
Voorzitter HONI 42-49 (Anneke Schults) 

 

Als voorzitter van HONI  heet ik u allen van harte welkom op onze jaarlijkse herdenking. Ik ben 

verheugd dat u met zo velen gekomen bent om samen met ons te gedenken. U allen, die op een of 

andere manier verbonden bent met het voormalig Nederlands Indië. 

In het bijzonder wil ik  de wethouder de heer Jan Hoskam welkom heten, die hier namens de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch aanwezig is in het gezelschap van enkele raadsleden.  Dominee van 

Tilburg,  de heer Tony van der Meulen, de heer Jan Staas  die  bereid zijn gevonden hun  bijdrage aan 

deze herdenking te leveren.  Bijzonder blij zijn wij dat wij  vandaag ook enkele jongeren in ons 

midden te hebben, die op hun eigen wijze invulling zullen geven aan het thema van vandaag. Stijn en 

Perry, twee leerlingen van het Rodenborch college en Iza Stikkers, leerling van het St Janslyceum en 

kleindochter van een van de grondleggers van het monument. 

En natuurlijk zijn wij verheugd dat ook het HONI koor, onder leiding van Ruud Matulessy, Bea 

Matulessy en de heer de LaCroix  het geheel zullen omlijsten met hun muzikale bijdrage. 

Wij zijn de heer de Man en de heer Cloudt erkentelijk voor hun medewerking om deze herdenking op 

het terrein van de Grevelingen mogelijk te maken. 

 

Ontworteld 

Ieder jaar proberen wij een passend thema te vinden voor onze herdenking. 

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ontworteld. Het duidt erop dat ons monument letterlijk 

ontworteld is en verplaatst naar een nieuwe plek. Gelukkig wel op grond van de Grevelingen. 

Ons monument dat enkele jaren daarvoor met veel liefde en zorg door enkele  HONI leden in de 

grond geplaatst was. Het monument, dat zich  omringd door hun zorg door de jaren heen,  op een 

vaste plaats bij de Grevelingen geworteld had. 

Toen ons monument omhoog gehesen door een grote kraan, hulpeloos in de lucht zweefde, hadden 

wij allen die stonden te kijken een machteloos gevoel hoe dat zou aflopen. Maar door de zorg en de 

manier waarop het monument weer terug geplaatst is heeft het zich opnieuw vast kunnen wortelen 

op de plaats waar het nu staat. 

Ook voor ons Indische Nederlanders gold voorheen hetzelfde. 

Wat leefden wij gelukkig in het voormalige Nederlands Indië. Wij hadden ons daar geworteld en er 

een gelukkig  bestaan opgebouwd. Tot de oorlog er een  wreed eind aan maakte. 

Indien een plant ruw uit de aarde getrokken wordt,  en zorg ontbeert, verleppen  de bladeren. Soms 

verdort de plant en overleeft het niet. Maar zodra een plant opnieuw met liefde in nieuwe aarde 

geplant wordt en met zorg omgeven, bloeit hij weer op. Zijn wortels zetten zich weer vast in de  

nieuwe grond en de bladeren herstellen zich . 

Zo werden velen van ons, onze ouders, grootouders verjaagd van huis en haard. Als het ware 

ontwortelt. In Indië begonnen de Japanners met hun terreurbewind tegen alles wat niet Aziatisch 

was. De meeste Nederlanders en Indische Nederlanders werden opgesloten in concentratiekampen. 

En ook daarna, toen men van de gehate Jap bevrijd dacht te zijn, vroeg de Bersiap periode wederom 

vele slachtoffers, waardoor tot op dit moment mensen nog steeds  onherstelbaar beschadigd zijn. 

Velen overleefden het niet en ook na de oorlog was het moeilijk om zich opnieuw te wortelen in een 

onbekend koud vaderland. Maar dankzij een sterke wilskracht gelukte het velen van ons zich  een 

nieuw bestaan op te bouwen. Helaas  is  dat voor een aantal van hen het niet gelukt. De plant bloeide 

weer op en er vormden zich nieuwe loten. Onze kinderen en kleinkinderen vonden in Nederland een 

nieuw bestaan.  

