebrek aan 
voedsel en medicijnen, de lijfstraffen en executies, de dwangarbeid.119 De hygiënische omstandigheden 
waren slecht. Er was tekort aan alles, vooral voedsel, maar ook water en zeep. De was kon niet meer 
gedaan worden. Het stonk er verschrikkelijk en alles was vuil en vies. Het was een kwelling om dagelijks 
in de rij te staan voor de stinkende latrines. Het kamp werd niet alleen steeds voller, maar ook steeds 
kleiner. Men zei dat de Japanners het veiliger vonden als het kamp kleiner was. Het was chaos. De 
Japanners waren constant bezig kampen op te heffen en te fuseren.” 
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3.3.2 De verschillende periodes in Tjideng 
 
De aantallen bewoners liepen sterk op, en voor de voorraden voedsel gold het omgekeerde: de 
aanvoer van verse groente en levensmiddelen was tot medio 1943 nog toegestaan, maar daarna 
volgde een verbod op de verdere aanvoer van groente en vlees. Het is eigenlijk nauwelijks voor te 
stellen dat er nog overlevenden waren in september 1945. Alles wat het kamp nog binnenkwam, waren 
legertrucks met rotte groenten, fruit en afval dat eens de naam voedsel had gehad. 
Aanvankelijk was er sprake van een redelijk mild kampbestuur onder leiding van de commandant 
Kondo. Ook Sijpestijn beschrijft “dat het leven in de burgerkampen in de eerste jaren over het 
algemeen niet al te slecht was. De kampen waren nog niet overvol, de gezondheid was vrijwel overal 
nog goed en geïnterneerden mochten zelf veel regelen. Maar naarmate de oorlog langer duurde, er 
steeds meer mensen op een kleiner oppervlak kwamen en het eten steeds minder werd, veranderde 
de situatie”. 
De situatie veranderde drastisch onder de opvolger van Kondo; de zwaar depressieve luitenant Sonei. 
Er kwam tweemaal daags appèl, met het gezicht naar de keizer van Japan gericht, en dan maar buigen 
en knikken totdat de groet volmaakt was gebracht, maar dan wel met behulp van de karwats. Het was 
de humor die velen (zeker in het begin) er doorheen hielp, met gedichten en bijnamen voor de Japanse 
bewakers. 
In de beginperiode was onderwijs, zelfs religieus onderwijs, toegestaan. Nonnen kwamen zonder veel 
moeite het kamp binnen en gaven onderwijs. 
 
Ging het in het begin nog wel een beetje, dat veranderde naarmate de oorlog in de Pacific grimmiger 
werd. Honger, vernedering, angst om het lot van echtgenoten en familie, de totale onzekerheid over 
alles en wat nog komen zou, dat sloopte velen. Hulp van buiten het kamp werd steeds schaarser en 
moeilijker, en hulp van je medekampgenoten was er (uiteraard) ook maar zeer beperkt. De toegang tot 
het kamp door het Gemeenschappelijk Europees Steun Comité (GESC) werd steeds moeilijker gemaakt. 
Nadat het Tjidengkamp, zoals alle kampen, gemilitariseerd was, was het met de hulp van het GESC 
gedaan. Het GESC was, aldus Rinzema, door het militair beheer opgeheven. Het comité was in het 
begin nog de belangrijkste hulpbron geweest.  
Er moesten allerlei bijbaantjes gezocht worden. Als hulp in de keuken of in het ziekenzaaltje kon je 
soms, als een ander "verhinderd" was, de betreffende taak tegen een wederdienst overnemen of je 
hielp in de Toko (winkel) of op de Pasar (markt). Post was niet toegestaan, maar soms lukte het via het 
Rode Kruis. Brieven kwamen echter pas in 1945 aan. Contact met de buitenwereld was daarmee 
onmogelijk, en ook het verloop van de oorlog was voor de geïnterneerden niet meer te volgen. 
Radiocontacten behoorden tot het verleden, en de inheemse bevolking was panisch geworden om 
berichten door te geven, als gevolg van de middeleeuwse straffen die de Japanners hiervoor gaven. Het 
onderdompelen in kokende olie van handen en voeten was bijvoorbeeld geen uitzondering. Het in 
maart/april 1944 ingestelde militaire kampbestuur stond toe dat iedere soldaat naar eigen inzicht en 
willekeur kon straffen. Zo kon het gebeuren dat onder het regime van de psychopaat Sonei het hele 
kamp, inclusief baby’s en kinderen, drie dagen geen eten kreeg, omdat een geïnterneerde niet of niet 
snel genoeg gebogen had. Drie dagen geen eten, terwijl er al nauwelijks sprake was van een reguliere 
voedselaanvoer! 
Onder deze omstandigheden probeerde ook het gezin Van der Heijden, wanhopig en tegen de 
verdrukking in, in leven te blijven. De familie werd nog voor een jaar overgeplaatst, tegelijk met 1.000 
andere vrouwen en kinderen, naar een kamp waar het zo mogelijk nog slechter was.  
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Bij terugkomst in Tjideng was het gezin nog zieker en beroerder, en leden de kinderen ook nog aan 
‘beriberi’, een ziekte als gevolg van een vitamine B tekort. 120 Wigman schrijft hierover: 
 
“Januari 1945 
De toestand in het kamp is intussen ondragelijk en wordt voor velen noodlottig. Het totale gebrek aan 
alles en de weerzinwekkende vervuiling heeft een totale apathie tot gevolg. De wil om te vechten, ja, 
om te overleven is met de moessonregens weggespoeld. Bartje heeft naast zijn beriberi ook nog 
hongeroedeem(=waterzucht met een vochtophoping tussen de weefsels) gekregen en sterft op 10 
januari 1945. Met een groot gevoel van medeleven tekent en schrijft een van de andere moeders een 
"In memoriam". Een wonder, gezien de hel waar een ieder toen in leefde. Moeder Van der Heijden die 
ergens wel aanvoelde dat haar man niet meer in leven was, sprak nooit over hem.  
Zij vocht in stilte des te harder voor het leven van haar laatste kind. Tot ook zij de strijd moest staken 
op 24 mei 1945. En zo stierf een dappere moeder ver van huis, maar wetende dat haar dochter in 
goede handen was bij haar beste vriendin”.121  
 
Gedurende 1944 en 1945 werden de geïnterneerde vrouwen en kinderen voornamelijk in Batavia, en 
de mannen en oudere jongens zoveel mogelijk in Bandoeng en Tjimahi geconcentreerd. Naar deze 
plaatsen werden ook veel geïnterneerden uit Midden- en Oost-Java vervoerd. Voormalige 
mannenkampen werden als vrouwenkampen gebruikt en omgekeerd. Batavia werd de grootste 
verzamellocatie voor geïnterneerde vrouwen en kinderen uit geheel Java. Eén van die eindkampen 
voor burgers in en bij die stad was Tjideng, met zo’n 10.000 vrouwen en kinderen. 122 
“Gemiddeld verhuisden de mensen twee tot drie maal. Dat gebeurde vaak over honderden kilometers 
afstand, en dat ging dan in gesloten goederenwagons, met veel rangeren, urenlange wachttijden op 
het spoor tijdens koude nachten en bloedhete dagdelen. De wagons waren zonder toiletten, 
mensonterende toestanden”. 123 
 

124 
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Mijn oma herinnert zich: “Er zaten miljoenen vliegen en ongedierte op het beetje eten wat we hadden. 
We hadden vreselijke honger. Je had buikkrampen van de honger en iedereen was gefixeerd op eten. 
We hadden geen schoenen, wel voddenkleding”. “Er werd ook op houten zooltjes gelopen, maar 
merendeels op blote voeten. Dat was naar vanwege het hete asfalt”. 125 “Allesoverheersend is de jacht 
op eten. Er is veel te weinig voor veel te veel mensen. Dat brengt allerlei spanningen met zich mee”.126  
 

127 
 
Bep Vuyk (inderdaad: die van het Indonesische kookboek) was, zoals veel anderen, in de ban van de 
bizarre tegenstellingen in zo’n kamp. De pogingen te overleven, de pogingen decorum te bewaren, 
maar ook de vuile streken, de strijd om een handje rijst, de roddels, het verraad en de ongekende 
taaiheid en vechtlust van vrijwel alle moeders.128  
Mijn oma kan zich nog herinneren hoe hard mensen onder dergelijke omstandigheden voor elkaar 
kunnen zijn. Het was geen pretje, ruzies, roddels, maar ook haat en nijd. De meeste ruzies gingen om 
de kinderen. De voortdurende zorg van de moeders voor hun kinderen in volgepropte huizen was heel 
zwaar. De irritaties over en weer maakten het leven nog zwaarder. 
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Ook mevrouw Anne-Ruth Wertheim beschrijft het leven in een kamp (niet Tjideng, maar een ander 
kamp op Java): 
“Mijn wereldbeeld werd van de ene op de andere dag op z’n kop gezet toen ik zeven jaar oud was. In 
de Pacific woedde de Tweede Wereldoorlog en de Japanners bezetten Nederlands-Indië. Ze vestigden 
er een wreed bewind dat drie-en-een-half jaar zou duren. Ze sloten ons met alle andere blanken op in 
kampen. We leden honger en gebrek en werden met geweld in bedwang gehouden. Ons kamp werd 
bewaakt door Indonesische soldaten, die net als wij geslagen werden door de Japanners, maar net als 
de Heiho-soldaten wel genoeg te eten kregen.” 
Ik vraag mevrouw Rinzema of zij mij dit laatste wil uitleggen. Zij mailt: ”Omdat de Heiho-soldaten 
inheemse paramilitairen waren, werden ze (overigens net als Japanse militairen), voor het minste of 
geringste geslagen. Maar om dezelfde reden (ze waren als paramilitair nodig) kregen ze wel veel meer 
voedsel. Geïnterneerden (en Indonesiërs op het platteland en in de stad) kregen 350 gr. gekookte rijst, 
dus al met toegevoegd water, de kampkinderen de helft. De Japanse militairen kregen 650 gr. 
ongekookte rijst. Ik vermoed dat de Heiho-paramilitairen er ergens tussenin zaten”. 
Nu stonden dus de Japanners bovenaan, daaronder de Indonesiërs en helemaal onderaan de blanken. 
Als ik met Rinzema de standenmaatschappij bespreek, vertelt zij dat er in Indië voor aanvang van de 
oorlog sprake was van een maatschappij met de inheemsen als onderklasse. Maar niet altijd, er waren 
wel degelijk steenrijke Indonesiërs (Pribumi). Volgens Rinzema stonden in de oorlog de Japanners 
bovenaan, daaronder de blanken en helemaal onderaan de romusha’s. De Indonesiërs werden, volgens 
haar, al vanaf 1943 aangeduid als goedkope rommel (blijkt uit een brief van dr. Mohammed Hatta, vice-
president van Indonesië).129  Ook bij Pollmann lees ik dat “het een strak geordende maatschappij was. 
Rang, stand en ras zorgden voor diepe kloven tussen de mensen”.130 
 
Doordat Wertheim zelf ervoer wat honger, gebrek en racistisch geweld betekenen, ging ze zichzelf 
vragen stellen. “Mijn bevoordeelde positie als kind van koloniale ouders werd minder vanzelfsprekend. 
Ik [Wertheim] begon oog te krijgen voor hoe andere mensen moesten leven, wat armoede betekende 
en hoe je beïnvloed werd door de beelden die je in je hoofd hebt over andere groepen. Bestonden 
hogere en lagere groepen eigenlijk wel, en wat had je daar nu eigenlijk aan? 
Doordat wij kinderen dag en nacht tussen de volwassenen leefden, de moeders, de jonge vrouwen en 
de oude, begon ik iets te begrijpen van verhoudingen tussen mensen. Ik merkte hoe mensen elkaar het 
leven zuur maakten en hun frustraties afreageerden op anderen, vaak ook op hun kinderen. Maar ik 
zag ook hoeveel vrouwen, ondanks alles, hun waardigheid behielden, hun kinderen beschermden en 
verdedigden als leeuwinnen en anderen hielpen en steunden. Ook onder ons kinderen waren er die 
heel veel voor anderen over hadden. En ik ervoer hoeveel invloed roddelen had op de gedachten en 
gevoelens van mensen over elkaar. Ik kwam erachter dat vooroordelen die de ronde deden over 
groepen bleven hangen in de hoofden van mensen en van daaruit hun vernietigende werk deden. 
Er was een moment waarop ik heel kwaad werd op alle mensen buiten het kamp, overal op de wereld, 
die vrij waren en ons daar maar lieten zitten. En ik besloot dat ik in mijn latere leven ervoor zou zorgen 
dat er geen onrecht meer zou zijn, dat de onderlinge verschillen tussen mensen minder zouden worden 
benadrukt en wederzijds gerespecteerd. Ik zou zorgen dat alle mensen in vrede konden samenleven”131 
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Wat Rinzema opvalt is hoe groot het incasseringsvermogen van ex-kampmensen nog vaak is. In allerlei 
situaties blijven zij doorzetten en zijn erg inventief. Voormalige kampkinderen zijn vaak ook in diverse 
organisaties actief, zoals Amnesty, Socutera, mensenrechten- en ontwikkelingshulporganisaties. Zij 
blijven, denk ik, misschien meer nadenken over rechtvaardigheid in het leven en in de naoorlogse 
situatie. Mijn oma heeft veel tegenslag gekend, maar ook zij blijft positief in het leven staan en altijd 
maar doorzetten. 
 
De volgende foto’s van Tjideng zijn na de capitulatie gemaakt. Zij geven niet helemaal de werkelijke 
situatie tijdens de oorlog weer, maar ze laten nog wel zien hoe opeengepakt de Tjidengers zaten. (zie 
ook deel 1, par. 1.7 Beeldvorming en par. 1.4.3 Bosch: over de pers) 
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These people were thus assaulted both physically and mentally, and many never recovered after the war when once more 

they were fed. We were lucky that we missed the monsoon season, when flooding of the low lying and poorly drained 
coastal land where Tjideng was situated, added another dimension of misery and suffering.

132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ (…) ernstige ondervoeding veroorzaakte allerlei psychische ziektes: melancholie, depressie, slapeloosheid en apathie. Veel 
kampruzies en geprikkeldheid werden niet alleen veroorzaakt door het dicht opeen wonen, maar waren ook het gevolg van 

slechte voeding”. 
133

 

 
Humeuren!!! 

Elk huis in Tjideng heeft zijn kruis 
Zijn ‘keten’ en humeuren 
Zijn herries en zijn kijverij 

Met nu en dan ’n huilpartij 
En dicht gesmakte deuren.. 

Humeuren!134 
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 Bron: www.bevrijdingintercultureel.nl en www.beeldbank.nationaalarchief.nl. 
133

 Borggreve, C. Het leven in de kampen, blz. 78. 
134

 Tuckerman, Ingeborg en Gwendolyn de Ruyter de Wildt. Tjideng. Zwart op wit, blz. 25. 
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Hoofdstuk 4 Kampcommandanten en bewakers 
 
In dit hoofdstuk staan de leiding van het kamp en de bewakers centraal. Door een grote mate van 
persoonlijke willekeur maakte het voor de kampbewoners zeer veel uit met wie je in welke periode te 
maken had. 
 
 
3.4.1 Van Kondo tot Sonei: ‘de beul van Tjideng’ 
 
Er zijn in Tjideng drie commandanten geweest: Kondo Hachiro , Sonei Kenichi en Sakai Sado.  
Voor het welzijn van de krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden was de persoonlijkheid van de 
Japanse kampcommandant zeer bepalend. Hij beschikte over een vrijwel onbeperkte en 
ongecontroleerde macht om zijn gevangenen het leven zo zuur mogelijk te maken, dan wel hun situatie 
zo veel als hij kon te verbeteren. De ene commandant interpreteerde de regels veel strenger dan de 
andere. Commandant Kondo was bijvoorbeeld veel milder dan Sonei.  
Van 1 april 1944 tot 23 juni 1945 was de Japanse kapitein Kenichi Sone (Sonei, Sonai) algemeen 
commandant van het kamp. Hij was verantwoordelijk voor veel gruweldaden en behoorde tot de 
beruchtste oorlogsmisdadigers in Indië. 
Hij voerde een schrikbewind. Hij was grof, uiterst wreed en wispelturig. Vooral bij volle maan stond 
iedereen doodsangsten uit. Sonei werd dan ‘maanziek’; hij huilde volgens kampbewoners naar de 
maan en kreeg aanvallen van razernij en kon enorm tekeer gaan. Hij zocht dan een aanleiding om 
vrouwen te mishandelen en wreed te straffen. Gewapend met stenen, knuppels of andere dingen sloeg 
hij er bij de gevangenen op los. Hij ranselde zijn slachtoffer dan halfdood. “Regelmatig kregen de 
kampbewoners een paar dagen geen eten bij wijze van straf”. 135 De manisch depressieve (in feite aan 
de gevolgen van syfilis lijdende) Sonei had de bijnaam ‘de beul van Tjideng’. (zie ook deel 1, 1.4.5 Over 
de verschillende periodes in de kampen). 
 
Op 21 juli 1945, later door de vrouwen van Tjideng ‘de Bartholomeusnacht’ genoemd, liet Sonei 
tientallen meisjes en vrouwen ‘s nachts mishandelen en kaalknippen. Kitty Witteveen-Van Leeuwen 
herinnert zich: “Je hoorde afschuwelijk gejammer, dan stilte en dan weer gejammer. Het was 
ijzingwekkend. De volgende morgen, op het appèl, hadden alle vrouwen die zo waren vernederd 
sjaaltjes om. Van de vlecht van Tineke Zulver hadden ze lokjes haar gemaakt, die uit hun sjaaltjes 
staken. Zo kon je niet zien dat ze kaal waren”. 
Zulver was een sjouwploegmeisje (later gehuwd met Van der Heyden). Rinzema herinnert zich nog van 
een telefonisch interview met Tineke Zulver, dat dit inderdaad allemaal lokjes waren van haar vlecht. 
 
Sonei hield ook een aantal (valse) apen in het kamp. “Enkele kinderen hebben ‘rotjap’ geroepen. Dat is 
voor hem al genoeg reden om z’n valse apen het kamp in te sturen. Normaal zitten ze gevangen in een 
kooi in het midden van het kamp. Maar als hij een van zijn helse buien heeft, maakt hij ze eerst 
helemaal gek136 en laat ze dan op ons los. Als dat gebeurt, breekt er alom grote paniek uit. Ze bijten 
links en rechts vrouwen en kinderen die niet snel genoeg uit de voeten kunnen komen”.137  Moeders 
werden vaak gestraft voor wat hun kinderen hadden gedaan. Rinzema vertelt dat om het christelijk 
geloof te vernederen de rooms-katholieke moeder overste een dag lang naast de kooi werd geplaatst. 
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 Borggreve, C. Gouvernementsarts in Indië, blz. 78. 
136

 Hij fokt/jut ze op. 
137

 Lengkeek, E. De hel van Tjideng, blz. 70. 
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Mijn oma zegt: “Ik was bang voor Sonei. Als ik aan Tjideng denk, komt altijd Sonei het eerste bij me op. 
Het lijkt wel of ik dan verstom. Woorden zijn er dan niet meer. Alsof ik iets ver weggedrukt heb”. 
 
Tijdens het beheer van commandant Kondo was het sterftecijfer niet abnormaal hoog, maar onder het 
bewind van zijn opvolger Sonei loopt dit steeds meer op. In de jaren 1944 en 1945 was het sterftecijfer 
zelfs 15%. Dit was heel hoog, vooral doordat veel oudere vrouwen en jonge kinderen stierven. Het 
merendeel van de sterfgevallen vond plaats in de laatste zes maanden. De Japanse capitulatie had niet 
veel later moeten komen, anders was het leed niet meer te overzien geweest. Veel kampbewoners 
danken, hoe vreemd gezegd ook, hun leven aan het vallen van de atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki. Voor anderen was het te laat: in Nederlands-Indië zijn in totaal 11.000 Europese en Indo-
Europese mannen, vrouwen en kinderen in burgerkampen en gevangenissen omgekomen. 
Sonei terroriseerde het Tjidengkamp en de andere kampen in Batavia onder zijn bevel, met eindeloze 
appèls, huiszoekingen, collectieve straffen en gedwongen verhuizingen. Mevrouw Rinzema noemt in 
haar boek “Dit was uw Tjideng” nog een aantal redenen waardoor het dodental onder zijn bewind 
steeg. Sonei stopte de aanvoer van medicijnen, liet twintig verpleegsters vertrekken, nam alle 
elektrische apparaten in, beperkte licht, gas- en watertoevoer en sloot uiteindelijk de gastoevoer zelfs 
geheel af. Deze maatregelen hadden natuurlijk enorme gevolgen voor de verpleging van zieken. Door 
het watertekort verslechterde bovendien de hygiëne, wat weer tot veel dysenterie leidde. Tjideng was 
‘’één van de slechtste kampen. Mensen werden zo snel mager dat als de internering langer dan een 
half jaar na Japans capitulatie had voortgeduurd, iedereen boven de 50 jaar (ook kinderen tot 5 jaar 
waren er erg slecht aan toe) zou zijn gestorven. Dysenterie en oedeem veroorzaakten veel sterfte.”138 
 
De heer Veenbaas, medicus in Tjideng, was getuige tijdens de berechting van kampcommandant Sonei. 
Hij verklaarde dat hij bijna dagelijks met Sonei te maken had gehad over zaken als voedsel, behuizing 
en hygiëne. Sonei was het prototype van de Japanse Europeanenhater en het was zijn misdadige opzet 
om blanken intellectueel en fysiek te gronde te richten. Hij legde zich hartgrondig toe op de 
verslechtering van de kampen door de huizen over te bevolken onder primitieve omstandigheden, 
onvoldoende voeding, water, drinken, voor wassen. Hij liet de beerputten verwaarlozen en dwong de 
geïnterneerden, ook de vrouwen, tot zeer zware lichamelijke arbeid. Hij is aansprakelijk voor het 
overlijden van vele mensen. De doden werden in deze periode op een vuilniskar afgevoerd. 
 
In de periode van april 1944 tot eind juni 1945 (het bewind van Sonei) zie je dat  het aantal doden 
drastisch toeneemt. Dora van Velden komt voor Tjideng op 13 % in de laatste periode. Uitgaande van 
13.000 personen zijn dat ongeveer 1.690 sterfgevallen.139 
 
Na de oorlog in Indonesië werd Sonei gearresteerd en voor een militair tribunaal gebracht. Op 2 
september 1946 wordt hij schuldig bevonden aan systematische terreur, slechte behandeling van 
krijgsgevangenen en slechte behandeling van geïnterneerde burgers. Uit de getuigenverklaringen blijkt 
dat Sonei zeer goed wist wat hij deed. Op 7 september 1946 wordt Sonei door de Temporaine 
Krijgsraad van Batavia ter dood veroordeeld; het vonnis werd door een Nederlands vuurpeloton in de 
Glodok-gevangenis in Jakarta ten uitvoer gebracht in december van datzelfde jaar, nadat de 
Nederlandse Luitenant Gouverneur-Generaal Hubertus van Mook een verzoek tot gratie had 
afgewezen. Van Mooks echtgenote was één van Sonei’s gevangenen in Tjideng geweest, zij is op de 
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 Rinzema-Admiraal, W. Dit was uw Tjideng, blz. 91. 
139 Velden, Dora van, De Japanse interneringskampen, blz. 90. Bij de krijgsgevangenkampen was dit 

percentage 18-20 % . Bij romusha’s 50-80 %. 
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Kenpetai ernstig gemarteld. Sonei was niet de enige die is geëxecuteerd: er zijn in Indonesië meer dan 
200 Japanners wegens wreedheden ter dood gebracht. 
 

 
Het Sonei tribunaal 

 
 
3.4.2 Culturele verschillen Oost-West 
 
Het ontbrak de Japanse en Koreaanse bewakers doorgaans, uitzonderingen daargelaten, aan kennis 
over de gewoonten van hun Europese gevangenen. Anderzijds hadden de Europeanen weinig kaas 
gegeten van de Japanse gewoonten en gebruiken. Het gevolg was een vrijwel totaal gebrek aan 
wederzijds begrip, voor zover dat onder de gegeven omstandigheden al mogelijk zou zijn geweest.  
In de ogen van de Japanners was het volstrekt ongepast dat de gevangengenomen westerlingen, zelfs 
nu ze de strijd smadelijk hadden verloren, nog zoveel te klagen en te eisen meenden te hebben. 
 
