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Mijn leven in “Nederlands-Oost-Indie”, tegenwoordig „Indonesie“, voor de tweede wereld oorlog 
(1942-1945), tijdens (in gevangenschap) en daarna t/m 1950. 
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Tweede Wereldoorlog en daarna in Indonesie 1942/50 

ijn ouders waren begin van 1936 nádat zij op 15.08.1935 hadden gehuwd 

naar Tanjung Selor in het sultanaat Bulongan, gelegen in het uiterste Noord-

Oosten van Borneo gereist, waar mijn vader als bestuursambtenaar had 

gewerkt (te lezen het verhaal "Borneo"). Aan het einde van 1936 is hij naar 

Pematang Siantar op Sumatra overgeplaatst worden. Het Toba meer ligt in het 

noordelijke deel van de Barisan gebergte, welk is vulkanisch, en welk het eiland 

Sumatra van noordwest naar de zuidoost als zijn ruggengraat kruist. Het Toba meer 

is voor ca. 70.000 jaren na een enorme vulkanische plotselinge uitbraak met 

verwoestende consequenties door de as neerdaalden ontstaan. As vernietigde de 

begroeiing in Afrika en een meerderheid van de bevolking is door honger gestorven. 

De meerrand is 400-1.200 m hoog door plotselinge afgronden omringd. Gevestigd op 

de topographical kwaliteit en de wijde uitreiking rond het meer door vulkanische lava 

spuide, en zo een grote waterketel werd gevormd. Het wateroppervlak van het Toba 

meer is 905 m boven de zeespiegel en ongeveer 1.100 km². Het hele gebied van het 

meer, incluis de gebieden van Samosir en Paradapur eilanden, is 1.780 km². De 

bergen rond om het meer worden Batak hoogland genoemd. 

Geografische Kaart van Noord Sumatra met de opgave der Interneringskampen 300 km ten zuiden van 
Medan in de jaren 1942 – 1945 en geboorte plaats Pematang Siantar. 

De enige rivier uitloop van het Toba meer, de Asahan, stroomt van het platform de 
moeiteloze helling in richting suidoost en leid in de Malaccastraat.  

M 



Frederik Luitwieler - 3 - 54 

Het Toba meer is het grootse prachtige meer 
(tweemaal zo groot als het meer van Genève in 
Zwitserland), in de nabijheid is een kleine stad 
Prapat als een vakantie stad en zeer prachtig 
liggend. Prapat is ongeveer 4 auto uren veraf 
van Medan en een auto uur van Pematang 
Siantar, 400 m boven de zeespiegel, waar ik 
geboren ben op 30 Juli 1937. Men arriveert, 
over erg goed asfalteerte straten, van 
Pematang Siantar over een Pas van 1200 
meter naar Prapat op 905 meter hoog. Men 
kan in het meer zwemmen. Een gering gebied 
van de oevers heeft stranden. 

Op de foto, ik „Frederik Luitwieler“ in Januari 1939 in het Toba meer. Foto: Willem A.  
Luitwieler. 

Wij schrijven het jaar 2005, het is nu meer als over 60 jaar geleden, kan ik uit mijn 
geheugens nog terug denken als ik met mijn moeder en mijn broer en vele andere 
Europese gezinnen met kinderen met een vrachtwagen van Pankalan Brandan in 
April 1942, waarin wij, alvorens de Japanners in maart 1942 naar Sumatra 
marcheerde ons evacueerde in een dorp, later naar “Brastagi” in Aceh vervoerd. Hier 
zijn wij ondergebracht in een dorp aan de rand van een kleine rivier bestaand uit 
bamboe huizen op palen. Het dorp was met een omheining van prikkeldraad 
ingesloten en bewaakt, wij konden zodoende nergens heen. Op een dag stonden na 
een geweldige regenval alle huizen onder water, iedereen kon over de steiger droog 
van huis tot huis lopen. Onder de huizen zwommen toen krokodillen, om voedsel 
afvallen, wat niet veel zijn kan, te verschaffen. 
 

De foto´s van het Toba meer waren in de 

ochtend gemaakt, in juli 1996. Het weer 

was koel en mooi. Ik hoefde zelfs niet een 

jas te dragen. 'S ochtends vroeg, was dat 

meestal altijd koel (Foto: Frederik W. 

Luitwieler). 
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De typische “Batak” huizen op Sumatra  “Atjeh" aan het Toba meer, foto in juli 1996, in de 
achtergrund de steile krater wand (Foto: Frederik W. Luitwieler). 

 

Foto uit het jaar 1938, Pematang Siantar. Foto's van het jaar 1942 voor de internering, 
Pematang Siantar. Foto's: Willem A. Luitwieler. 

 
Het verdeelde voedsel was zeer slecht en bestond uit kleine hoeveelheden. In dit 

kamp heb ik plotseling een zware koorts aanval gekregen, welk op de volgende dag 

verdwenen was en nadien opnieuw lopen leren moest. Waarschijnlijk was het een 

infectie van een onbekend virus. Het bepaalde nooit wat voor een ziekte het was 

geweest. Ik vermoet Malaria. Mijn linker been is sinds april 1942 in het eerste 

interneringskamp op Sumatra niet meer gezond geworden. Wanneer ik niet zo 

gezond en niet het begin van de internering was, dan had ik het niet overleefd. Mijn 

vader kwam erst in December 1942, van de Japanners gestuurd, naar ons in het 

kamp, toen de bevelhebbende commandant in de plaats "Pangkalan Brandan" waar 

hij was, werd uitgewisseld. De Japanse jachtvliegers hebben vrij vaak hun kunst 

tentoonstellingen vertoond aangezien het vliegtuig tot een veilige hoogte steeg, en 

met uitgeschakelde motor, het vliegtuig afscheren liet zodat het begon te roteren en 

kort voor het opslag de motor te starten en omhoog in de hemel opsteeg dit om aan 

te geven. Na enige keren van kamp tot kamp getransporteerd te zijn kwamen wij 

naar een verzamelkamp met de naam “Brastagi” en van daar naar het kamp “Aek 

Pamienke III”.  
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Brastagi (Kamp) N-Sumatra 
Andere benaming 

Plantersschool, PSV=Planters School Vereniging 

Ligging 

Brastagi lag 60 km ten zuiden van Medan aan de weg naar Kaban Djahe en het Toba-meer. Het kamp was 

ondergebracht in diverse gebouwen van de Plantersschool. 

Kampcommandanten 

Kpt Kibitaicho e.a. 

 
Kampbewaking 

Molasse of Mulassai ("Uncle Molly", per 06.43), Hosoda, Ingarashi ("de tijger") 

 
Kampleiding   
Hr J.M.Marsman (16.04.42 - 29.04.42), Hr J.van Eck (01.05.42 - 01.06.42), Hr J.C. de Kok (per 01.06.42), Hr A.H. 

van Doornik (per 10.08.42), Mw Nora Prins en Mw Ria Eikens 

Afbeelding hierboven, de openingsceremonie van het nieuwe zwembad op Pangkalan Brandan in 

maart 1940. Zoals men kan zien is de inheemse bevolking niet ingeladen, men ziet alleen Europeanen 

onder zich, maar de bediening bestond uit inheemse. Ik kan niet begrijpen dat de Europeanen geen 

slecht geweten hebben tegenover de Indonesiers. De laatste foto´s zijn over mij tot en met het jaar 

1939 door mijn vader gemaakt worden. 
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Al spoedig na het begin nadat de Japanners op Sumatra waren, werden de vrouwen, 

de meisjes en de jongens onder 10 jaar van de mannen en de jongens boven 10 jaar 

afgezonderd en met de trein van “Brastagi” naar een concentratiekamp met naam 

"Aek Pamienke III" 300 km van Medan in het zuidoosten van Sumatra en 60 km ver 

vanaf het mannen kamp „Si Rengorengo“ vervoerd, wat mijn moeder, mijn broer ad 

en ik niet wisten, eerst na de bevrijding hebben wij er van gehoord. In dit 

concentratiekamp in de rimboe was het niet mogelijk te ontsnappen. Een beek 

looppas was binnen de prikkeldraadomheining waarop kleine houten gebouwtjes 

meer dan een deel van de beek als onhandige latrines en baden-cabines gebouwd. 

Ad en ik kon, als wij in zo een klein huis hurkten en onderdoor naar de aangrenzende 

kleine huizen keken, hebben wij daar ook gehurkte vrouwen gezien en hun 

haemorrhoids. 

Transporten (volgens Kampatlas) 

datum 
binnengekomen 

uit 
vertrokken 

naar 

aantal 

per  
tran-

sport 

aantal 

in 
kamp 

type 

personen 

16.04.42 Omgeving (Luitwieler)  939  ma,vr,ki 

28.04.42  
Kabandjahe: 

HIS 
6  ma 

26.05.42 
Kabandjahe: Zend. 

Hosp. 
 20 (1)  ma,vr 

10.10.42 
Brastagi: St Luïdina-kl. 

(2) 
 94  vr,ki 

21.12.42 Pemat. Siantar: SDF  697  vr,ki 

21.12.42    1744 ma,vr,ki 

27.04.43 (2)  
Medan: Poelau 

Brajan ABCE 
200  vr,ki 

31.05.43  

Medan: 

Soengei 

Sengkol 

34  jo 

19.06.43  

Medan: 

Soengei 

Sengkol 

8  ma 

29.06.43 Kabandjahe  21  ma,vr,ki 

05.08.43 Kabandjahe: Leprozerie  14  ma,vr,ki 

09.09.43  
Medan: Poelau 

Brajan ABCE 
5  vr,ki 

14.10.43 
Kabandjahe: Zend. 

Hosp. 
 15  ma,vr,ki 

17.02.44  

Medan: 

Soengei 

Sengkol 

18  jo 

17.02.44  
Medan: 

Belawan Estate 
3  jo 

xx.03.44  

Medan: 

Soengei 

Sengkol 

?  jo 

08.06.44 Lawesigalagala  13  vr,ki 

14.12.44 (4) Luitwieler (Vader) 
R. Prapat: Si 

Rengorengo 
182 (5)  jo,om 

10.02.45  

Medan: 

Gloegoer: 

Quarant. st 

18  vr,ki 

13.06.45 (6) 
Luitwieler (Moeder +    

2 Zonen) 

R. Prapat: Aek 

Pamienke III 
1347 0 (6) vr,ki 
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Afkortingen/Noten 