Vandaag gedenken wij onze geliefden die het niet overleefd hebben, wij denken aan diegenen die de 

verschrikkingen niet te boven zijn gekomen en nog steeds last hebben van traumatisch verleden.  

 Wij  zijn dankbaar dat wij hier met elkaar aanwezig zijn. 

Ik wens u allen een goede herdenking. 

                                                                                                                     

 Anneke Schults 

 

Locoburgermeester van ’s-Hertogenbosch: Dhr. Jan Hoskam 



Geachte aanwezigen,  

Graag dank ik de Vereniging HONI 42-49 dat ik namens het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch kort 

het woord tot u mag richten.  

Fijn dat u allen vandaag de weg naar deze bijzondere plek in ’s-Hertogenbosch 

hebt weten te vinden. Voor velen van u een vertrouwde locatie, maar – na vorig 

jaar - een geheel nieuwe plaats voor uw en ons dierbaar monument. Een waardige 

plaats, waar herdenken en bezinnen tot z’n recht kan en mag komen.  

 Vandaag herdenken wij de capitulatie van Japan, 67 jaar geleden. Het was het 

einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië en daarmee het einde van zes 

jaar waarin de wereld in oorlog verkeerde. Voor Indonesië werd deze zware 

periode gevolgd door een langdurige onafhankelijkheidsstrijd. Op veel plaatsen, maar vooral in stilte, 

gedenken we vandaag de slachtoffers die het grootste persoonlijke offer hebben moeten brengen. 

We gedenken echter ook de slachtoffers die ook hier vandaag aanwezig zijn: mensen die hebben 

geleden en tot op de dag van vandaag lijden, eveneens meestal in stilte.  

Over de reikwijdte van het herdenken van het einde de Tweede Wereldoorlog viel afgelopen week 

een brief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei binnen: het betrof extra aandacht voor het 

vlagprotocol op deze dag. Helder is dat de burger – anders dan 5 mei – op deze 15e augustus 

inmiddels niet tot nog slechts zeer beperkt vlagt. Het geeft aan dat het officiële einde van de Tweede 

Wereldoorlog thans een geheel andere beleving heeft dan de alom bekende 5
e
 mei. Dat vraagt van 

ons allemaal gerichtere inzet, want meer en meer zullen jongere generaties verder af komen te staan 

van de waarde van het herdenken op 15 augustus. Dat die waarde er is, toont ook deze herdenking 

beslist aan. 

Rond het thema ‘Ontworteld’ zijn we vandaag bijeen. Het thema duidt op de ontworteling van het 

monument dat nu verplaatst is naar deze locatie. Vanzelfsprekend heeft het een veel diepere 

betekenis: velen van u, geworteld in Indische Nederlanders, zijn ontworteld door de Japanse 

bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende 'Bersiaptijd". Voor velen van u is het een 

thema dat u geestelijk sterk raakt. Letterlijk ontworteld door migratie, is misschien de geestelijke 

ontworteling nog wel veel diffuser: we weten het als volwassenen namelijk allemaal: zoektochten 

rond je persoonlijke wortels kunnen soms al een heel leven in beslag nemen. Hoe gecompliceerd 

wordt het als je dan ook nog – zoals velen van u - wreed ontworteld wordt? Wat houdt een mens 

over als al z’n zekerheden verdwijnen? In Nederlands-Indië familie en huis achterlatend, 

bezittingen in een paar schamele koffers en helemaal opnieuw beginnen. Opnieuw 

wortelen in een – zo we nu weten - vaak ook nog beschamende te koude grond. Het 

thema deed mij sterk denken aan de bijzondere Indiëboeken van Adriaan van Dis.  

Die opende ook mijn ogen. Verscheurdheid, trauma’s van oorlog, migratie en ontworteling: het heeft 

immense invloed op slachtoffers en tekenen generaties. Helaas tot op de dag van vandaag…. 

