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Inleiding

Inleiding
Het nu volgende “Levensverhaal” beschrijft het leven van Jan Willem van den Bosch,
geboren op 18 januari 1931 te Malang (Java, Indonesië).
Het verhaal is bedoeld voor hemzelf, Suzy, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Het is opgesteld door Gulian Crommelin en Ben Ulrich, beiden veel jongere collega’s van
hem, met steun van hun beide echtgenotes. Zij stelden deze biografie samen op basis van de
vele door Jan Willem opgestelde deelverslagen, officiële documenten en interviews die met
hem en Suzy werden gehouden. Daarnaast werd zijn verhaal waar mogelijk geïllusteerd met
achtergrondinformatie afkomstig uit diverse bronnen. Deze laatste categorie is schuin
afgedrukt.
Maar het eigenlijke werk moest toch echt door Jan Willem zelf, gesteund door zijn vrouw
Suzy, gedaan worden.

Foto 1 Jan Willem aan zijn laptop, Soerabaya augustus 2013
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Deel 1. Anak Kolong
Ofwel ondergeschoven kind, in het Indisch Recht "enkel erkend kind”.
De periode begint met zijn geboortedatum (18 januari 1931) en eindigt met de binnenkomst
van het motorschip Oranje in de sluizen van IJmuiden (20 februari 1949).

Foto 2 Het landschap van Oost Java, een prachtig schilderij van een prachtig land.

Foto 3 Botjah angon (hoeder van de kippetjes) In de tuin
van ons huis te Soerabaya, 2013

1

Deel 1.a. De jongste jaren

Deel 1.a. De jongste jaren
Het gebied waar dit hoofdstuk speelt, Oost Java, Nederlands Oost Indië 1.

Kaart 1 Oost Java

Brantas

De meeste informatie uit mijn eerste levensjaren en over
mijn familieachtergrond heb ik uit overlevering en van horen
zeggen, aangevuld met de summiere kennis die mijn moeder
met mij heeft gedeeld. Er zijn maar enkele foto’s van mijn
vader en moeder en van mij en mijn “grotere broer”, zoals ik
Alex Prentice noemde. Daarnaast heb ik kunnen putten uit
enkele officiële stukken in mijn bezit, zoals een uittreksel
van mijn geboorteregister en notariële bescheiden zoals de
“akte van mijn geboorte en erkenning” 2 door mijn vader, de
“akte van het overlijden” 3 van mijn vader, de
“boedelscheiding van de nalatenschap“ 4 van mijn vader en
de “akte van inventaris” van mijn vermogen bij de
overdracht van het voogdijschap in 1951. Met deze
informatie heb ik deze periode en omstandigheden zo goed
mogelijk gereconstrueerd.
1

Nederlands Oost Indië is tegenwoordig de Republiek Indonesia.
Zie bijlage 1
3
Zie bijlage 2
4
Zie bijlage 3
2

3

Foto 4 Mijn Vader Jan Willem van
den Bosch senior
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Mijn vader, Jonkheer Johan Willem van den Bosch, werd geboren in 1877 als telg van het
adellijk geslacht Van den Bosch 5. Hij had 3 broers genaamd: Hendrik (1881-1953), Willem
Adriaan (1888-1956) en Rudolf René (1890-1945) en 3 zussen genaamd: Marie Isabelle Anne
Josine Charlotte (1874-1901), Henriette Jacqueline (18761900) en Elisabeth Cornelie Cecile (1886-1913). Uit
datzelfde geslacht stamt o.a. ook een van de Gouverneursgeneraal (GG 1830-1833) van Indië, Johannes van den
Bosch (1780–1844) en oprichter van het "Cultuurstelsel" 6.
Hij was mijn betovergrootvader.
Van huis uit bezat de familie Van den Bosch grond en
ondernemingen op Java, waarvan alle namen het Javaanse
woord Pontjo als voorvoegsel hadden (dat betekent
“gezegende vijf ", het getal 5 is een geluksgetal). In Westen Midden Java in de provincies Banten en Tjirebon zijn de
ondernemingen genaamd "Pontjo Gede".