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude ma, ov=oude vr,  vr=vrouwen, zi=zieken 
Pemat. Siantar=Pematang Siantar, R. Prapat=Rantau Prapat 
(1) 12 mannen en 8 vrouwen 
(2) fungeerde als “kraamkliniek”: nonnen hielpen bij geboortes; daarna gingen vrouwen terug naar het kamp 
(3) en 28.04.43 
(4) en 15.12.44 
(5) 169 jongens en 13 oude mannen 
(6) totaal 26 sterfgevallen 
Literatuur 
Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 44 
Dijk, F.N.J.van - Brastagi-bewoners, plattegronden en naamlijsten, Museum vh Onderwijs 1985 
Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 44 
Horstman, Crit - Mag ik nu even?, 1993, pg 18-20 
Jacobs, An - Ontwortelden, 1947, pg 7-106 
Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995 
Mulder, Jan - Jacob’s wapen, 1991 
Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1989 
Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1943, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1991 
Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1944, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1992 
Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1945, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1992 
Postma-de Wilde, Mw C. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 231 
Toeter-Teunisse, Mw J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 79 
Foto's/Tekeningen 
Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 127 
Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 44 
Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995 
Naamlijsten: 
Stichting Noord Sumatra Documentatie - Reconstructie (boekje met namen per gebouw) 
Plattegronden 
Beekhuis, H. E.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 45 
Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 44 
Plattegrond van het kamp op pagina 9 

 

 

 

 

 

Goenoeng Sibayak bij Brastagi waar wij in het jaar 1942 zijn geinterneerd. Het beeld is 

van 1996. Het schip Sibayak heeft ons in 1947 naar indonesie gevaren. De vulkaan 

Sibayak is ten noordoosten van Brastagi gelegen op het eiland Sumatra in Indonesie. De 

top is 2.212 meter boven het omringende platteland. De vulkaan vormt een complex met 

de hogere vulkaan Pinto. De laatst bekende uitbarsting was in 1881. 
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Het beeld boven van “Louis ´Amour”, de plaats "Balikpapan in Oost-Borneo (Kalimantan), waar de 

oliebronnen en raffinaderijen waren en de Japanners collega’s van mijn vader vermoord hadden, 

omdat kort voor de komst der Japanners, in februari reeds, waren alle employé´s van de 

oliemaatschappij naar Australien vertrokken, nadat eerst de gehele raffinaderij en alle tanks (van het 

militair gezag) vernield en verbrand waren. 

  

Slotwoord „citaat van Willem Adriaan Luitwieler, Bestuursamtenaar in Pangkalan Brandan“ op Sumatra. 

In maart 1942 vielen de Japanners ook Sumatra binnen. Toen zij Pangkalan Brandan genaderd waren 

kreeg ik de opdracht van de bezetter alle Nederlanders in mijn ressort bijeen te roepen, daar wij 

geinterneerd zouden worden. Kort voor de komst der Japanners, in februari reeds, waren alle 

employé´s van de oliemaatschappij naar Australien vertrokken, nadat eerst de gehele raffinaderij en 

alle tanks vernield en verbrand waren, dit alles op last van de regering (het militair gezag). Het is een 

wonder, dat de Japanners mij, daar ik verplicht was op mijn standplaats te blijven ten einde ook mijn 

vrouw en twee zonen, niet uit wraak hebben gedood, zoals zij tevoren met collega´s op olie plaatsen in 

Noord- en Oost-Borneo hadden gedaan. Wel heb ik een keer van enkele Japanse officieren een verhoor 

moeten ondergaan, o.a over deze vernieling van de olieraffinaderij, doch dit heeft geen afzonderlijke 

consequenties gehad. 
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Tekeningen van “Joke Broekema”, de gebouwen van het verzamelkamp bij 

“Brastagi” voordat we werden vervoerd naar “Aek Pamienke III“ plattegrond op 

pagina 11. 

Hoofdgebouw P.S.V. Brastagi. 

Tekening in kleurpotlood: bovenaan 

een laag gebouw (Nr.:1) in inheemse 

stijl in een mooi aangelegde tuin met 

in het midden voor het gebouw de 

Nederlandse vlag, dit was voor de 

oorlog. Op de achtergrond een 

rokende vulkaan “Gunung Sibayak”. 

Onderaan hetzelfde gebouw met in 

een verloederde tuin de Japanse vlag. 

In de tuin verschillende vrouwen en 

kinderen achter een hek. Op het gras 

ligt wasgoed. Op de weg voor het 

gebouw een colonne Japanse 

soldaten enkele Indonesiërs en een 

volgeladen kar getrokken door een 

karbouw. Op de plattegrond “Brastagi 

– Verzamelkamp 1942” is de plek te 

zien. 

Het Ziekenhuis. 

Tekening in kleurpotlood: bovenaan een 

laag gebouw (Nr.:3) in inheemse stijl in 

een mooi aangelegde tuin, dit was voor 

de oorlog. Onderaan hetzelfde gebouw 

met in een verloederde tuin. In de tuin 

verschillende vrouwen, kinderen en veel 

wasgoed. Op de plattegrond “Brastagi – 

Verzamelkamp 1942” is de plek te zien. 

Beeld links: Eén japanse 

soldaat met zijn uitrusting 

en flaphoed.  
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School en internaat PSV 

Tekening in kleurpotlood: 

bovenaan een laag 

gebouw (Nr.:13) in een 

mooi aangelegde tuin. 

Dat was nog voor de 

oorlog, rechts voor het 

gebouw langs loopt een rij 

meisjes met 

schooltassen. Onderaan, 

dit was al in april 1942, 

hetzelfde gebouw met in 

een verloederde tuin. In 

de tuin verschillende 

nonnen, vrouwen, 

kinderen, wiegen en een 

box met een baby. 

 

 

 

 

 

 

De Rimbu 

“Batanggadis” op 

Noord Sumatra, 

dit gebied zal één 

nationaal park 

worden (2009) en 

moet snel worden 

gerealiseerd. De 

regio is van de 

illegale houtkap 

geplaagd.  
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Kort vóór de beek het kamp verlaten had, had er een zinkput gevormd, waar vele 
aquatische planten groeiden en sterk stonk. In deze zinkput waren altijd een paar 
geest-gestoorde “tropenkolder” vrouwen die daarin speelden. Op schone plaatsen 
van de zinkput waren de planten waarvan de bladen als groenten konden worden 
gegeten, die wegens de maag en darmziekten een risico waren. De onderbrenging 
bestond uit lange houten barakken, zie tekeningen, met wanden van gevlochten, 
platgeslagen bamboe, waaraan in de lengte de britsen langs de wanden gebouwd en 
minder dan twee meters diep waren en tegenover aan de andere zijde van het 
gangpad, lagen of zaten de anderen. Het dak bestond uit palm blader. Elke vrouw en 
elk kind moesten op minder dan een meter brede plaats, slapen of zitten (de 
volgende tekeningen laten het zien).  
In het begin van de oorlog was er voldoende voedsel, maar gaandeweg werd de 
voedselsituatie slechter. Aan alle voedingsmiddelen was gebrek. In de meeste 
kampen werd centraal in een gaarkeuken gekookt in grote voedseldrums. Taken als 
het vuur aanmaken, water koken, groente schoonmaken, koken en voedsel uitdelen 
behoorden tot het keukencorvee. De porties werden precies afgewogen. In 1944 en 
1945 heerste er zowel binnen als buiten de kampen honger. 
 

 

 

 

datum 
binnengekomen 

uit 
Vertrok-ken 

naar 

aantal 

per 
transport 

aantal 

in 
kamp 

type 

personen 

15.07.45 (1) Brastagi  1347 1347 vr,ki 

23.08.45 (Luitwieler)   1347 (2) vr,ki 

 Afkortingen/Noten 

ki=kinderen, vr=vrouwen 

(1) tot en met 18.07.45 

(2) totaal 7 sterfgevallen 

Transporten (volgens Kampatlas) 

Rantau Prapat, Aek Pamienke III Kamp  N-Sumatra 
 

Ligging 
De kampen van Aek Pamienke lagen in de buurt van Rantau Prapat, ongeveer 300 km ten zuiden van Medan 

(Noord-Sumatra). De kampen lagen temidden van rubberbossen aan de spoorlijn van Medan naar Rantau 

Prapat, tussen het station Aek Pamienke en het plaatsje Bandar Doerian. Er waren 3 kampen, elk ongeveer 6 

km van elkaar, genummerd I, II en III. De kampen bestonden uit barakken. 

 

Kampcommandanten 
sgt. Kawakami (onder bevel van Ito voor geheel N.Sumatra) 

 
Kampbewaking 
heiho’s 

 
Kampleiding 
Mw N. Prins-Röhrborn (Nora), Mw R. EikensVervloet (Ria)  
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De volgende beeldjes tonen het leven in het japanse Kamp, zoals ik het heb 
meegemaakt. De Beeldjes zijn tekeningen van mevrouw Joke Broekema in het kamp 
Aek Pamienke Noord-Sumatra uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945). Deze 
tekeningen zijn in het begin van de kamp bezetting gemaakt. 
 

 

 
Een potloodtekening van een gezicht 

op een deel van een vrouwenkamp. 

Op de voorgrond twee zittende 

vrouwen voor een omheining van 

prikkeldraad. Binnen deze omheining 

staan verschillende koffers en 

manden. Een vrouw op een 

omgekapte boom zit erbij. Op het 

middenplan verschillende vrouwen 

duwen een stapel koffers op een lorry 

over een spoorlijntje. In het midden 

staat een non. Op de achtergrond twee 

grote barakken tussen bomen. 

Onderaan, links signering: "Joke 

Broekema", rechts: "Achter de 

lorry's'. 

Een potloodtekening van een 

barakinterieur met verschillende 

vrouwen die zitten op en staan bij 

hun slaapplaatsen. Bij gebrek aan 

voldoende opbergruimte zijn aan de 

balken van de zoldering lijnen voor 

kleding en aan touwen hangende 

planken voor andere bezittingen 

bevestigd. Op de hoogste balk van de 

zoldering krioelde het van de grote 

rode mieren. Rechtsonder staat een 

meisje afgebeeld met één been iets 

omhoog. Dit is de vervaardigster 

Joke Broekema. 