Helen Colijn schrijft in haar boek ‘De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp’ ‘De 
Japanners (…) bleven totaal vreemde figuren. (…). De Japanners moeten hetzelfde van ons gedacht 
hebben. Hoe anders waren wij Europese vrouwen dan de stereotiepe Japanse vrouw die onderdanig, 
gehoorzaam en geduldig was. Wij spraken de Japanners tegen en hadden almaar klachten. In Japan 
klaagde je niet over ongemakken. Japanners accepteerden geen commentaar of tegenspraak van de 
vrouwen. In de jaren voor de oorlog was het de Japanse soldaten ingeprent dat de Japanse geest alles 
kon overwinnen: vermoeidheid, honger, vijandelijk vuur. En hier kwamen wij blanken, die de oorlog 
nog wel verloren hadden, en in de Japanse ogen smadelijk ‘praktisch zonder weerstand te bieden”, met 
buitensporige verzoeken om huisraad en voedsel…In hun vaderland hadden Japanners ook niet veel 
eten en comfort. Ik kan me voorstellen dat wij precies overeenkwamen met het Japanse beeld van ‘op 
luxe gerichte’ westerlingen, die als iets hen niet beviel meteen lawaai maakten. Ik geloof dat weinigen 
zich ervan bewust waren (…) hoe inferieur de Japanners ons om deze redenen vonden. Bovendien 
waren wij vrouwen en vrouwen stonden een heel eind lager op de maatschappelijke ladder dan 
mannen. Niet ieder van ons dacht gelijk over de Japanners. Sommigen voelden alleen maar diepe 
minachting, anderen waren doortrokken van haat, vooral als een kampbewaker weer eens een driftbui 
had en ons in het gezicht geslagen of met zijn zware laars tegen een scheen getrapt had. De bewakers 
konden buiten zichzelf raken naar aanleiding van een naar ons idee onbenullig vergrijp, bijvoorbeeld 
een lege krat van de truck afhalen en die als zitplaats thuis gebruiken, of het niet uitvoeren van een 
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totaal onredelijke opdracht zoals ’netjes aangekleed’ voor de Japanners verschijnen, wat betekende 
‘niet bloot’.  
Later, toen in ons kamp kinderen in de armen van moeders stierven en nog later, toen bekend werd 
dat familieleden de kampen niet overleefd hadden, of gemarteld , onthoofd, of doodgeschoten waren, 
zouden deze gevoelens van haat nog dieper worden. Sommige vrouwen in het kamp zagen (of pas 
later) de Japanners als een onderdeel van de oorlog, en die óórlog, was de schuld van al onze ellende, 
niet de Japanners zelf.”140  

 

 
Klagende vrouwen. Een groepje vrouwen dat zich bij de kampleidster beklaagt141 

 

De meeste krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden voelden niets anders dan een diepe minachting 
voor de Japanners. Die minachting voor de Aziatische bezetters was soms zo groot dat – zoals een 
geïnterneerde het uitdrukte – het zelfs niet meer mogelijk was hen te haten. Nederlanders waren 
bovendien onbekend met de Japanse cultuur, zoals de keizersverering, waar zware straffen tegenover 
stonden als men hier geen gevolg aan gaf. (zie ook deel 1, 1.5 Troostmeisjes) 
 
 
3.4.3 Bewakers 
 
In de meeste burgerkampen hadden de geïnterneerden over het algemeen niet veel contact met de 
Japanners. Het aantal Japanse en Koreaanse bewakers was doorgaans zeer klein; in Tjideng, met 
tenslotte circa 10.000 geïnterneerden (een paar maanden zelfs 13.000), waarschijnlijk nog geen tien 
man. Veel burgergeïnterneerden zagen dagenlang geen Japanner, behalve één- of tweemaal per dag bij 
het appèl. 
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 Colijn, Helen. De kracht van een lied, blz. 94-95. 
141 Bron: geheugenvannederland.nl. 
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Naast de commandant waren er vijftien hoofdbewakers. De bewaking bestond uit inheems 
politiepersoneel142. Zij werden vanaf 1943 bijgestaan door ongeveer honderd Indonesische Heiho’s, 
jonge inheemse hulpsoldaten in Japanse dienst. Vanaf 1944 werden voor het toezicht op de 
burgerinterneringskampen, net als voor de bewaking van de krijgsgevangenenkampen, voornamelijk 
geronselde Koreaanse militairen (en soms corrupte inheemse Heiho’s) ingezet. Zij hadden een korte 
stoomcursus voor de bewaking van krijgsgevangenen achter de rug, maar daarin werd hen nauwelijks 
meer dan antigeallieerde propaganda bijgebracht. 
 
Zo’n vijf vrouwen vormden de ‘burgerleiding’ van het kamp. Ze hadden over van alles en nog wat de 
leiding: corvees verdelen, het doorgeven van berichten, eten uitdelen, schoonmaak regelen door 
vrouwen, meedelen van sterfgevallen, bij ruzies de zaak beslechten, enz. Zij waren ook degenen die er 
vaak voor moesten boeten als er wat misging. 
De inheemse politie, die aanvankelijk belast was met de bewaking van de kampen, was de 
geïnterneerden in het algemeen niet slecht gezind. Onder invloed van de Japanse propaganda waren 
de Heiho’s de Nederlanders een stuk minder welgezind, ook al sloegen of straften ze zelden. Kwam een 
geïnterneerde een Japanner of inheemse bewaker tegen, dan werd hij geacht een buiging te maken. De 
geïnterneerden voelden zo’n buiging als een vernedering. In de ogen van de Japanners was een buiging 
voor een militair eigenlijk een buiging voor de keizer. 
Onvoldoende buigen betekende gebrek aan respect voor de Japanse goddelijke keizer. Verzuimde een 
geïnterneerde te buigen, dan stond hem een zware straf te wachten, soms zelfs de dood. 
 

 
"Buigen voor de Jap". Het appèl: ‘tenko’ (Japans) of ‘koempoel’ (Maleis)143 

"Of course we also had to bow to the soldiers and even to the trucks if they passed us, not doing so resulted in a savage 
beating and kicking". 

144 
 

                                                           
142 

Het politiewerk werd gedaan door de inheemse politie. Waar het de illegaliteit betrof werd het 

door de Kenpetai ofwel Kempeitai (Japans: 憲兵隊) gedaan. 
143

 Bron: plaatje uit een artikel in www.wereldkids.nl. 
144

 Bron: members.iinet.net.au/~vanderkp/riet.html. 
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Hoofdstuk 5 Tjideng door de ogen van kinderen 
 
Veel geïnterneerden in Tjideng waren kind; zij zijn bovendien de enigen die nu nog overleven. In dit 
hoofdstuk bekijk ik het kamp door de ogen van mijn oma en andere kinderen uit die tijd. 
 
 
3.5.1 Corvee en andere verantwoordelijkheden 

 

 
145 

 
“Kinderen werden in het kamp met zware verantwoordelijkheden overladen: afgezien van werk in de 
Japanse groentetuinen en ander corvee, moesten zij vaak op de uitkijk staan terwijl de moeder of het 
broertje streng verboden ruilhandel bij de omheining deden. Werd iemand gesnapt dan was de straf 
streng. Als de moeder overleed, kreeg het oudste kind de verantwoordelijkheid voor de overleving van 
zichzelf en de jongere kinderen. Deze kinderen hadden nooit een jeugd gehad, maar na terugkomst 
werden ze vaak weer als kinderen behandeld, en dat gaf verschrikkelijke frustraties en ruzies”. 146 
In alle kampen moest er veel gesjouwd worden. Dit zware werk gebeurde door de zogenaamde 
‘sjouwmeisjes’, meestal tieners. Vooral voor de keuken moest met (overigens slecht brandend) 
hakhout worden gesjouwd. Dit was heel zwaar en gevaarlijk werk. Vooral als de meisjes met een lange 
trekzaag enorme bomen moesten zagen. “Als vijftienjarig meisje moest ik in de sjouwploeg werken. En 
ik kan me nog herinneren dat ik een keer een kar vol rottende groenten moest wegbrengen. 
Halverwege werd ik tegengehouden door een groep vrouwen en die rukten alle groenten van mijn kar. 
‘Dat de mensen al zo ver zijn ’, schreef ik in mijn dagboek”. 147 
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 Bron: Museon. 
146

 Bron: Derk HilleRisLambers. 
147

 Bron: Hajonides van der Meulen-de Jong, Riekje, De smaak van verlangen. blz. 133. 
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Sjouwploegmeisjes waren zo veerkrachtig en hadden zoveel doorzettingsvermogen dat ze van grote 
invloed zijn geweest op de overlevingskansen van de gehele kampbevolking in Tjideng.148 In het boekje 
Tjideng zwart op wit van Ingeborg Tuckermann en Gwendolyn de Ruyter de Wildt staat kamppoëzie 
van Tjideng gemaakt door twee sjouwploegmeisjes, toen tussen de 17 en 20 jaar oud. 
 

 
 
Mijn oma vertelt over de corvees: “Het was niet zo dat kinderen in Tjideng niets hoefden te doen. Wij 
hadden corvee en moesten bijvoorbeeld de beerput legen, vegen en vliegen vangen. Ik moest de 
potten waar het eten in gekookt was, schoon maken. Helaas zat er geen restje voedsel meer in. Ik 
hoopte natuurlijk altijd dat er iets was achter gebleven. Daarna moest ik gaan vegen. Poepscheppen 
was ook een van die corvees. De afvoer van de toiletten in de huizenkampen vormde vaak een 
probleem. Regelmatig waren er overvolle beerputten, die met de hand moesten worden leeggehaald. 
De inhoud werd naar de vuilwaterput gebracht, die vlak naast het drinkwaterreservoir lag. Erg 
onhygiënisch. Dat veroorzaakte natuurlijk allerlei ziektes”. 
 

                                                           
148 Bron: Tjideng, Zwart op wit, blz. 15. 
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3.5.2 Speelgoed 
 
“Kinderen bezitten de gave om de dingen te aanvaarden zoals ze zijn: voor zover ze niet in het 
huishouden hielpen en emmers water voor de centrale kraan aansleepten, zag ik hen op de grond 
zitten spelen met wat de grond hen bood: met steentjes, die koopwaar voorstelden en tevens het geld 
om er de koopwaar mee te betalen; scherven van kopjes waren reeds een groot bezit”.149 
Mijn oma vertelde me dat je soms maar wat ging spelen. “Je speelde met van alles en nog wat. Wat je 
maar kon vinden. Lege slakkenhuisjes, ronde steentjes gebruikte je als knikkers en met zelfgemaakt 
speelgoed”  
 
Verder had mijn oma een bijzondere pop. “Die moest ik van mijn moeder constant bij me dragen. Ik 
mocht haar geen seconde uit het oog verliezen. Voor we het kamp ingingen, had mijn moeder heel snel 
al haar juwelen in het lijf van de pop verstopt. Ik moest haar met mijn leven verdedigen. Soms kreeg ik 
een klap als ik er niet goed op lette. Andere kinderen durfden niet eens in de buurt van die pop te 
komen, want dan kwam die moeder op je af die daar zo boos om kon worden. Het was natuurlijk heel 
slim van mijn moeder geweest om in zo’n hectische situatie [bij de arrestatie] hieraan te denken. We 
moesten immers plotseling vertrekken. Hoe smokkelde je dan nog iets mee wat misschien je leven kon 
redden? Bovendien hadden we toen geen flauw idee wat ons te wachten stond”.150 

                                                           
149

 Observatie van Fabricius, vlak na de bevrijding van het kamp, dat hij bezocht. In: Ferguson, 
Margaretha, Mammie ik ga dood, blz. 27. 
150

 In het boek Mammie, ik ga dood van Margaretha Ferguson staat deze onzekerheid ook beschreven. 
”Wat door de NIROM wordt omgeroepen wordt door iedereen anders begrepen, wat in de Maleise 
krant Asia Raia bekend wordt gemaakt, kan niemand lezen, en wat de Japanse autoriteiten persoonlijk 
zeggen, is meestal onduidelijk, onvolledig en geheel verschillend van wat andere Japanse autoriteiten 
persoonlijk zeggen. (…) Er wordt ellende geleden. Waar, dat weet ik ternauwernood. Door wie, is me 
praktisch onbekend” Ferguson, Margaretha. Mammie ik ga dood, blz. 54. 
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“Eenmaal in het kamp moesten we al onze bezittingen afgeven, maar die pop: daar keek men niet zo 
naar. Ik heb die pop later tot mijn zeventiende aan het voeteneinde van mijn bed gehad. Ik had haar 
dan ook in de kampjaren dag en nacht meegedragen. Toen ik op een keer thuis kwam was de pop 
ineens weg. Mijn moeder had mijn pop aan een of ander kind gegeven. Ze stond er niet bij stil wat die 
pop voor mij was gaan betekenen. Daar heb ik wel verdriet van gehad. Het was niet zomaar een pop”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfgemaakt Monopolyspel uit Tjideng 151 
 
Mevrouw Muller zat met haar zoontje en dochtertje in Tjideng. Zij had een Monopolyspel gemaakt dat 
gebaseerd was op het dagelijkse leven in het kamp.  
De triplex plaat, waarop het bord oorspronkelijk met kleurpotloden werd getekend, ruilde ze voor een 
paar schoenen. De bewoners moesten regelmatig voor de Jap aantreden, ‘koempoelen’, op een groot 
plein en stonden daar vaak uren in de zon niets te doen.  
 
Midden op het bord komen uit de luidspreker de oproepen: 

 -Tempè halen! Alle nummers! 
- Brood halen! Te beginnen bij 50! 
- Runder ingewanden! 
 
Op de illustratie eronder rennen kinderen naar de runderdarmen en de tapioca (meelpap). Dingen die 
je in normale omstandigheden niet eens zou willen aanraken. 
Daaronder: het goudvisje Dikkie dat niet erg lang geleefd heeft, omdat hij al spoedig werd gebakken. 
Links boven het Kans-veld: vegen, natuurlijk met een sapoe lidi.152 Eén van de werkzaamheden van 
haar zoontje. Rechts boven het Kans-veld: een ander klusje dat hij deed, het slijpen van messen.  
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 Bron: Museon Den Haag. 
152

 Indische bezem. 
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Zelfgemaakt kwartetspel

153
 

 
3.5.3 De smaak van verlangen154 
 
Niet alleen kinderen, maar ook hun moeders verzonnen dingen om de tijd te doden en om aan de 
realiteit te ontvluchten. Tachtig procent van de vrouwen schreef als ontspanning recepten. 
“Vrouwen vertelden elkaar heel vaak allerlei recepten. Zo konden ze even wegdromen en het leek dan 
net alsof ze het eten konden proeven”. 155 
Schrijven was in veel interneringskampen verboden, maar het gebeurde natuurlijk toch. Door het 
schrijven van recepten durfden de mensen uit te zien naar een normale situatie en kregen ze weer 
hoop op een toekomst. De gedachte om weer gewoon te kunnen eten, hielp om ziekte en pijn te 
verdragen. 
 
Mevrouw Lily Kloots-Touwen schrijft: “Eten was het belangrijkste thema in het kamp. Door de honger 
gingen we recepten overschrijven. Als we met vriendinnen bij elkaar waren, dan vroegen we aan elkaar 
wat we zouden eten als we thuis zouden zijn. Het was een rage, een obsessie eigenlijk. We verdoofden 
ons ermee. Het verlangen naar lekker eten, het was dan net of je het zelf at. Nee, het was eigenlijk 
geen kwelling, hoor. Het was een zoete kwelling. Als je alleen al tegen elkaar zei: je smelt een half ons 
boter… Nou dan smolt je al weg van zaligheid!” 156  
“Eten was echt bij iedereen een obsessie. Dat is denk ik ook de reden dat we recepten uitwisselden. Als 
ik iemand tegenkwam vroeg ik ‘Heb jij nog recepten?’ En die schreef ik dan ’s avonds netjes over.  
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 Bron: Stichting Pelita. 
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 Titel ontleend aan het boek, De smaak van verlangen, Droomrecepten en verhalen uit bezet 
Nederlands-Indië. 
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 Bron: Bolthuis-Schilstra , 28 juli 1945. 
156

 Hajonides van der Meulen – de Jong, Riekje De smaak van verlangen, Droomrecepten en verhalen 
uit bezet Nederlands Indië’, blz. 33. 
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Als ik er nu aan terugdenk, denk ik dat ik in een soort trance moet zijn geweest. Alles is zo netjes en 
regelmatig opgeschreven, voor mijn doen. Het gaf een prettig gevoel. Een soort compensatie voor iets 
wat je niet had, maar wel kon opschrijven. En natuurlijk dacht je dan bij jezelf: als ik bevrijd ben, dan ga 
ik dat maken! Dat is nooit gebeurd. (…)”.157 
 

 
“Zolang de lepel in de rijstpot schiet, treuren wij nog niet” (Bep van Leeuwen, gids van Bronbeek.158) 

 
Mijn oma herinnert zich de behoefte aan schrijven, en nog sterker natuurlijk: die aan eten. “Als je nog 
iets had om op te schrijven dan werd dat gedaan, Maar er was natuurlijk niets, helemaal niets. Een 
stukje papier of een potloodje moest je, als dat er al was, voor iets anders ruilen. Als je zo’n honger 
hebt, doe je dat niet snel, dan heb je liever iets te eten. We hadden zo’n honger, dat kun je niet 
voorstellen. Meerdere malen kregen we geen eten. Een keer zelfs twee dagen niet omdat er niet 
eerbiedig genoeg gegroet was. Dat was zwaar, vooral omdat je al zo’n honger had. Vrouwen die in de 
gaarkeuken werkten probeerden wel eens voedsel te stelen. Zo was er een mevrouw die stiekem rijst 
uit de gaarkeuken in haar bh had gestopt. De Jap merkte dat en hield haar staande. Ze werd op de 
grond gegooid en heel erg hard met een stok geslagen. Tot ze bijna dood was. Dat moest een 
voorbeeld voor de anderen zijn”. 
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 Id., blz. 133, 302. 
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 Mevrouw Bep van Leeuwen, gids Bronbeek, mailt mij hierover: De tante van mevrouw van 
Leeuwen, Ans Jansen-Mast (een zus van haar moeder) was in kamp Tjideng terecht gekomen. Zij had 
zelf geen kinderen. Naast alle wreedheden was de honger enorm. Het meest werden de zieke vrouwen 
en vrouwen met baby's en kinderen erdoor getroffen. Haar tante ‘oeroeste’ net zo lang met de Jap tot 
ze in de centrale keuken van de Jappen terecht kon en zo door middel van slinkse acties wat extra 
voedsel bij de gevangenen kon laten komen. Een soort motto voor haar was: zo lang ik maar met de 
lepel kan roeren........etc. Deze lepel is door de vrouwen in het kamp gemaakt en aan haar gegeven als 
dankbetoon. 
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Hongerdagen met de kinderen

159
 

 
Mijn oma: “Het rantsoen werd minder en minder. Op het laatst was een derde van de kampbewoners 
ziek. Veel mensen hadden zo’n honger dat ze oedeem kregen. We kregen behangsellijm te eten. 
Tapiocameel waarvan ze een soort slijmstijfselpap maakten. Het was smerig, net snot. Maar ik at het 
toch op. Je eet eigenlijk alles wel, als je zo’n honger hebt. Iedereen vond het smerig, maar ik lustte het 
wel. Ik zag er na een tijdje zo raar uit, helemaal rond en opgeblazen. Je kreeg er snel oedeem van en 
steeds meer mensen werden ziek. Mijn broertje Geert was nog een baby in het kamp. Mijn moeder gaf 
hem tot we er weer uitkwamen de borst. Zo overleefde hij het kamp. Hij was drie toen hij nog 
borstvoeding kreeg”. 
 

160 
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 Bron: geheugenvannederland.nl. 
160 Bron: De smaak van verlangen, tapiocapap, blz. 153 (pap van Asiameel, bubur atji). 
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3.5.4 Het gedèk 
 

 
Punishment: washing the floor in the “gentlemen’s office” was the least obnoxious form of punishment. In this case for the 

crime of trying to conduct illegal trade through the camp wall. 
 
“Om Tjideng heen stond een afscheiding van bamboevlechtwerk (atap) en prikkeldraad, het ‘gedèk’. Er 
was veel te weinig eten, daarom werd er stiekem door het gedèk gesmokkeld (bilikken of gedekken), 
ook al was deze ruilhandel streng verboden. 
Gedèkken, betekent (stiekem) kleding ruilen voor voedsel met inlanders over de omheining. “De 
Japanners werden razend als ze je snapten. De straffen waren zo afschuwelijk dat de meesten dit niet 
durfden, al hadden ze nog zo’n honger. Wie gesnapt werd, was zijn eigen leven niet zeker, maar ook de 
andere kampbewoners werden gestraft  om wat één iemand gedaan had. Het maakte niet uit of dat 
een volwassene of een kind was. Gedèkken is ook streng verboden door Sonei. Maar de honger maakt 
mensen soms onvoorzichtig. (…) De straffen van Sonei zijn zo afschuwelijk. We weten toch immers 
allang dat hij er niet voor terugschrikt voor zo’n vergrijp het hele kamp te laten boeten? Ik heb gehoord 
dat de blokleidsters zijn kaalgeschoren als straf voor het gedèkken. Gelukkig heb ik het niet gezien, 
want het moet een vreselijk tafereel zijn geweest”.161  
 
Mijn oma sloop ook wel eens naar het gedèk. “Toen mijn moeder even niet oplette, heb ik ‘m stiekem 
meegenomen, die rare onderbroek van mijn vader. Die had mijn moeder meegenomen naar het kamp, 
voor wanneer hij uit de oorlog terug kwam. Een onderbroek nog wel. Ik begreep niet dat ze die niet 
voor eten probeerde te ruilen. Wat moest tie nou straks met die onderbroek terwijl wij zo’n honger 
hadden? Ik sloop heel voorzichtig met de onderbroek naar het gedèk. Ik wilde proberen om die 
onderbroek te ‘bilikken’, ruilen voor eten. Dat was heel eng, want als ik gepakt werd, werd ik misschien 
wel halfdood geslagen of ze straften het hele kamp ervoor. Iemand aan de andere kant van het gedèk 
wilde die onderbroek wel ruilen voor een ei. Ik stak de onderbroek door het gedèk. Je moest altijd 
gelijk oversteken, anders was je het kwijt. 
Zo gauw ik het ei te pakken had, trok ik snel de onderbroek terug. Mijn hart klopte in mijn keel. Snel 
maar niet opvallend liep ik terug. Ik kreeg natuurlijk geen straf. We waren de koning te rijk. Een ei! En 
mijn vader had zijn onderbroek nog straks…”.  
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 Lengkeek, E.G De hel van Tjideng, blz. 89 en 90. 
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Tjideng: omheining of gedèk 

 
Ook andere kinderen probeerden natuurlijk eten te smokkelen. Dick Sijpestijn beschrijft hoe hij in 
Tjideng als jongen van nog geen tien bijna gesnapt werd.  
“De volgende nacht, weer lawaai bij de achtermuur. Ditmaal was het Sonei, de commandant zelf, met 
een Maleisische soldaat. Ook zijn hond, een Duitse herder, had hij over de muur gegooid. Via deze tolk, 
die alleen Maleis sprak, beschuldigde hij ons van smokkelen. Als een kampongbewoner betrapt werd 
bij het smokkelen van pakjes werd ter plaatse zijn hand afgehakt. Hoewel we wel wat pakjes (…) 
hadden gekregen, leek het ons beter om te blijven ontkennen”.162  
Ik vroeg mevrouw Rinzema of in werkelijkheid echt je hand ter plekke werd afgehakt. Zij vertelde dat 
dit zo was. Zij is de man die dit had zien gebeuren op een reünie van Tjideng tegengekomen. Bij de 
broer van een bevriend kampkind (uit een ander kamp) had men ook zowat de hand afgehakt. 
 
 
3.5.5 Onderwijs 
 
Voor onderwijs kon je als kind beter in een mannenkamp dan in een vrouwenkamp geïnterneerd zijn. 
Daar waren meer beroepsleerkrachten te vinden, die vaak ook nog van andere werkzaamheden 
vrijgesteld werden. Er werden daar met name in 1942 en 1943 hele scholen ingericht, ook al was er een 
gebrek aan leermiddelen en schrijfmateriaal.163  
 

                                                           
162 Sijpestijn, Dick. Echo’s uit een Indisch verleden, blz. 24.  
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 Bron: Geheugenvannederland.nl. 
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Kinderen in de kampen gingen niet naar school. In veel kampen was onderwijs verboden. Toch werd er 
wel stiekem lesgegeven aan kleine groepjes kinderen, maar niet overal waren genoeg docenten. Ook 
was er een tekort aan lesmateriaal, boeken, schriften en pennen. De meeste kinderen liepen aan het 
eind van de oorlog jaren achter. Sommigen haalden de gemiste jaren nooit meer in.164 
 
Mijn oma bevestigt het beeld: “Ik had in Tjideng geen school. Zover ik me kan herinneren was 
onderwijs  verboden. Je mocht niet samenscholen. Als je moeder iets had om te ruilen, kon iemand je 
wel eens een beetje les geven. Ik wilde heel graag goed leren lezen. 
Mijn moeder gaf mij één boterham die ik bij een onderwijzeres kon ruilen voor een uurtje les. Eén 
boterham, dat was een kostbaar iets. Je had zo’n enorme honger en dan moest je die boterham 
weggeven. Ik ging naar die onderwijzeres toe en gaf haar de boterham. Ik moest vast gaan zitten en 
voor mijn ogen ging ze die boterham opeten. Het was vreselijk, ik kan me het nu nog zo goed 
herinneren. Het water stroomde me in de mond, zo’n honger had ik. Hoe kon ze dat nou doen, vlak 
voor mijn ogen, we hadden allemaal verschrikkelijke honger, ook ik. Maar honger doet heel veel met 
mensen”. 
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3.5.6 Het appèl of koempoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het jappenkamp moesten de gevangenen buigen als er een Jap langskwam. Regelmatig kregen we buigles. De Japanner 
riep dan KJTSEKÉ (in de houding), KÉRÉ (buigen), NAORÉ (rechtop), JASIMÉ (rust). En dat ging maar door en door….Ki wo 
tsuke! keré, naoré … 

165
 

 

In veel kampen was er vanaf het begin van de internering het appèl, voor volwassenen én kinderen. 
Vooral als het appèl  door een Japanner werd afgenomen, was het een beproeving. Op een centraal 
punt in het kamp moest je strak in het gelid met het gezicht in de richting van Japan staan en op bevel 
buigen onder een hoek van precies twintig graden. Alle geïnterneerden werden dan geteld. Dit duurde 
vaak erg lang. Steeds raakten de Japanners de tel kwijt en begonnen weer opnieuw. Bij dag, nacht, 
maar ook bij hitte en zware regen. De moessons, eentonige druilerige dagenlange regens, maakten het 
kampleven nog zwaarder dan het al was. De eentonigheid wordt slechts onderbroken door de 
vreselijke appèls.  (…) Daarna maken de moessons weer plaats voor de onverbiddelijke hitte van de 
zomermaanden .166  
Het appèl werd ook als collectieve straf gebruikt en dan eindeloos gerekt. Als er bijvoorbeeld weer een 
paar betrapt waren op ‘bilikken’ (ruilhandel bij het gedèk) betekende dit voor iedereen urenlang 
wachten in de brandend hete zon, het asfalt brandde zelfs je met eelt bedekte voeten open. We 
moesten dan in het Japans tot tien tellen. Ook alle zieken werden uit het hospitaal gesleept, oude 
mensen en kleine kinderen moesten dan urenlang in de brandend hete tropenzon staan. Veel vrouwen, 
maar vooral kinderen en zieken bezweken hieronder. Een aantal heeft het niet overleefd. Als je iemand 
probeerde te helpen, werd je zelf door de kampbewaking gestraft. Je kreeg stokslagen en moest 
urenlang in de hete zon staan zonder eten en drinken. 
 