Foto 5 Het met de hand rollen van
Rokok-kretek (Kretek sigaretten )

Mijn vader bezat in Trenggalek een onderneming genaamd
"Pontjo Wati" en verbouwde daar cassave, kokosnoten of
klappers, rijst, suikerriet, maïs, kruidnagels voor de rokok
kretek (Javaanse sigaret met jong maïsblad gerold) en zoete
aardappel.

Mijn vader was niet getrouwd met mijn moeder,
maar heeft mij op 17 juli 1931 bij de aangifte van
de geboorte erkend als zijn kind. In de “akte van
geboorte en erkenning” verklaart hij: “Jan
Willem van den Bosch” te erkennen: “ een kind
van de mannelijke kunnen [geboren] uit de
Indonesische vrouw Soepina, aan welk kind zijn
gegeven de voornamen van: Jan Willem”. Mijn
moeder:
“de
Inlandse
Foto 6 Kediri
vrouw
Soepina
[…]. .heeft verklaard met die erkenning toe te stemmen”
Mijn moeder heeft de akte met een kruisje getekend.
Toen Jan Willem na zijn loopbaan bij de Koninklijke
Marine terugkeerde naar Indonesië en in Soerabaya is
gaan wonen, heeft hij zijn Moeder uit Sumanpir (een
wijk van Kediri) opgehaald en heeft ze de rest van haar
leven bij hem in Soerabaya ingewoond. Maar daarover
later.
5
6

Zie achtergrond informatie: Familie Van den Bosch
Zie achtergrond informatie: Cultuurstelsel.
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Mijn Vader kende de Britse planterfamilie Prentice. Ten huize van
deze planter in Kediri was een Planters- en Veemmakelaars
(handelaren in landbouw- en veeteeltproducten) sociëteit. Mijn
Vader, die dus een onderneming in Trenggalek had, was daar lid
van de Soos van Opa Prentice. Opa Prentice (men sprak over
“Prentice van Java”) was een man, die ongewilde en
buitenechtelijke kinderen van belangrijke Javaanse functionarissen,
zoals Wedono’s (inheems hoofd van de politie van een regentschap),
Patih's (regent) en ook van Nederlandse gezagsdragers en veelal
planters, opving. Oma Prentice was Indonesisch.
Eén van de aangenomen zonen van opa
Prentice was Alex Prentice (zijn naam
Foto 8 Opa Prentice
in onze vooroorlogse tijd), ook een
Indo. Ik beschouwde hem als mijn grote broer. Hij was, zei men,
vermoedelijk de zoon van Opa Prentice en een onbekende vrouw.
Hoewel met grote waarschijnlijkheid, zoals blijkt van de foto van
Alex en mij, was die onbekende vrouw mijn Moeder. Alex en ik
zijn hoogstwaarschijnlijk dus broers, maar niemand die daarover
duidelijk was.
Mijn moeder bleef zwijgen, als ik haar naar de relatie met Alex
vroeg en ook over de relatie met Opa en Oma Prentice zweeg ze.
Ik had de indruk dat mijn moeder niet graag sprak over haar
afkomst en ze heeft me dan ook nooit verteld wie haar ouders
waren. Recentelijk kreeg ik de, niet bevestigende, aanwijzingen,
dat zij de dochter zou zijn van Opa Prentice. Het enige dat ze zelf Foto 9 Jan Willem 3 jaar oud,
vertelde was, dat zij bij hen werkte, maar over haar positie daar, met zijn broer Alex Prentice.
geen woord. Ik voelde alleen dat zij zich voor iets schaamde. Ik kan het haar ook niet meer
vragen. Ook op het internet heb ik over de Prentice’s niet veel kunnen vinden, wel herinner ik
me dat hij in 1943 is overleden
Opa Prentice was rijk, had dus veel aangenomen kinderen en dat gaf deze
Britse planter en zijn vrouw een zekere machtspositie in Oost Java.