Een potloodtekening van 

verschillende vrouwen en nonnen die 

emmers dragen. Links op de 

achtergrond een laag toiletgebouwtje 

met losse of halfvaste schotten voor 

de hokjes. De schotten sluiten alleen 

de onderkant af. In het midden op de 

voorgrond lopen twee peuters. Links 

op de voorgrond een vrouw die bij 

een kookplaats bezig is. Alles speelt 

zich af onder hoge bomen. Geheel 

rechts op de tekening loopt de 

vervaardigster Joke Broekema. Haar 

moeder loopt ernaast, alleen de 

andere kant op.  
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Een potloodtekening van drie 

vrouwen die in een keuken koken 

voor alle in het kamp, dat is erg 

zwaar werk. Het vuur moet steeds 

met hout nagelegt worden. Links op 

de voorgrond een vrouw die gehurkt 

in een platte pan of kom roert. Op de 

achtergrond een rij gamellen en een 

wok op kookplaatsen. Eén van de 

vrouwen roert in een gamel, een 

ander giet iets in de wok. De 

achterwand van de keuken is van 

gevlochten, platgeslagen bamboe. 

Linksonder signering: "Joke 

Broekema". Rechtsonder: "De 

keuken". In de meeste kampen werd 

centraal in een gaarkeuken gekookt in grote voedseldrums. Taken als het vuur aanmaken, water koken, groente 

schoonmaken, koken en voedsel uitdelen behoorden tot het keukencorvee. De porties werden precies afgewogen. 

In 1944 en 1945 heerste er zowel binnen als buiten de kampen honger. 

 

Een potloodtekening van verschillende 

vrouwen, kinderen en een non die water 

halen, kleding wassen of zichzelf of 

hun baby wassen bij een put. Achter de 

put een hek van prikkeldraad met 

daarachter bananenbomen. Linksonder 

signering: "Joke Broekema". 

Rechtsonder: "bij de wel". 

 

 

 

Een potloodtekening van 

verschillende vrouwen en kinderen 

die water halen met emmers en een 

teil bij een put. Een van de 

vrouwen heeft een peuter bij zich. 

De vrouwen op de voorgrond 

hebben allen verbonden of te dikke 

benen en voeten “Diabetisch” en 

de jongen één verband. Op de 

achtergrond bomen. Tussen de 

bomen hangen enkele lijnen met 

wasgoed. Onderaan, links 

signering: "Joke Broekema", 

rechts: "De put voor Hong 2". 

In plaats van Joke Broekema op de Beeldjes, zo kan het ook mijn moeder zijn.  
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Mijn slaapplaats: 
Een tekening in 

potlood en pen van 

slaapplaatsen. Op één 

van de slaapplekken de 

initialen: "M.B." (Mary 

Brückel).  

Op de slaapplaatsen 

bedrollen en koffers. 

Langs de wanden 

hangen persoonlijke 

bezittingen. Linksonder 

is een meisje afgebeeld 

dat op één van de 

slaapplaatsen zit. 

Onderaan: "1 m. 60 

voor 3 personen, mijn 

tampat". In het boekje: 

"Nederlandse vrouwen 

in een Japans 

interneringskamp in 

beeld en woord" is een 

dergelijke tekening afgedrukt (waarschijnlijk het bijgewerkte origineel). De tekst bij de tekening in het boekje 

luidt: "Dit was mijn slaapplaats, mijn huis, mijn eethoek, de speelhoek voor de kinderen, mijn privé-oord. Het 

geheel was 1.60 m breed. Ik deelde dit plekje met mijn twee jongens van 5 en 2 jaar. 'Wij wonen in ons bed', 

zeiden de kinderen". 

 

Appel: 
Een pentekening van een groep vrouwen die toegesproken worden door een Japanse militair. Op de Tekening 

goed te zien zijn kleine gestalte en kromme benen. Links een grote groep vrouwen en kinderen. Voor de groep 

vrouwen een oudere vrouw: waarschijnlijk moeder overste. Rechts van het midden op de voorgrond een Japanse 

militair. In zijn linkerhand een korte staf of rol papier. Zijn rechterhand opgeheven. Hij is op de rug gezien 

afgebeeld. Rechts op de achtergrond komt een vrouw aanrennen. Geheel op de achtergrond een aantal 

kampgebouwtjes onder bomen. In het boekje 'Nederlandse vrouwen in een Japans interneringskamp in beeld en 

woord' staat de 

tekening afgedrukt met 

de volgende 

begeleidende tekst: 

"Onze Japanse kamp-

'commandant', 

bijgenaamd Brulaap 

bekeek ons één voor 

één en vond dat wij er 

nog flink genoeg 

uitzagen om een stuk 

oerwoud te ontginnen. 

Hij vond dat er zelfs 

dikke vrouwen en 

kinderen bij waren. 

Onze Klooster-moeder 

overste probeerde hem 

uit te leggen dat 

hongeroedeem de 

oorzaak was van de 

gezwollen 

lichaamsdelen. 'Wie 

niet werkt, krijgt geen 

eten' zei brulaap.    
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Een aquarel van een vrouw die in een 
grote pan in een keuken roert voor alle 
in het kamp, dat is erg zwaar werk. Het 
vuur moet steeds met hout nagelegt 
worden. De achterwand van de keuken 
is van gevlochten, platgeslagen 
bamboe. Rechtsonder: " 
Keukencorvee". In de meeste kampen 
werd centraal in een gaarkeuken 
gekookt in grote voedseldrums. Het 
werd meestal beschimmelde wortels 
(Ubi Kayu) gekookt en soms rijst. 
Taken als het vuur aanmaken, water 
koken, groente schoonmaken, koken 
en voedsel uitdelen behoorden tot het 
keukencorvee. De porties werden 
precies afgewogen. In 1944 en 1945 
heerste er zowel binnen als buiten de 
kampen honger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Japans interneringskamp Si Rengo Rengo (tekening boven) op Sumatra voor mannen. Hier was mijn Vader tot 

de bevrijding in 1945 gevangen. Het kamp werd begrensd door de Bila-rivier en aan de andere kant door 

moerassig terrein, overgaand in heuvels. Op dit terrein stond een tiental barrakken, omringd door prikkeldraad 

met een bewaakte hoofdpoort en een bewaakte toegang tot de rivier. In de maand juli van 1945 werden wel 

zeven doden per dag begraven.  
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Ik en mijn broer konden op een Goeling liggend slapen zonder in de slaap er van af 
te vallen, (het kussen als rol geschikt, in de tropen tijdens de slaap tussen de benen 
gezet om zweet te verhinderen). Wij hadden geen klambu (muskietennet) om ons 
tegen muskieten te beschermen. In deze barakken moest men ook zijn, als het tijden 
regende of men niet zo heel ziek was. Slechts voor ernstig zieke mensen had men 
één special barak gebouwd. Elk jaar werd, ondanks de slechte voorwaarden, 
Kerstmis met één kleine bladeren boom met watten verfraaid maar zonder kaarsen 
gevierd, er waren geen priesters in het vrouwenkamp. De grond van de barakken 
was van vaste klei. Door de relatieve vochtigheid tussen 90 en 95% gaf het bij 
temperaturen over 30° C veel ongedierte, zoals kakkerlakken, vlooien, muggen, 
hagedissen, ook mieren, muizen enz. en als het een lange tijd regende kropen vele 
duizenden regenwormen de muren hoog. De kookplaats bestond slechts uit een 
dakwerk van palmbladeren en de achterwand van de keuken is van gevlochten, 

platgeslagen bamboe., hier werd van vrouwen die zich vrijwillig aangekondigd 
hadden voor het gehele kamp gekookt. Het was strikt verboden buiten de officiële 
kookplaats te koken. Mijn moeder had zich in de kampkeuken aangekondigd en zo 
voor mij en mijn broer extra rijst gespaard, omdat de maaltijden in vitamine, en 
proteïne zeer slecht was. Men kreeg zeer weinig rijst en een tekort aan dierlijke 
eiwitten, vaker wortel als verschimmeld voedsel toegewezen. Soms hingen de 
Japanners een Python of een tijgerkop aan de poort op, waarvan dan een soep 
gekookt werd. Mijn broer en ik hebben in de verste hoeken van het kamp, waar de 
rotte overwoekerde boomstammen lagen, slakken en paddestoelen verzameld en 
mijn moeder stiekem voor ons op een verboden plaats dat toen had gekookt. De 
Japanners hebben bij zo een kans mijn moeder betrapt en geschopt en geslagen 
waar wij bij waren, hoewel wij ons daar tegen verzet hebben, niet veel  uitrichten 
konden. Vele vrouwen hadden nog geld of waardevolle artikelen die men bij de poort 
tegen voedsel van inheemse ruilen konden, maar die waren zeer snel uitgeput. Ook 
konden de slakken en de paddestoelen niet zo snel regenereren, dat men hen 
dagelijks vond. Wij wisten overal op het terrein van het kamp wat eetbaar te vinden, 
Spaanse peper (lombok) en andere knolgewassen in deze verre verlaten hoeken van 
het kamp, die met de vochtigheid en de temperatuur in de tropen geen probleem zijn 
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op te groeien, om minstens iets aan Vitamine te krijgen. De ergste tropenziekten als 
malaria, dysenterie, cholera, tyfus, Beriberi en andere door voedseltekort 
veroorzaakte ziekten. Het moest duidelijk de bedoeling van de Japanners zijn 
langzamerhand te ons laten verhongeren, omdat geleidelijk aan met de jaren die wij 
door het missen van voedsel wij honger leden, vele vrouwen en kinderen in gewicht 
verloren en stierven. Elke dag stierven één tot drie mensen naar het eind van 1944, 
en in het volgende jaar tot Augustus 1945 aangezien wij definitief werden bevrijd, 
nadat de Amerikanen de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hadden 
geworpen, zo erg dit ook voor de Japanse bevolking ook was. Mijn moeder had 
reeds malaria gehad en leed aan hongeroedeem en was zo in een zeer slechte 
gezondheid. Samenvatting: als geen atoombommen op Japan geworpen waren, dan 
waren wij na elkaar gestorven. Kort nadat de poort van het kamp voor ons was 
geopend, na de overgave van de Japanners, kon mijn broer en ik, met een Japanse 
vrachtwagen met een drinkwatertank naar het nabijgelegen tweede vrouwenkamp en 
terug meerijden. Wij konden een blik in nabijgelegen Japanse barakken ook nemen, 
waren wij nu 8 en 6 1/2 jaar oud en aangezien men beschouwd geen gevaar voor 
hun, hier heb ik meegemaakt dat op een Japanse legerplaats een Japanse officier 
een soldaat vóór de gehele troep op de linkerzijde en op de rechterzijde om de oren 
geslagen had, omdát hij wat had te werk gesteld. Wij konden met een lorry door de 
rimboe, over ravijnen enerzijds, sommige kilometer lang ook naar ver verwijderde 
kampen rijden, moeten desondanks, omdat de rit steil bergaf ging, te voet opnieuw 
terug, omdat de lorry zonder tractor was. Wij hebben altijd enigszins wat eetbaar van 
onze reizen meegebracht, om van mijn moeder koken te laten. In het kamp was geen 
school relevant en konden wij ook niet goed lezen en schrijven en spraken 
Nederlands en Indonesisch doorelkaar en waren altijd op zoek naar voedsel, dat veel 
tijd opnam. 
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Op 6 augustus 1945 viel de atoombom op 
Hirosjima. Nadat Nagasaki drie dagen later 
ook werd getroffen gaf Japan zich over. 
Onze bevrijding volgde spoedig. 
Op dat moment waren wij erg broodmager 
en mijn moeder had hongeroedeem en was 
zo in een zeer slechte gezondheid. 
Op de foto ziet men de paddestoel na de 
explosie van de atoombom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: US. Navy / Joe Kosstascher. 