Moeder 
 
Heb ik diep genoeg gebogen, zodat jij geen klappen kreeg, 
is het daarom lieve mamma dat je al die jaren zweeg? 
Heb je in die tijd gekeken door de ogen van je kind 
en gehoord met kinderoren de spanning voor 't appèl begint? 
Weet je eigenlijk wel mammie wat mijn ziel is aangedaan? 
door die schreeuwende jappen in dat kamp hier ver vandaan! 
 
Peter

167
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hier gebruikt. Bron: http://home.wanadoo.nl/huijsman/tekst.txt. 
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In De hel van Tjideng schrijft Lengkeek over het appèl: “Het is koempoeltijd, koempoeltijd, 
koempoeltijd’ schalt het door de nauwe straten. Dan is het rennen en vliegen als een kip zonder kop. 
De kinderen zoeken en zorgen dat je op tijd in de rij van je blok staat voor het appèl of koempoel, zoals 
dat in het Maleis heet. Zo gaat dat twee keer per dag, want nu we soldaten zijn (het kamp kwam onder 
militaire leiding), moeten we dagelijks twee keer worden geteld. Dat gebeurt ergens in het midden van 
het kamp.  We moeten ons opstellen in rijen van tien., met ons gezicht naar Japan, de pink in de naad 
van je broek of rok. En zwijgen. Ook de kleintjes. Als de blokleidster ‘Ki wo tsuke!’(geef acht), roept, 
weten we dat Sonei of een van zijn mensen eraan komt. Meestal op de fiets. Dan roept ze 
‘Keirei’(buigt). We moeten op commando precies tegelijk buigen onder een hoek van 20 graden. De 
kinderen ook. Pas als we “Naoré’ horen, mogen we weer omhoog komen. 
Sonei is des duivels als we niet beleefd genoeg buigen. Opnieuw krijgen we de regels voorgeschoteld. 
Elke buiging voor een militair of hulpbewaker is eigenlijk voor de keizer bestemd. Als er een jap of 
Heiho 168nadert moet de eerste gevangene die hem ziet aankomen: ‘Keirei!’roepen. Dan moet iedereen 
stilstaan, hoed, bril, of wat je ook maar in je handen hebt, neerleggen. De hielen moeten 
aaneensluiten, de armen recht langs het lichaam gehouden en dan tegelijk buigen onder een hoek van 
20 graden. O, we weten heel goed hoe het moet. Maar het is allemaal zo vernederend. Niemand van 
ons voelt er ook maar iets voor om de keizer van Japan eer te bewijzen. 169  
 
Ook Dick Sijpestijn beschrijft treffend hoe elke ochtend om 8 uur het hele kamp moest aantreden in de 
lange rechte Laan Trivelli. Elke wijk moest in zijn eigen blok staan en de blokleider moest aangeven of 
iedereen er was. Bij de vorige commandant mocht iemand die zich  niet goed voelde, nog wel eens het 
appèl overslaan. Maar als de kampcommandant Sonei langs kwam, moest elk blok buigen, met luide 
stem voorgegaan door het blokhoofd. Tjotské (in de houding), keeree (buigen), naoree 
(omhoogkomen). Als een wave zag je de buigingen door de straat gaan. 
Rinzema vertelt me hoe haar moeder tijdens koempoelan tegen de grond geslagen is, omdat ze zo lang 
was en daardoor bij het buigen boven de rest uitstak. “Meestal zette een blokhoofd haar achterin de 
rijen, maar dat was nu niet gelukt. Ze is toen naar de grote zaal van het ziekenhuisje (dat was eerder de 
gymnastiekzaal lagere school) gebracht en zou in elkaar geslagen worden, maar dr. van Hasselt170 trok 
haar snel voor de voeten van de jap weg en liet zichzelf toen kapotslaan. Neus gebroken, kaak 
gebroken, over het hele lichaam bont en blauw. Dat is door andere artsen weer hersteld. Maar het 
heeft in mijn hele leven betekend hoe tijdens het ergste geweld de grootmoedigste mensen verrijzen 
en mij het goede voorhielden. Aan goed handelen heb ik nooit getwijfeld. Ook niet omdat ik meer 
positieve ervaringen van dit soort in Tjideng heb meegemaakt”. 
Lengkeek schrijft: “Grote lange jongens werden uit de groep gehaald en zonder enige aanleiding in 
elkaar geslagen, waarbij ze niet zelden een paar tanden kwijtraakten. Als hij weer terug was bij de 
poort, mochten we naar huis. Tegenover ons blok lag het ziekenhuis. Alle zieken, hoe ellendig ze er ook 
aan toe waren, moesten ook aantreden. Als Sonei langskwam, moesten ze door het 
ziekenhuispersoneel omhoog gesjord worden, om vervolgens te buigen, of iets wat hierop leek.171 
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 Heiho's waren Indonesische hulpsoldaten in Japanse dienst, die met het Japanse leger meevochten 
tegen de geallieerden. De Heiho's werden door het Japanse bestuur opgericht om de rust in Indonesië 
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leiders als Soekarno en Hatta propageerden de inzet van Heiho's: het waren immers Indonesische 
soldaten die vochten voor Indonesië. Toch kregen de Heiho's geen gelijkwaardige positie aan Japanse 
soldaten in de archipel. 
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De vrouwen moesten twee keer per dag op appèl verschijnen, om half acht ’s ochtends en zeven uur ’s 
avonds. 
Rinzema schrijft mij ”ik heb de naam van Van der Vlerk gevonden, de vrouw die op Laan Trivelli 
tegenover ons huisje woonde, en die omdat haar kind een kampbewaker voor jap had uitgescholden 
(en de moeder altijd voor wat het kind misdaan had gestraft werd) erg gemarteld is. Ik zie haar in mijn 
herinnering nog voor mij, fotografisch geëtst als het ware. Ik heb als kind, en veel later ook nog, erg 
geleden onder de wetenschap van dat martelen van haar. Ik denk dat het ook Van der Vlerk was die in 
het Tjideng boek van Jeroen Kemperman de zin uitte : "mevrouw Admiraal is nu ook dood, weer een 
weesje erbij". 
 
Mijn oma herinnert zich dat je soms mensen zag neervallen. “Als je die overeind probeerde te helpen, 
werd je zelf afgeranseld. Meestal kreeg je stokslagen. Moeders ondersteunden stiekem hun kinderen. 
Maar dat mocht eigenlijk niet. Ik hoorde later een keer op televisie van een documentaire waarin twee 
kleine broertjes  voor straf in de gloeiend hete zon moesten staan. Ze mochten zich niet bewegen. Een 
van de twee broertjes moest zo nodig plassen, maar als hij bewoog werd hij misschien wel 
doodgeranseld. Hij viel dood neer, zijn blaas was geknapt.” 
Wat er gebeurt als mensen om wat voor reden ook niet op appèl komen, maakt Lengkeek duidelijk. 
“Als de vrouwen niet (op het appèl) komen opdagen, stuurt Sonei z’n bewakers erop uit om ze te 
zoeken. Voor straf krijgt het hele kamp vierentwintig uur geen eten. De schrik slaat ons om het hart: al 
die ontbrekende vrouwen moeten dwangarbeid verrichten. 
Bij het tweede appèl die dag, zien we tot onze ontzetting dat ze allemaal kaalgeschoren zijn. Sommige 
zijn zo toegetakeld dat ze nauwelijks meer kunnen staan. Daar weet Sonei wel wat op: hij laat ze 
urenlang geknield liggen op het gloeiend hete asfalt. Wij zijn woedend en machteloos.”172 
 
 
3.5.7 Geruchten 
 
Mijn oma herinnert zich levendig de dieren uit haar jeugd. “Je hoorde natuurlijk veel naars in Tjideng. 
Wat ik ooit hoorde, vond ik zo vreselijk. Ik had in Nederlands-Indië veel huisdieren. Een hond, maar ook 
zelfs een hert en een uil. Ik hield van dieren. Die konden niet mee toen we de kampen in moesten. Het 
hert en de uil lieten we vrij. Maar iedereen die in Tjideng nog wel een huisdier had, moest die 
verzamelen en toen is er iets vreselijks gebeurd. Kinderen moesten hun eigen huisdier doodslaan”.173 
Mevrouw Rinzema merkt hierover op dat het motief achter deze order redelijk lijkt. Dieren aten 
immers het schaarse voedsel van de geïnterneerden op, maar Sonei maakte er weer iets pervers van. 
Toch is het genoemde aantal (namelijk alle) honden voor haar vreemd. Toch lees ik ook elders over 
deze gruwelijke orders van Sonei. “In augustus 1944 ontsproot in zijn (Soneis) zieke brein dat alle 
honden moesten worden afgemaakt. Niet door de Japanners zelf, maar door de Kawat-ploeg, een 
groep twaalf- tot vijftienjarige jongens, die door Sonei niet meer als kind werden beschouwd. Zij 
moesten de honden doodknuppelen. Ook Annies teckel Beertje trof dit lot”. 174  
 
In ‘Bezonken rood’ van Jeroen Brouwers en in het ‘Dagboek van Tjideng’ staat deze gebeurtenis ook 
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beschreven. Zuster Rosaline schrijft op 22 augustus 1944: “Een nieuwe plaag heeft Sonei uitgevonden. 
Alle honden die in ’t kamp zijn, moeten aan de poort gebracht worden. Eerst zeiden de vrouwen: ‘Met 
al ’t gesar heeft Nippon ons nooit aan het huilen gekregen, maar nu heeft hij z’n zin’. Hoe op welke 
manier die arme trouwe beesten doodgemarteld werden. De jongens moesten de honden vastbinden 
en dan met stokken doodslaan. En ’t ging soms niet en dan gingen die honden tekeer, dat de jongens 
verder weigerden. Dan zouden de Japs ’t zelf doen en zo onmenselijk sloegen ze de honden, dat de 
jongens ’t weer wilden overnemen.  
Maar toen zei de Jap dat de honden in een vrachtwagen moesten. Zo gedaan, geblinddoekt en wel, 
maar op een gegeven moment sprongen er sommige uit en weer jacht op hen. Toen een stel planken 
erop getimmerd en een gat waar die honden in gestopt werden. Toen er één uit wilde komen, sloeg 
een Jap zo met een stok op z’n kop dat ’t bloed langs alle kanten eruit spoot, en een andere die al een 
paar maal eruit gesprongen was brak hij zijn poten en duwde hem door ’t gat. Wat een beulenwerk!”. 
 
 
3.5.8 De behoefte aan nieuws 
 
De behoefte aan nieuws van buiten het kamp was groot. Hoe verliep de oorlog? Je hoorde helemaal 
niets. Wat het leven extra zwaar maakte, is dat al die tijd vrouwen en kinderen in onzekerheid verkeren 
over het lot van hun man, vader, broer of zoon. Communicatie is vrijwel onmogelijk voor de 
Europeanen. Heel af en toe bereikt een briefje een ander kamp, heel af en toe is er een flardje nieuws 
over het oorlogsverloop, maar veel vaker is er ongerustheid en wanhoop. Hoe ging het met je 
echtgenoot, kinderen, broer of vader en je familie in Holland? Overlijdensberichten werden niet of 
bijna nooit door de autoriteiten doorgegeven. Pas na de oorlog werd bekend wie het gehaald had en 
wie niet. De contacten met de buitenwereld waren uiterst beperkt. Briefwisselingen met familieleden 
waren aan banden gelegd. Sporadisch mocht men een kaart schrijven, in het Maleis of Engels. Uit tien 
standaardzinnen moesten de geïnterneerden er twee of drie kiezen, daarnaast mocht men twintig vrije 
woorden gebruiken, onderworpen aan censuur.  
Radio’s waren verboden, al was er soms een illegaal exemplaar. Museum Bronbeek in Arnhem heeft in 
de toonzalen waterflessen staan, waarin stiekem radio’s verborgen zaten. Rinzema vertelt dat 
bijvoorbeeld in kamp Banjoebiroe 11 Lucie Smit-Mendes da Costa vanuit Malang twee radiootjes onder 
haar rolstoel naar binnen smokkelde. Na haar dood namen Lenie Klein-Gorter en An Dunbar Lucie’s 
taak over. Zo gaf een klein en betrouwbaar aantal kampbewoners het schaarse nieuws door. 
In de mannen- en krijgsgevangenkampen werd aanvankelijk de Engelstalige ‘The Voice of Nippon’ nog 
wel verspreid, die nog wel een redelijk beeld van het verloop van de oorlog in Europa gaf, maar wat 
betreft Azië verre van objectief was. Ze bevatten in de regel weinig nieuws van buiten. In de 
vrouwenkampen waren deze kranten er zover ik weet niet. Door het gebrek aan informatie gonsde het 
van de geruchten over het verloop van de oorlog. De vrede was steeds nabij. Daaruit putte je hoop.175  
(zie ook deel 1, par. 1.4.3 Situatie bij het KNIL en in de pers) 
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 Bron: Geheugen van Nederland. 
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Voor de Nederlanders in Indië was communiceren met familieleden in het bezette moederland alleen nog mogelijk via het 

internationale Rode Kruis. Bovenstaand briefje deed er ruim drie maanden over om op de plaats van bestemming te komen. 
De ontvanger kon vervolgens op de achterzijde in maximaal vijfentwintig woorden antwoorden. In dit geval: ‘Bericht heden 

ontvangen. Proficiat geboorte baby. Tine augustus tweede. Hier allen gezond, ook familie Niessen. Leef gelukkig. Pa.’ 
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Hoofdstuk 6 Het grote afscheid 
 
In het laatste jaar van de oorlog waren de sterftecijfers in (en buiten) de kampen heel hoog. Ook 
werden steeds meer geïnterneerden verplaatst, onder wie steeds jongere jongens, die naar 
mannenkampen werden overgebracht. In dit hoofdstuk staat daarom afscheid centraal. 
 
  
3.6.1 Ziekte en dood 
 
Mijn oma zegt over het laatste jaar: “Veel mensen waren ziek. Er heersten zoveel besmettelijke ziektes. 
Mensen waren ondervoed en er was een tekort aan medicijnen. Het hospitaal op Laan Trivelli (eerder 
een schoolgebouw) was op een gegeven moment zo vol, dat er geloot werd wie erin mocht.  
Een van de artsen in Tjideng was Annie Wijers van Puffelen. Haar ervaringen zijn gebundeld in en boek 
van haar achternicht, Charlotte Borggreve: “In de kampen mochten de artsen meestal maar een 
beperkt aantal mensen ziek verklaren met een zogenaamd ziektebriefje. Het was dus voortdurend 
schipperen en afwegingen maken. Op een kwade nacht moesten in het Tjideng-kamp alle zieken, ook 
de doodzieke patiënten uit het ziekenhuis, een hele nacht mee op een strafappèl, toen Sonei meende 
dat de dokters te royaal waren met de ziektebriefjes”. 176 
 
Mijn oma zag dat steeds meer mensen ziek werden: “Ik kreeg hongeroedeem en ook nog malaria. Er 
waren geen medicijnen en steeds meer mensen gingen dood, met name onder Sonei. Kwam dat door 
zijn martelingen of doordat hij zo weinig voedsel gaf? Ik weet het niet meer. Ik denk doordat ook onze 
weerstand steeds meer afnam. Hoe overleefden we zoiets? Vooral kleine kinderen en oudere vrouwen 
gingen dood”. 

 

 
Oud-Tjidengbewoner Boudewijn van Oort schrijft: “Shortly after we arrived in Tjideng the supply of coffins dried up for 
reasons unknown. Henceforth a coffin making factory was established in Tjideng camp right accross the road from our 

house. Its productivity, alas, was inadequate in terms of volume as the death rate increased and also in terms of quality fell 
short of requirements as the bloated conditions of the corpses taxed the rudimentary materials used by the coffin makers.” 
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 Borggreve, C.,Gouvernementsarts in Tjideng, blz. 78. 
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Er waren diverse corveeploegen in het kamp, voor de verbouw van groenten en het schoonhouden van 
de goten bijvoorbeeld, maar ook voor het regelen van lijkkisten voor de gestorvenen. Dat was hard 
nodig, want door het ontbreken van medische voorzieningen en de ernstige ondervoeding was de 
sterfte hoog.177 “Doodskisten zijn er niet meer, in ‘tikars’ (matten) in bamboe gewikkeld gaan de doden 
naar buiten. Veel kinderen sterven er nu (…).178 
 
Oma: “Eén op de zes mensen overleefde het kamp niet door besmettelijke ziektes zoals dysenterie. 
Maar er was ook malaria, beri-beri en daarbij vreselijke honger. De omstandigheden waren heel slecht. 
De overvolle slaapzalen zaten vol met vliegen en wandluizen.  
Ik had een keer corvee toen ik iemand op een soort houten vlot vastgebonden zag liggen. Ze werd 
meegevoerd door het stromende water. Er waren zoveel doden dat de Jappen een andere manier 
hadden verzonnen om van de doden af te komen. Als ze in het kamp zouden blijven, zouden er 
misschien nog meer ziektes uitbreken. Ik zag er daarna steeds meer op die manier voorbij komen. Het 
leek steeds meer gewoon te worden wat je in het kamp allemaal zag”. 
Sonei vond zelfs de zieken goed genoeg om te werken; hun kinderen zagen het vaak met lede ogen 
aan: “Mijn moeder ging erg achteruit en ze werd naar het ziekenkamp St.-Vincentius, het sterfhuis van 
Tjideng, gebracht waar ze, echt verschrikkelijk, dedek (een soort pap van zemelen) als ontbijt kreeg. Ja, 
mijn moeder was 53 en op zo’n leeftijd kregen ze praktisch niets meer, ook geen medicijn. Dat werd 
bewaard voor de kleine kinderen. Mijn moeder kreeg hongeroedeem en is ten slotte gestorven. Zij 
werd weggedragen in een ‘krandjang’, een mand, samen met twee andere vrouwen die die dag 
gestorven waren. Er was niet eens een kist”.179  
 

 
Geïnterneerde vrouwen in het ziekenhuis 

 
Moeders hadden vaak zo’n wil om te overleven voor hun kinderen, dat ze het ondanks alles, 
volhielden. Maar als een moeder toch overleed, zorgde er gelukkig iemand anders voor haar kinderen. 
Dat was toen heel wat als je het zelf al zo zwaar had. Andere kinderen gingen naar het weeshuis, waar 
ze moesten vechten om aan hun eten te komen. Dat is o.a. ex-minister Ben Bot overkomen.180 
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Bron: NPS. 
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 Henkes-Rijsdijk, 16 mei 1945, blz. 253. 
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 Croix, H. de la. Gelders blauw. Indisch leven in de provincie, blz. 87. 
180

 Vertelde mevrouw Rinzema. 
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Er kwamen veel epidemieën voor zoals bacillaire dysenterie, en in alle vrouwen -en kinderkampen 
mazelen, de bof en kinkhoest. Door de vele transporten werden infectieziekten van het ene naar het 
andere kamp overgebracht. In de eerste jaren toen de weerstand nog niet zo zwak was, maakten die 
epidemieën nog niet zoveel slachtoffers, maar later werd vooral bij kinderen de kans op een dodelijke 
afloop veel groter”.181 
 
Het laatste jaar was de medicijnvoorraad in kamp Tjideng uitgeput, er restte alleen nog maar verband. 
Dat kwam omdat de Japanners de medicijnen die het Rode Kruis voor de kampen had bestemd, 
achterhielden en opsloegen met het oog op een naderende nederlaag. Tenslotte waren ook de 
aanvoerlijnen naar Java afgesneden. Wat kon je nog doen als arts? Annie Wijers van Puffelen schreef: 
”De artsen kunnen het niet meer aan. Plusminus 3.000 mensen hebben oedeembenen, 800 mensen 
liggen op sterven, het geïmproviseerde ziekenhuis met 60 bedden is overvol en kan niet meer 
opnemen. Er zijn 1.500 dysenteriepatiënten, veel pellagra, geen beri-beri.” 182 
 

 183 
Naast de ziekten heerste er een totale machteloosheid: verzet was niet mogelijk. Nederlanders waren 
uiterlijk opvallend en konden alleen al daardoor moeilijk ontsnappen. Elke poging tot verzet werd snel 
en genadeloos afgestraft. Het enig mogelijke verzet was om geestelijk en moreel overeind te blijven en 
zich met inventiviteit en zuinigheid fysiek te handhaven. Dat was nodig ook: zware keuken en 
tuindiensten, lijfstraffen en dagen zonder eten gingen vooraf aan het einde van de oorlog. (zie ook deel 
1, 1.4.5 Over de ernst van trauma’s) 
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 Vuyk, Bep. Het leven in de kampen, blz. 78. 
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 Borggreve, C., Gouvernementsarts in Indië, blz. 79. 
183

 Bron: geheugenvannederland. Een tekening in pen van een aapachtig hoofd van een Japanse 
militair die in zijn rechter vuist een naakte gevangene vasthoudt. De gevangene houdt de handen 
opgeheven. 
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3.6.2 Jongens op transport 
 
Zoals eerder geschreven werden mannen boven de zestig en jongens tussen de tien en zeventien jaar 
in mannenkampen opgesloten. Veel kinderen hadden hun vader niet of nauwelijks gezien. 
 
Elke drie maanden werd een groep oudste jongens opgeroepen. De leeftijdsgrens voor het 
mannenkamp was eind 1943 al gedaald tot 14 jaar. Jongens gingen bij het begin van de internering 
meestal bij toeval met hun vader mee, maar jongens die in de jaren erna de leeftijd van 10 jaar 
bereikten, werden van hun moeder gescheiden en met onbekende bestemming in andere kampen 
ondergebracht. 
 

 
 
Moeders wisten vaak niet waar de jongens heen gingen. Ze moesten nu voor zichzelf zorgen. Ze 
hadden hun eigen taken gekregen: vuilnis ophalen, verhuizen, lijken sjouwen. 
 
“We hadden een brief gekregen met de mededeling dat alle jongens van elf jaar weggevoerd zouden 
worden. We zaten met ons drietjes om de tafel te huilen, Kees zou weg moeten! Maar na een paar 
minuten lazen we de brief nog eens goed. Alle jongens die dat jaar elf zouden worden moesten ook 
weg, dus dat gold ook voor mij! We werden allemaal getroffen door een gevoel van totale verbijstering 
en hulpeloosheid. Een paar dagen later moesten alle moeders achter een touwtje toekijken hoe wij in 
de vrachtwagens moesten klimmen. Sonei hield een fiere toespraak. De Japanse keizer trok de 
opvoeding naar zich toe en zou flinke kerels van ons maken. We reden de poort uit, op weg naar een 
onbekende en onzekere toekomst. We probeerden Mammie nog te vinden tussen al die huilende 
moeders, nog even lukte dat, maar al heel snel trokken de vrachtwagens op, we hoorden nog wat 
roepen… 184  
 
“De moeders met hun kleine kinderen en dochters moesten van achter een touwtje toekijken hoe wij 
de poort werden uitgereden”. schrijft Sijpestijn aan mij. Hij was daar zelf toen 10 jaar oud.185 
Eerst werden alleen jongens van 16 jaar en ouder, later van 14 en 15, en tenslotte dus zelfs jongetjes 
van 10 jaar (en een enkeling van negen) van hun moeder gescheiden. Ze werden willekeurig naar een 
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 Sijpestijn, Dick, Echo’s uit een Indisch verleden, blz. 24 en 25. 
185

 Dick Sijpestijn, via de mail. 
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mannenkamp gestuurd, zonder dat er rekening werd gehouden met waar broers of vaders verbleven. 
Sommige kinderen van 10 jaar moesten zich daar dan maar zien te redden, zonder vader, moeder, 
broertjes of zusjes.186 
Soms werden jongens en mannen uit één familie bij elkaar gezet, maar vaak moesten jonge jongens 
helemaal alleen naar een ander kamp en daar zware arbeid verrichten. Zoals bomen kappen in het 
oerwoud. Ook kwamen jongens soms zonder enige leiding in een leeg jongenskamp terecht. 
 