Foto 10 Studebaker

Van deze rijkdom heb ik jaren later ook mogen genieten. Toen ik samen
met Alex op de Fraterschool in Malang. zat. Dit was een Algemene RK
Middelbare School (AMS) met een extra jaar op de 5-jarige HBS. Deze
school werd gerund door fraters en ik werd in de vakantie door Alex
opgehaald in de nieuwe Plymouth Studebaker. Een echte rijkemansrit
door de beboste grillige weg in de bergen via Pudjon gierend naar Kediri.

Op aandringen van Oma Prentice erkende mijn vader mij. Mijn vader overleed niet lang
daarna toen ik 1 jaar oud was op 30 september 1932 aan malaria. Toen ontstond er een
verwarrende situatie over de erfenis en mijn voogdijschap. De successiewetten doken op en
ook de familie dook op, want er valt geld te halen en van je familie moet je het hebben. Uit de
acte van boedelscheiding blijkt dat de helft van zijn nalatenschap aan mij verviel. De rest
werd, in gelijke delen (1/8) aan zijn 3 broers (de jonkheren: Hendrik, Willem Adriaan en
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Rudolf René) en de dochter (Jonkvrouw Elisabeth Jacqueline Marie van Geen) van zijn
overleden zus (Jonkvrouw Elisabeth Cornelie Cecile van den Bosch) nagelaten.
Ook de relatie met Alex veranderde enorm
na het overlijden van mijn vader. Ik werd
dus,
vermoedelijk
om
financiële
(erfrechtelijke) redenen door de familie op
driejarige leeftijd gescheiden van mijn
moeder en overgebracht naar het Algemeen
Weeshuis "Projuventute" in Klakah. Uit de
acte van boedelscheiding blijkt dat mijn oom
René vanaf 1 april 1933 als mijn voogd was
aangesteld en ik bij hem heb gewoond. Dit
werd geregeld door de jongere broer van
vader Rudolf René die toen rechter was in
Blora (Midden Java). Genoemd weeshuis
was voor minvermogende wezen, die voor
galg en rad opgroeiden.

Foto 11 Jan Willem voor Pro Juventute in Klakah in
2013

Een tuinemployee van mijn vader, Pa Ko de Vos werkte op de suikerfabriek Meritjan nabij
Kediri en kende mijn moeder goed. Hij vond dit erg zielig en na veel gezeur via de rechter
werd ik hun pleegkind. Mijn lagere schooltijd bracht ik door in het internaat bij de Fraters in
Tjelaketin, Malang. Achter deze lagere school lag de Algemene RK School die ook werd
gerund door deze pater orde en waar ik later mijn middelbare schoolopleiding zou beginnen.

Foto 13 Een Chinese erepoort in
Loemadjang.

Foto 12 Een versierd span runderen te
Klakah

Foto 15 Leerlingen en fraters van de
fraterschool aan Tjelaket 21 te Malang
(Java).