 

Foto vanaf de heuvel over de stad 
gezien, bleek alles te zijn weggevaagd. 
Op die helderblauwe zomerdag  
veranderde de lucht en het landschap in 
één keer in een grijs gebied. 
Staalconstructies van fabrieken waren 
platgedrukt, alles was verpulverd. 
 

 

 

 

Foto: IFE, Bernard Hoffman.  

„Citaat van Roland Scholte, hij was binnen een straal van 1600 meter van de atoombomexplosie: 
Omdat de schuilkelder vernietigd was, verzocht onze Hollandse reserveluitenant de Japanse 
kampleiding of we in de heuvels een nieuwe schuilkelder mochten bouwen. Dit werd toegestaan, 
want vrijwel iedere dag ging het luchtalarm af. De Japanse genie boorde gaten in de heuvels en wij 
moesten een schuilkelder graven in de vorm van een hoefijzer. Op 9 augustus 1945 hoorde ik een 
vliegtuig aankomen. Een Japanse bewaker zei dat hij maar één vliegtuig zag aankomen. Ik stond 
aan de ingang van de schuilkelder met mijn rug naar de stad en hoorde  iemand schreeuwen: “Een 
parachute, een parachute!” Om 11.02 uur ontplofte de atoombom. Ik zag één gigantische lichtflits. 
Mijn oren zaten dicht van de overweldigende knal en door de luchtdruk van de bom werd ik zeven 
meter de tunnel in geslingerd. Minutenlang was het doodstil en aardedonker. Achter in de 
schuilkelder zag ik geen hand voor ogen. Op weg naar buiten ontmoette ik één medegevangene 
die riep: “Mijn gezicht, mijn gezicht!” Over zijn gehele gezicht had hij enorme blaren, waar het vocht 
uitliep. Vreemd genoeg had ik geen schrammetje. De schuilkelder was mijn redding geweest”. 
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Het kerkhofje in Aek 

pamienke III. 
Een potloodtekening (kleur) 

van een aantal graven met 

kruisen tussen rubberbomen 

waarvan de tapnaden te zien 

zijn. Op de achtergrond 

heuvels. Links op de 

voorgrond een graf met 

bloemen. Op het versierde 

kruis staat de naam: "Henkje 

Kerkkamp". Henkje was nog 

een kind. Het kerkhofje is later 

geruimd; de resten zijn 

overgebracht naar Java. 

 

De verkondiging van de 

Vrede.                               

Een potloodtekening van een 

grote groep vrouwen en 

kinderen verzameld rond twee 

vrouwen die op een verhoging 

staan. Eén van de vrouwen 

draagt een kamparmband en 

leest voor van een blad papier: 

kampleidster Nora Prins. Op 

de achtergrond barakken onder 

bomen. Rechts op de tekening 

staat een oudere vrouw met 

een jas met een loshangende 

ceintuur. Dit is de moeder van 

Joke Broekema, de maakster. 

Hijsen van de vlag.    

Een potloodtekening (kleur) 

van een groep padvindsters die 

in de houding staan voor de 

Nederlandse vlag. Hierachter 

een omheining met 

prikkeldraad, waarbinnen een 

wachthuisje, twee barakken op 

palen en een deel van de 

lorrybaan zijn afgebeeld. Het 

geheel speelt zich af onder 

hoge bomen. Op de tekening is 

de Kazerne van de Japanners 

afgebeeld in de dagen van de 

bevrijding. In deze Kazerne 

hebben mijn broer Ad en ik gezien, dat een japanse officier voor de troepen één soldaat die werd geslagen links 

en rechts op de Oren. De groep vrouwen die in de houding staan voor de Nederlandse vlag is de Lotusgroep van 

de padvinderij. Het vijfde meisje aan de linkerkant is Joke Broekema, de maakster van de tekening.  
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De familie Luitwieler in 1946, op het beeld boven, kort nadat ze zijn aangekomen uit 

de gevangenschap in Indonesië, in Nederland. Ze kijken allemaal triest uit de ogen, 

omdat ze nog steeds niet op krachten gekomen zijn. 

Voor de gevangenschap hebben ze beter uitgezien, de beeldjes boven zijn van 1938. 

Mijn vader in uniform in een tuin bij Prapat aan het Toba meer. Mijn ouders waren blij 

dat ik gezond was nadat mijn zusje in 1936 op Borneo door een ziekte kort na haar 

geboort gestorven was.   
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Uit het Nationaal Archief: 

De Japanse overgave was in de drie Aek Pamienke kampen op 24 Augustus 1945 

aangekondigd. In de volgende dagen, konden 100-120 mannen per dag van het 

mannen Kamp Si Rengorengo hun vrouwen en kinderen in de drie Aek Pamienke 

kampen bezoeken. Een geallieerde verkenning team onder leiding van luitenant C. 

Sisselaar bezocht het kamp aan de Koninginnedag (31 augustus), en merkte een 

daling van de aanvoer van voedsel, medicijnen, kleding, zeep en lectuur. Op 4 

September geëvalueerd een geallieerde commando team van de stad Medan, onder 

leiding van majoor CF Jacobs, de situatie in de kampen. In oktober 1945 zijn alle ex-

geïnterneerden vervoerd naar Medan, werden de transporten soms vertraagd door 

onrust of omdat Indonesische treinen voorrang hadden. Japanse bewakers hebben 

ervoor gezorgd dat de treinen hun weg konden vervolgen.   
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Na enkele dagen na der bevrijding, wij waren nog steeds in het kamp en op ons zelf 
gesteld, waren wij met mijn vader verenigd, mijn vader was in een miserablen 
toestand en dicht bij de dood. Het duurde wat tijd, alvorens wij toen met de trein naar 
Medan werden vervoerd. In Medan konden wij op het ogenblik in een aangepast huis 
onderkomen, alvorens de reis naar Nederland met het eerste schip begon. 
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Op één dag als ik me in de tuin heb bevonden en kon ik in ongeveer 100 meter 

afstand de rand van de rimboe zien, waar iets wat zich bewoog en lette aandachtig 

op aangezien plotseling een tijger me aan zag, hij was zelf verrast. Wij bekeken 

wederzijds ons en verdween toen achter de 

struiken. Aangezien wij geen redelijke broek meer 

hadden, had mijn moeder van groene valscherm 

zijde voor ons, een paar broeken genaaid. De 

valschermen werden niet meer gebruikt. In de stad 

Medan waren vele Sikhs in het Engelse leger met 

hun baarden en Turbanen welk voor ons vrees-

opwekkend was en niet om op te vertrouwen 

waren. Onmiddellijk scheepten wij voor de reis van 

Sumatra in de havenstad Belawan bij Medan naar 

Nederland in, werd dit schip „MS Noordam“ 

genoemd (een Nederlands schip, Bj.1938) en was 

het schip van de Amerikanen als troepen 

transportschip omgebouwd. Aangezien het was 

een schip voor de troepentransport had men grote 

slaapvertrekken van de laadruime voor de 

soldaten gemaakt waar hangmatten hingen die, in een hoogte wordt gehangen waar 

wij kinderen niet gemakkelijk beklimmen konden, voor ons, omdat wij goed klimmen 

konden, was het geen probleem in de hangmatten te komen. Deze afdelingen 

moesten met zware staal deuren worden gesloten en aangezien wij dagelijks over 

het openbaar-luidsprekersysteem aan de diner op één dag werden geroepen, waren 

de deuren per ongeluk van iemand gesloten en konden niet aan het diner 

verschijnen. Wij voeren naar Aden in Yemen om olie en voedsel op te nemen, dan in 

de Rode zee, en moesten wegens de daar dominante hitte op het dek slapen, dan 

door het kanaal van Suez naar Amsterdam.     

Geografische kaart van de Indonesische eilandstaat. 
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De haven van Aden in het jaar 

1950, links onder het beeld een 

stoom-sleepboot. Ons schip was 

voor de kust voor anker gegaan en 

we mochten niet van boord, maar 

men had een uitzicht op de kale 

bergen, en de levendige handel in 

de haven (foto genomen vanaf het 

schip). 

 

Het Suezkanaal in het jaar 1950, 

op de wal een reclame bord, toen 

nog onder Brits bestuur. (Foto 

genomen vanaf het schip). Van de 

reling aan beide zijden van het 

schip, kon ik alleen de woestijn en 

nu en dan een dromedaris met 

ruiter. 

 

De haven van Suez in 1950, toen nog 

onder Brits bestuur, ook hier was het 

niet toegestaan om van boord te 

gaan, hoewel het schip aan de kade  

Lag en aan de verdere doorvaart door 

het kanaal moest wachten. Aan boord 

waren Egyptische tovenaars (magiër), 

die kunsten met hun kuikens en 

andere kunsten laten zien. De magiër 

gingen in Port Said van boord. 

 

De haven van Port Said in het 

jaar 1947, de schepen die 

wachten op de passage in de 

richting van het Suez-kanaal om 

van daar in de Rode Zee te 

komen (briefkaart uit deze 

periode). 
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Het beeld boven Zestienhovensche kade 284 te Overschie toont, het rijenhuis van de 

voorkant in de somer van 2009. 

   

Zo werd het brood op het jaar 1946/1947 aan de deur verkocht.  
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Het beeld links Zestienhovensche 

kade 284 te Overschie toont, het 

rijenhuis van de achterkant in de 

winter van 1951/1952 op het 

bevroren kanaal Schie waar mijn 

grootouders leefden. De groep toont 

me en van linkerzijde, mijn tante Dit, 

de jongste zuster van mijn moeder 

met haar echtgenoot, de vrouw van 

mijn oom Jaap, hij de foto maakte, 

die vrouw van mijn oom Weinand en 

hij rechts van haar staat. Vóór het 

rijenhuis aan de andere kant van de 

weg was de polderlandschap met 

velen sloten waar in de zomer de 

koeien weidden. 