Sijpestijn beschrijft hoe hij daarna vanuit Tjideng naar Tangerang wordt vervoerd en met de trein 
zowaar langs Tjideng rijdt: 
“Al spoedig moesten we weer met ons boeltje aantreden bij de poort. Er stonden vrachtwagens klaar, 
die ons naar een station brachten. We werden in beestenwagens gedreven.(…) Na een aantal schrille 
stoten van de stoomfluit, zette de trein zich in beweging. Een kwartiertje later zag ik plotseling, door 
een kier, Tjideng opdoemen en toen, de Laan Trivelli! Daar achter, in een zijstraatje moet mammie zijn! 
Deze pijn van het gescheiden zijn van je moeder, die niet weet dat je vlakbij in een beestenwagen 
voorbij dendert. Met het ritmische, monotone geluid van de trein wordt de afstand naar mammie 
steeds groter. Ik wil schreeuwen, ik wil erheen rennen, de deur van de wagon openrammen, het kan 
niet, het enige wat blijft is een verstikkende onmacht. De trein dendert door… het is definitief…. Door 
de tropische middaghitte was het verstikkend heet in de wagon. Geen water, geen eten, geen wc. Door 
een klein gaatje in de wand kon ik net zien dat een Japanse soldaat de deur van een wagon naast de 
onze open gooide en een hele kam bananen naar binnen gooide. Zou hij dat bij ons ook doen? Er liepen 
wel soldaten langs, maar onze deur bleef gesloten en de trein zette zich weer in beweging. Er werd 
besloten om één hoek als wc te gaan gebruiken. Aan de tunnels merkten we dat we in bergachtig 
gebied waren aangekomen. In de stikdonkere tunnels vulde onze ruimte zich met een dikke, vette, 
verstikkende rook van de stoomlocomotief. Pas laat in de avond, kwam de trein tot stilstand. Op het 
perron van Bandoeng werden we met veel geweld en geschreeuw volkomen willekeurig in twee 
groepen verdeeld. Ik probeerde nog bij mijn broer te blijven, maar hij werd naar links geslagen en ik 
naar rechts. 
Mijn groep werd in vrachtauto’s geladen en midden in de nacht bij het schaarse licht van de poort van 
een onbekend kamp uitgeladen.”187 
 
Rinzema beschrijft in ‘Dit was uw Tjideng’ hoe de meisjes zich medeverantwoordelijk voelden toen eind 
1944 de jongens vanaf elf jaar naar de mannenkampen vertrokken. De leidsters van de kampen riepen 
ook de hulp van deze meisjes in. 
Rinzema wijst ook op de ambivalentie van het kamp. “Dit kind kon niet boos worden over de dood van 
een vriendje of familielid. De dood werd vanzelfsprekend en vaak zelfs even een bron van blijdschap. 
Nu konden de meisjes de grotere portie die de jongens in Tjideng kregen zelf krijgen. Zo ging dat met 
eten, maar ook met andere zaken.(…) Toen mijn vriendje uit ons blok aan het doodgaan was, had ik al 
direct het speelgoedautootje “getjoept”, nog voordat mijn grotere broer dat kon doen; hij reageerde 
prompt met het reserveren van het trektouwtje”.188  
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Overzicht van de strijd in de Stille Oceaan
189

 

 
Hoofdstuk 7 Capitulatie, maar geen bevrijding 
 
In dit hoofdstuk ga ik kort in op de situatie in de kampen aan het einde van de oorlog, de capitulatie die 
net op tijd kwam om massale sterfte in de kampen te voorkomen, maar die pas na vele maanden 
leidde tot de bevrijding van de geïnterneerden in de kampen. 
 
 
3.7.1 Het begin van het einde 
 
Uiteindelijk werd iedereen verrast door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, die begin 
augustus 1945 de capitulatie van Japan in gang zetten. 
Langzaam was de positie van de Japanners verzwakt. Vanaf 1943 hadden de geallieerden steeds meer 
gebied veroverd, al verdedigden de Japanners zich hardnekkig. 
In juli 1945 eiste de VS volledige overgave. Japan weigerde dit en op 6 augustus 1945 gooiden de 
Amerikanen een atoombom op Hiroshima. Zo'n bom was nog nooit eerder gebruikt. In Hiroshima 
stierven direct 70.000 mensen, en binnen drie maanden waren er al 130.000 mensen gestorven door 
radioactieve straling. De uitwerking van de atoombomen in Japan was verschrikkelijk.  
Er wordt vrij algemeen aangenomen dat als de atoombommen niet gevallen waren, vele tienduizenden 
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Nederlanders het niet hadden overleefd. Met dit nieuwe wapen wilde Amerika Japan dwingen om zich 
over te geven. Dat deed Japan pas nadat de VS drie dagen later op 9 augustus een tweede atoombom 
op de stad Nagasaki wierp. Met de overgave van Japan was de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Dit 
gebeurde op 14 augustus 1944. Een dag later was ook Nederlands-Indië vrij, tenminste: in theorie. 190 
(zie ook deel 2: Het Japans imperialisme) 
 
 

 
 

Paddenstoel boven Nagasaki na de explosie van de atoombom Fat Man. 
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Een blik op Hiroshima kort na de ontploffing van de eerste atoombom.

191
 

 
 
3.7.2 De bevrijding die geen bevrijding was 
 
Nadat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki zijn geworpen, besluit keizer Hirohito tot 
capitulatie. Op 15 augustus is het zover en maakt de keizer in een radiorede de overgave bekend. Hij 
zei in deze rede dat de Japanners het onaanvaardbare moesten aanvaarden en dat de militairen nu de 
orders van de geallieerden moesten opvolgen, en dat betekende onder meer dat Japanse soldaten de 
kampen moesten beschermen. 
 

 
 

Generaal Douglas MacArthur, terwijl hij aan boord van het stoomschip "Missouri" de Japanse overgave ondertekent.
192
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Het einde van de oorlog was abrupt en onwezenlijk. Twee dagen daarna riepen de nationalisten onder 
leiding van Soekarno de Republiek Indonesië uit. 
De geallieerden waren totaal niet voorbereid op de capitulatie van Japan en het uitroepen van de 
Republiek. De oorlog werd in Nederlands-Indië gewonnen voordat het land was heroverd. Indië viel 
onder het gezag van de Britten, die een afwachtende houding aannamen.  
Toen Japan zich overgaf, waren er nog geen geallieerde troepen Nederlands-Indië binnengetrokken De 
geallieerden deden er maanden over om de hele archipel te bezetten. De bevrijding bleef daardoor uit. 
De gevangenen kregen zelfs van de Japanse bewakers te horen dat de oorlog voorbij was, maar verder 
veranderde er eerst niets. De Japanse militairen kregen, vanwege de order van de keizer tijdens zijn 
rede, de opdracht de orde en rust te bewaren totdat de geallieerde troepen de macht konden 
overnemen. De Japanners bleven met het bestuur belast en de Nederlanders in de kampen moesten 
voorlopig blijven waar ze waren. Van een ‘echte’ bevrijding was dus geen sprake.193 (zie ook deel 1, 
1.4.5 over De verschillende periodes in de kampen] 
 
Mensen gingen de kampen uit op zoek naar hun echtgenoten of kinderen, maar nadat Indonesië 
intussen op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid had geproclameerd, kregen de Nederlanders te 
maken met gewapende en gewelddadige Indonesische jongeren. Er vielen veel doden. Toen gingen de 
kampbewoners weer terug in de kampen, nu beschermd door ... de Japanners.194 
 
Mijn oma herinnert zich die vreemde periode nog goed: “Japan had gecapituleerd. Maar de bevrijding 
was voor de geïnterneerden geen bevrijding, omdat we het kamp niet mochten verlaten. Het was nu 
gevaarlijker buiten het kamp dan er in”. Rinzema maakt met een gruwelijk verhaal duidelijk dat deze 
bewering van mijn oma maar al te waar was. “Een jongen die eerst in Tjideng was teruggekomen (hij 
was 19 jaar), was toch buiten het kamp gaan fietsen. Hij werd van zijn fiets getrokken door pemoeda’s 
en ‘getjintjanged’ .195 De situatie werd steeds vreemder. Nu waren het juist de Japanse 
kampbewaarders die ons in Tjideng beschermden tegen de Indonesische vrijheidsstrijders. De 
rantsoenen werden verdubbeld. Pas eind september 1945 zijn de bewakers weg”.196  
 

 197 
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 ‘Getjintjanged’ betekent in stukken gehakt. De jongen was een volle neef van Rinzema. Bron: 
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Brief aan de Japanse bewakers van krijgsgevangenen. "De oorlog is afgelopen. Spoedig zal elk krijgsgevangenkamp door 

Engelse officieren worden geïnspecteerd. U moet alles doen wat in uw vermogen ligt om de krijgsgevangenen te helpen... 

 

198 
 

Inhoud van een voedselpakket van het Rode Kruis, in 1944 ontvangen in kamp Tjideng.

Inhoud van een voedselpakket van het Rode Kruis, ontvangen 1944. 
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Admiraal Helfrich bij de ondertekening van de Japanse capitulatie 

 

 

 
Gedesillusioneerde Japanse militair na de capitulatie 

199
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200 
 
3.7.3 ‘Pappies’ wat zijn dat? 
 
“Ik was het kamp nog niet binnen, of ik had al ’n dozijn dreumessen achter me aan, die bij de ingang 
uitkijk hielden. Twee pakten me dadelijk bij de hand en wilden weten bij wie ik zijn moest. “Ben jij ’n 
‘pappie’?” vroeg een klein meisje me, trouwhartig naar me opkijkend met heel lichtblauwe ogen. En 
toen ik “ja” knikte, wilden ze allemaal tegelijk weten: ”Wiens pappie ben jij dan?” Pappies waren het 
grootste fenomeen in hun leven. Jaren hadden zij er moesje over horen spreken: het waren 
legendarische gestalten geworden, zoals Sinterklaas en het Kerstmannetje. 201  
 
 
3.7.4 Chronologische gebeurtenissen 202 
 
17 augustus 1945: hernieuwde aanvoer van medicijnen. 
augustus 1945: ernstig zieken naar ziekenhuizen in de stad. 
29 augustus 1945: bewaking van Heiho’s overgenomen door Japanse soldaten buiten de poort. 
september 1945: aanval Pemoeda’s 203 op Tjideng afgeslagen, o.a. door de Japanse commandant Sakai. 
29 september 1945: poort wordt (opnieuw) gesloten. 
februari 1946: kamp wordt opgeheven. 
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 Pemoeda Indonesia was een in de jaren twintig van de 20e eeuw opgerichte nationalistische 
jeugdorganisatie in Nederlands-Indië. Tijdens de Japanse bezetting speelden de Japanners in op de 
nationalistische gevoelens van de zogenaamde "pemoeda's". Die naam werd inmiddels gebruikt voor 
verschillende jongerengroeperingen op Java. Deze groeperingen werden steeds radicaler en 
onafhankelijker. Toen Japan op 14/15 augustus 1945 capituleerde verzetten de "pemoeda's" zich hevig 
tegen de terugkeer van de Nederlanders. 
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Oud-Tjidengbewoner Boudewijn van Oort schrijft: “When food became more plentiful after the war we needed firewood 
and the bamboo wall was an attractive source of this commodity. The plundering operation was soon stopped by the 
Japanese camp Commandant because the bamboo wall had now become our defense against rioting Indonesians.” 

 
 
 
Hoofdstuk 8 Waar is thuis? 
 
In dit laatste hoofdstuk sta ik kort stil bij het leven na het kamp, eerst vaak in een verscheurd 
Indonesië, en later in een ver en meerder opzichten koel Nederland. In deel I van dit profielwerkstuk 
ben ik in het kader van mijn hoofdvraag op dat laatste onderwerp al uitgebreider ingegaan. 
 

 
3.8.1 De nasleep 
 
Er waren tijdens de oorlog niet alleen kampbewoners onder de Nederlanders in Indië: de schattingen 
van het aantal Indische Nederlanders dat buiten de kampen is gebleven lopen uiteen van 120.000 tot 
200.000. Ook het leven buiten het kamp was een hard bestaan: het ging al voor aanvang van de oorlog 
slecht met de economie, bedrijven kwamen daarna onder Japanse leiding, Nederlandse banken werden 
gesloten, salarissen en pensioenen niet meer uitbetaald. De werkloosheid was groot, en er heerste 
toenemende armoede; de gehele bevolking verarmde en velen leden honger. Door registratie, 
vordering van huizen, razzia’s en huiszoekingen was ook het leven buiten het kamp heel angstig en 
onzeker: het leven werd deze Indische Nederlanders tamelijk onmogelijk gemaakt door de 
onderdrukking en vijandigheid van zowel de Japanners als een deel van de Indonesische bevolking.  
Een aantal vrouwen buiten de kampen, die zich tegen 1943 onveilig begonnen te voelen, meldden 
zichzelf vrijwillig voor een kamp aan: 'Mijn moeder was op een gegeven moment zo wanhopig dat ze de 
Jap heeft gevraagd of wij in een kamp konden worden geïnterneerd. Daar was tenminste enige 

http://www.boudewynvanoort.com/wp-content/uploads/2008/12/gedek-destr.jpg
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medische verzorging. Je moest er wel werken maar kreeg tenminste eten. Het mocht niet. De Jap vond 
dat wij geen gevaar opleverden.204 
 
Na de bevrijding kwam het in Indonesië tot de chaotische en gewelddadige periode van de Bersiap: 
veel Indische Nederlanders - honderden mannen, vrouwen en kinderen – zijn toen vermoord, de 
meeste door groepen nationalistische jongeren. Tienduizenden anderen werden bovendien, misschien 
deels ook voor hun eigen veiligheid, door de Republiek Indonesië opnieuw geïnterneerd, vaak in 
kampen in het binnenland van Java; ze werden in de loop van 1946 en 1947 weer vrijgelaten. Hun 
aantal wordt op 46.000 geschat. Het precieze aantal Nederlandse en Nederlands-Indische slachtoffers 
van de Bersiap 205 is niet bekend; een aantal van circa 5.500 slachtoffers is vermoedelijk het meest 
reëel.206 
De Japanse capitulatie en de Bersiap (van oktober 1945 tot begin 1946), vormde de inleiding tot de 
onafhankelijkheidsstrijd die 4 jaar zou duren. Tjideng heeft toen tot in de herfst van 1946 als opvang- en 
doorgangskamp voor evacués en repatrianten uit andere delen van Java dienst gedaan.207 

 
Mijn oma vertelde dat ze in een trein met haar moeder en broertje terug reden, ze denkt naar de boot. 
Tegenover haar zaten Indonesische nationalistische vrijheidsstrijders.208 Eén van hen had een groot 
glimmend mes in zijn hand. Hij streek er steeds mee langs zijn hand, terwijl hij haar en haar moeder 
strak bleef aankijken. Haar moeder zei: “Blijven lachen, niet wegkijken, doe alsof er niets aan de hand 
is”. Dat heeft zij gedaan. Zij zijn heelhuids aangekomen, maar hadden het bange vermoeden dat zij 
anders vermoord zouden zijn. 
 
 
3.8.2 De terugkeer 
 
De terugkeer en opvang van repatrianten na de oorlog was zo geregeld, dat ’displaced persons’ in eerste 
instantie opgevangen werden in kampen. Na registratie en medische controle werden zij per trein, bus 
of boot naar hun eigen land gebracht. De geallieerden probeerden zoveel mogelijk te voorkomen dat 
mensen zelfstandig naar huis gingen, om de uitbraak van besmettelijke ziektes tegen te gaan én om te 
voorkomen dat legers zich niet meer konden verplaatsen door het grote aantal mensen op de wegen.  
In Nederland werden de ontheemden aan de grens opgevangen in ontvangstcentra voor 
gerepatrieerden. Hier werden zij eveneens geregistreerd, medisch gecontroleerd en van de eerste 
levensbehoeften voorzien. Vanuit de ontvangstcentra werden zij per trein of auto naar hun woonplaats 
gebracht. Repatrianten uit Nederlands-Indië kregen bij aankomst in Nederland onderdak in pensions en 
bij familieleden. Oorlogsgetroffenen die niet in staat waren in hun levensonderhoud te voorzien, konden 
een beroep doen op hulpverlening. Deze hulp kwam van particuliere hulporganisaties en de 
Nederlandse overheid”. 209  
 
Oma: “Doordat de capitulatie van Japan een paar maanden later plaatsvond, kwam de repatriëring uit 
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 De Japanners hadden vanaf het begin een anti‐Nederlandse houding gestimuleerd. Ze beloofden de 
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Nederlands-Indië pas veel later op gang (dan vanuit andere oorlogsgebieden). Moe, uitgeput en 
hongerig ondernamen we de reis op de boot Johan van Oldebarnevelt naar het vaderland Nederland. 
Veel kinderen overleden op de terugreis op die schepen, vaak door ziektes maar ook door kinderziektes 
als de mazelen, ondervoeding en kou. Ik werd ook ziek op de boot. Een dominee leerde mij als afleiding 
van papier vogeltjes met beweegbare vleugeltjes (origami) te vouwen.” (zie voor een voorbeeld en de 
symbolische betekenis van deze origamivogeltjes de achterkant van dit profielwerkstuk) 
 

 
De Johan van Oldenbarnevelt. De boot waarmee mijn oma naar Nederland terugkeerde.

210
 

 
 
3.8.3 De ontvangst in Nederland 
 
Van diverse kanten wordt verteld dat er geen enkele informatie werd gegeven en de opvang slecht was. 
Omdat mensen werkelijk niets meer hadden, waren ze voor allerlei zaken op de overheid aangewezen, 
zoals huisvesting, kleding, zorg en andere voorzieningen. 
Oma zegt “Wat ik  aanhad was natuurlijk veel te koud. Eenmaal in Nederland kreeg ik andere kleding,. 
Alles was veel en veel te groot. Ik kreeg enorme schoenen en een winterjas die over de grond sleepte, 
maar die moest mijn moeder later wel terugbetalen. Zo gingen we, als een stel sloebers, naar familie. 
(Als je die nog had, want veel mensen werden namelijk opgevangen in barakken of contractpensions). 
“Volkomen berooid keerden we terug naar Nederland, we waren alles kwijt. Het enige wat we bij ons 
droegen waren verschrikkelijke herinneringen en het zwaar te dragen verlies van mijn vader. Bij 
aankomst kregen we voedselbonnen. Maar onze familie zag ons aankomen. Was dat die rijke familie? 
Dat stel luizenballen, klaplopers, schooiers in veel te grote kleding sliertend om uitgemergelde lijven en 
mutsen om onze ingevallen gezichten. Ze hadden het zelf al moeilijk genoeg. Ze zaten echt niet op ons 
te wachten”. De onwetendheid en het onbegrip was, buiten de mensen die het zelf hadden 
meegemaakt, groot. De ontvangst was koud”. (zie deel 1, par. 1.4.2 Een gevoel van onbehagen) 
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Oma herinnert zich: “Onze eens zo nette en aardige familie pakte direct onze voedselbonnen af. ’s 
Nachts als ze dachten dat we sliepen, roken we de lucht van gebakken eieren in huis. Het rook heerlijk 
door, maar wij kregen niks. Belangstelling voor wat ons overkomen was, was er niet. Met “Jullie hebben 
het tenminste nog lekker warm gehad, maar wij hebben de Hongerwinter meegemaakt” werd ons 
verhaal direct in de kiem gesmoord”. 
 
Ook volgens Van Dis hoefden repatrianten uit Nederlands-Indië vlak na de oorlog niet op erkenning te 
rekenen. Zoals eerder bij het hoofdstuk over de vraagstelling behandeld, schreef hij: “Die Japanse 
kampen van mijn familie telden in Nederland toen nog niet”211 “Veel Nederlanders wisten niet wat een 
jappenkamp was. We werden door velen niet geloofd Ze hadden het zelf allemaal veel erger gehad. Ze 
zaten niet te wachten op die opvreters. Daarom werd er ook niets verteld. (zie ook deel 1, par 1.4.9 De 
‘Backpay’-kwestie) 
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Ze waren ook bang dat al die mensen uit Nederlands-Indië hun banen en huizen zouden inpikken. Er 
ontstond ruzie. We bivakkeerden in de ene woning naar de andere, maar niemand zat op ons te 
wachten. Uiteindelijk kwamen we terecht in huize Insulinde in Nijmegen.212 Daar liepen we nog steeds 
op onze blote voeten, klommen in bomen en haalden er de appels die nog niet eens volgroeid waren 
van de bomen, Alles werd door ons, de kinderen, opgegeten. We hadden zo’n honger gehad, we konden 
niet wachten. Ook werd er door menigeen wat gepikt, ‘getjoept’. Dat hadden we zo geleerd in de 
Jappenkampen. ‘Tjoepen’, is iets stelen van iemand die in het kamp overleden was. Als je de eerste was 
die ‘tjoep’ riep, dan was wat je zag van jou.  
Na aankomst in Nederland gingen de kinderen naar school en de ouders probeerden weer aan werk te 
komen. Van sommige mensen waren de diploma’s niet meer geldig. Veel kinderen hadden een flinke 
leerachterstand opgelopen doordat ze in de oorlogsjaren niet naar school konden. Terug op school 
wisten we niets. We hadden zo lang niets kunnen lezen of leren. Veel oudere kinderen uit de 
Jappenkampen werden bij veel jongere die de oorlog in Nederland hadden meegemaakt  in de klas 
gezet. De grote lummels wisten natuurlijk haast niets, want we hadden vier jaar nauwelijks of geen 
onderwijs gehad. Ze werden uitgelachen om hun kleding, gepest dat ze misschien luizen hadden en 
vooral omdat ze zo stom waren. Sommige leerkrachten hielden er losse handjes op na. Die gaven je een 
flinke lel als je iets niet wist. Dat was toen niet zoals nu. Sommige kinderen schrokken daar enorm van, 
het deed ze denken aan de Jappen”.  
 
 
3.8.4 Na de oorlog 
 
Na de oorlog stuurde koningin Wilhelmina condoleance brieven aan familie van in de strijd voor het 
vaderland omgekomen Nederlanders. Op internet213 stond ook een brief van koningin Wilhelmina aan 
alle geïnterneerde kinderen (hij is afgebeeld op de volgende bladzijde). Of mijn oma deze brief ooit 
gezien heeft, weet zij niet meer. De nare herinneringen aan de Japanse tijd blijven domineren; dat is ook 
de reden waarom ze nooit meer is teruggegaan naar Indonesië. 
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 214 
 
 

 
 
Brief van koningin Wilhelmina, gericht aan de kinderen die geïnterneerd geweest zijn in de Japanse 
kampen. 
In de brief , gedateerd 's Gravenhage, 21 november 1945, schrijft de koningin het volgende: 
"Aan de Kinderen, die geïnterneerd geweest zijn. 
 
Eindelijk kan ik jullie vertellen, dat ik veel aan je gedacht heb, in dien bangen tijd, toen de Japanners 
jullie in kampen opsloten en je het zoo slecht had. 
Men heeft mij verteld van je opgewektheid en hulpvaardigheid voor Moeder en Vader. 
Beste kinderen, ik ben trots op jullie, dat je je zoo dapper hebt heengeslagen door al wat moeilijk was 
en zoodoende krachtig hebt meegewerkt voor onze goede zaak. 
Nu wensch ik jullie allen blijder dagen toe" 
 
 w.g. WILHELMINA 
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Slotconclusie 
 
Ik heb mijn vraagstelling “Is mijn indruk juist dat in Nederland de kennis over de oorlog en bezetting 
in Nederlands-Indië niet erg groot is?” vanuit verschillende gezichtspunten onderzocht, zoals door het 
afnemen van interviews, het lezen van dagboeken die zijn gepubliceerd, literatuur van vele ex-
geïnterneerden en andere publicaties. Ik heb vervolgens datgene wat mijn oma in het jappenkamp 
‘Tjideng’ beleefd en ervaren heeft in deze bredere context proberen te plaatsen. 
 
Duidelijk is in elk geval dat Tjideng op iedereen die er in de oorlog gezeten heeft een onuitwisbare 
indruk heeft achtergelaten: wat begon als een redelijk goed georganiseerd burgerkamp liep uit op 
een complete nachtmerrie, met een wreed regime en ernstige honger. Het verhaal van mijn oma en 
anderen vind ik indringend door de combinatie van alledaagse herinneringen, vaak door de ogen van 
kinderen, en de diepe sporen die wreedheid, honger en dood achterlaten. Het persoonlijke van de 
verhalen maakt pas goed duidelijk wat voor ellende er komt als superioriteitsgevoelens en allerlei 
denkbeelden over een nieuwe wereldorde de overhand krijgen. 
 
Duidelijk is ook dat het leven buiten de kampen totaal niet rooskleurig was. De Indische Nederlanders 
hadden in groeiende mate te maken met twee vijanden – de Japanners en de inheemse bevolking – 
terwijl de inheemse bevolking door de Japanners in naam wel geprezen werd, maar in de praktijk 
vaak als vuil behandeld. 
 