In ons deel van Europa hebben we al bijna 70 jaar vrede en stabiliteit, maar in andere delen van de 

wereld zuchten mensen nog onder het juk van gewapende conflicten en onderdrukking.  

Dagelijks vallen slachtoffers en wie bijvoorbeeld de beelden van Syrië bekijkt, zal de moedeloosheid 

ook zeker voelen. Hoe hopeloos en donker een situatie ook lijkt, er zijn altijd lichtpuntjes. Mensen 

die zich verzetten tegen hun onderdrukking. Bevrijders die huis en haard verlaten om andermans 



veiligheid te bevechten. Mensen die met gevaar voor eigen leven de vrijheid en de internationale 

rechtsorde dienen. Ook nu. Zij verdienen blijvend ons respect.  

Dames en heren, ik ben verheugd dat het monument weer een vaste plaats bij de Grevelingen heeft 

gekregen. Dit monument – klein in omvang - draagt bij aan de beleving van onze geschiedenis. Het 

monument staat symbool voor kleine en grote verhalen: verhalen van kinderen, vrouwen, mannen 

en militairen. Om ons gemeenschappelijke verleden levend te houden, herdenken we, en hebben wij 

momenten bij dierbare monumenten nodig. Zo’n moment als vandaag. Ik ben blij hier ook de 

aanwezigheid van 3
e
 en zelfs 4

e
 generaties te zien.  

Ik wens u vanmiddag nog een goede herdenking en geef u tot slot graag - ter bezinning - een 

waardevolle uitspraak van de schrijver Salmon Rushdie mee. Hij zei: “Immigranten hebben geen 

voetzolen met oude wortels eraan, maar zijn juist mensen die de zwaartekracht hebben 

overwonnen.”  

 

Dank u wel! 

 

 



Dhr. Jan Staas (lid van HONI) 

Het thema van deze herdenking is: “ontworteld” 
Als ik dit woord hoor denk ik aan de machtige Waringinboom met zijn vele 
luchtwortels, diep geworteld in de warme, vruchtbare Nederlands-Indische grond! 
                                  
Ons gezin komt uit Semarang en bestond uit mijn ouders en 4 jongens. 
Tijdens de japanse bezetting zijn wij eerst geïnterneerd geweest in Het Bangkong 
kamp te Semarang.Daarna zijn mijn 2 oudste broers naar het 15e -Bat. in Bandoeng overgebracht. 
Mijn moeder en ik zijn naar succesievelijk het Gedangankamp en later het Halmaheirakamp gegaan. 
De op een na jongste broer bleef in het bangkongkamp achter. 
Mijn vader werd overgebracht naar het Ambarawakamp, waar hij een week voor de capitulatie 
overleed. Ook mijn moeder overleed een week voor de capitulatie.Uiteindelijk ben ik naar het 
jongenskamp Bangkong te Semarang gegaan. Op 23 augustus kwamen er vliegtuigen over met  
Nederlandse kentekens. 
De jongenskampen vieren de bevrijding dan ook op 23 augustus te Bronbeek. 
Op het ereveld Kalibanteng te Semarang is een beeld geplaatst van een mager jongetje met een 
patjol en een bijl (met het opschrift :”zij waren nog zo jong”). Dat is het monument van de 
Jongenskampen. Een replica bevindt zich op het terrein van Bronbeek. 
De patjol omdat er op een patjolveld groenten moesten worden verbouwd voor de overige kampen, 
 