Foto 14 De fraterschool aan Tjelaket 21
te Malang (Java)
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Deel 1.b. Herinneringen uit mijn lagere schooltijd bij de Fraters
Tijdens mijn lagereschooltijd was ik een groot liefhebber van de voetbalcompetitie op Java.
De rivaliteit in het "vuil en valse truc" voetbal vierde toen hoogtij tussen El Badar en
Corinthians, in het djegallen (pootje lichten) en het werd strijk en zet geraffineerder en
onzichtbaarder uitgevoerd. Dat gebeurde zo geraffineerd dat de referee het niet zag en liet
doorspelen, doch het bloed van de slachtoffers begon wel te koken. Beide zijden maakten zich
daaraan schuldig en wanneer men de zelfbeheersing verloor en handgemeen dreigde, begon
het publiek zich er mee te bemoeien met de schreeuwende kreten als:"beuk bloed, beuk
bloed" en kurang adjar, kurang adjar (onbeschoft, onbeschoft). Dit soort heibel wekte bij ons
Indische jongens en ook de Islamitische tegenpartij een spoor van Mata Gelap 1 op. Dat is een
emotionele toestand van blinde woede, waarvan bij betrokkene achteraf geen goede
herinnering meer bestaat. Zodra deze emotionele toestand wordt bereikt, volgt zonder
waarschuwing een woede-uitbarsting waarbij harde klappen kunnen worden uitgedeeld. Dan
moest de veldpolitie er met getrokken klewangs op af, meestal onder
leiding van Alva 2, om de rust en kalmte te herstellen. Meestal werd
door de aanwezigheid van Alva de Indische Goegemeente al gauw
koest, zo ook de Mohammedanen.
Het leven bij de Fraters was niet alles. Behalve een keurslijf dat mij
beknelde, leerden wij Hollands praten en schrijven uit de fenomenale
Nederlandse taalboekserie "Ot en
Sien”. Ot en Sien was geheel
geïllustreerd in de koloniale
leefstijl en kleding uit de grote
Oost. Maar ook de Nederlandse
Foto 16 Titelpagina van
jeugdboeken hadden een tendens
Het boek van Ot en Sien
en een tint van de koloniale
overheersing in zich. Je was verplicht om in je vrije tijd te
lezen in de bibliotheek. Op zaterdag, toen zaterdag nog
een halve schooldag was, moesten we, zoals bij de Marine,
schoonschippen. Deze verplichtingen waren aanvankelijk
niet zo geliefd, maar de door deze Frater Orde gemaakte
selectie van de jongensboeken was helemaal afgestemd op
de feodale tendens van die tijd en ook het karakter van de
miskende en gediscrimineerde jeugd van de Indische Foto 17 Beeldje van Ot en Sien,
schuilend in de ton tegen de regen.
Nederlander en de Nederlandse samenleving. Deze
selectie bestond uit boeken van Karl May met Old
Shatterhand, Winnetou, de Tomahawk en Mustangpaarden in Noord Amerika en in ZuidAfrika de Boerenoorlog, de Koning der Zoeloes. Daarnaast ook Jules Verne en Robinson
Crusoë van Daniel Defoe, Arendsoog, Pietje Bell, de Negerhut van Oom Tom en teveel om
verder op te noemen. Deze boeken heb ik kapot gelezen. Ook de bioscoopfilms zijn me niet
ontgaan, we zaten dan op het schellinkje, of wel Klas Kambing (nekloge) op de eerste rij als
1