Ik had mij ook voorgenomen te achterhalen waarom er zo lang en zo veel verzwegen is. Om dat 
enigszins in een kader te kunnen plaatsen, was het naar mijn mening in elk geval nodig om een 
beknopt beeld te schetsen van het Japans imperialisme na 1910 (zie deel 2 ‘Het Japans imperialisme’ 
en Bijlage III ‘Tijdlijn’). Maar dan? Mogelijke redenen voor het lange zwijgen buitelen in mijn hoofd 
over elkaar heen. 
 
De bittere nasmaak van de Indonesische onafhankelijkheidstrijd, inclusief de ellendige en 
gewelddadige nasleep voor de geïnterneerden tijdens de Bersiap-periode, spelen zeker een rol.215

Deze periode maakte de Nederlandse geïnterneerden immers eerst tot vijand van de Japanners en 
daarna nog eens van de Indonesische vrijheidsstrijders. Hierop volgden jaren van politionele acties, 
die gruwelijke sporen hebben nagelaten en die het onderwerp Indië/Indonesië in Nederland ook al 
niet populairder hebben gemaakt. 
 
De koele wijze waarop men in het door de oorlog geteisterde Nederland ontvangen werd, vormde 
zeker ook een belangrijk motief om te (blijven) zwijgen. Hierdoor is een kloof ontstaan tussen de 
repatriërende ex-geïnterneerden en andere Indische Nederlanders216 enerzijds - tussen 1945 en 1968 
waren dat in totaal zo’n 300.000 mensen - en de “Hollanders” in Nederland anderzijds.  
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 Op dit laatste thema ben ik wat korter ingegaan, en dan vooral in deel 3 over Tjideng. In dat deel 
ligt de nadruk immers op wat mijn oma hier zelf van meegemaakt heeft. 
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 Dat wil zeggen allen die de Hollandse nationaliteit bezaten, Hollanders, Indische Nederlanders, 
sommige in Indië geboren, sommige met gemengde, anderen met alleen Europese voorouders. 
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In Nederland stond men na de oorlog niet bepaald open voor het leed van de mensen uit Nederlands-
Indië. Daarbij wil ik om te beginnen de kanttekening plaatsen dat de oorlog in Nederlands-Indië later 
dan in Nederland eindigde, zeker als je in aanmerking neemt dat de bevrijding van de kampen en de 
repatriëring daarna vele maanden tot jaren in beslag hebben genomen. Verder had men het in 
Nederland veel te druk met het verwerken van het eigen oorlogsverleden, de Wederopbouw en het 
op de rit krijgen van het eigen leven. Nederlands-Indïe was – zoals één van de geïnterviewden het 
treffend formuleert – vooral een ver-van-mijn-bed-show. Terugkerend thema in de reacties is dat 
mensen in Nederlands-Indië lekker in het zonnetje hebben gezeten en bananen uit de boom konden 
plukken, terwijl het in Nederland bitterkoud was en bloembollen gegeten moesten worden. 
Bovendien kon het leed toch lang niet zo erg zijn geweest als dat wat men onder de Duitse bezetting 
had meegemaakt.  
 
Misschien stond men, door onder meer de ernst van de trauma’s, aan beide kanten niet open voor 
elkaars verhaal. Daar zijn misschien aanwijzingen voor, maar die kan ik niet goed beoordelen. 
 
Zeker is wel dat eigenlijk alle ex-geïnterneerden gruwelijke ervaringen en herinneringen met zich 
meedroegen en -dragen, die zij maar nauwelijks konden verwoorden. De Indische ‘zwijgcultuur’ droeg 
aan het uiten van gevoelens ook al niet bij. Als sommigen dit uiteindelijk toch deden, stuitte dat 
steevast op onbegrip en een gebrek aan belangstelling.  
 
Je zou dus kunnen zeggen dat de Japanse kampen in Nederland lange tijd eigenlijk helemaal niet 
bestaan hebben; ook onze nationale overheid en de internationale politiek hebben op z’n zachtst 
gezegd niet echt bijgedragen aan de erkenning van rechten en problemen van Indische Nederlanders.  
 
Tot ongeveer 1982 was de heersende trend bovendien om het Indisch verleden als een vorm van 
verderfelijk kolonialisme af te wijzen. Hier gold in elk geval: niet zeuren, mond houden en aanpassen. 
Dit waren vooroordelen die pas de afgelopen twintig tot dertig jaar onderkend en genuanceerd zijn, 
ik denk ook doordat er na 1980 flink wat dagboeken en andere boeken over de kampen zijn 
verschenen, en er psychiatrisch onderzoek van post-getraumatiseerden is gepubliceerd. Het 
verwerken van traumatisch oorlogsleed heeft zo gaandeweg meer aandacht gekregen, en dat droeg 
bij aan meer openheid over het eigen verleden. Het viel voor mensen niet mee om toen alsnog hun 
verhaal te doen. Ik ben blij dat mijn oma dat in mijn bijzijn toch heeft willen doen, en ik ben trots op 
de manier waarop ze het heeft gedaan. Voor veel anderen is het vertellen van het eigen verhaal 
psychisch of fysiek niet meer mogelijk, zij hebben te lang gezwegen. 
 
Ik wil hiermee afsluiten. Dit werkstuk is maar één verhaal uit de vele die al zijn verteld, nog niet 
verteld, of nooit meer worden verteld - omdat ze voor altijd zullen worden verzwegen. 
 
 
Robin C.M. van Doorn, Leiderdorp 2012 
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Bijlage	  I	  Het	  Cultuurstelsel	  (1830-‐1870)	  
	  
Er	  is	  veel	  meer	  over	  het	  Cultuurstelsel	  te	  vertellen.	  Ik	  beperk	  mij	  tot	  een	  paar	  hoofdzaken,	  
omdat	  ik	  anders	  te	  veel	  afdwaal	  van	  mijn	  eigenlijke	  thema.	  Het	  Cultuurstelsel	  komt	  op	  het	  
volgende	  neer.	  	  
	  
Rond	  1700	  waren	  er	  in	  Indonesië	  verspreide	  gebiedjes	  onder	  direct	  Nederlands	  bestuur.	  Alle	  
andere	  gebieden	  waren	  in	  handen	  van	  inheemse	  vorsten.	  Die	  inheemse	  vorsten	  bestuurden	  
hun	  eigen	  gebied	  maar	  werden	  gecontroleerd	  door	  de	  Nederlanders.	  Na	  een	  korte	  periode	  
van	  Brits	  bestuur	  in	  de	  Napoleontische	  tijd	  kwam	  de	  kolonie	  in	  de	  Indonesische	  archipel	  in	  
1814	  weer	  onder	  Nederlands	  gezag.	  De	  verwachtingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  opbrengst	  van	  de	  
kolonie	  waren	  hooggespannen,	  maar	  de	  Nederlandse	  regering	  slaagde	  er	  niet	  in	  de	  kolonie	  
winstgevend	  te	  maken;	  er	  moest	  zelfs	  geld	  op	  toegelegd	  worden.	  	  
	  
Rond	  1820	  kwamen	  steeds	  meer	  gebieden	  onder	  direct	  bestuur	  van	  de	  Nederlanders.	  Het	  
belangrijkste	  eiland,	  Java,	  was	  zelfs	  geheel	  in	  handen	  van	  de	  Nederlanders.	  Tijdens	  de	  Java-‐
oorlog	  (1825-‐1830)	  werd	  het	  Nederlands	  gezag	  op	  Java	  op	  de	  proef	  gesteld	  door	  de	  Javaanse	  
opstand.	  De	  uitgaven	  voor	  de	  kolonie	  namen	  sterk	  toe,	  er	  ontstond	  een	  grote	  staatsschuld.	  
De	  hoge	  kosten	  van	  de	  Java-‐oorlog	  zorgden	  er	  mede	  voor	  dat	  economische	  argumenten	  een	  
hoofdrol	  gingen	  spelen	  in	  de	  discussie	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  kolonie.	  In	  het	  begin	  van	  de	  
19e	  eeuw	  leverde	  de	  kolonie	  Indonesië	  immers	  geen	  winst	  meer	  op.	  	  
	  
Daarom	  gaf	  koning	  Willem	  I	  gouverneur-‐generaal	  Johannes	  van	  den	  Bosch	  de	  opdracht	  om	  
verandering	  in	  deze	  situatie	  te	  brengen.	  Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  Indië	  weer	  winstgevend	  en	  
‘Nederlandsch	  wingewest’	  werd,	  bedacht	  Van	  den	  Bosch	  het	  Cultuurstelsel	  dat	  werd	  
uitgevoerd	  door	  de	  Nederlandse	  staat.	  Het	  werd	  in	  1830	  ingevoerd.	  Doel	  van	  het	  
Cultuurstelsel	  was	  de	  exploitatie	  van	  Java,	  vanwege	  de	  makkelijk	  te	  ontginnen	  grond.	  Van	  
den	  Bosch	  vond	  dat	  de	  koloniën	  bestonden	  voor	  het	  moederland,	  en	  niet	  het	  moederland	  
voor	  de	  koloniën.	  De	  enige	  functie	  die	  een	  kolonie	  had,	  was	  het	  vullen	  van	  de	  Nederlandse	  
schatkist.	  Het	  Cultuurstelsel	  dwong	  de	  Indonesische	  boeren	  om	  voor	  Nederland	  te	  werken.	  
De	  inheemse	  Javaanse	  bevolking	  werd	  verplicht	  op	  één	  vijfde	  deel	  van	  hun	  grond	  bepaalde	  
tropische	  exportgewassen	  (‘cultures’)	  te	  verbouwen	  die	  veel	  opbrachten	  op	  de	  wereldmarkt	  
-‐	  zoals	  koffie,	  suiker	  en	  indigo	  (een	  kleurstof)	  -‐	  en	  deze	  tegen	  vooraf	  opgelegde	  lage	  prijzen	  
af	  te	  staan	  aan	  het	  Nederlandse	  koloniale	  gouvernement.	  In	  ruil	  hiervoor	  kregen	  de	  
Indonesische	  boeren	  een	  plantloon.	  
Het	  feit	  dat	  de	  Javaanse	  boeren	  verplicht	  producten	  moesten	  leveren	  aan	  het	  gouvernement	  
vond	  men	  in	  die	  tijd	  op	  zich	  niet	  vreemd;	  in	  het	  buitenland	  oogstte	  de	  winstgevendheid	  van	  
het	  cultuurstelsel	  zelfs	  veel	  bewondering.	  
	  
Minder	  dan	  een	  eeuw	  geleden	  vond	  men	  het	  nog	  heel	  gewoon	  dat	  een	  land	  een	  ander	  land	  
als	  kolonie	  bezat.	  Koloniseren	  betekent	  letterlijk	  het	  annexeren	  van	  overzeese	  gebieden	  ten	  
bate	  van	  het	  moederland.	  Een	  kolonie	  wordt	  niet	  voor	  niets	  ‘wingewest’	  genoemd.	  
De	  gewassen	  van	  het	  Cultuurstelsel	  waren	  bestemd	  voor	  de	  Europese	  markt.	  De	  
Nederlandse	  Handel-‐Maatschappij	  (NHM)	  zorgde	  voor	  aan-‐,	  verkoop	  en	  transport	  van	  de	  
landbouwproducten.	  De	  geleverde	  producten	  werden	  op	  veilingen	  in	  Nederland	  voor	  de	  
Europese	  markt	  verkocht.	  De	  opbrengst	  was	  voor	  Nederland.	  De	  winst	  op	  het	  Cultuurstelsel	  
noemt	  men	  het	  ‘batig	  saldo	  of	  batig	  slot’.	  Het	  Cultuurstelsel	  was	  financieel	  zeer	  succesvol.	  
Het	  leverde	  de	  Nederlandse	  staat	  miljoenen	  op.	  Het	  waren	  enorme	  winsten,	  zo’n	  239	  
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miljoen	  gulden	  vloeide	  tussen	  1851-‐1869	  de	  Nederlandse	  schatkist	  in.	  Tussen	  1830	  en	  1870	  
ging	  het	  in	  totaal	  zelfs	  om	  473	  miljoen	  gulden.	  De	  koloniale	  baten	  uit	  Indië	  vormden	  op	  het	  
hoogtepunt	  maar	  liefst	  een	  derde	  van	  het	  totale	  Nederlandse	  staatsinkomen.	  Indië	  en	  met	  
name	  Java	  werd	  daardoor	  ‘de	  kurk	  waar	  de	  Nederlandse	  economie	  op	  dreef’.	  Het	  was	  de	  
basis	  voor	  de	  Nederlandse	  economische	  groei,	  die	  floreerde	  op	  producten	  uit	  Indië.	  
	  
Doordat	  de	  Suikerwet	  (1870)	  en	  de	  Agrarische	  Wet(1871)	  door	  de	  overheid	  werden	  
ingevoerd,	  konden	  particuliere	  bedrijven	  zich	  na	  1870	  in	  Nederlands-‐Indië	  vestigen.	  
Particuliere	  ondernemers	  (blanke	  ‘planters’)	  begonnen	  grote	  plantages.	  Indië	  werd	  dus	  
opengesteld	  voor	  particulier	  initiatief.	  Op	  Sumatra	  kreeg	  je	  bijvoorbeeld	  veel	  
tabaksplantages.	  Op	  grote	  plantages	  werd	  het	  werk	  gedaan	  door	  arme	  Indonesische	  boeren	  
en	  (vaak	  Chinese)	  contractarbeiders	  (koelies).	  Zij	  moesten	  hard	  werken	  onder	  zeer	  harde	  
omstandigheden	  tegen	  zeer	  lage	  lonen.	  Nieuwe	  producten	  zoals	  suiker,	  koffie,	  tabak,	  en	  
rubber	  (Sumatra)	  werden	  geïntroduceerd.	  De	  grondstoffen,	  zoals	  suiker	  en	  koffie,	  bewerkte	  
men	  vervolgens	  in	  Nederland,	  waar	  suikerraffinaderijen	  en	  tabaksfabrieken	  werden	  
opgericht.	  De	  inkomsten	  uit	  het	  Cultuurstelsel	  werden	  in	  Nederland	  onder	  meer	  gebruikt	  
voor	  de	  aanleg	  van	  infrastructuur,	  zoals	  bruggen	  en	  spoorlijnen.	  Daarnaast	  was	  er	  een	  effect	  
merkbaar	  op	  de	  scheepsbouw	  en	  transportsector.	  Vanaf	  1891	  zorgde	  de	  Koninklijke	  
Pakketvaart	  Maatschappij	  (KPM)	  voor	  regelmatige	  lijndiensten	  tussen	  de	  verschillende	  delen	  
van	  de	  Archipel	  en	  een	  netwerk	  van	  scheepvaartverbindingen	  in	  de	  Archipel.	  Dit	  droeg	  bij	  
tot	  de	  ontsluiting	  van	  het	  afgelegen	  gebied	  voor	  katoenproducten	  uit	  Twente.	  De	  Twentse	  
katoensector	  deelde	  in	  de	  economische	  voorspoed	  en	  zette	  in	  Indonesië	  producten	  af.	  
Indonesië	  werd	  zo	  dus	  ook	  een	  afzetmarkt.	  	  
	  
De	  Nederlanders	  zorgden	  ervoor	  dat	  de	  inheemse	  bevolking	  bestuurd	  werd	  door	  inheemse	  
bestuurders,	  maar	  dat	  die	  bestuurders	  wel	  afhankelijk	  van	  de	  Nederlanders	  bleven.	  Het	  is	  
een	  dualistisch	  bestuursstelsel,	  een	  bestuurssysteem	  waarbij	  het	  Nederlands	  en	  het	  inheems	  
bestuur	  naast	  elkaar	  functioneerden.	  Aan	  het	  hoofd	  van	  het	  Binnenlands	  Bestuur	  stond	  de	  
Gouverneur-‐Generaal;	  de	  residenten	  bestuurden	  provincies,	  daarin	  bijgestaan	  door	  
assistent-‐residenten	  en	  administrateurs/controleurs.	  Het	  Inlands	  Bestuur	  werd	  uitgeoefend	  
door	  regenten,	  inheemse	  vorsten	  die	  regeerden	  met	  behulp	  van	  de	  plaatselijke	  hoofden.	  Het	  
inheems	  bestuur	  stond	  wel	  onder	  toezicht	  van	  het	  Nederlands	  bestuur.	  Er	  waren	  residenten	  
en	  regenten.	  Een	  ´resident´	  is	  een	  Nederlander	  die	  hoofd	  is	  van	  een	  Indonesische	  provincie.	  
Hij	  staat	  direct	  onder	  de	  Indische	  regering	  die	  ook	  uit	  Nederlanders	  bestaat.	  Een	  ´regent´	  is	  
een	  inlandse	  vorst,	  de	  hoogste	  inlandse	  bestuurders,	  zij	  zijn	  wel	  ondergeschikt	  aan	  de	  
Nederlanders.	  De	  Nederlandse	  gezaghebbers	  hielden	  toezicht	  op	  de	  lokale	  regenten	  en	  
inheemse	  leiders,	  die	  op	  hun	  beurt	  de	  bevolking	  bestuurden.	  Zo	  kwam	  Nederland	  dichter	  bij	  
de	  bevolking	  te	  staan,	  maar	  de	  ontevredenheid	  en	  onrust	  onder	  de	  inlanders	  groeide.	  De	  
inlandse	  boeren	  hadden	  bijvoorbeeld	  weinig	  tijd	  om	  op	  hun	  eigen	  akkers	  te	  werken,	  er	  
kwamen	  door	  misoogsten	  (na	  1845)	  hongersnoden	  voor	  en	  men	  was	  verplicht	  zonder	  
betaling	  voor	  de	  overheid	  te	  werken,	  bijvoorbeeld	  bij	  de	  aanleg	  van	  wegen	  en	  havens	  (de	  
zgn.´herendiensten´).	  Nederlandse	  bestuursambtenaren,	  dorpshoofden	  en	  regenten	  kregen	  
als	  beloning	  cultuurprocenten.	  De	  Javaanse	  boeren	  waren	  landrente	  verschuldigd,	  een	  soort	  
belasting	  op	  de	  rijstoogst.	  Het	  doel	  was	  dat	  zij	  de	  productie	  opvoerden.	  Inlandse	  vorsten	  
werden	  aangesteld	  als	  hoofdcontroleurs.	  Hoe	  meer	  de	  boeren	  produceerden,	  hoe	  groter	  het	  
deel	  was	  dat	  naar	  de	  Inlandse	  vorsten	  zelf	  ging.	  Inlandse	  vorsten	  gingen	  er	  vaak	  toe	  over	  de	  
productie	  zo	  hoog	  mogelijk	  te	  maken,	  want	  dat	  leverde	  hen	  persoonlijk	  voordeel	  op!	  
Hierdoor	  werd	  meer	  van	  de	  inlanders	  gevraagd	  dan	  billijk	  was. De	  druk	  op	  vooral	  
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landarbeiders	  en	  kleine	  boeren	  werd	  steeds	  groter.	  Aan	  de	  ene	  kant	  nam	  de	  werkdruk	  onder	  
de	  Javaanse	  bevolking	  sterk	  toe,	  waardoor	  de	  eigen	  sawa’s	  soms	  niet	  bewerkt	  konden	  
worden.	  De	  suikercultuur	  putte	  de	  grond	  uit	  en	  onttrok	  water	  aan	  de	  rijstbouw.	  Boeren	  
werden	  gedwongen	  hun	  beste	  grond	  af	  te	  staan	  aan	  de	  regent.	  Aan	  de	  andere	  kant	  leidden	  
de	  plantlonen	  (het	  geld	  dat	  boeren	  kregen	  voor	  het	  werk	  dat	  men	  moest	  doen	  voor	  het	  
Cultuurstelsel)	  ook	  wel	  tot	  modernisering	  van	  de	  Javaanse	  economie.	  
Ook	  kwam	  er	  een	  geldeconomie	  op	  gang.	  Doordat	  boeren	  wat	  geld	  kregen,	  ging	  de	  
ruilhandel	  langzaamaan	  over	  in	  een	  geldeconomie.	  Zolang	  de	  oogsten	  goed	  waren	  (1830-‐
1845)	  stegen	  de	  plantlonen	  en	  nam	  de	  welvaart	  in	  veel	  streken	  toe.	  Hierbij	  was	  bijna	  
driekwart	  van	  de	  Javaanse	  huishoudens	  op	  enigerlei	  wijze	  betrokken.	  
	  
In	  financieel	  opzicht	  was	  het	  Cultuurstelsel	  dus	  wel	  een	  succes.	  Maar	  door	  het	  Cultuurstelsel	  
werden	  de	  verschillen	  tussen	  mensen	  alleen	  maar	  groter.	  Bij	  de	  inlandse	  bevolking	  kwamen	  
groepen	  die	  armer	  werden	  en	  groepen	  die	  rijker	  werden.	  Het	  ging	  beter	  met	  de	  boeren	  die	  
wat	  meer	  land	  hadden	  en	  met	  de	  inheemse	  leiders,	  maar	  het	  ging	  slechter	  met	  
landarbeiders	  en	  kleine	  boertjes.	  Alles	  was	  er	  voor	  de	  Nederlanders	  op	  gericht	  dit	  voor	  
Nederland	  lucratieve	  systeem	  in	  stand	  te	  houden,	  ook	  al	  ging	  dit	  ten	  nadele	  van	  de	  
inheemse	  bevolking.	  De	  liberalen,	  die	  het	  voor	  de	  samenleving	  het	  beste	  vonden	  als	  de	  
overheid	  zich	  zo	  weinig	  mogelijk	  met	  de	  burgers	  bemoeide,	  vonden	  het	  Cultuurstelsel	  een	  
slecht	  systeem:	  de	  overheid	  bemoeide	  zich	  daar	  veel	  te	  veel	  met	  de	  economie.	  Zij	  vonden	  
dat	  je	  de	  economie	  zo	  veel	  mogelijk	  aan	  de	  burgers	  moest	  overlaten!	  De	  rol	  van	  de	  overheid	  
werd	  sterk	  ingeperkt	  en	  de	  rol	  van	  particuliere	  ondernemers	  steeds	  belangrijker.	  De	  onvrede	  
over	  het	  Nederlands	  bestuur	  werd	  soms	  zo	  groot	  dat	  er	  opstanden	  ontstonden.	  	  
Het	  stelsel	  werd	  door	  de	  bevolking	  ook	  wel	  het	  ‘dwangstelsel’	  genoemd.	  Kritiek	  op	  het	  
cultuurstelsel	  kwam	  onder	  andere	  van	  Multatuli	  (Eduard	  Douwes	  Dekker)	  in	  zijn	  ‘Max	  
Havelaar’	  (1860),	  waarin	  hij	  de	  misstanden	  in	  de	  assistent-‐residentie	  Lebak	  aan	  de	  kaak	  
stelde.	  Multatuli	  trekt	  hierin	  niet	  de	  koloniale	  overheersing	  in	  twijfel,	  hij	  is	  niet	  tegen	  de	  
Nederlandse	  gezagsuitbreiding,	  maar	  vindt	  dat	  de	  koloniale	  bestuursambtenaar	  een	  roeping	  
heeft	  om	  de	  lokale	  bevolking	  te	  beschermen	  tegen	  uitbuiting	  door	  de	  inheemse	  vorsten	  en	  
tegen	  de	  koloniale	  politiek1.	  Een	  vijfde	  deel	  van	  wat	  verbouwd	  werd	  moest	  men	  aan	  de	  
Nederlanders	  afstaan.	  Van	  dat	  geld	  werden	  o.a.	  spoorwegen,	  kanalen	  en	  bruggen	  gebouwd,	  
de	  Javanen	  moesten	  die	  zelf	  aanleggen.	  In	  1850	  werd	  het	  Cultuurstelsel	  aangepast,	  en	  de	  
liberale	  regering	  schafte	  het	  stelsel	  in	  1870	  zelfs	  helemaal	  af.	  Particuliere	  ondernemers	  
moeten	  de	  Indonesische	  economie	  gaan	  ontwikkelen	  en	  gaan	  investeren	  in	  plantages	  en	  in	  
de	  mijnbouw	  in	  Indonesië.	  
	  
Rond	  1900	  was	  heel	  Indonesië	  onder	  controle	  van	  de	  Nederlanders.	  Modern	  imperialisme	  is	  
het	  streven	  van	  West-‐Europese	  landen	  om	  steeds	  meer	  gebieden	  in	  andere	  werelddelen	  te	  
beheersen.	  Het	  modern	  imperialisme	  wil	  niet	  alleen	  goedkope	  grondstoffen	  uit	  de	  kolonie,	  
maar	  ook	  door	  de	  kolonie	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  afzetmarkt	  verwerven.	  Door	  het	  bezit	  van	  
veel	  kolonies	  kon	  men	  tevens	  aanzien	  en	  status	  verwerven.	  Het	  modern	  imperialisme	  
ontwikkelde	  zich	  sterk	  vanaf	  1870.	  
	  