Een bijl voor de jongens uit het kamp Gedoengjati die voor het brandhout moesten zorgen van de 
gaarkeukensEen aantal van deze jongens in de leeftijd vanaf 10 jaar zijn overleden zonder dat hun 
moeder er bij kon zijn. Direct na de capitulatie ben ik gebollost uit het kamp en bij kennissen van mijn 
ouders in Semarang met open armen ontvangen. 
Ik heb er de Bersiap meegemaakt en zie nog de pemudas met hun bamboeroentings in vrachtwagens 
langs komen al zingende “arjoenkala moesoekita” 
Mijn oudste broer was naar Semarang gekomen als koerier van het rode kruis. 
Hij was zo veranderd dat ik hem niet meer herkende. 
Tijdens de Bersiap is hij opgepakt en naar de boeloegevangenis in Semarang gebracht. 
Daar is hij getuige geweest van de moord op 80  japanners die daar opgesloten zaten. 
De wraak van de Japanse majoor Kido was gruwelijk. 
Uiteindelijk zijn wij als broers weer  met elkaar herenigd. 
En na wat moeilijkheden zijn wij via Batavia naar  Nederland vertrokken, ”Want” zo zei men bij de 
repatriëringsdienst, “op wezen zit niemand daar te wachten”. 
                          
Ik moet echter denken aan die waringinboom, die er niet meer was bij mijn latere bezoek aan 
Indonesië. De Waringin, als symbool voor de Indische samenleving, uit de grond gerukt (ontworteld) 
Per schip overgebracht naar Nederland, waar hij als een wonder weer wortel schoot in de kille, harde, 
vijandige kleigrond en zich ontwikkelde tot een  prachtige sterke boom. 
Zijn vele wortels symboliseren voor mij de verscheidenheid van de Nederlands-Indische samenleving, 
maar tonen ook nog de vele wonden die bij de ontworteling zijn ontstaan. 
 
Ik denk hierbij aan de vele slachtoffers uit de kampen en de Indische Nederlanders daarbuiten. 
De mensen uit het verzet en de gevallenen van het KNIL die hebben gevochten  tegen een militaire 
overmacht van de Japanners. De slachtoffers van de Bersiap - die dachten dat ons Indië weer zo zou 
zijn als voor de bezetting - en het leven lieten; en de velen die gestorven zijn bij de Pakan-baru- en de 
Birma-spoorweg, of op transport daarheen zijn getorpedeerd. 
 
Op deze plaats gedenk ik al deze slachtoffers. 
En nogmaals: ik ben er trots op hoe de waringinboom, zich als een symbool van de Indische 
gemeenschap, ondanks alle moeilijkheden heeft kunnen wortelen in de in het begin onverschillige en 
kille omgeving van het naoorlogse Nederland. 
 
Jan Staas                                                      
 

 

 

 

 

 

Dhr. Tony van der Meulen (gastspreker). 



 

De meeste mensen die in Indië de oorlog hebben meegemaakt praten daar nooit over. Misschien 

omdat ze vreselijke dingen hebben beleefd. Omdat ze jaren in een Jappenkamp 

hebben gezeten. Of omdat zij doodsbang zijn geweest door de Bersiap-terreur. 

Maar zij zwijgen vooral, denk ik, omdat de Nederlanders hier het toch niet snappen 

wat daar in Indië is gebeurd, want in feite interesseert het hen maar bar weinig. 

Kenmerkend daarvoor was de kille ontvangst van degenen die terugkeerden naar 

Nederland. Als ik die verhalen hoor, word ik steeds weer bevangen door ongeloof. 

En door plaatsvervangende schaamte. 

In 1985 ben ik als verslaggever met een voormalige KNIL-soldaat uit Tilburg, Ad 

Silvius, teruggaan naar de Birma-spoorweg waar hij zijn slavenarbeid had verricht. Vanuit Soerabaja, 

waar hij gelegerd was, was hij op transport gezet, zoals vele duizenden mannen die toen in Indië 

woonden. 

Vooraf viel me op hoe weinig er hier over de Birma-spoorweg geschreven is, terwijl dit drama tot de 

grootste misdaden uit de Tweede Wereldoorlog behoort. Alle landen waarvan onderdanen aan die 

gruwelijke spoorweg zijn afgebeuld hebben ergens langs de River Kwai een gedenkteken staan of een 

eigen museum, behalve Nederland. En toen de hel voorbij was, was Nederland ook het laatste land 

dat op het idee kwam dat de eigen mensen, die het op wonderbaarlijke wijze overleefd hadden, 

misschien wel moesten worden opgehaald. ‘Het interesseert ze hier toch niet’, zei Ad Silvius in zijn 

huis aan de Corellistraat in Tilburg toen we onze expeditie aan het voorbereiden waren. ‘Je kunt er 

wel over willen schrijven, maar dat lezen ze niet’. We gingen op pad, eerst met het bekende treintje 

naar Nam Tok, toen met een boot over de Kwai. Hoe dichter we wij de plek kwamen waar Ad een 

slaaf was geweest, hoe meer hij er tegenop zag. Maar hij begon er ook steeds meer over te vertellen.  