Dit begrip speelt op twee plaatsen in het verdere verhaal een grote rol, namelijk tijdens het eerste jaar op het
Koninklijk Instituut voor de Marine en tijdens zijn plaatsing op Hr. Ms. Utrecht in 1961.
2
Alva is een verwijzing naar de Hertog van Alva, die eveneens met een schrikbewind het volk onder controle
hield.
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de geiten op de veemarkt, voor een Gobang (koperen munt met een gat er in), van twee en
halve cent. Tarzan met Johnny Wijsmuller, Wizard of Oz, Gougagin - de Waterdrager, voor
het Britse /Schotse leger in India, Tom Mix met Clark Cable, Flash Gordon en Shirley
Temple met Dianne Turbine, waren mijn favoriete films.
Van de oorlog, tussen de geallieerden enerzijds en de consequenties daarvan voor de strijd
van Nederlands Oost Indië met Japan anderzijds, hadden wij niet zoveel besef. We kregen wel
de nodige informatie van de Land Beschermingsdienst over wat we moesten doen als hun
sirenes te horen waren. Dat betekende dan, dat er een vijandelijke luchtaanval op komst was.
We moesten dan onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde schuilkelder of onszelf in een goot
verschansen. In mijn ogen realiseerden we ons helemaal niet dat het menens was. We lachten
ons kapot als we de verstrekte zinken wadjan op onze kop moesten zetten en met het touwtje
om onze kin vastzetten. En niet te vergeten, dat je het wat grotere rubberen gommetje tussen
je tanden moest bijten, tegen vliegtuiggeraas en als er eventuele bommen zouden exploderen.
We beschouwden het allemaal als een grapje, het afplakken van de buitendeuren en ramen
voor de verduistering, zodat wij met de setolop (staaflamp) 's avonds de weg moesten zien te
vinden en dat ieder huis een loopgraaf moest hebben. Kortom een grote farce!
Bovendien werden de Japanners niet erg serieus genomen en heel erg onderschat. Zo deed het
verhaaltje de ronde dat: "die spleetoogjes met dikke brillen kunnen nauwelijks zien, laat staan
een vliegtuig besturen en raak schieten". Toch waren de Japanse jachtvliegtuigen, de Zero
(Mitsubishi A6M Zero), geduchte tegenstanders voor onze vliegtuigen. Zo hebben we gezien
dat ze Dornier watervliegtuigen van de Marine, verouderde Glen Martin bommenwerpers, een
Kitty Hawks en ook een uitgeweken B-17 bommenwerper uit Singapore, bij bosjes
neerhaalden. Boze tongen beweerden dat de Kitty Hawks, (het Amerikaanse alternatief van de
Spitfire) geleverd waren met te weinig munitie.
Nu ik meer en dieper in de herinneringen wroet kom ik voor mij meer interessante
gebeurtenissen tegen. Een betreft Ma Corry de Vos, de vrouw van Pa Ko de Vos, een onecht
kind van de bekende turnkampioen, gespecialiseerd in de ringen, die vooral bekend was door
zijn “Christusstand”. Deze man had in Soerabaya de enige uitvaartonderneming die nog met
koetsen het transport en de uitvaart regelde en dus heel wat afgetrainde spanpaarden had.
Door deze ouderwetse Dela was hij steenrijk geworden en ging door het leven met de naam
Wijsmuller. Hij was geparenteerd aan de familie Lebis, die ook familie was van Oma De Vos.
Een neef van Oma De Vos, Gijs Lebis, was indertijd korporaal of sergeant telegrafist bij de
Marine. We aanbaden hem, vooral wanneer hij in Jas Tutup (net KM tropentenue) verscheen.
Hij was vast sergeant, anders had hij een kraag gehad. Hij kwam onder andere met het verhaal
van de onderzeeboot KXIII 3. Wah, wie geeft een schip en wel een onderzeeboot het nummer
“13”, zeiden de toehoorders in koor, dat is sebel (ongeluk) vragen aan Onze Lieve Heer! Ik
heb Gijs Lebis nog als Vakdienst-Officier meegemaakt. Hij was ontkomen naar Australië en
had net als (Kiko) LTZT 1 J.R. Schram de oorlog overleefd.
Achteraf is het jammer, dat je elkaar niet beter hebt leren kennen, een man met zoveel
ervaring en levenswijsheid kan je toch niet versmaden, maar ook zelf heb ik gevoeld en
geweten wat "uit het oog, uit het hart" betekent. En laten wij nu eerlijk zijn en ik mag alleen
spreken voor mijzelf "hé, Jan Willem, hoeveel echte vrienden heb je bij de marine gehad. Ik
3