Veel	  Nederlanders	  uitten	  eind	  negentiende	  eeuw	  kritiek	  op	  hoe	  Nederland	  zich	  in	  de	  18e	  en	  
19e	  eeuw	  tegenover	  Nederlands-‐Indië	  had	  gedragen.	  Men	  vond	  dat	  het	  vele	  geld	  dat	  
Nederland	  aan	  Indië	  met	  het	  Cultuurstelsel	  had	  verdiend,	  teruggegeven	  moest	  worden.	  Men	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  E.B.Locher-‐Scholten,	  Ethiek	  in	  fragmenten.	  Vijf	  stuks	  over	  koloniaal	  denken	  en	  doen	  van	  Nederland	  in	  de	  
indonesische	  Archipel,	  1877-‐1942.(Utrecht	  1981),	  blz.	  194-‐200.	  
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vond	  dat	  Nederland	  een	  ‘ereschuld’	  aan	  Nederlands-‐Indië	  had.	  De	  jurist	  Conrad	  Theodor	  van	  
Deventer,	  schreef	  hierover	  in	  1899	  het	  artikel	  ‘Een	  Eereschuld’	  in	  De	  Gids	  III,	  205-‐2572:	  “de	  
restitutie	  der	  millioenen	  is	  de	  eerschuld	  van	  Nederland	  aan	  Indonesië”.	  Nederlands-‐Indië	  ging	  
in	  de	  jaren	  tachtig	  gebukt	  onder	  een	  economische	  depressie.	  Volgens	  Van	  Deventer	  nam	  de	  
overheid	  totaal	  geen	  maatregelen	  hiertegen. Hij	  verweet	  de	  regering	  laksheid	  en	  
onverantwoorde	  zuinigheid.	  Zijn	  kritiek	  op	  de	  liberalen	  nam	  steeds	  verder	  toe. Hij	  pleitte	  
ervoor	  dat	  Nederland	  moreel	  verplicht	  was	  om	  de	  vele	  miljoenen	  batige	  saldi	  (door	  hem	  
aanvankelijk	  op	  7	  miljoen	  gulden	  begroot),	  die	  in	  het	  verleden	  aan	  Nederlands-‐Indië	  
onttrokken	  waren,	  nu	  terug	  te	  betalen	  om	  hiermee	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  de	  dringende	  
behoefte	  aan	  meer	  onderwijs	  en	  om	  de	  Indonesische	  bevolking	  economisch	  weerbaarder	  te	  
maken.	  Het	  geld	  was	  immers	  een	  belastingheffing	  en	  had	  in	  het	  eigen	  land,	  in	  Nederlands-‐
Indië,	  terecht	  moeten	  komen	  en	  niet	  gebruikt	  mogen	  worden	  om	  het	  tekort	  van	  de	  
Nederlandse	  schatkist	  aan	  te	  vullen.	  
	  
Van	  Deventer’s	  artikel	  droeg	  bij	  aan	  een	  wijziging	  van	  het	  koloniale	  beleid	  in	  die	  tijd,	  ook	  wel	  
de	  ‘Ethische	  politiek’	  genoemd.	  De	  ethische	  politiek	  had	  tot	  doel	  het	  welzijn	  en	  de	  welvaart	  
van	  de	  Indonesische	  bevolking	  te	  bevorderen,	  zonder	  dat	  dit	  overigens	  de	  belangen	  van	  de	  
kolonisator	  mocht	  schaden.	  
Het	  ging	  met	  name	  om	  de	  welvaart	  van	  de	  inheemse	  bevolking,	  meer	  onderwijs	  en	  beperkte	  
deelname	  aan	  het	  overheidsbestuur	  door	  de	  inheemse	  bevolking.	  
De	  Ethische	  Politiek	  werd	  door	  Koningin	  Wilhelmina	  aangekondigd	  in	  de	  troonrede	  in	  de	  
Staten-‐Generaal	  van	  1901:	  “Als	  Christelijke	  mogendheid	  is	  Nederland	  verplicht,	  in	  de	  Indische	  
Archipel	  de	  rechtspositie	  der	  inlandse	  Christenen	  beter	  te	  regelen,	  aan	  de	  christelijke	  zending	  
op	  vaster	  voet	  steun	  te	  verlenen	  en	  geheel	  het	  regeringsbeleid	  te	  doordringen	  van	  het	  besef	  
dat	  Nederland	  tegenover	  de	  bevolking	  dezer	  gewesten	  een	  zedelijke	  roeping	  heeft	  te	  
vervullen.	  In	  verband	  hiermee	  trekt	  de	  mindere	  welvaart	  der	  inlandse	  bevolking	  op	  Java	  mijn	  
bijzondere	  aandacht.	  Ik	  wens	  naar	  de	  bijzondere	  oorzaken	  hiervan	  een	  onderzoek	  in	  te	  
stellen.	  Aan	  bepalingen	  ter	  bescherming	  van	  de	  onder	  contract	  werkende	  koelies	  zal	  
gestrengelijk	  de	  hand	  worden	  gehouden.	  Naar	  decentralisatie	  van	  het	  bestuur	  zal	  gestreefd	  
worden.	  
De	  Toestand	  op	  het	  noordelijk	  gedeelte	  van	  Sumatra	  zal,	  naar	  ik	  vetrouw,	  bij	  handhaving	  van	  
het	  thans	  gevolgde	  stelsel	  tot	  algehele	  pacificatie	  leiden”.	  	  
Dit	  nieuwe	  beleid	  leidde	  ertoe	  dat	  er	  meer	  scholen	  en	  ziekenhuizen	  voor	  de	  Indonesische	  
bevolking	  kwamen,	  er	  meer	  geïnvesteerd	  werd	  in	  de	  infrastructuur	  (zoals	  aanleg	  wegen,	  
spoorwegen,	  havens),	  er	  irrigatieprojecten	  kwamen,	  landbouwkredieten	  verschaft	  werden	  
en	  landbouwvoorlichting	  werd	  gegeven.	  Ook	  over	  bestuurlijk	  zaken	  als	  medezeggenschap,	  
politieke	  emancipatie	  (‘ontvoogding’3)	  en	  decentralisatie	  ging	  men	  anders	  denken.	  
Daarnaast	  mocht	  Indonesië	  een	  onafhankelijkere	  positie	  naast	  Nederland	  gaan	  innemen,	  de	  
zogenaamde	  ‘associatiegedachte’4.	  Maar	  de	  handhaving	  van	  de	  Nederlandse	  voogdij	  over	  
Indonesië	  werd	  nog	  wel	  noodzakelijk	  geacht,	  de	  zgn.	  ‘voogdijgedachte’.	  Concreet	  werd	  de	  
verandering	  in	  het	  bestuur	  pas	  met	  de	  oprichting	  van	  de	  Volksraad	  in	  1918	  uitgewerkt.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Conrad	  Th.	  van	  Deventer,	  ‘Een	  eereschuld’.	  In:	  De	  Gids.	  Jaargang	  63	  (1899)	  
Conrad	  Th.	  van	  Deventer,	  ‘De	  ‘eereschuld’	  in	  het	  parlement’.	  In:	  De	  Gids.	  Jaargang	  64	  (1900).	  
3	  Bevoogding	  is	  als	  een	  Javaan	  als	  ‘een	  zwakkere’	  beschermd	  moet	  worden	  tegen	  uitbuiting	  door	  de	  lokale	  
hoofden	  of	  door	  de	  Nederlanders.	  
4	  De	  kolonie	  mocht	  zich	  onder	  begeleiding	  van	  Nederland	  ontwikkelen	  tot	  een	  zelfstandige	  eenheid	  binnen	  het	  
koninkrijk,	  als	  het	  onder	  voogdij	  van	  Nederland	  de	  juiste	  –	  westerse-‐	  inzichten	  had	  opgedaan.	  
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Bijlage	  II	  Sterfte-‐	  en	  andere	  cijfers	  Japanse	  bezetting	  
Bron:	  www.niod.knaw.nl/CijfermateriaalJapanseBezetting	  
	  
Deze	  bijlage	  bevat	  achtereenvolgens:	  
	  

• Cijfers	  Loe	  de	  Jong	  betreffende	  de	  Japanse	  bezetting	  van	  Nederlands-‐Indië	  
• Aantal	  Nederlandse	  krijgsgevangenen	  
• Aantal	  Nederlandse	  burgergeïnterneerden	  
• Indonesiërs	  en	  (Indo-‐)Europeanen	  
• Romusha’s	  
• Heiho’s	  
• Dwangprostituees	  
• Gesneuvelde	  geallieerde	  militairen	  
• Hirosima	  en	  Nagasaki	  
• Nederlandse	  slachtoffers	  van	  de	  Bersiap	  
• Nederlandse	  gesneuvelde	  militairen	  tijdens	  de	  Indonesische	  onafhankelijkheidsstrijd	  
• Indonesische	  verliezen	  tijdens	  de	  onafhankelijkheidsstrijd	  
• Schadevergoeding	  Japan	  aan	  Nederland	  

	  
Cijfers	  Loe	  de	  Jong	  betreffende	  de	  Japanse	  bezetting	  van	  Nederlands-‐Indië:	  
	  
	   	   	   	   Aantallen	   Overledenen:	   Percentage	  overledenen:	  
Krijgsgevangenen:	   	   	  	  42.233	   	  	  8.200	  	   	  één	  op	  de	  vijf.	  
Geïnterneerden:	   	   100.000	   16.800	  	   	  één	  op	  de	  zes.	  
Buiten	  de	  kampen:	   	   	  220.000	   	  	  	  	  	  ?	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  ?	  
Javanen:	  	   	   	   50	  miljoen	   2,5	  miljoen	   	  één	  op	  de	  twintig.	  
	  
Aantal	  Nederlandse	  krijgsgevangenen:	  
	  
In	  1978	  is	  majoor	  drs.	  H.L.	  Zwitzer	  op	  basis	  van	  de	  in	  de	  archieven	  van	  de	  Koninklijke	  Marine	  
en	  van	  het	  Koninklijke	  Nederlands-‐Indische	  Leger	  aanwezige	  gegevens	  tot	  de	  conclusie	  
gekomen	  dat	  van	  de	  Europese	  militairen	  in	  Nederlands-‐Indië	  in	  totaal	  42.233	  in	  
krijgsgevangenschap	  zijn	  geraakt:	  
	  
Koninklijke	  Marine:	  3.847	  militairen	  
KNIL:	  36.869	  militairen	  
Hulpkorpsen	  van	  het	  KNIL:	  1.517	  militairen.	  
	  
Op	  het	  totaal	  van	  de	  Europese	  krijgsgevangenen	  (42.233)	  zijn	  er	  8.200	  omgekomen	  (dat	  is	  
19,4%):	  
	  
Koninklijke	  Marine:	  648	  omgekomenen	  (16,8%)	  
KNIL	  en	  hulpkorpsen:	  7.552	  omgekomenen	  (19,6%).	  
	  
Het	  sterftecijfer	  van	  de	  krijgsgevangenen	  van	  alle	  geallieerde	  nationaliteiten	  in	  de	  Pacific-‐
oorlog	  samen	  lag	  op	  27%.	  Het	  Amerikaanse	  was	  34%,	  het	  Australische	  33%	  en	  het	  Britse	  
32%.	  Wat	  het	  algemene	  sterftecijfer	  verlaagde	  was	  het	  lage	  percentage	  onder	  de	  
Nederlanders:	  minder	  dan	  20%.	  (Gavan	  Daws,	  ‘Gevangenen	  van	  de	  Japanners;	  
Krijgsgevangenen	  in	  de	  Pacific	  gedurende	  de	  Tweede	  Wereldoorlog’,	  Baarn	  1996,	  pag.	  409.)	  	  
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Cijfers	  L.	  de	  Jong:	  
aantallen:	   	   	   overledenen:	   	   percentage	  overledenen:	  
Sumatra	  (Pakan	  Baroe):	  	   17.000	  rom.	  	   	   vier	  op	  de	  vijf	  
	   	   	   	   5.500	  kgv.700	  kgv.	   één	  op	  de	  zeven	  	  
Sumatra	  (Palembang):	  	   2.000	  kgv.	   	   één	  op	  de	  vier	  tot	  vijf.	  
	  
Aantal	  Nederlandse	  burgergeïnterneerden:	  
	  
Gegevens	  over	  de	  aantallen	  geïnterneerde	  burgers	  in	  Indië	  zijn	  zeer	  onvolledig	  omdat	  bijna	  
alle	  Japanse	  stukken	  die	  op	  de	  internering	  betrekking	  hebben,	  alsook	  veel	  kamparchieven	  
verloren	  zijn	  gegaan.	  Van	  het	  totaal	  aantal	  geïnterneerden	  kan	  daarom	  alleen	  een	  schatting	  
worden	  gegeven.	  In	  de	  loop	  van	  de	  oorlog	  hebben	  de	  Japanners	  aan	  het	  Internationale	  Rode	  
Kruis	  doorgegeven	  dat	  er	  ongeveer	  98.000	  geïnterneerden	  waren.	  De	  Nederlandse	  regering	  
heeft	  na	  de	  oorlog	  gesteld	  dat	  er	  circa	  110.000	  geïnterneerden	  zijn	  geweest.	  Dr.	  D.	  van	  
Velden	  heeft	  achterin	  haar	  proefschrift	  ‘De	  Japanse	  interneringskampen	  voor	  burgers	  
gedurende	  de	  Tweede	  Wereldoorlog’	  (Groningen	  1963)	  het	  beschikbare	  cijfermateriaal	  bij	  
elkaar	  gebracht.	  Op	  basis	  van	  dit	  materiaal	  geeft	  L.	  de	  Jong	  in	  ‘Het	  Koninkrijk	  der	  
Nederlanden	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog’,	  deel	  11b,	  pag.	  348	  en	  359,	  de	  volgende	  cijfers:	  
	  
Java:	  80.000	  Nederlandse	  geïnterneerden	  
Sumatra:	  12.000	  Nederlandse	  geïnterneerden	  
Grote	  Oost:	  3.900	  Nederlandse	  geïnterneerden	  
Borneo:	  500	  geïnterneerden	  
Totaal:	  96.400	  geïnterneerden.	  
	  
De	  door	  Van	  Velden	  verzamelde	  gegevens	  zijn	  hoogstwaarschijnlijk	  niet	  volledig,	  vandaar	  dat	  
De	  Jong	  het	  verstandig	  achtte	  ervan	  uit	  te	  gaan	  dat	  er	  circa	  100.000	  geïnterneerden	  zijn	  
geweest	  (pag.	  754).	  H.L.	  Zwitzer	  komt	  in	  zijn	  boek	  ‘Mannen	  van	  10	  jaar	  en	  ouder’	  (Franeker	  
1995)	  op	  basis	  van	  het	  aantal	  naoorlogse	  claims	  van	  ex-‐geïnterneerden	  op	  een	  Japanse	  
uitkering	  tot	  eenzelfde	  schatting	  (pag.	  82).	  Het	  aantal	  van	  100.000	  Nederlandse	  
burgergeïnterneerden	  lijkt	  daarmee	  de	  meest	  betrouwbare	  schatting	  te	  zijn.	  	  
	  
Over	  het	  aantal	  omgekomen	  Nederlandse	  burgergeïnterneerden	  bestaat	  minder	  
overeenstemming.	  De	  schattingen	  variëren	  tussen	  de	  10.580	  en	  16.800	  slachtoffers.	  D.	  van	  
Velden	  meldt	  in	  haar	  proefschrift	  (‘De	  Japanse	  interneringskampen’	  ,	  pag.	  368,	  noot	  1)	  dat	  
het	  Nederlandse	  Rode	  Kruis	  het	  aantal	  doden	  op	  13%	  schatte	  (dat	  zou	  een	  aantal	  van	  13.000	  
doden	  betekenen).	  H.L.	  Zwitzer	  komt	  tot	  een	  getal	  van	  10.580	  omgekomenen	  door	  dit	  aantal	  
van	  13.000	  doden	  te	  corrigeren	  met	  het	  vooroorlogse	  sterftecijfer	  (H.L.	  Zwitzer,	  Mannen	  van	  
10	  jaar	  en	  ouder,	  pag.	  83).	  Op	  basis	  van	  het	  cijfermateriaal	  van	  D.	  van	  Velden	  komt	  L.	  de	  
Jong	  tot	  een	  aantal	  van	  13.120	  sterfgevallen	  (13,6%).	  De	  Jong	  vermeldt	  tevens	  dat	  de	  
Japanners	  in	  de	  loop	  van	  de	  oorlog	  aan	  het	  Internationale	  Rode	  Kruis	  een	  dodental	  van	  
16.800	  opgaven	  (17%).	  De	  Jong	  sluit	  zich	  hierbij	  aan	  door	  te	  kiezen	  voor	  een	  sterftecijfer	  van	  
één	  op	  zes	  (L.	  de	  Jong,	  Het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog,	  deel	  11b,	  
pag.	  753-‐754).	  	  
	  
Interneringen	  in	  de	  Buitengewesten	  (De	  Jong	  pagina	  348)	  
Grote	  Oost:	  bijna	  3.900	  Nederlanders	  en	  ca.	  240	  personen	  van	  andere	  nationaliteit.	  
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Bijna	  allen	  werden	  in	  de	  loop	  van	  1942	  op	  Celebes	  geconcentreerd,	  uitgezonderd	  een	  groep	  
van	  ca.	  500	  personen	  op	  Ambon.	  
Ned.	  Borneo	   	  ca.	  500	  geïnterneerden.	  Ven	  hen	  werd	  een	  groep	  van	  bijna	  300	  personen	  in	  
juli	  ’42	  naar	  Brits-‐Borneo	  overgebracht,	  waar	  zich	  reeds	  ca.	  260	  (voornamelijk	  Britse)	  
geïnterneerden	  bevonden.	  Sumatra:	  ca.	  12.000	  Nederlanders	  en	  ruim	  1.200	  personen	  van	  
andere	  nationaliteit	  (w.o.	  ca.	  700	  Britten).	  
	  
Interneringen	  op	  Java	  (De	  Jong	  pagina	  359)	  
Van	  Velden:	  ca.	  80.000	  Nederlanders,	  ca.	  700	  Britten,	  ca.	  100	  Amerikanen	  en	  ca.	  1.800	  	  
personen	  van	  andere	  nationaliteit	  (ca.	  29.000	  mannen,	  ca.	  25.000	  vrouwen	  en	  ca.	  29.000	  
kinderen)	  
	  
Indonesiërs	  en	  (Indo-‐)Europeanen:	  
	  
L.	  de	  Jong	  vermeldt	  dat	  van	  de	  50	  miljoen	  Javanen	  en	  Madoerezen	  er	  tijdens	  de	  Japanse	  
bezetting	  circa	  2,5	  miljoen	  zijn	  gestorven;	  dit	  betekent	  een	  sterftepercentage	  van	  5%	  
(‘Koninkrijk’,	  11b,	  pag.	  572).	  De	  Indonesische	  regering	  schatte	  het	  totale	  dodental	  begin	  
jaren	  1950	  op	  4	  miljoen	  (S.	  Sato,	  ‘War’,	  pag.	  155).	  	  
	  
De	  Japanse	  militaire	  politie	  arresteerde	  tijdens	  de	  bezetting	  ongeveer	  15.000	  personen	  –	  
(Indo-‐)Europeanen,	  Indonesiërs	  en	  Chinezen	  –	  van	  wie	  5.000	  werden	  geëxecuteerd	  en	  7.000	  
in	  gevangenschap	  stierven	  (D.M.G.	  Koch,	  ‘De	  Japanse	  bezetting	  van	  Indonesië’,	  in:	  
‘Onderdrukking	  en	  verzet;	  Nederland	  in	  oorlogstijd’,	  deel	  IV,	  Arnhem/Amsterdam	  [1954],	  
pag.	  584).	  
	  
Hoeveel	  niet-‐geïnterneerde	  (Indo-‐)Europeanen	  er	  in	  totaal	  van	  de	  honger	  en	  andere	  
ontberingen	  zijn	  omgekomen	  is	  niet	  bekend.	  Schattingen	  van	  het	  aantal	  (Indo-‐)Europeanen	  
dat	  uiteindelijk	  buiten	  de	  kampen	  is	  gebleven	  lopen	  sterk	  uiteen	  van	  120.000	  tot	  200.000.	  
Historicus	  Hans	  Meijer	  heeft	  zeer	  recent	  het	  aantal	  ‘buitenkampers’	  op	  circa	  125.000	  
geraamd	  (‘In	  Indië	  geworteld’,	  Amsterdam	  2004,	  pag.	  226).	  	  
	  
In	  1944	  was	  in	  Bandoeng	  de	  Europese	  bevolking	  buiten	  de	  kampen	  teruggelopen	  tot	  een	  
totaal	  van	  15.222	  (exclusief	  buitenlanders),	  namelijk	  10.881	  vrouwen	  en	  4.341	  mannen,	  
waarvan	  slechts	  329	  in	  de	  leeftijd	  van	  20-‐40	  jaar,	  tegenover	  3.860	  vrouwen	  en	  2.852	  jongens	  
onder	  de	  15	  jaar.	  In	  de	  omgeving	  van	  Bandoeng	  bevonden	  zich	  toen	  nog	  2.901	  personen.	  In	  
maart	  1945	  bestond	  de	  Europese	  bevolking	  van	  Bandoeng	  uit	  4.523	  mannen	  en	  10.952	  
vrouwen,	  totaal	  15.475	  personen,	  terwijl	  in	  de	  omgeving	  het	  totaal	  was	  opgelopen	  tot	  4.051	  
personen.	  Deze	  cijfers	  betroffen	  de	  bij	  de	  Badan	  Oeroesan	  Golongan	  Indo	  (BOGI,	  ‘Raad	  ter	  
behartiging	  van	  de	  belangen	  der	  Indo’s’)	  geregistreerde	  personen.	  (NIOD	  IC	  054.943,	  rapport	  
R.B.	  Quack	  betreffende	  RAPWI-‐werk	  in	  en	  rond	  Bandoeng,	  1946,	  pag.6.)	  	  
	  
Als	  gevolg	  van	  de	  Japanse	  bezetting	  van	  Nederlands-‐Indië	  stierven	  waarschijnlijk	  ruim	  21.000	  
‘Europeanen’	  (8.200	  krijgsgevangenen,	  om	  en	  nabij	  13.000	  burgergeïnterneerden	  en	  een	  
onbekend	  	  aantal	  ‘buitenkampers’).	  Vóór	  de	  oorlog	  telde	  de	  Europese	  gemeenschap	  in	  Indië	  
circa	  290.000	  personen,	  van	  wie	  circa	  260.000	  de	  Nederlandse	  nationaliteit	  hadden.	  Dat	  zou	  
een	  Europees	  sterftepercentage	  van	  meer	  dan	  7%	  betekenen.	  
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Romusha’s:	  	  

Hoeveel	  Indonesiërs	  gedurende	  de	  Japanse	  bezetting	  als	  romusha’s	  (‘werksoldaten’)	  
moesten	  zwoegen,	  is	  niet	  precies	  bekend.	  Volgens	  bewaard	  gebleven	  Japanse	  statistieken	  
was	  het	  aantal	  romusha’s	  op	  Java	  in	  november	  1944	  circa	  2.6	  miljoen,	  waarvan	  bijna	  één	  
miljoen	  op	  tijdelijke	  basis.	  Daar	  deze	  tijdelijke	  krachten	  op	  een	  gegeven	  moment	  door	  
anderen	  moesten	  worden	  afgelost,	  lag	  het	  totale	  aantal	  ingezette	  Javaanse	  ‘werksoldaten’	  
tijdens	  de	  Japanse	  bezetting	  vermoedelijk	  nog	  veel	  hoger	  dan	  2,6	  miljoen.	  In	  1951	  schatte	  de	  
Indonesische	  regering	  het	  totale	  aantal	  romusha’s	  op	  4,1	  miljoen,	  waarvan	  de	  meesten	  
slechts	  betrekkelijk	  korte	  tijd	  waren	  ingezet	  en	  ook	  niet	  van	  de	  eilanden	  waren	  afgevoerd	  
waarop	  zij	  woonachtig	  waren	  (L.	  de	  Jong,	  ‘Koninkrijk’,	  11b,	  pag.	  530).	  De	  Japanse	  historicus	  
Shigeru	  Sato	  berekende	  echter	  dat,	  indien	  men	  aanneemt	  dat	  in	  de	  twintig	  maanden	  tussen	  
januari	  1944	  en	  augustus	  1945	  (de	  periode	  van	  de	  meest	  intensieve	  werving	  van	  romusha’s)	  
elke	  tijdelijke	  ‘werksoldaat’	  gemiddeld	  ongeveer	  twee	  maanden	  werd	  ingezet,	  het	  totale	  
aantal	  tijdelijk	  gemobiliseerde	  romusha’s	  op	  Java	  de	  10	  miljoen	  benadert.	  Telt	  men	  daar	  de	  
permanente	  romusha’s	  (circa	  1,6	  miljoen)	  bij	  op,	  dan	  komt	  het	  totale	  aantal	  ingezette	  
Javaanse	  romusha’s	  in	  de	  buurt	  van	  de	  totale	  ‘mobiliseerbare’	  arbeidsmacht	  op	  Java,	  die	  
door	  het	  Japanse	  leger	  op	  12,5	  miljoen	  mensen	  werd	  geschat	  (Shigeru	  Sato,	  ‘War,	  
nationalism	  and	  peasants;	  Java	  under	  the	  Japanese	  occupation	  1942-‐1945’,	  St	  Leonards	  
1994,	  pag.	  157-‐158).	  Deze	  schatting	  is	  in	  overeenstemming	  met	  de	  bevinding	  van	  de	  Japanse	  
historica	  Aiko	  Kurasawa	  dat	  “almost	  all	  healthy	  men	  of	  working	  age	  except	  those	  who	  were	  
invalids	  and	  those	  with	  leading	  positions	  in	  village	  society	  were	  mobilized	  as	  romusha	  at	  
least	  once	  during	  the	  occupation”	  (Aiko	  Kurasawa,	  ‘Mobilization	  and	  control:	  a	  study	  of	  
social	  change	  in	  rural	  Java,	  1942-‐1945’,	  Cornell	  University	  1988,	  pag.	  259).	  	  
	  