Omdat wij nog geen 10 jaar oud waren, moesten wij altijd in de bad afdeling van de 

vrouwen douchen en heb ik gezien, hoe mager de vrouwen en de kinderen waren, 

slechts huid en been. Wij kwamen op 20 Februari 1946 in de haven van Amsterdam 

aan en ik trad voor het eerst op Europese bodem, het was koud in Holland. Ten 

gevolge van intensieve gezondheidscontrole en medische behandeling was ik weer 

op krachten gekomen. 

Toen ik zo in het ziekenhuis lag, waar ik mij zeer ongelukkig en verlaten voelde 9 jaar 

oud was ik, ondertussen was het lente, ik keek van mijn bed in de tuin, en zag in het 

gras de madeliefjes bloeien dat ik  verheugd was, waar ik in Indonesië de vele mooie 

groene bloeiende bomen en planten gewend was. Wij werden hartelijk opgenomen 

door mijn grootouders van de kant van mijn moeder te Overschie dichtbij Rotterdam. 

Dit huis was een rijenhuis  van clinker stenen en achter het huis was een kanaal met 

naam Schie waarin men Palingen en Baars vangen kon. 

   

De stad Rotterdam ontwikkelde zich rechtstreeks opnieuw nadat het aan het begin 

van de oorlog door de Duitsers was gebombardeerd. Ik kwam vaak naar Rotterdam, 

waar men de wederopbouw van de stad kon waarnemen en zag zoals in diepe 

bouwputten palen door stoom in werking gestelde heimachine tot op de zandige 

grond als fundament werd geslagen aangezien de weekhartige grond voor het 

gebouw noodzakelijk was. In de zomer van 1946 hadden mijn ouders op een 

landbouwbedrijf bij Enschede een paar maanden kamer gehuurd zodat de familie op 

zijn verhaal komen kan. Het landbouwbedrijf was natuurlijk niet aan een 

drinkwaterleiding aangesloten en gaf het op de kamer slechts een wastafelgerei. In 

deze tijd moesten mijn broer en ik in het dorp in de school. De school was een echte 

kwel, werden wij van de inheemse kinderen niet geïntegreerd, maar wij hebben voor 

het eerst hier schrijven en lezen geleerd. Vóór de winter begon waren wij weer bij 

mijn grootouders ondergebracht. Mijn andere oma, mijn andere opa leefde niet meer, 

de moeder van mijn vader woonde in de stad Den Haag, waar wij van tijd tot tijd op 

bezoek kwamen.  
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Van daar voeren wij ook soms met de tram naar de badplaats  Scheveningen waar 

op het strand vele bunkers door de Duitsers gebouwd, met de jaren geleidelijk 

opgeblazen zijn. In de tijd werden de wegen bedekt met clinker stenen en reden nog 

vele paardkarren met zware trekpaarden voor gespand aan het huis voorbij. Elke dag 

kwam de melkman met zijn kar van het paard getrokken en de bakker met zijn 

wagentje met drie wielen op de deur, zodat men kon kopen aan melk, eieren, kaas, 

brood enz, het gaf nog geen zelfbedieningswinkels. Mijn opa had ons vóór het slapen 

gaan ons altijd goede nacht gewenst, op één avond heeft hij ons verteld, dat hij zijn 

gebitten weg toveren kan, wat hij ook aantoonde en wij in onze onwetendheid 

verbaasd waren. De winter van 1946/1947 was tot dusver de strengste winter die ik 

ooit ervoer, daar lag op de velden en de weiden de sneeuw bijna twee meters hoog 

en men kon vele uren in de sneeuw spelen en tunnel graven, ook waren op het 

strand aan de Noordzee hoog opgestapelde ijsschollen te zien. 

Als mijn vader in Januari 1947 van de luchthaven Schiphol te Amsterdam, beeld op 

volgende pagina ziet men het vliegtuig waarmee in die tijd Indonesië aanvlogen 

werd, met het vliegtuig naar Djakarta nam, stonden wij op het vliegveld in ijzig koud 

weer (onder -10°C) om afscheid te nemen, en kregen ijskoude voeten van het lange 

staan en bovendien hadden wij een korte broek aan.    

 

  
Eén beeld van de stad Rotterdam waar nog enkele oude huisjes staan. 
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„Constellation“ waarmee Indonesie van Schiphol 

aangevlogen  werd. Foto: Fred Luitwieler 

Mijn vader had, van me het Zwitserse 

polshorloge, dat een geschenk van 

mijn oom Jaap was, hij werkte bij de 

Shell op Curacao op dat ogenblik, 

voor de overgangsperiode tot wij ook 

in Indonesië waren geleend. Dit 

polshorloge is onherstelbaar defect 

geraken na 26 jaar (1973) op het 

bouwterrein in de Sahara. In de 

lentetijd 1947 zijn wij, mijn moeder, 

mijn broer en ik, per schip mijn vader 

nagereisd. Het schip was MS. 

Sibayak nochtans ondertussen na de 

tweede wereldoorlog als 

passagiersschip die opnieuw 

omgebouwd was, met 12.342 bruto 

inhoud van de registerton. 

   

 

De reis ging door de straat van Gibraltar tot Port Said, hier werd olie en het voedsel 

geladen en voorts naar Colombo Sri Lanka, vroeger Ceylon geheten, waar ook 

opnieuw olie en voedsel geladen worden ist. Van Colombo ging het door de straat 

van Malacca naar Djakarta (Batavia). Van Djakarta voeren wij met een kleiner schip 

van de rederij KPM aan het oosten van Toili naar Luwuk op Sulawesi (Celebes), hier 

ging het schip op de rede voor anker en werden wij met een motorboot aan wal 

gebracht, waar mijn vader ons reeds verwachtte.  

Passagiersschip MS-Sibajak met dit schip zijn wij in het jaar (20 mei) 1947 naar Djakarta gereist. 
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Kaart van het eiland Sulawesi met aanwijzing van de plaatsen waar ik was. 
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Het beeld met uitzicht, op 

het strand voor het huis en 

op de achtergrond 

Mangroven bij de baai.  

Foto: Fred Luitwieler 1996. 

Wij leefden in een huis, waar de zit-eetkamer in de zelfde ruimte ondergebracht was 

en de slaapkamers waren terzijde geplaatst. In de zit-eetkamer kon men het 

kapspant zien en de pannen, dit was zo gebruikelijk in de tropen, wegens het koelen. 

Een wilde kat met korte staart en drie kleuren was gevestigd in ons huis en soms 

over de balken van het kapspant in het rond geklauterd is.    

 

      

  

Op het beeld boven, een vlerkprauw bij de kust van de plaats Luwuk, hier hebben wij 

gezwommen.  Foto: Fred Luitwieler 1996. 
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De 3 mooie foto's hierboven zijn genomen op de kust van Luwuk (Sulawesi) tijdens het snorkelen in het jaar 

1996 
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Ons huis was direct bij het strand met uitzicht op de open zee en het eiland Peleng. 

Naast het huis bevond zich een enorme boom met planken wortels, waar wij een hut 

tussen de takken hadden gebouwd. Volgens de inheemse had deze boom geesten 

en werkelijk had de boom in de nacht, wanneer er een beetje wind stond, lawaai 

gemaakt.  

In de nabijheid bevonden zich ook latex bomen, die een 

sap hadden, dat wij hadden opgevangen in een beker en 

dan dun op een eetbord gesmeerd, in de zon kort droogde 

om dan in een af rollende beweging een rubberbal te 

vervaardigen waarmee wij goed met konden spelen. Een 

Nederlandse school gaf het niet, daarom werden wij 

onderwezen door mijn moeder en een Missionar, omdat er hier een kleine 

Christelijke gemeente en een kerk waren. Wij hebben, mijn broer en ik, probeert ons 

van onderwijs te drukken om met de inheemse kinderen te spelen en te zwemmen. 

Hier in de zee heb ik aan me bijgebracht correct te zwemmen en te duiken. In de zee 

waren vele Koralen als ook vissen in al mogelijke kleuren en zeepaartjes die trots 

rond zwommen tussen het zeegras, bestond de bodem tussen de Koralen uit wit 

zand. Tegen twaalf uur werden de golven op de zee door de wind veroorzaakt steeds 

hoger en werden geweldige schuimkoppen op de golven gevormd. 

 

 

  

Watervliegtuig “Catalina“  warmee de Post in het jaar 1947 naar Luwuk  brachte 
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Satellitenbeeld van Luwuk in het jaar 2009, onder links ziet men het schiereiland bebouwd, in het 

jaar 1947 nog met Mangroven begroeit. 

Beeld boven, een idyllische revier hoekje met een diepe plaats waar men heerlijk baden kann 
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Mijn moeder had een ingesloten 

moestuin (op het beeld rechts 

boven de omheining) was 

ongevraagde gasten ver te 

houden had. Eveneens in het 

beeld, van links naar rechts, mijn 

broer Ad, Felix en ik. Ad en ik zijn, 

zoals de inheemse kinderen, bruin 

gebrand van de zon. In het beeld 

rechts ziet men me op ons paard 

voor het huis en op de 

achtergrond de zee. Foto:Willem 

Adriaan Luitwieler 1947 

Ik op onzer paard voor het huis te Luwuk en op de 

achtergrond, de zee. Foto: Willem Adriaan Luitwieler 

1947. 

De kern van de plaats ligt aan een kleine baai aan de oostelijke kant waar de kleine 

boten varen konden om aan te leggen ook kwam van tijd tot tijd een watervliegtuig 

(Typ Catalina, beeld op blad 19) dat in de baai voor ankers ging en de post bracht. 

Op het westen was de kant van de baai met modder en stonden Mangrove bomen, 

leefde hier krokodillen die bij nacht van de baai in de zee aan de kust voorbij 

zwommen om dan een geit te snappen. Dat was voor de inheemse te veel en zo 

besloten zij de kwade auteur gevangen te nemen, na dat men hem aan wal had 

getrokken bleek het een exemplaar van zeven meter te zijn. Zowat honderd meter 

verder weg naar het oosten was een zwembad, dat vóór de tweede wereldoorlog 

was gebouwd, verwaarloosd en was met vele waterplanten overwoekerd en van een 

beek met zoet water van de bergen gevoed. Van het zwembad stroomde het heldere 

water door een sloot, die overwoekerd was, in de zee. 