Over de honger en de dorst, over de Koreaanse bewakers die, je houdt het niet voor mogelijk, nog 

weer wreder waren dan de Japanners. Over de executies die hij moest bijwonen en die je nooit meer 

vergeet. 

 

En op een avond, toen wij naar de vuurvliegjes boven de Kwai keken, vertelde hij over zijn grote 

gevoel van ontheemdheid. ’s Winters woonde hij in Bangkok, ’s zomers in Tilburg, maar waar hoorde 

hij eigenlijk bij? Als je in de diepste ravijn van het menselijk bestaan bent geweest, raak je van pure 

ellende zo ontworteld dat je daarna nergens meer echt wortel schiet. Ook daar wordt een mens 

zwijgzaam van. In latere jaren ben ik een paar keer met Ad Silvius naar een Birma-reünie in de Rai 

geweest, alle werkkampen langs de spoorlijn hadden hun eigen tafels. Onder de naam van het kamp 

van Ad dronken wij jenever en genoten wij van een voortreffelijke rijsttafel. Het was heel gezellig, 

vooral ook omdat niemand praatte over het gemeenschappelijke verleden, op een enkel onschuldig 

grapje na. 

 

Later heb ik een boek geschreven over de Birma-spoorweg met als titel: Dansen op de Kwai. Want bij 

de beroemde brug liggen nu drijvende danstenten afgemeerd, met vooral in het weekend bonkende 

muziek. Ad Silvius vond dat niet erg, ‘de jeugd wil ook wat’, zei hij mild. Maar wat hem wel schokte 

was dat mensen in de nieuwe dorpen langs de rivier geen weet meer hadden van de spoorlijn die 

hier was aangelegd en daarna weer gesloopt. In een dorp waar de lantaarnpalen  roestende rails 

waren van de Birma-spoorweg beweerden de mensen bij hoog en bij laag dat wij ons ernstig 

vergisten, een spoorlijn was daar nooit geweest. Toen kreeg Ad Silvius de tranen in zijn ogen: de 

wrede periode die de rest van zijn leven had bepaald, had voor deze nieuwe generaties niet eens 

bestaan. Zelden heb ik de zinloosheid zo nabij gevoeld.  

 

Tony van der Meulen  

 

 

 

 

 

 



                                       Gedicht 
 

                                                  

                                

                                Enige bezit 

            Over schuimende  koppen met een kind zo klein 
Drinkend moedermelk in de handen van haar moeder 
Ziet zij het land in zicht 
Waar de bamboe elke dag moet worden begoten  
Die anders bruin uit slaat van verdriet 
Naar haar man in het verre Indonesië 

 
Bedekt met een batik zomer rok, 
Waait de wind de lach van haar gezicht. 
De winterse kou dringt door haar tropische lichaam 
Drukt zij haar kind tegen haar borst, 
En beseft zij haar nog enige bezit. 

 
Losgerukt als een plant die wordt verpot, 
Probeert zij weer opnieuw te bloeien. 
De wind waait de lach weer terug op haar gezicht, 
Wanneer zij voor de tweede keer op de kade staat. 
Zwaaiend naar haar man, druipt de, 
Als de zee zo zoute traan langs haar gezicht. 

 
Zij stralen weer, 
als 
de met water begoten groene bamboe, 
Als 
zij hun kinderen groot brengen met de 
Krontjong klanken van de ukelele. 
Als 
de schuimende koppen hun terug brengen, 
daar waar de bamboe altijd straalt. 
 
   

 
 
IZA 

 

 

 

 

   Isa  Stikkers 