In	  sommige	  publicaties	  wordt	  de	  term	  romusha	  –	  ten	  onrechte	  –	  alleen	  gebruikt	  voor	  
Javanen	  die	  overzee	  werden	  getransporteerd.	  Volgens	  de	  meest	  gangbare	  schattingen	  zijn	  
vermoedelijk	  zo’n	  300.000	  Javaanse	  koelies	  naar	  gebieden	  buiten	  Java	  verscheept	  (L.	  de	  
Jong,	  ‘Koninkrijk’,	  11b,	  pag.	  535-‐536;	  Henk	  Hovinga,	  ‘Einde	  van	  een	  vergeten	  drama’,	  in:	  Elly	  
Touwen-‐Bouwsma	  en	  Petra	  Groen,	  ‘Tussen	  Banzai	  en	  Bersiap;	  De	  afwikkeling	  van	  de	  Tweede	  
Wereldoorlog	  in	  Nederlands-‐Indië’,	  Den	  Haag	  1996,	  pag.	  74).	  Volgens	  Shigeru	  Sato	  lag	  het	  
aantal	  overzee	  gestuurde	  Javanen	  echter	  tussen	  de	  160.000	  en	  200.000	  (‘War,	  nationalism	  
and	  peasants’,	  pag.	  157-‐158).	  Van	  Bali	  zijn	  6.000	  à	  7.000	  en	  van	  Lombok	  ongeveer	  4.000	  
arbeiders	  naar	  andere	  eilanden	  gebracht,	  nog	  afgezien	  van	  de	  ronseling	  van	  koelies	  voor	  
werkzaamheden	  op	  het	  eiland	  zelf	  (L.	  de	  Jong,	  ‘Koninkrijk’,	  11b,	  pag.	  535,	  noot	  7;	  Remco	  
Raben,	  ‘Arbeid	  voor	  Groot-‐Azië’,	  in:	  G.	  Aalders	  e.a.	  (red.),	  ‘Oorlogsdocumentatie	  ’40-‐’45;	  
Negende	  jaarboek	  van	  het	  Rijksinstituut	  voor	  Oorlogsdocumentatie’,	  Zutphen/Amsterdam	  
1998,	  pag.	  101).	  
	  
Het	  aantal	  romusha’s	  dat	  overleed	  als	  gevolg	  van	  de	  ontberingen	  is	  evenmin	  exact	  vast	  te	  
stellen.	  De	  Japanners	  voerden	  een	  zeer	  gebrekkige	  administratie	  en	  verbrandden	  
verscheidene	  van	  die	  administraties	  na	  de	  capitulatie.	  Een	  gangbare	  schatting	  is	  dat	  van	  de	  
circa	  300.000	  Javaanse	  romusha’s	  die	  overzee	  werden	  getransporteerd	  er	  slechts	  ongeveer	  
77.000	  overleefden,	  een	  sterftepercentage	  van	  74,3%	  (Henk	  Hovinga,	  ‘Einde	  van	  een	  
vergeten	  drama’,	  pag.	  74).	  Het	  door	  Hovinga	  genoemde	  aantal	  van	  77.000	  overlevenden	  
betrof	  echter	  alleen	  de	  Javanen	  die	  in	  de	  opvangkampen	  van	  het	  Nederlandsch	  Bureau	  voor	  
Documentatie	  en	  Repatrieering	  van	  Indonesiërs	  (Neboduri)	  zaten,	  terwijl	  nog	  onbekende	  
aantallen	  koelies	  rondzwierven,	  zich	  ter	  plekke	  vestigden,	  of	  op	  eigen	  gelegenheid	  naar	  Java	  
probeerden	  terug	  te	  keren.	  
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Op	  basis	  van	  enkele	  verspreide	  gegevens	  schat	  Remco	  Raben	  het	  sterftecijfer	  in	  de	  Javaanse	  
koeliegemeenschappen	  in	  de	  Buitengewesten	  op	  tegen	  de	  50%,	  “en	  aan	  de	  ‘spoorwegen	  des	  
doods’	  een	  stuk	  hoger”	  (Remco	  Raben,	  ‘Arbeid	  voor	  Groot-‐Azië’,	  pag.	  102-‐103).	  Shigeru	  Sato	  
neemt	  hier	  opnieuw	  een	  afwijkend	  standpunt	  in:	  hij	  schat	  het	  aantal	  overzee	  gestuurde	  
romusha’s	  dat	  overleefde	  op	  circa	  135.000	  personen	  (‘War,	  nationalism	  and	  peasants’,	  pag.	  
160).	  	  
	  
Volgens	  L.	  de	  Jong	  zou	  van	  de	  overzee	  gestuurde	  Balinezen	  circa	  85%	  zijn	  overleden.	  De	  Jong	  
vermeldt	  voorts	  dat	  van	  de	  circa	  100.000	  romusha’s	  die	  zich	  in	  november	  1944	  aan	  de	  
spoorlijn	  en	  kolenmijnen	  van	  de	  residentie	  Bantam	  op	  de	  westpunt	  van	  Java	  bevonden,	  ten	  
tijde	  van	  de	  Japanse	  capitulatie	  nog	  maar	  circa	  10.000	  aanwezig	  waren	  (L.	  de	  Jong,	  
‘Koninkrijk’,	  11b,	  pag.	  535	  noot	  7	  en	  pag.	  532-‐533).	  Dat	  zou	  betekenen	  dat	  in	  Bantam	  
wellicht	  90.000	  Javanen	  zijn	  omgekomen.	  Verdere	  gegevens	  over	  aantallen	  op	  Java	  
omgekomen	  romusha’s	  ontbreken.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  gegevens	  over	  de	  overleden	  lokale	  
koelies	  op	  Borneo,	  Celebes,	  Sumatra	  en	  Nieuw-‐Guinea	  die	  aan	  het	  werk	  werden	  gezet	  op	  
hun	  eigen	  eiland.	  Henk	  Hovinga	  acht	  het	  daarom	  waarschijnlijk	  dat	  er	  in	  totaal	  aanzienlijk	  
meer	  dan	  300.000	  Indonesiërs	  in	  romusha-‐dienst	  zijn	  omgekomen.	  
	  
Behalve	  Indonesiërs	  hebben	  de	  Japanners	  ook	  op	  grote	  schaal	  Chinezen,	  Maleiers	  en	  Tamils	  
geronseld	  in	  Singapore	  en	  Maleisië.	  De	  meeste	  van	  deze	  mensen	  moesten	  werken	  aan	  de	  
Birma-‐Siam	  spoorweg,	  samen	  met	  eveneens	  geronselde	  Birmezen	  en	  Thais.	  In	  totaal	  hebben	  
er	  waarschijnlijk	  190.000	  uit	  de	  Britse	  koloniale	  gebieden	  afkomstige	  romusha’s	  aan	  de	  
spoorlijn	  gewerkt.	  Veel	  rapporten	  en	  getuigenverklaringen	  duiden	  op	  een	  sterfte	  van	  80%	  
onder	  deze	  dwangarbeiders.	  Dat	  zou	  152.000	  doden	  betekenen.	  Samen	  met	  de	  omgekomen	  
Indonesische	  romusha’s	  komt	  het	  totale	  dodental	  in	  Zuidoost-‐Azië	  volgens	  Hovinga	  dan	  op	  
circa	  450.000	  (Henk	  Hovinga,	  ‘Einde	  van	  een	  vergeten	  drama’,	  pag.	  136-‐137.)	  De	  Jong	  
vermeldt	  dat	  van	  de	  circa	  4.000	  na	  de	  Japanse	  capitulatie	  in	  Thailand	  aangetroffen	  
romusha’s	  de	  overlevenden	  waren	  van	  groepen	  die	  tezamen	  op	  zijn	  minst	  10.000	  Javanen	  
hadden	  geteld	  (L.	  de	  Jong,	  ‘Koninkrijk’,	  11b,	  pag.	  535).	  Volgens	  Japanse	  gegevens	  zijn	  6.173	  
Javanen	  aan	  de	  Birma-‐Siam	  spoorweg	  ingezet,	  maar	  volgens	  een	  ex-‐krijgsgevangen	  
Nederlands	  officier,	  die	  in	  augustus-‐september	  1945	  hiernaar	  onderzoek	  verrichte,	  was	  het	  
aantal	  in	  ieder	  geval	  7.408	  en	  waarschijnlijk	  veel	  groter	  (NIOD	  IC	  005.228).	  
	  
Schattingen	  van	  het	  totale	  aantal	  ingezette	  romusha’s	  aan	  de	  Birma-‐Siam	  spoorweg	  variëren	  
van	  200.000	  tot	  250.000	  of	  meer.	  Wat	  betreft	  de	  sterftepercentages	  zijn	  wetenschappelijke	  
auteurs	  het	  erover	  eens	  dat	  dit	  minstens	  50%	  was	  en	  waarschijnlijk	  veel	  hoger.	  Op	  sommige	  
pekken	  langs	  de	  spoorlijn	  zou	  het	  sterftepercentage	  maar	  liefst	  80	  of	  90%	  hebben	  bedragen.	  
Dit	  betekent	  dat	  de	  schattingen	  van	  het	  totale	  aantal	  dode	  romusha’s	  uiteenlopen	  van	  
ongeveer	  100.000	  tot	  circa	  225.000.	  Uit	  de	  brochure	  van	  de	  Oorlogsgravenstichting	  kan	  
worden	  opgemaakt	  dat	  zij	  het	  aantal	  aan	  de	  spoorlijn	  omgekomen	  romusha’s	  op	  65.000	  à	  
85.000	  schat	  (in	  totaal	  vielen	  er	  volgens	  de	  stichting	  80.000-‐100.000	  doden,	  waarvan	  15.000	  
krijgsgevangenen).	  
	  
Daar	  de	  schattingen	  nogal	  uiteenlopen	  is	  een	  enigszins	  exact	  sterftepercentage	  niet	  te	  
geven.	  Het	  sterftepercentage	  van	  overzee	  gestuurde	  Javaanse	  romusha’s	  wordt	  bijvoorbeeld	  
door	  Hovinga	  op	  74,3%	  gesteld,	  terwijl	  Sato	  vermoedt	  dat	  dit	  percentage	  tussen	  de	  15	  en	  
40%	  lag.	  Het	  sterftecijfer	  van	  het	  totaal	  aantal	  ingezette	  Indonesische	  romusha’s	  zou	  wellicht	  
op	  circa	  7,5%	  kunnen	  worden	  gesteld	  –	  uitgaande	  van	  4	  miljoen	  dwangarbeiders	  waarvan	  er	  
300.000	  zijn	  omgekomen	  –	  maar	  benadrukt	  moet	  worden	  dat	  ook	  dit	  percentage	  op	  zeer	  
grove	  schattingen	  is	  gebaseerd.	  
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Heiho’s:	  
	  
L.	  de	  Jong,	  ‘Het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog’,	  deel	  11b,	  pag.	  958:	  
“Hoeveel	  heiho’s	  er	  in	  totaal	  geweest	  zijn,	  is	  niet	  bekend	  –	  de	  laatste	  opperbevelhebber	  van	  
het	  Japanse	  Zestiende	  Leger	  […]	  luitenant-‐generaal	  Josioetsji	  Nagano,	  verklaarde	  kort	  na	  
Japans	  capitulatie	  dat	  er	  in	  augustus	  ’45	  op	  Java	  nog	  bijna	  25.000	  en	  op	  Timor	  nog	  ca.	  2.500	  
waren	  en	  dat	  van	  Java	  enkele	  tienduizenden	  heiho’s	  naar	  elders	  waren	  verplaatst,	  ‘op	  eigen	  
verzoek’,	  beweerde	  hij,	  van	  wie	  ca.	  15.000	  nog	  in	  leven	  zouden	  zijn.”	  
	  
Idem,	  pag.	  960:	  “Van	  Witsens	  schatting	  is	  dat	  van	  de	  ca.	  15.000	  ex-‐Knil-‐militairen	  die	  op	  Java	  
heiho	  geworden	  zijn,	  ongeveer	  de	  helft	  is	  omgekomen.	  Hoevelen	  van	  de	  tienduizenden	  
anderen	  die	  heiho	  werden,	  er	  het	  leven	  bij	  hebben	  ingeschoten,	  is	  niet	  bekend.”	  
	  
M.i.	  zouden	  we	  op	  basis	  van	  de	  in	  De	  Jong	  genoemde	  cijfers	  het	  aantal	  heiho’s	  op	  circa	  
60.000	  man	  kunnen	  schatten.	  	  
	  
Dwangprostituees:	  
	  
Bart	  van	  Poelgeest	  schatte	  het	  aantal	  Europese	  vrouwen	  dat	  in	  Japanse	  bordelen	  in	  
Nederlands-‐Indië	  werd	  tewerkgesteld	  op	  tussen	  de	  200	  à	  300.	  Bij	  ongeveer	  65	  vrouwen	  staat	  
hierbij	  vast	  dat	  van	  gedwongen	  prostitutie	  sprake	  was	  (‘Het	  einde	  van	  Indië’,	  pag.	  186-‐187).	  
Van	  Poelgeest	  geeft	  geen	  schatting	  van	  het	  aantal	  Indonesische	  dwangprostituees.	  
	  
Volgens	  George	  Hicks	  spreken	  de	  meest	  betrouwbare	  schattingen	  van	  het	  totale	  aantal	  
‘troostvrouwen’	  van	  80.000	  Koreaanse	  vrouwen	  en	  waarschijnlijk	  zo’n	  20.000	  vrouwen	  met	  
de	  Japanse	  of	  de	  Taiwanese	  nationaliteit	  of	  afkomstig	  uit	  de	  door	  Japan	  bezette	  gebieden	  
(‘Vijfde	  jaarboek	  van	  het	  RIOD’,	  pag.	  19).	  Dat	  zou	  betekenen	  dat	  het	  aantal	  Indonesische	  
dwangprostituees	  in	  ieder	  geval	  onder	  de	  20.000	  moet	  hebben	  gelegen.	  
	  
In	  1995	  kwam	  de	  Japanse	  Fumiko	  Kawada	  na	  onderzoek	  op	  een	  aantal	  van	  22.234	  
slachtoffers	  van	  seksueel	  geweld	  in	  Nederlands-‐Indië,	  een	  getal	  dat	  ook	  maîtresses	  en	  
verkrachtingen	  behelsde.	  Het	  Indonesische	  tijdschrift	  Tempo	  noemde	  in	  1992	  het	  getal	  
60.0000,	  zonder	  daar	  een	  bron	  bij	  te	  vermeldden.	  (Cijfers	  geciteerd	  door	  Brigitte	  Ars	  in	  
‘Troostmeisjes’,	  pag.	  145.)	  	  
	  
George	  Hicks	  heeft	  berekend	  dat	  de	  verhouding	  tussen	  het	  aantal	  Japanse	  troepen	  en	  het	  
aantal	  ‘troostmeisjes’	  op	  ongeveer	  50:1	  gesteld	  kan	  worden	  (‘The	  Comfort	  Women’,	  pag.	  
XIX).	  Ten	  tijde	  van	  de	  Japanse	  capitulatie	  bevonden	  er	  zich	  in	  Indië	  ongeveer	  300.000	  
Japanners	  (‘Tussen	  Banzai	  en	  Bersiap’,	  pag.	  95).	  In	  dat	  geval	  zouden	  er	  in	  Indië	  circa	  6.000	  
dwangprostituees	  zijn	  geweest.	  Dat	  cijfer	  is	  goed	  in	  overeenstemming	  te	  brengen	  met	  het	  
bovengenoemd	  aantal	  van	  20.000	  dwangprostituees	  met	  de	  Japanse	  of	  de	  Taiwanese	  
nationaliteit	  of	  afkomstig	  uit	  de	  door	  Japan	  bezette	  gebieden.	  	  
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Gesneuvelde	  geallieerde	  militairen:	  
	  
Het	  aantal	  gesneuvelde	  geallieerde	  militairen	  in	  Azië	  en	  de	  Pacific:	  circa	  156.000	  man.	  Dit	  
aantal	  komt	  tot	  stand	  door	  het	  optellen	  van	  de	  volgende	  cijfers:	  

Verenigde	  Staten:	  circa	  90.000	  gesneuvelden1	  
Australië:	  45.843	  gesneuvelden2	  
Groot-‐Brittannië	  en	  Commonwealth:	  tenminste	  17.200	  gesneuvelden3	  
Nederland:	  2.654	  gesneuvelden4	  	  
Nieuw-‐Zeeland:	  tenminste	  134	  gesneuvelden5	  	  
	  
Niet	  meegeteld	  zijn	  de	  onder	  Amerikaans	  commando	  gesneuvelde	  Filippijnse	  militairen6,	  de	  
ongeveer	  1,4	  miljoen	  Chinese	  gesneuvelden7en	  de	  circa	  12.000	  in	  augustus	  1945	  
omgekomen	  leden	  van	  de	  Sovjetstrijdkrachten8	  	  

	  
Hirosima	  en	  Nagasaki:	  
	  
Het	  grote	  probleem	  bij	  het	  schatten	  van	  het	  aantal	  slachtoffers/doden	  van	  de	  
atoombommen	  is	  dat	  niemand	  exact	  weet	  hoeveel	  burgers	  en	  militairen	  zich	  op	  het	  moment	  
van	  de	  kernexplosies	  in	  Hiroshima	  en	  Nagasaki	  bevonden.	  De	  cijfers	  in	  deel	  11b	  van	  het	  
‘Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog’	  van	  L.	  de	  Jong	  –	  te	  weten	  64.000	  
doden	  en	  72.000	  gewonden	  in	  Hiroshima	  en	  39.000	  doden	  en	  25.000	  gewonden	  in	  Nagasaki	  
–	  zijn	  zeer	  waarschijnlijk	  gebaseerd	  op	  de	  resultaten	  van	  diverse	  Amerikaanse	  en	  Japanse	  
onderzoeksrapporten	  uit	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  jaren	  1940	  en	  de	  jaren	  1950.	  Deze	  
resultaten	  werden	  sindsdien	  in	  veel	  gezaghebbende	  boeken	  aangehaald.	  Deze	  cijfers	  zouden	  
echter	  wel	  eens	  te	  laag	  kunnen	  zijn.	  In	  1950	  werd	  in	  Japan	  voor	  het	  eerst	  een	  telling	  
gepubliceerd	  van	  het	  aantal	  overlevenden	  van	  de	  kernexplosies.	  Toen	  men	  vervolgens	  het	  
aantal	  overlevenden	  van	  het	  geschatte	  aantal	  aanwezigen	  tijdens	  de	  
atoombombardementen	  aftrok,	  kwam	  men	  tot	  de	  conclusie	  dat	  tot	  1950	  in	  Hiroshima	  
200.000	  mensen	  en	  in	  Nagasaki	  140.000	  mensen	  waren	  overleden.	  Daar	  veel	  overlevenden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  David	  Smurthwaite,	  The	  Pacific	  War	  Atlas	  1941-‐1945	  (London	  1995),	  pag.	  136.	  John	  Ellis,	  The	  World	  War	  II	  
Databook	  (London	  1993),	  pag.	  256,	  noemt	  een	  aantal	  van	  58.700	  man	  voor	  de	  US	  Army	  en	  de	  Marines,	  plus	  het	  
merendeel	  van	  de	  37.000	  doden	  van	  de	  US	  Navy.	  
2	  Gavin	  Long,	  The	  final	  campaigns	  (Canberra	  1963),	  pag.	  634.	  
3Circa	  16.000	  leden	  van	  de	  Britse	  en	  Commonwealth	  landstrijdkrachten	  in	  Zuidoost-‐Azië,	  waaronder	  1.825	  
Australiërs	  (S.	  Woodburn	  Kirby	  e.a.,	  The	  War	  against	  Japan,	  London	  1969,	  Volume	  V,	  pag.	  542-‐544),	  bijna	  3.000	  
leden	  van	  de	  Royal	  Air	  Force	  in	  het	  Verre	  Oosten	  (Norman	  Macmillan,	  The	  Royal	  Air	  Force	  in	  the	  World	  War,	  
London	  1950,	  Volume	  IV,	  pag.	  343),	  plus	  een	  onbekend	  aantal	  leden	  van	  de	  Royal	  Navy.	  	  
4	  In	  1941-‐1942	  sneuvelden	  1.653	  officieren	  en	  minderen	  van	  de	  Koninklijke	  Marine	  en	  896	  KNIL-‐militairen	  
(totaal:	  2.549)	  (L.	  de	  Jong,	  Het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog,	  deel	  11b,	  pag.	  1123).	  
Nadien	  sneuvelden	  nog	  6	  KNIL-‐militairen,	  93	  leden	  van	  de	  Militaire	  Luchtvaart	  en	  6	  leden	  van	  de	  
Marineluchtvaartdienst	  (L.	  de	  Jong,	  deel	  11c,	  pag.	  306,	  312,	  314	  en	  327).	  
5In	  totaal	  werden	  in	  de	  Pacific	  (tot	  31	  mei	  1945)	  451	  militairen	  van	  de	  Nieuw-‐Zeelandse	  landstrijdkrachten	  
uitgeschakeld:	  93	  ‘killed	  in	  action’,	  41	  ‘died	  of	  wounds’,	  43	  ‘deaths	  due	  to	  accident’,	  32	  ‘died	  of	  sickness’,	  7	  
POW’s,	  2	  ‘missing’,	  231	  ‘wounded’	  (Kenneth	  Hancock,	  New	  Zealand	  at	  war,	  Wellington	  1946,	  pag.	  11).	  
Soortgelijke	  cijfers	  voor	  de	  luchtstrijdkrachten	  en	  marine	  worden	  niet	  gegeven.	  	  
6	  Volgens	  David	  Smurthwaite,	  The	  Pacific	  War	  Atlas	  1941-‐1945	  (London	  1995),	  pag.	  136,	  bedroegen	  de	  
Filippijnse	  verliezen	  circa	  40.000	  man.	  Het	  is	  niet	  duidelijk	  of	  dit	  aantal	  uitsluitend	  gesneuvelden	  betreft,	  of	  dat	  
ook	  gewonden	  en	  vermisten	  –	  en	  mogelijk	  zelfs	  krijgsgevangenen	  –	  zijn	  meegeteld.	  
7	  John	  Ellis,	  The	  World	  War	  II	  Databook	  (London	  1993),	  pag.	  253.	  
8	  Richard	  B.	  Frank,	  Downfall;	  The	  end	  of	  the	  imperial	  Japanese	  empire	  (New	  York	  1999),	  pag.	  325.	  	  
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zich	  in	  1950	  echter	  nog	  niet	  als	  zodanig	  bekend	  durfden	  te	  maken,	  viel	  deze	  berekening	  veel	  
te	  hoog	  uit.	  In	  1976	  rapporteerden	  de	  twee	  getroffen	  Japanse	  steden	  aan	  de	  secretaris-‐
generaal	  van	  de	  Verenigde	  Naties	  dat	  ten	  gevolge	  van	  de	  atoombommen	  tot	  het	  eind	  van	  
1945	  in	  Hiroshima	  130.000	  à	  150.000	  doden	  en	  in	  Nagasaki	  60.000	  à	  80.000	  doden	  te	  
betreuren	  waren	  geweest.	  De	  Amerikaanse	  militair	  historicus	  Richard	  Frank	  kwam	  in	  1999	  
tot	  de	  volgende	  voorzichtige	  conclusie:	  “The	  actual	  total	  of	  deaths	  due	  to	  the	  atomic	  bombs	  
will	  never	  be	  known.	  The	  best	  approximation	  is	  that	  the	  number	  is	  huge	  and	  falls	  between	  
100.000	  and	  200.000.”	  (Richard	  B.	  Frank,	  ‘Downfall;	  The	  end	  of	  the	  Imperial	  Japanese	  
Empire’,	  New	  York	  1999,	  pag.	  287.)	  
	  