Zie achtergrond informatie: K XIII

8

Deel 1.b. Herinneringen uit mijn lagere schooltijd bij de Fraters
bedoel: die je niet als een baksteen hebben laten vallen". Dan moet ik jammer genoeg voor
mezelf vaststellen en ik schat, minder dan de helft van een hand. Maar ik heb ze ook niet
nodig gehad hoor !!!!!!Dat zal wel blijken. Nu Van den Bosch niet zo sombong (uit de
hoogte) zijn en aan je werk !! Boek Schrijven, je hebt niet veel tijd meer!
De Japanse overheersing verving de koloniale en hoe: kort maar rigoureus, wat zij in drie jaar
hebben bewerkstelligd hadden wij in tweehonderd jaar niet gefikst. Vrij tijdig voor de gehele
bezetting werden wij in februari 1942 naar huis gestuurd, ik naar de Suikerfabriek (SF)
Meritjan en Boebi Kater 4 naar Tjoekir 5. Het "vrije" leven voor de kinderen van de Indische
employees was wel onwennig, maar de bewegingsvrijheid voor de Hollandse gemeenschap
werd steeds beperkter. De suikerfabrieken bleven doordraaien en waren van vitaal belang,
maar konden niet in een vloek en een zucht zonder de Hollanders productief blijven, zowel op
het vlak van de rietplantages zelf als van de kristalsuikerproductie.
De verplichte wisselende grondbebouwing van de rietplantage (om het uitputten van de grond
te voorkomen) moest worden verlaten en maakte plaats voor intensieve rijstbouw voor het
Japanse leger en bestuur. Massaal werd overgegaan op het verbouwen van biologische
gewassen voor de oorlogsproductie, met de verarming van de bestaande gronden tot gevolg.
De tuinemployees moesten zoveel mogelijk onbeplante gronden bestemmen voor de verbouw
van djarak (castorolie- of wonderolieboom) De djarak plant is in drie maanden vruchtdragend
en is gedurende een of meerdere jaren oogstbaar. Deze vruchten worden verwerkt en
gedestilleerd tot smeerolie. Import van oliedestillaten was ook gedurende de Japanse tijd
noodzakelijk. Indonesië heeft nog steeds maar één grote oliedestillaten productie fabriek in
bedrijf, te weten in Tjilatjap (zuidkust van Java). Tot op heden exporteren we ruwe olie en
kopen daarna destillaten in. Na 68 jaar Merdeka (vrijheid), is Indonesië nog steeds niet
selfsupporting in haar eigen brandstof- en andere destillaten producten. Zelfs voor de Zippo
benzineaansteker, de meest bekende, was er tijdens de oorlog geen benzine te krijgen. We
gingen toen terug naar de Middeleeuwen. Het vuur maken met de vuursteen, het slagijzer en
aanmaakmos. Het aanmaakmos in Kediri, heette kawoel en dat was het hele fijne wortelhaar
van de Arénpalm. Dat kon je zo van de stam aftrekken en leek wel op mos. In je rechterhand
had je een vierkante ijzeren staaf als slagwapen en met de andere hand hield je een stukje
vuursteen met een plukje kawoel vast. Door nu met het ijzer hard langs de vuursteen te
schampen sloeg de vonk in het kawoel, dat je met blazen tot een smeulend vuurtje
aanwakkerde. Daarna kon je dan eindelijk je rokok-kretek aansteken. Zodra ook droge stokjes,
die op het smeulende kawoel-vuurtje waren gelegd, vlam vatten, werd de oepet (een dun
reepje in langs richting van het dekblad van de klapperbloem) in het vuur aangestoken. Dit
bleef urenlang gloeien, om veelal rokok kretek aan te steken, maar werd ook gebruikt voor het
maken van andere vuurtjes voor allerhande huishoudelijke aangelegenheden.
Het Japanse bestuur nam geleidelijk het bestuur over en startte met het rekruteren van
Indonesiërs de Heiho's 6 voor het leger en begon ook met het vervangen van de Indische BB
4