 

Wij lieten ons, nam hier ook de inheemse 

kinderen deel, van het zwembad door de sloot in 

het prachtige koele water met de stroom in de zee 

drijven om te zwemmen. Wij liepen met naakte 

voeten met korte broeken en waren bruin 

gebrand, Alleen aan ons helder haar kon men 

zien dat wij Europese kinderen waren. Wij hebben 

alleen de broeken uit te trekken om zwemmen te 

gaan zoals de inheemse kinderen het ook 

maakte, terwijl zijn wij door de inheemse meisjes 

aangestaard. 
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De afbeelding links toont 

het kleine stadje Luwuk in 

het jaar 1996 wie het is 

gegroeid. De kleine baai in 

de voorgrond op het beeld, 

is niet langer het 

schiereiland, rechts aan de 

onderkant van het beeld, 

met mangrove bomen, 

waar vroeger de 

krokodillen verbleven zijn.  

Een ánder spel was, dat wij een vlieger van lichte bamboestokken bouwden. De 

bamboestokken bonden tot een kruis en overtrokken het met transparant kleurrijk 

papier en lijmden de papier randen met rijst kleefstof. De treklijn werd ingewreven 

met fijn geraspte glas met rijstpap gemengd. Met deze vlieger waren na het 

opstijgen, gevechten georganiseerd, waarin de lijnen over elkaar gekruist zo lang 

schuren liet totdat één lijn van de vlieger doorgesneden was en hen als de prooi zal 

worden toegestaan om te behouden. 

 

Schepen moeten buiten de baai voor de kust voor anker gaan, omdat de diepgang 

van vrachtschepen te groot was om via de ingang van de baai naar binnen te varen. 

Het vervoer van goederen aan het land of naar het schip werden door sampans 

(kleine houten Maleisische boten) voorgenomen. Tegenwoordig (1996), is er een 

geasfalteerde weg naar Gorontalo en een klein vliegveld. In de jaren 1940, was er 

nog geen luchthaven en landeten hier in de baai soms watervliegtuigen om post te 

leveren en ontvangen. 

In de buurt werd vrij vaak gejaagd, omdát er vele herten hier in het gebied waren en 

de levensomstandigheden door een aanbieding aan gróte grasvlakte met hoog gras 

(Alang Alang) uitstekend was, op hun werden gejaagd. De herten werden zo groot 

zoals kleine Indonesische paarden en hadden een roodbruine kleur. In de schemer 

als zij bij altijd het weiden waren werd gejaagd. Om de herten meer dichtbij komen te 

kunnen, hadden de jagers twee kleine lampen aan een helm vastgemaakt alsof zij 

ook herten met heldere ogen waren en liepen tegen de windrichting op de dieren toe. 

Één van de jagers was een beetje van de veronderstelde richting gekomen en waren 

jammer genoeg zijn kleine lampen verzwakt glanzend, één van de groep schoot hem 

in het midden tussen de ogen omdát hij gedacht had het een hert zou zijn. Dit 

misverstand had zware gevolgen voor de jager, en hij moest voor de familie van de 

gedode jager zijn heel leven zorgen.  
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Het beeld boven, een sortering 

van tropische vruchten. 

Het  beeld links, een 

banaanboom in bloei, waar na 

later bananen groeien. Foto: 

Fred.Luitwieler 1996. 

Op één dag werd een hert door een hond in de zee gejaagd en zwom eenvoudig 

naar het eiland Peleng.  

 

 

De onderwater beelden op de kaart van Sulawesi werden gemaakt in het jaar 1996. 

De natuur leed in de loop van de járen onder mensen, door kaalslag van de bossen 

en onlangs ook in de zee met het duiker toerisme. De  rioleringen worden niet 

gebouwd, al de afval wordt eenvoudig gegoten in de zee. Er zijn altijd verschillende 

lui die met hun vingers de koralen aanpakken en wat koraal  hebben als herinnering 

naar huis te nemen. De toeristen zouden een aard van belasting aan Boswachter 

aan het toezicht en de productie van aard moeten betalen om de installaties van de 

rioleringsbehandeling te houden en te bouwen. 

Een telefoonnetwerk was niet beschikbaar in de plaats, in plaats daarvan werden de 

berichten met de belangrijkste hoofdafdeling in Makassar en andere plaatsen in het 

Morse-Signaal overgebracht. De radio werd door een kleine Diesel-Aggregaat van 

stroom verzorgd. Aangezien de verlichting in de huizen werden Petroleum-Gas-

Lampen gebruikt. Met de tijd hadden wij ook vele dieren, zoals kippen, een hond, 

een paard met mijn broer samen, een geit en de katten in de groten tuin. Het was in 

Indonesie zo gebruikelijk dat mijn ouders een kookvrouw (Kokkie), een tuinman, een 

wasvrouw (Babu), een chauffeur en een Butler in het huishouden te werk gesteld 

hadden, zij waren meestal reeds daar als wij aankwamen en opnieuw door de 

opvolger van mijn vader over werden genomen. De mannen  waren meestal in de 

buurt met het verzamelen van kokosnoten aan het werk die, dan, het vlees van 

kokosnoten in stukken te drogen opgestapeld hebben. Weinig mannen voeren met 

hun vlerkprauwen om te vissen op de zee.  

  



Frederik Luitwieler - 39 - 54 

Waterval in de bergen, in het 

binnenland bij Luwuk, in het jaar 

1996. 

Mijn broer en ik werd toegestaan soms 

afwisselend met mijn vader op officiële reis waar 

het toen met jeep uit de Tweede Oorlog over een 

grindweg bij de kust door moerassige laagland 

gebieden, brede mond van een rivier en langs 

steile klippen hoog boven aan de zee en dan 

dwars door het gebergte, bij een Waterval 

voorbij, waarop de  andere kant van het 

schiereiland tot het doel leidde. Er waren geen 

bruggen en werd eenvoudig door ondiepe 

plaatsen door de rivier gereden. Een afstand van 

10 kilometer duurde bijvoorbeeld meer als één 

uur, daarom gebruikten wij verscheidene dagen 

om aan het doel te komen en moesten in 

verschillende dorpen overnacht blijven. In de 

plaatsen kon men waar de stroom van de rivier 

langzamer werd en de diepere plaatsen zich 

hadden gevormd paling aardige vissen vinden, 

welk een lengte van ongeveer twee meter en 

ongeveer tien centimeter van diameter bereikte.  

Het vlees van deze paling aardige vissen smaakte zeer goed. Voor zo een reis, die 

verscheidene dagen opnam, regelden de taken van overheid samen met Radja van 

Banggai die de politieke belangen van de vertegenwoordigde bevolking en na de 

onafhankelijkheid van de Staat Indonesië ook het werk van mijn vader hadden over 

te nemen. In de dorpen werden wij altijd gastvrij door de respectieve districtshoofd 

ontvangen. In de avond na het werk zijn wij van de gastheer met een banket dat uit 

zee vruchten bestond verrast worden, ook werd gemusiceerd  en gedanst van waar 

een inheems meisje heeft me om met haar te dansen ingeladen. De dansen Modero 

werden gespecificeerd hand in hand in een gróte kring langzaam ronddraaiend door 

het maken van enkele danspassen, in vaste rythme, op de maat van de muziek. Op 

een dag vonden mijn broer en ik in een hoek van onzer tuin een oude ronde boei, wij 

hebben natuurlijk direct de boei in de zee gerold om er mee te spelen. Wij lieten de 

boei dan op het strand liggen en door het getijde is de boei in de open zee gedreven, 

bracht dit later de navigatie der scheepvaart in paniek. Erst na maanden is het ons 

meegedeeld dat deze boei als zeemijn werd aangezien. In regelmatige intervallen 

van twee weken ging een vrachtschip van KPM op de kust voor anker om met kopra 

geladen te worden, altijd werd de kapitein uitgenodigd om bij ons de avond thuis 

Monopoly te spelen, waar Ad en ik ook meespelen konden. Op een dag  mochten 

mijn broer en ik met zo een schip van de kapitein meereizen, omdát het opnieuw 

daarná na één week terug naar Luwuk kwam en kon ons dan weer van boord laten 

gaan. Dit schip voer naar het noordelijke schiereiland naar de plaats Gorontalo, waar 

wij aan de kust voor anker gingen.  
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"MS Bontekoe" van de “KPM” in de baai van Gorontalo in het jaar 1947, met ons 

jongens aan boord. 

So werd vroeger een schip geladen en gelost. 

Met daglicht binnenstomen te Gorantalo. Eén van de mooiste natuurlijke havens, die 

ik me kan bedenken. Hoge bergen tot in de zee, waar tegen aan wat huisjes en 

loodsen geplakt. En koud, heerlijk; zo'n opfrissertje na een warme bootreis. De 

eerste keer in Gorantalo vergeet ik nooit. 



Frederik Luitwieler - 41 - 54 

De kust van Gorontalo (1947), ligt de 

plaats in een diep gesneden baai. 

Na een enorme 

afscheidsfeest met veel 

muziek: “Muziek 

instrumenten gemaakt 

van bamboe in 

verschillende maten 

geproduceerd” en 

voordrachten, in het begin 

van 1948, werden wij 

gehaald van een grotere 

motorboot met naam 

Djombang en werden naar 

de plaats Menado op het 

noordelijkste schiereiland 

van Sulawesi gevaren. 

Omdat de kopra eveneens hier werd geladen, 

hebben wij tijd gehad aan wal te gaan waar wij 

de zonen van huidige ambtenaren bezochten, 

die natuurlijk ook Nederlanders waren. Deze 

jongens hadden astma en werden niet 

toegestaan voor een lange tijd in de zee te 

zwemmen. Wij namen de twee jongens toen 

zonder de kapitein voor toestemming te vragen 

aan boord en kregen dan onmiddellijk ergernis, 

hoe wij op de gedachte komen die zonder eerst 

te vragen hen mee aan boord te brengen. Op 

deze reis kregen wij velen schelpen 

geschonken. In Luwuk ook was een 

afgeschermd gebied met enige kleine bamboe 

huizen waar men geest gestoorde mensen vrij 

op het gebied zich bewegen konden en als het 

zo gaat hebben zij zich zelf wederzijds met  

uitwerpsel geworpen. Het belangrijkste product 

waar men hier in het gehele gebied zijn geld 

met verdiend is gedroogde kokos flees van de 

kokosnoot (kopra) en met de tijd had men 

gehele bossen ontruimd om kokosnoten bomen te planten en daardoor had men de 

natuur vernietigd, omdat de Nederlanders de inheemse niet hadden verwezen naar 

of niet hebben voorbereid op de gevolgen voor de leefomgeving. 