Ook	  over	  het	  aantal	  mensen	  dat	  in	  latere	  jaren	  aan	  de	  gevolgen	  van	  de	  kernexplosies	  is	  
overleden	  bestaat	  grote	  onzekerheid.	  Als	  gevolg	  van	  de	  langetermijneffecten	  van	  de	  
atoombommen	  is	  het	  sterftecijfer	  onder	  diegenen	  die	  de	  explosies	  hebben	  overleefd	  
duidelijk	  hoger	  dan	  het	  landelijk	  gemiddelde,	  maar	  hieromtrent	  zijn	  geen	  betrouwbare	  
cijfers	  beschikbaar.	  In	  Hiroshima	  en	  Nagasaki	  worden	  dodenlijsten	  van	  overleden	  
‘hibakusha’	  (slachtoffers	  van	  de	  atoombom)	  bijgehouden.	  Een	  ‘hibakusha’	  is	  iemand	  die	  zich	  
tijdens,	  of	  vlak	  na	  de	  explosies	  binnen	  een	  straal	  van	  twee	  kilometer	  van	  de	  epicentra	  van	  de	  
atoombommen	  bevond.	  In	  augustus	  1994	  telde	  de	  lijst	  van	  Hiroshima	  186.940	  doden	  en	  de	  
lijst	  van	  Nagasaki	  102.275	  overledenen.	  In	  augustus	  2000	  stonden	  op	  de	  dodenlijst	  van	  
Hiroshima	  al	  meer	  dan	  217.000	  namen.	  	  
Wanneer	  een	  ‘hibakusha’	  overlijdt	  wordt	  hij	  of	  zij	  automatisch	  op	  de	  dodenlijst	  gezet,	  
ongeacht	  de	  oorzaak	  van	  overlijden.	  Het	  is	  dus	  niet	  zeker	  of	  alle	  gestorvenen	  op	  deze	  lijsten	  
ook	  inderdaad	  aan	  de	  gevolgen	  van	  de	  atoombommen	  zijn	  overleden.	  Niettemin	  kan	  volgens	  
de	  Amerikaanse	  historicus	  John	  Dower	  het	  totaal	  van	  “immediate	  and	  longer-‐term	  deaths	  
caused	  by	  the	  bombing	  of	  the	  two	  cities”	  geschat	  worden	  op	  “as	  high	  as	  triple	  the	  familiar	  
early	  estimates	  –	  in	  the	  neighbourhood,	  that	  is,	  of	  three	  hundred	  thousand	  or	  more	  
individuals”	  (Michael	  J.	  Hogan,	  ed.,	  ‘Hiroshima	  in	  history	  and	  memory’,	  Cambridge	  1996,	  pag.	  
125).	  	  
	  
	  
Nederlandse	  slachtoffers	  van	  de	  Bersiap:	  
	  
Eind	  1947	  werd	  door	  de	  Nederlandse	  autoriteiten	  het	  totaal	  aantal	  slachtoffers	  van	  de	  
Bersiap	  op	  3.500	  geschat;	  of	  daarbij	  de	  slachtoffers	  onder	  de	  Ambonezen	  zijn	  meegesteld	  is	  
niet	  duidelijk.	  Volgens	  L.	  de	  Jong	  is	  deze	  schatting	  vermoedelijk	  te	  laag	  geweest:	  vermoorden	  
werden	  alleen	  aangemeld	  als	  zij	  relaties	  hadden	  die	  dat	  konden	  doen,	  maar	  talrijke	  Indisch-‐
Nederlandse	  mannen	  en	  vrouwen	  die	  met	  Indonesiërs	  gehuwd	  waren,	  leefden	  geïsoleerd	  in	  
de	  binnenlanden.	  Eind	  1948	  waren	  er	  in	  heel	  Indië	  nog	  circa	  2.500	  Europeanen	  zoek	  –	  dat	  
cijfers	  sloot	  evenwel	  ook	  personen	  in	  die	  in	  de	  Japanse	  bezettingstijd	  spoorloos	  waren	  
verdwenen.	  (L.	  de	  Jong,	  ‘Koninkrijk	  der	  Nederlanden’,	  deel	  12,	  pag.	  744-‐745.)	  	  
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Nederlandse	  gesneuvelde	  militairen	  tijdens	  de	  Indonesische	  onafhankelijkheidsstrijd:	  

De	  gemiddelde	  sterkte	  van	  de	  landstrijdkrachten	  in	  Nederlands-‐Indië	  in	  de	  jaren	  1946-‐1959:	  
	  
KL	  70.000	  
KNIL	  40.000	  
Mariniersbrigade	  5.000	  
	  
NB:	  Het	  betreft	  hier	  de	  gemiddelde	  sterkte	  van	  de	  in	  Indië	  aanwezige	  landstrijdkrachten	  in	  
de	  jaren	  1946-‐1949.	  Het	  totaal	  aantal	  militairen	  dat	  op	  enig	  moment	  tijdens	  deze	  periode	  in	  
Indië	  heeft	  gediend	  moet	  dus	  aanzienlijk	  hoger	  hebben	  gelegen.	  	  
	  
De	  verliescijfers	  zijn	  als	  volgt	  onder	  te	  verdelen	  (resp.	  verliezen	  aan	  gesneuvelden	  en	  door	  
ziekte	  en	  ongeval	  overleden	  militairen):	  
KL	   	   	   1602	  	   	  	  907	  
KNIL	  	  	  	  	  	   	   	  	  722	   1098	  
Mariniersbrigade	   	  	  155	   	  	  101	  
Totaal	   	   	   2479	   2106	   Totaal:	  4585	  
	  
(Bron:	  D.C.L.	  Schoonoord,	  ‘De	  Mariniersbrigade	  1943-‐1949;	  Wording	  en	  inzet	  in	  Indonesië’,	  
Amsterdam	  1988,	  pag.	  315)	  
	  
Kolonel	  b.d.	  J.W.	  de	  Leeuw	  komt	  tot	  de	  volgende	  totaalcijfers	  voor	  de	  periode	  tussen	  15	  
augustus	  1945	  en	  1	  januari	  1963	  (dus	  inclusief	  het	  conflict	  om	  Nieuw-‐Guinea	  in	  1962):	  
	  
Gevechtsverliezen	  (inbegrepen	  vermoord):	  3281	  
Niet-‐gevechtsverliezen	  (ziektes,	  ongevallen,	  executies	  etc.):	  2134	  	  
Doodsoorzaak	  onbekend:	  762	  	  
Totaal:	  6177	  	  
	  
	  
Bij	  deze	  cijfers	  zijn	  ook	  omgekomen	  politiemensen,	  Rode	  Kruispersoneel	  etc.	  meegeteld.	  
Tenslotte	  zijn	  ook	  mensen	  opgenomen	  die	  niet	  in	  Indië	  zijn	  aangekomen.	  Zij	  behoorden	  
echter	  reeds	  tot	  een	  uit	  te	  zenden	  eenheid	  en	  zijn	  daarom	  ook	  door	  De	  Leeuw	  
meegenomen.	  De	  Leeuw	  benadrukt	  dat	  deze	  cijfers	  nog	  aan	  verandering	  onderhevig	  zijn.	  
(Bron:	  zgn.	  Roermond-‐database	  van	  De	  Leeuw.)	  
	  
Tijdens	  de	  Eerste	  Politionele	  Actie	  zijn	  169	  Nederlandse	  militairen	  omgekomen,	  tijdens	  de	  
Tweede	  sneuvelden	  er	  113	  (L.	  de	  Jong,	  ‘Het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden	  in	  de	  Tweede	  
Wereldoorlog’,	  deel	  12,	  pag.	  972).	  
	  
	  
Indonesische	  verliezen	  tijdens	  de	  onafhankelijkheidsstrijd:	  
	  
In	  Indonesië	  wordt	  gesteld	  dat	  de	  Republikeinse	  strijdkrachten	  in	  de	  jaren	  1945-‐1949	  in	  
totaal	  circa	  100.000	  man	  hebben	  verloren.	  Nederlandse	  militaire	  historici	  houden	  dat	  voor	  
een	  betrouwbaar	  cijfer.	  Het	  revolutionaire	  geweld	  tegen	  de	  burgerbevolking	  op	  Java	  heeft	  
bovendien	  naar	  schatting	  aan	  enkele	  tienduizenden	  Indonesiërs	  het	  leven	  gekost.	  Ook	  als	  
gevolg	  van	  de	  door	  de	  PKI	  geïnitieerde	  Madioen-‐opstand	  zijn	  vermoedelijk	  enkele	  
tienduizenden	  slachtoffers	  gevallen.	  Op	  Sumatra	  zijn	  alleen	  al	  in	  de	  periode	  voorafgaand	  aan	  
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de	  Eerste	  Politionele	  Oorlog	  zo’n	  7.000	  Karo-‐Bataks	  om	  het	  leven	  gekomen.	  (L.	  de	  Jong,	  
‘Koninkrijk	  der	  Nederlanden’,	  deel	  12,	  pag.	  865	  [noot	  3]	  en	  pag.	  1014.)	  	  	  
	  
	  
Schadevergoeding	  Japan	  aan	  Nederland:	  
	  
Als	  uitvloeisel	  van	  het	  in	  1951	  ondertekende	  vredesverdrag	  met	  Japan	  werden	  in	  1954	  en	  
1956	  de	  volgende	  twee	  regelingen	  voor	  schadevergoeding	  aan	  particulieren	  getroffen:	  
	  
In	  1954	  werd	  met	  Japan	  overeenstemming	  bereikt	  over	  een	  schadevergoeding	  aan	  de	  
voormalige	  geallieerde	  krijgsgevangenen	  en	  hun	  nabestaanden.	  Voor	  Nederland	  kwam	  een	  
bedrag	  van	  11	  miljoen	  gulden	  beschikbaar.	  Dat	  betekende	  dat	  de	  circa	  41.000	  Nederlandse	  
rechthebbenden,	  zowel	  voormalige	  krijgsgevangenen	  als	  nabestaanden,	  per	  persoon	  264	  
gulden	  ontvingen.	  Ongeveer	  18.000	  van	  hen,	  namelijk	  diegenen	  die	  hadden	  gewerkt	  aan	  de	  
beruchte	  Birmaspoorweg	  (of	  hun	  nabestaanden),	  deelden	  tevens	  in	  de	  opbrengst	  van	  het	  
aan	  Thailand	  verkochten	  spoorwegmaterieel.	  Dat	  leverde	  de	  betrokkenen	  een	  aanvullend	  
bedrag	  op	  van	  precies	  f	  61,73	  per	  persoon.	  	  
	  
Vervolgens	  begonnen	  in	  1955	  rechtstreekse	  onderhandelingen	  tussen	  Nederland	  en	  Japan	  
over	  een	  smartengeld	  voor	  de	  burgergeïnterneerden.	  Uiteindelijk	  kwamen	  beide	  partijen	  in	  
maart	  1956	  uit	  op	  een	  bedrag	  van	  38	  miljoen	  gulden.	  Op	  5	  december	  van	  dat	  jaar	  maakte	  
minister	  van	  Buitenlandse	  Zaken	  Luns	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  het	  precieze	  bedrag	  bekend	  dat	  
voor	  iedere	  burgergeïnterneerde	  of	  nabestaande	  beschikbaar	  was:	  385	  gulden.	  Omdat	  het	  
aantal	  aanvragers	  kleiner	  bleek	  te	  zijn	  dan	  vooraf	  verwacht	  (uiteindelijk	  ruim	  90.000	  in	  plaats	  
van	  110.000),	  volgde	  later	  voor	  iedereen	  nog	  een	  aanvullende	  uitkering	  van	  30	  gulden.	  	  
In	  totaal	  stelde	  Japan	  dus	  circa	  50	  miljoen	  gulden	  beschikbaar	  voor	  de	  Nederlanders	  die	  
tijdens	  de	  oorlog	  geïnterneerd	  waren	  geweest	  in	  de	  Japanse	  kampen:	  circa	  12	  miljoen	  voor	  
de	  militairen,	  en	  38	  miljoen	  voor	  de	  burgers,	  met	  inbegrip	  van	  de	  nabestaanden	  alles	  bij	  
elkaar	  ongeveer	  130.000	  rechthebbenden.	  Met	  de	  uitvoering	  van	  deze	  akkoorden	  werd	  het	  
‘officiële’	  boek	  van	  de	  oorlog	  tegen	  Japan	  in	  1956	  formeel	  gesloten.	  	  
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BIJLAGE	  III	  	  	  Tijdlijn	  ‘Japans	  Imperialisme	  en	  het	  Japanse	  Interneringskamp	  Tjideng’	  
	  
Jaar-‐
tallen	  

Wereld	  gebeuren	   Koloniale	  feiten	   Krijgsgevangenkampen	  en	  
burgerkampen	  

1854	   Kapitein	  Perry	  in	  Japan	  dwingt	  
handelsopening	  af.	  

	   	  

1862	   	   Frankrijk	  annexeert	  Cochin	  
China	  en	  Cambodja	  als	  pro-‐
protectoraat.	  

	  

1863	   Het	  Rode	  Kruis	  opgericht	  en	  de	  
Conventie	  van	  Genève 
(bescherming	  burgers	  tijdens	  
oorlogshandelingen)	  getekend.	  

	   	  

1868	  	   Uit	  de	  Meiji	  clan,	  komt	  keizer	  
Matsuhito	  als	  keizer	  naar	  voren.	  
Nadat	  hij	  de	  voogdij	  over	  zijn	  
vader	  uitoefende,	  wordt	  hij	  zelf	  
keizer.	  Dan	  wordt	  het	  streven	  naar	  	  
emancipatie	  van	  het	  verpauperde	  
volk	  bevorderd	  en	  een	  krachtige	  
weermacht	  een	  feit.	  De	  
verpauperde	  boerenjongens	  willen	  
graag	  in	  het	  leger.	  
	  
U.S.A.	  Beperken	  immigratie	  uit	  
Japan,	  nadat	  Japan	  Korea	  als	  
protectoraat	  vestigt	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Met	  geweld	  vestigt	  Nederland	  
zich	  in	  Atjeh	  op	  Sumatra.	  

	  

1906	   	   Na	  veel	  parlementaire	  
discussie	  in	  Nederland	  is	  
besloten	  Nederlands-‐Indië	  tot	  
zelfstandigheid	  “op	  te	  
voeden”.	  De	  Ethische	  politiek	  
wordt	  door	  het	  Binnenlands	  
Bestuur	  (BB)	  in	  acht	  genomen.	  

	  

1911	   Engels	  Japans	  bondgenootschap	  
verlengd	  i.v.m.	  nationalistische	  
revolutie	  in	  China	  onder	  Sun	  Yat	  
Sen.	  Einde	  Manchu	  dynastie.	  

	   	  

1912	  	  	  	   Onder	  de	  nationalistische	  premier	  	  
Sun	  Yat	  Sen	  wordt	  nationalistische	  
Kwo	  Min	  Tang	  opgericht.	  

	   	  

1914	   Eerste	  Wereld	  Oorlog	  (W.O.I).	   Japan	  verovert	  Duitse	  
koloniën	  ten	  noorden	  van	  
equator.	  Australië	  annexeert	  
Duits	  Nieuw	  Guinea.	  

Krijgsgevangen-‐en	  burgerkampen	  in	  
Nederlands-‐Indië	  	  
	  
Krijgsgevangen	  behandeling	  volgens	  
Conventie	  van	  Genève.	  

1918	   Wapenstilstand	  en	  einde	  W.O.	  I.	   	   	  
1919	   Vrede	  van	  Versailles.	  Japan	  

intervenieert	  in	  Siberië.	  
	   	  

1920	   Ghandi	  strijd	  voor	  
onafhankelijkheid.	  
(daarom	  later	  verzet	  van	  India	  
tegen	  Japan)	  

	   	  

1921	  	   Hirohito	  regeert	  als	  Showa	  keizer.	  
Showa	  =Vredestijdperk	  
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1931	  

	  
	  
Met	  het	  Mukden	  (Siberië)	  incident	  
begon	  Japanse	  territoriale	  
agressie.	  

	   	  

1932	  	   Japanse	  economische	  agressie	  
wordt	  door	  enkele	  Nederlandse	  	  
huidige	  historici	  ontkend.	  De	  
Twentse	  katoentjes	  zou	  al	  
economische	  agressie	  zijn	  
geweest.	  

Japan	  verlaat	  de	  Volkenbond	  
na	  de	  massaslachting	  en	  -‐
verkrachting	  in	  Nanking.	  (In	  
feite	  wordt	  Japan	  hiertoe	  
gedwongen).	  

	  

1933	   Hitler	  Rijksdag	  kanselier,	  Joden	  
vervolging.	  U.S.A.	  Congres	  pleit	  
voor	  onafhankelijkheid	  Filippijnen	  	  

Om	  massaverkrachtingen	  en	  
om	  de	  zich	  uitbreidende	  
geslachtsziekten	  bij	  Japanse	  
militairen	  te	  voorkomen	  
worden	  massaal	  
dwangprostituees	  uit	  Korea	  
en	  China	  geronseld.	  

	  

1937	   China	  incident,	  7.7.1937	  Marco	  
Polo	  incident.	  In	  Azië	  begint	  
W.O.II.	  	  
Chinese	  nationalistische	  regering	  
verhuist	  naar	  Chunking	  (dichtbij	  
Birmaroad).	  

Konoye	  wordt	  Japans	  
premier.	  
In	  dat	  jaar	  worden	  zo’n	  	  
70.000	  dwangprostituees	  in	  
Mantsjukwo	  te	  werk	  gesteld.	  

	  

1939	   Duitsland	  valt	  Polen	  binnen.	  
Begin	  W.O.	  II.	  

Hanan	  bezet	  door	  Japan.	   	  

1940	   Engeland-‐Japan	  conflict	  
Birmaroad.	  

	   	  

1941	  	   J.Grew	  U.S.A.	  ambassadeur	  
waarschuwt	  voor	  komende	  
Japanse	  agressie.	  

Handelsembargo	  van	  Ned.	  
Indië	  omdat	  Japan	  Frans	  Indo-‐
China	  binnenvalt.	  

	  

1941	  	  	   Japanse	  inval	  in	  Frans	  Indo	  China*.	  
Japanse	  (blitz)	  grote	  luchtaanval	  
op	  Pearl	  Harbor.	  Japan	  neemt	  de	  
Filippijnen	  en	  Hongkong	  in.	  

Japanse	  invasie	  Birma	  
Japanse	  invasie	  Borneo	  	  
Japanse	  invasie	  op	  
Nederlands-‐	  Indië.	  

	  

	   	   	   Op	  Borneo	  worden	  
vernietigingscommando’s	  van	  olie	  
installaties	  door	  Japanse	  militairen	  
vermoord.	  	  
De	  Conventie	  van	  Genève	  wordt	  zo	  
niet	  nageleefd.	  

1943	   Brits-‐Indisch	  verzet	  tegen	  Japanse	  
agressie.	  Eerste	  overwinning	  U.S.	  
op	  Japan:	  Guadalcanal	  gevolgd	  
door	  afsluiten	  aanvoerlijn	  voedsel.	  

	   Europeanen	  in	  Indië	  geïnterneerd.	  
Eerst	  nog	  voldoende	  voedsel	  en	  
“open”	  kampen.	  	  
Afsluiten	  aanvoerlijnen	  van	  Japan-‐
Indonesië	  en	  export	  olie	  beïnvloed	  
regiem	  interneringskampen.	  
Er	  wordt	  gedèk*	  met	  prikkeldraad	  
om	  de	  kampen	  geplaatst	  en	  ieder	  
contact	  van	  Europeanen	  met	  	  
Indonesiërs	  wordt	  verboden.	  

1944	   Amerikanen	  boeken	  van	  14	  maart	  
tot	  13	  juni	  succes	  in	  de	  Pacific-‐
oorlog	  door	  de	  eilanden	  Guam,	  
Saipan,	  en	  Iwo	  Jima,	  in	  te	  nemen	  
en	  zo	  steeds	  dichter	  bij	  Japans	  

	   De	  interneringskampen,	  ook	  die	  van	  
burgers	  en	  kinderen,	  worden	  in	  april	  
gemilitariseerd.	  Ondanks	  veel	  wrede	  
tegenstand	  worden	  uit	  enkele	  
kampen	  geïnterneerde	  meisjes	  en	  
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hoofdstad	  te	  komen	  om	  het	  tot	  
overgave	  te	  dwingen.	  
The	  Island	  Hopping	  strategie	  van	  
MacArthur	  heeft	  ondanks	  zeer	  
zware	  verliezen	  aan	  Japanse	  en	  
U.S.	  zijde,	  succes.	  
Het	  wrede	  karakter	  van	  de	  Japanse	  
en	  daardoor	  ook	  Amerikaanse	  
militairen,	  tekent	  de	  
ontmenselijking	  in	  deze	  strijd.	  	  
Het	  besef	  daarover	  is	  nooit	  tot	  
burgers	  doorgedrongen.	  

vrouwen	  geronseld.	  Geïnterneerde	  
burgers	  krijgen	  een	  kampnummer.	  	  
De	  rantsoenen	  worden	  tot	  soms	  de	  
helft	  minder.	  
De	  kampregiems	  worden	  zeer	  streng	  
met	  vaak	  barbaarse	  straffen	  met	  
folter.	  Het	  sterftecijfer	  stijgt	  
schrikbarend.	  

1944	   Glansrijke	  Britse	  overwinningen	  op	  
de	  Japanse	  militaire	  eenheden	  bij	  
Imphal	  in	  Birma.	  De	  U.S.	  valt	  de	  
Filippijnen	  binnen.	  	  
Ook	  hier	  ontmenselijking	  door	  de	  
barbaarse	  strijd	  die	  wanhopige	  
Japanners	  voeren.	  Zij	  zijn	  
geïndoctrineerd	  met	  het	  idee	  dat	  
zij	  bij	  verlies,	  thuis	  niet	  meer	  als	  
familielid	  welkom	  zijn.	  

	   Er	  gaat	  een	  Japanse	  order	  van	  Tokyo	  
uit	  om	  de	  krijgsgevangen	  mannen	  en	  
de	  vrouwen	  en	  kinderen	  (na	  het	  
doorvoeren	  van	  een	  list)	  te	  
executeren	  of	  door	  dodenmarsen	  of	  
watervergiftiging	  te	  vermoorden.	  Dit	  
Liquidatieplan,	  Doc	  2701,	  bevindt	  
zich	  in	  de	  U.S.	  National	  Archives	  and	  
Administration.	  De	  Atoombommen	  
voorkwamen,	  de	  massaliquidatie	  
deels.	  Op	  Borneo	  is	  een	  dodenmars	  
van	  Sandakan	  naar	  Ranau	  400	  KM	  
volbracht.	  Van	  de	  100	  Britse	  en	  370	  
Australische	  krijgsgevangenen	  bleven	  
een	  tiental	  in	  leven.	  

1945	   Okinawa	  na	  zware	  strijd	  door	  de	  
Amerikanen	  ingenomen,	  Rangoon	  
door	  de	  Britten.	  Japan	  geeft	  zich	  
over	  in	  Hong	  Kong.	  Birma,	  Papua	  
en	  Indonesië	  op	  15	  augustus	  1945.	  
Op	  17	  augustus	  verklaart	  
Indonesië	  zich	  Onafhankelijk	  (de	  
Soekarno	  Hatta	  verklaring).	  

	   Na	  september	  1945	  vangt	  de	  
Repatriëring	  van	  Europeanen	  met	  de	  
weduwen,	  wezen	  en	  zwaar	  zieken	  
aan.	  

1946	   De	  strijd	  tussen	  de	  Maoïstische	  
communisten	  en	  de	  	  
nationalistische	  Chinezen	  vangt	  
aan.	  

	   De	  repatriëring	  van	  Europeanen	  
vangt	  aan	  met	  weduwen	  en	  wezen	  

1946	   Op	  19	  januari	  kondigt	  MacArthur	  
het	  Charter	  voor	  het	  Tokio	  
Tribunaal	  af.	  Formeel	  begint	  zo	  het	  
International	  Military	  Forces	  
Tribunal	  East	  Asia	  (IMFTE)	  het	  
Tokio	  Tribunaal	  als	  pendant	  van	  
het	  	  Neurenberg	  Tribunaal.	  

	   Omdat	  Japan	  als	  bufferstaat	  moest	  
dienen	  tussen	  het	  Communistische	  
China	  en	  de	  Westerse	  Kapitalistische	  
staten,	  staat	  de	  hoofdverdachte	  
keizer	  Hirohito	  niet	  terecht.	  	  
Behalve	  de	  keizer,	  krijgen	  meer	  
hoofdverdachten	  immuniteit*.	  
De	  groep	  712,	  die	  onder	  leiding	  van	  
kolonel	  “Ishii“,	  de	  Japanse	  Mengele,	  
op	  duizenden	  levende	  Chinezen,	  
tientallen	  Amerikanen,	  chemische	  en	  
thermische	  proeven	  hebben.	  
uitgevoerd.	  
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*	  	  Gedèk	  is	  gevlochten	  bamboematten	  tegen	  prikkeldraad	  omheining	  
	  
**	  Immuniteit	  is	  een	  term	  uit	  de	  Middeleeuwen,	  zij	  het	  van	  toepassing	  op	  
rechtsbescherming	  in	  de	  kerken.	  De	  kerk	  werd	  daarbij	  als	  Rooms	  Katholiek	  
rechtsgebied	  beschouwd.	  Het	  begrip	  immuniteit	  of	  onschendbaarheid	  is	  nog	  
actueel.	  Leden	  van	  de	  parlementaire	  kamers	  zijn	  niet	  gerechtelijk	  vervolgbaar	  
voor	  wat	  zij	  in	  de	  kamer	  hebben	  gezegd	  of	  geschreven.	  
In	  het	  buitenland	  vervolgde	  burgers	  kunnen	  bij	  de	  ambassades	  van	  hun	  land	  
eveneens	  onschendbaar	  zijn.	  	  
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Bron afbeelding: marksjr.home.xs4all.nl/origami/origami voor dummies 
 

De kraanvogels die mijn oma op het schip de Johan van Oldenbarnevelt op weg terug naar 
Nederland leerde vouwen. ‘Tsuru’, de kraanvogel, is een oud Japans symbool voor lang leven, 
hoop, geluk en tevredenheid. Als je 1000 origami kraanvogels vouwt, “senbazuru”, zullen ze 
je behoeden voor ziekte. Sinds de dood van Sadako Sasaki, slachtoffer van de atoombom op 

Hiroshima, zijn de kraanvogels ook de ‘hoeders’ van een wens tot vrede. 
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