Een hele goede vriend van mij, Boebi Kater, die ook bij Pa Ko de Vos in huis is geweest.
Tjoekir in Djombang, heet nu Jonbang, zuidwest van Soerabya.
6
Heiho’s waren in de Tweede Wereldoorlog Indonesische hulpsoldaten die met het Japanse leger meevochten
tegen de geallieerden. De Heiho's werden door het Japanse bestuur gebruikt om de rust in Indonesië te bewaren.
Later werden ze echter ook aan het front ingezet in Nieuw-Guinea. Nationalistische Indonesische leiders als
Soekarno en Hatta propageerden de inzet van Heiho's: het waren immers Indonesische soldaten die vochten
5
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ambtenaren. Ook Alex Prentice werd als Heiho aangesteld en zou het uiteindelijk schoppen
tot officier in die eenheid. Ook de uit overwegend Hollanders bestaande hiërarchie van de
suikerelite werd langzaam maar zeker geëlimineerd en vervangen door Japans gezinde
personen. Eerst werden de baas of beter gezegd de administrateur, dhr. Hulcher en de
hoofdemployee, dhr. Rovers opgepakt, zij waren volbloed Hollanders. Pa Ko, als echte
Indische jongen, de hoofdmachinist dhr. Van der Linde, de chemicus dhr. Kwee (een Chinees)
en andere snijvelders van Indische origine, waren kennelijk nog niet aan de beurt. Naarmate
in Azië de oorlog tussen de Geallieerden en Japan intensiever werd, begonnen de strijdende
partijen in evenwicht te komen. Na de Slag op de Java Zee (27 februari 1942) en toen de
Japanse opmars in Zuid Oost Azië tot staan werd gebracht, begon de overwinningsroes van de
Indonesische vrijheidsstrijders van Soekarno af te nemen. Daarmee verstomden ook de, over
de gehele Archipel rondgebazuinde, propagandaleuzen als: “Amerika di strika": (Amerika,
wordt met een strijkijzer plat gestreken) en “Ingris di lingis" (Engeland wordt met een in een
beitel eindigend staaf in de grond gestampt) in kracht af te nemen.

voor Indonesië. Toch kregen de Heiho's nimmer een, aan Japanse soldaten, gelijkwaardige positie in de
archipel.