Van Menado, zie kaart op blad 28, aan de kust ging het naar de plaats Tomohon in 

de bergen op 800 meter en zag bewust voor het eerst een luxe limousine.  
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Op de beeltjes hierboven zie je de 

schelpen die we in Gorontalo 

hebben gekregen en links Hout 

gesneden beelden uit Indonesië 

. 
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De krater van de 

vulkaan met zwavel 

en waterdampen en 

vleesetende planten 

die insecten aten. 

(1996), Foto: Fred 

Luitwieler. 

  

 

Op dit schiereiland zijn drie vulkanen (op Indonesisch: “Gunung Api”) met de namen Gunung 

Mahawu, Gunung Kalabat 2018m en Gunung Soputan.  Op het beeld, de vulkaan “Kalabat” 

foto uit het jaar 1996. 
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In deze plaats waren scholen en nu was het voorbij met het mooie leven en moesten 

wij in de school. Op deze school werden vele Europeanen en Indo Europeanen 

onderwezen. Wij werden onderwezen ook in de Indonesische taal. Aangezien dit 

gebied ongebruikelijk vulkanisch was werd ik voor het eerst in het leven met 

aardbevingen geconfronteerd, die zeer sterk waren (6 tot 7 op de reken schaal). Ons 

huis was gebouwd dienovereenkomstig aardbevingzeker, en bevond het zich op 

palen. Onder het huis was de vaste leemachtige grond waar wij na de school tijd 

speelden, waarin wij de wegen en de tunnels hebben aangelegd, daar konden onze 

auto's die van hout worden vervaardigd laten rijden en de regen niet kon storen. In 

de nabijheid van het huis was de rimboe, waar de Japanners diepe holen in de 

bergen hadden gedreven om hun munitie en ook om betroffene patiënten te 

verbergen en te verplegen, terwijl in het gebied de Amerikanen schoten en 

bombardeerden. Deze holen waren met de tijd bij de ingangen gevaarlijk geworden 

en met planten en struiken overwoekert en wegens instortingsgevaar te gevaarlijk 

geworden, daarnaast waren hier veel slangen. Wanneer wij op een dergelijke manier 

door de rimboe liepen, werden we van apen aan geschreeuwd en van tijd tot tijd 

lieten groen-witte slangen, niet langer dan een meter, zich van de bomen vallen, 

waren zij nochtans niet giftig. In de rimboe waren ook vruchten zoals Mango's, kleine 

citroenen (djeruk nipis), Papaja's, wilde bananen enz. en mooie bloemen en planten 

zoals Orchideeën, varen kruid, verschillende vogels, slangen, hagedis, Salamander, 

apen enz. Wij liepen als altijd met blote voeten door de rimboe, zo ook door bamboe 

bossen waar wij op bamboe sporten die zeer hard en scherp zijn ons zonder te 

blesseren over stapten, eveneens moesten wij oppassen niet tegen de bamboe 

boomstam te stoten, omdat aan de bamboe boomstam de droge brosse haarspelden 

in de huid doordringen kunnen. Zoals bekent is laten de Japanners in de Tweede 

Wereld Oorlog hun gevangen over dagen in zo een bamboe bos vastgebonden op 

de grond liggen, zodat de sporten, die snel groeiden, in het lichaam doordringen en 

men zo een bekentenis van de gevangene afdwingen kan. Op dit schiereiland zijn 

drie vulkanen (op Indonesisch: Gunung Api) met naam Gunung Mahawu, Gunung 

Klabat 2018m en Gunung Soputan. Op één Zondag maakten wij één tochtje met een 

kleine gemeenschap en reden in een vrachtwagen tot een dorp en van daar te voet 

onder de leiding van een leider op de hellingen van de berg Mahawu in de krater 

waar het enorm naar zwavel stonk en heet water met modder omhoog spiet en 

borrelde. Aan de andere kant van de vulkaan gingen wij opnieuw bergaf terug. Een 

tweede keer reden wij met twee jeeps een kleinere berg met naam Gunung Soputan 

omhoog in de krater waar het eveneens aan zwavel stonk, maar hier groeiden 

vleesetende planten die insecten aten. In de valleien en halfweg bij de hellingen van 

de bergen zag men rijst velden (Sawahs), beeld op blad 24, van het jaar 1996, dat 

terrasvormig is opgebouwd en constant water werd opgegeven. In deze met water 

onderhouden terrassen in die war de rijst gekweekt werd, had men ook Rotbaars 

gekweekt, die één lekkernij zijn. 



Frederik Luitwieler - 45 - 54 

Bij “Tomohon”  was net in de tijd 

als wij daar hadden gewoond een 

waterkrachtcentrale en nog niet 

voltooid was, die we mochten 

bezoeken. Men kon vanaf het 

begin van de leidingen waar het 

water later door loopt van boven 

naar beneden tot de dam waar de 

turbines werden geïnstalleerd door 

lopen, omdat de dam nog niet was 

volgelopen met water. Omdat 

tijdens de werkzaamheden aan de 

dam veel Indonesische 

dwangarbeiders werden gedood, 

zegden de bewoners van de 

"Dam" (DAM) het is een "Dendam 

“ (wraak). 

     

 

  

Direkt in de omgeving van het huis was de jungle waar de Japanners diepe grotten in de 

bergen gedreven hebben om hun oorlogstuig te verbergen en de gewonden en zieken te 

verzorgen, terwijl in het gebied, de Amerikanen hebben gebombardeerd en geschoten. 

Foto's uit het jaar 1996. 
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Op een plaats waar, het hete water van de rots gutste, zogenaamde geisers, waarin 

men heerlijk ontspant kon zwemmen, alleen niet daar waar het water te heet was, 

hier heb ik in het hete gebied één keer een meisje uithalen moeten, omdát het 

plotseling door de stroom meegenomen werd, god zij dank nog op tijd heb haar 

gegrepen, alvorens het water zo heet werd dat het kon verbranden.  

   

Direct naast het huis was een grote garage, waar een schooljuffrouw van ónze 

school leefde en van mijn broer en mij in het geheim bij het baden in de 

gemeenzaam gebruikte badkamer door een klein venster op de achterkant van het 

gebouw werd waargenomen. Wij werden toen op één keer bij het waarnemen van de 

kookvrouw gezien, die nochtans ons niet verraden werd, wanneer wij het in toekomst 

niet meer doen zouden. De badkamer bevond zich niet in het huis, maar achter het 

huis in rij met de keuken en personeelsleden onderkomens als een galerij 

aangebouwd. In de badkamer was er slechts één trog van gecementeerde stenen, 

waar het koude regenwater van het interne netwerk van de waterlijn instroomt en 

men zich het water uit de trog, met een groot blik van tin met houten greep aan de 

bovenrand, overgieten kon. In deze trog had de kookvrouw normaal dikke 

rivierpalingen en vissen om vers te houden laten zwemmen. In het begin van 1949 

bekwam mijn vader een hogere positie en werd verplaatst naar Ujung Pandang 

(Makassar) de hoofdstad van deelstaat Oost-Indonesië. In deze stad leefden wij in 

een afgelegen district, waar de weg een dood eind was en aan het eind in een 

Indonesisch dorp (Kampung) overging.  

In de valleien en halfweg bij de hellingen van de bergen zag men rijst velden (Sawahs). 

Foto:Fred Luitwieler 
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Zo had de Kampung aan het einde van onze straat uitgezien. De inwoners zijn heel vriendelijke 

mensen en hebben tegen ons geen hat gehad. Deze mensen heb ik ook op mijn reis op de “MS 

Noordam” in het jaar 2011 weer meegemaakt. 
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Aan de andere kant van het dorp was een kazerne van oud Nederland-Indische 

leger, bestaand uit Ambonnezen (Molukker) met hun families en zware wapens. De 

families van de Ambonnezise soldaten en de officieren trokken altijd mee achter de 

front ook in de oorlog. Aanvankelijk, vóór eind van het jaar 1949, konden wij nog 

regelmatig in de school en overal als Europeanen heen komen. In ónze straat 

leefden hoofdzakelijk Nederlandse families, waar wij omgang mee hadden en wij 

kinderen op de weg en overal in het gebied rondom speelden. Wij trokken, zodra wij 

van de school kwamen ónze schoenen en het overhemd uit, omdat het warm en te 

ongemakkelijk daardoor was om te spelen. Aan de andere kant van de straat, 

tegenover ons huis, leefde Silvia Vogelsang ook met ons op de straat gespeelde. Zij 

was in ónze leeftijd en liep met een rok blootsvoets zoals wij, op één dag hebben wij 

haar geanimeerd in een boom te klimmen om onder haar rokje kijken te kunnen waar 

zij naakt was. 

 

 

Wij bezochten vaak het aangrenzende indonesische dorp om met de inheemse 

kinderen te spelen of trokken in de stad van pret door de Chinese winkelstraat, waar 

de Chinese kinderen ons met „Blanda busuk bukan tjebok“ (vuile Nederlanders) 

uitgescholden haben en met stenen wierpen. Wij waren altijd bewapend met 

katapulten en konden ons, die van de hals houden. Ondanks dat was mijn vader met 

familie uitgesloten, werden mijn jongere nog te kleine broer en zuster uitgenodigd, 

door een Chinese zakenman, die door mijn vader in een douane geschiedenis was 

geholpen, voor een banket. Het werd in de vloer over de economische  winkel sector 

bij een lange tafel aan beide kanten met banken een meergebruikelijke Maaltijd 

geserveerd.  

Fort Rotterdam / nu Fort Ujung Pandang, de poort van het platteland in 1926. 



Frederik Luitwieler - 49 - 54 

De stad was direct bij de zee, waar een beetje buitenaf een fort tussen de járen 1600 

- 1700 van de Oostindise Compagnie zich bevond. 

  

De fort was nochtans goed instand gehouden maar niet meer bewoont. Wij konden 

niet zelfs meer in de zee zwemmen, omdat het strand en het water niet schoon 

genoeg waren. Vele Nederlandse families pakten aan het begin van het jaar 1950 

hun koffers om bepaald Indonesië te verlaten. In onze straat werd steeds meer 

ingebroken zoals ook bij ons als het zwaar regende op een nacht en niettemin het 

warm was en altijd het venster open had. Mijn broer en ik sliepen in een etagebed ik 

in het bovenste deel en kon, omdat ik nieuwsgierig was dat een man met zijn zoontje 

zich buiten voor het venster bevonden. Hij liet zijn zoontje door het venster ingaan, 

dan ging hij naar onze kast, waar slechts de boeken zich bevonden waar hij wat 

verwacht had. In het ogenblik als ik het venster dicht slaan wilde om de jongen te 

vangen is hij niettemin nog sneller en sprong uit het venster, naar buiten in de 

duisternis. Op één ochtend in de maand Mei van het jaar 1950, hadden wij één week 

geleden in de haven aan de kade van mijn vader afscheid genomen, het schip voer 

los nochtans was een staalkabel bij de boeg nog niet losgemaakt en werd van het 

schip eenvoudig in twee stukken gebroken.  
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Wij hoorden vele schoten van automatische wapens die van geïnfiltreerde troepen 

die van Java over het achterland in de stad waren gekomen om de plaats te 

bezetten. Het vielen vele onschuldige mensen die men eenvoudig in de hitte van de 

dag liggen liet, zodat het onmiddellijk naar rottende lijken rook die wij op weg naar de 

school liggen zagen. Deze troepen wilden de Ambonnezen verdrijven, maar werden 

van hun teruggeslagen en in de barrières verwezen. Voor ons kinderen war op het 

ogenblik de school gesloten en konden nauwelijks meer op de straat, van nu af aan 

was opnieuw voor ons de vrijheid beperkt. Het Indonesische leger dat in de stad was 

geplaatst sympathiseerde met deze troepen en kon zo niet de vrede vervaardigen. 

Wanneer de Ambonnezen door de troepen teveel in nood gekomen waren, 

begonnen zij met hun tanks en gepantserde voertuigen represailles aanvallen uit te 

voeren. Alvorens zij de aanval begonnen hebben zij in de vroege ochtenduren de 

stellingen van de troepen die achter zandzakken waren gebarricadeerd, overvallen 

en geruisloos met dolken de individuele wachten gedood, evenals de automatische 

wapens onschadelijk gemaakt. Na de excursie was het kalm toen in de stad. Vóór 

een dergelijke aanval wordt begonnen, schoten de troepen met mortieren over ónze 

hoofden, omdát wij in de vuurlinie waren, op de legerplaats van de Ambonnezen die 

toen onmiddellijk terug schoten. Velen granaten vielen op huizen in ónze straat ook 

in ónze tuin vielen enige. Wij hadden, mijn vader was in deze tijd op officiële reis en 

privé op Bali, ons, mijn twee broers en zuster, moeder en ik onder de bedden 

verschanst. Aangezien wij in een stevig huis leefden, kwamen nog totaal dertig 

inheemse vrouwen, mannen en de kinderen van het gebied waar hun huizen 

vernietigd waren, naar ons in het huis gevlucht, waar zij zich veiliger voelden. Wij 

hadden nog voor enkele dagen rijst genoeg voor allen en werden gewonde door mijn 

moeder behandelt.  

Na enige dagen was de onrust voorbij, omdat een oorlogsschip van Nederland de 

opstand eindigde. Alle Europeanen welke nog gebleven zijn werden geëvacueerd en 

voorlopig in een school door het rode kruis ondergebracht. Mijn vader had aangezien 

hij in Djakarta was van de onrust ervaren en onmiddellijk in Oktober 1950 passage 

voor de reis naar Holland voor de gehele familie op een passagiersschip geboekt, 

waardoor wij te eerst met een schip zonder mijn vader naar Djakarta voeren.  

Wij konden bij de jongste zuster “Dit” van mijn moeder op het ogenblik in haar huis 

onderkomen. Door deze vijandige handelingen in Indonesie was het nodig vlug naar 

Europa te komen. Onmiddellijk volgde mijn vader ons en wij konden begin Oktober 

1950 met een Britse passagiersschip met naam “Otranto” in zee te steken richting 

Nederland. 
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Al de terreur op Celebes, waar we gedurende de tijd leefde in de jaren 1946-1948, 

hebben we niet meegekregen en alleen wanneer we woonden in de stad Makassar, 

werden we geconfronteerd met terrorisme (zie volgende verslag “ZUID-CELEBES”). 

Wat gebeurde er op ZUID-CELEBES, NEDERLANDS-INDIE, 1946-'47 

Om een einde te maken aan de terreur tegen het Nederlands bestuur op Zuid-

Celebes, tegenwoordig Sulawesi Selatan geheten, trok vanaf 10 december 1946 een 

groep Nederlandse militairen over het eiland (we woonden reeds in de stad Luwuk 

op Celebes). Op het eiland was een ware volksopstand tegen de Nederlanders 

uitgebroken, met inbegrip van aanslagen en brandstichtingen. Honderden 

vrijheidsstrijders uit Java hadden de oversteek gemaakt om, met medeneming van 

enorme hoeveelheden meegesmokkelde wapens, hun broeders op Celebes bij te 

staan. Nederland kon niet anders dan de noodtoestand uitroepen. Sommigen 

noemden het een hard bewind, anderen “pacificeren”. De groep Nederlandse 

militairen betrof 123 commando’s van het Detachement Speciale Troepen. Geharde 

militairen met tropenervaring en getraind in contraguerrilla. Het DST had van de 

legercommandant in Nederlands-Indië, luitenant-generaal Simon H. Spoor, carte 

blanche gekregen om “met alle daartoe geëigende middelen een eind te maken aan 

de heersende nationalistische terreur tegen het Nederlands gezag en de rust te 

herstellen”. Het DST stond onder leiding van kapitein Raymond Westerling en 

onderluitenant Jan Vermeulen. En hoewel het optreden soms erg hard en rigoureus 

was, bleek het efficiënt. In de periode tot februari 1947 bracht het DST orde en rust. 

Westerling’s eenheid doodde in 68 dagen tijd maximaal 600 mensen. Toch spreken 

andere bronnen van meer dan 1.500 en zelfs 3.114 doden, terwijl aan Indonesische 

zijde nog altijd wordt gesproken van het mythisch opgeklopte en irreële aantal van 

40.000. Na het uitvoeren van verschillende operaties vertrok het DST naar West-

Java. 

Bronnen: 

‘Achter het Nieuws in Zuid-Celebes. Een VARA-productie’ - Herman Wigbold (1969)   

‘De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies’ - 

Willem IJzerdreef (1984)   

‘Westerling’s oorlog. Indonesië 1945-1950’ – J.A. de Moor (1999). 

Andere Tijden, zat. 21.20u. / zondag19.40u. Ned. 2 

“Waarom werden wij als criminelen opgesloten?” Charles Ferdinandus (73) is nog 

steeds boos. Samen met twee broers vluchtte hij in 1958 uit Indonesie naar 

Nederland. Soekarno eiste Nieuw Guinea op van Nederland, nationaliseerde alle 

Nederlandse bedrijven en gooide de Nederlandse werknemers het land uit. Ook veel 

Indische Nederlanders die in 1949 Indonesiër waren geworden kwamen als 

zogenaamde “spijtoptant” per schip naar Nederland - maar zonder Nederlands 

paspoort. Velen van hen werden opgesloten in asielzoekerscentra avant-la-lettre.  
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Mijn vader was ook in 1949 gevraagd worden, of hij Indonesier wilde worden, maar 

hij had het afgewezen,dit bleek juist te zijn. Het zou verstandiger zijn geweest, 

wanneer de Nederlanders vlak na de Tweede Wereldoorlog niet meer terug naar 

Indonesië gegaan zou, maar het land de indonesische bevolking overlaten.   

   

  

Passagiersschip SS-Otranto, met welk wij in Oktober 1950 naar Rotterdam voeren. 

Het passagiersschip “Otranto” was in deze tijd comfortabel, zoals men kunt zien op de 

foto's. Linksboven zijn de lounges en boven-rechts de dining-room. 
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Op de vaart mocht ik vrij vaak op de boeg van het schip verblijven, waar de 

passagiers niets te zoeken hadden, en over het traliewerk op de zee kijken hóe de 

boeg door het water snijd.  

 

 

Als ik dagelijks op een dergelijke manier in langere tijd van het traliewerk op de zee 

keek kon ik dolfijnen, de hamer haaien en de vliegende vissen waarnemen. Het schip 

zette af en voer na de lading van steenkool en voedsel, het was reeds donker buiten 

geworden en te heet onderdek, uit de haven van Aden richting Rode Zee. Ik stond 

aan de boeg aan het traliewerk. Het schip gleed door de kalme zee en slechts de 

stompe ton van de schip motoren en het geruis en doorbreken van de golven door de 

boeg braken de vredigheid. De zee reflecteert het licht van de maan, wat 

geheimzinnig en geruststellend werkte. Aan stuurboord zag ik de woestijn van 

Yemen in de verte en wist nog niet dat ik later naar Saudi-Arabië zou reizen. Later, 

hoorde ik dat de Britten na de capitulation van Japan, de bedoeling hadden, 

Indonesië van Nederland loskoppelen wilden en zij marcheerden - binnen van 

Australië naar Indonesië. Wij zijn niet door de Engelsen bevrijd  worden omdat zij 

bang waren vóór de guerilla's in de rimboe, maar van Ambonnezen zijn wij bevrijd 

worden. 

  

  

Op het beeld links ziet men rechts naast de promenade dek de lounges en op het beeld 

rechts ziet men het Sloependek. 
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 Afbeelding hierboven toont dolfijnen 

in de Rode Zee, toen we met de hele 

familie in het jaar 1950 met het schip 

“SS. Otranto” uit Indonesië naar 

Nederland voeren. 

Op het beeld links ziet men, de 

hamer haai in zijn volle omvang 

gefotografeerd onder water. 

 

Epiloog: 

Aangezien ik, als Europeanen met een lichte huid in mijn jeugd altijd der UV straling 

van de tropische zon was blootgesteld en door de jaren heen heb ik op de leeftijd 

van mijn zeventigste verjaardag, een vorm van huidkanker, plaveiselcelcarcinoom 

van de huid, als een kwaadaardige tumor in het midden van mijn borst gekregen  en 

is chirurgisch verwijderd. Uit vertellingen weet ik dat vele Ambonezen, waaronder 

ook vrouwen, door de Japanners zijn vermoord en verbrand. Ook hebben vele 

Ambonezen mannen, vrouwen en kinderen in kampen gezeten, omdat zij aan de 

zijde van de Nederlanders stonden. 

 