10

Deel 1.c. Aantekeningen gemaakt bij het bezoek aan de Frater School in 2013

Deel 1.c. Aantekeningen gemaakt bij het bezoek aan de Frater School in 2013
Vandaag ben ik op de Fraterschool geweest en heb daar de Directeur ontmoet. Ik heb hem
uitgelegd dat ik geboren ben op 18 januari 1931 en in 1937 hier ingeschreven ben. Er kwamen
twee dikke oude, maar keurige boeken van de ingeschreven leerlingen van 1937 tot 1942
(Japanse Inval) en die van 1921 tot 1932 te voorschijn 1. Dus zijn we direct aan de slag gegaan
en kwamen tot mijn grootste verwondering tot de ontdekking dat Jan Willem van den Bosch
er helemaal niet in voorkomt. Maar wel een hele goede vriend Boebi Kater, die ook bij Pa Ko
de Vos in huis is geweest. Boebi was ook bij de Fraters op het internaat en had een zeker
zwak voor mij. Hij wist van mijn situatie af, omdat zijn vader ook een tuinemployee was,
doch van de S.F. Tjoekir in Djombang en ook Pa Ko goed kende. Boebie was van 1928 en
fungeerde letterlijk en figuurlijk als mijn “beschermengel”. Ik heb hem in 1999 ontmoet en bij
hem gelogeerd in New Mexico, Kirkland USA. Het was een heel ontroerende en emotionele
ontmoeting. Omstreeks 1957 heb ik hem nog uitgewuifd toen hij naar de States ging. 42 jaar
later kwamen wij elkaar tegen. In Colorado hebben we nog gejaagd op reeën. Na een
geslaagde dotteroperatie is hij tijdens zijn genezing aan een bacteriologische ontsteking, in
2008, overleden. Heel, heel erg jammer!!
Het bezoek aan de Fraterschool leek veelbelovend en we verwachtten een heleboel. We
hoopten bijvoorbeeld het verloop van de eerste naar de vijfde klas in de rapporten te kunnen
zien en te lezen of ik een ijverige of een stoute leerling was. Zo hoopte ik de klassenfoto 's
van de jaarlijks doorlopen klas te vinden. Ik herinner mij nog heel goed dat die foto’s gemaakt
werden. Voor de overgangsklassenfoto’s van de eerste en tweede klas werden wij uitgedost in
“puppes drie” matrozenpakjes. Voor die van de hogere klassen in de verplichte schoolkleding,
wit kort hemd met helikopter- of gewone- strikdas en een blauwe korte broek met de twee
witte strepen op de broekspijpen. Niets van dit alles! Dus geen enkel aanknopingspunt om het
herinneringsvermogen op te rakelen, dat van nut kan zijn om wellicht nog in leven zijnde
klasgenoten op te sporen en mijn biografie aantrekkelijker te maken. Ook was de ontvangst en
bereidwilligheid niet zo denderend, zoals bijvoorbeeld dat ze alleen kwamen opdraven met
twee boeken, die niet aansluitend waren. Ik zat natuurlijk ook nog te zeuren dat ik me niet kon
voorstellen dat deze boeken de enige waren die ze in bezit hadden. In de boekwerken hadden
ze minutieus per leerling geboekstaafd wat van belang was voor hen en voor de
vervolgopleiding, zoals bijvoorbeeld hun advies en aanbevelingen. Alles was keurig
opgeschreven in de "lopende hand". Kortom dit bezoek was zo teleurstellend dat ik slechts in
een overall picture de leslokalen heb gezien. Na een bezoek aan een onbeschrijflijk smerige
WC, die bovendien voor de onderwijzers bedoeld was, heb ik teleurgesteld het bezoek
beëindigd.
Om toch eventueel een positief resultaat te krijgen heb ik het echte Oost-Indische “Fooitje”
aan de betrokken mevrouw, die ons hielp, gegeven. In Indonesië moet je met het fooitje, of
wel het goedkeurende “ruggeklopje”, altijd de beoogde win - win Happy Ending
bewerkstelligen. Eigenlijk is dat fooitje een uitvinding van de Nederlander. De “Big Five 2”
droegen ook het “Fooienstelsel” hoog in hun vaandel, maar toen werd het alleen op het
1

Tijdens het bezoek in mei 2015 (zie deel drie) vonden we naast Boebi Kater (zie Bijlage 8) ook de inschrijving
van Freddy de Vos (zie bijlage 7), maar helaas niets van Jan Willem.
2
Consortium bestaand uit Britse Petroleum Maatschappij (BPM), Handelsvereniging Amsterdam (HVA),
Nederlandse Handelsmaatschappij (NHM), Stokvis, Stork/Werkspoor en Borsumij.
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hoogste niveau toegepast. In Indonesië ontaardt dit fooienstelsel echter in corruptie, met alle
gevolgen van dien of je het wilt of niet, en als je dit niet accepteert, moet je niet raar opkijken
dat het geen zoden aan de dijk zet.
In mijn geval gebruik ik gewillig het systeem:
“waar de wind vandaan komt volg ik”, want als je
het niet doet, doet mijn concurrent het en sla je de
plank mis.
Terug naar de tijd op de Fraterschool moet ik
beamen dat we heel grondig werden opgeleid, met
de lange aanwijsstok werden de tafels en het uit het
hoofd rekenen ingeprent, evenals de liederen uit "de
paden op, de lanen in”. De eerste zin uit de
catechismus ken ik nog uit mijn hoofd: “waartoe
zijt gij op aarde? Wij zijn op aarde om God te
dienen en daardoor in de hemel te komen”. Verder

Foto 18 Jan Willem met de Catechismus

was het leven toen een keurslijf, bidden,
leren en gewoon doorgaan met adem
halen. We hadden genoeg vrije tijd voor de
padvinderij/welpen, voetballen en om naar
voetbalcompetities in de grote steden en de
bioscoop te gaan. Al moest dat laatste wel
onder leiding van een oudere leerling van
het internaat. Ik trok hoofdzakelijk op met Foto 19 Wijze levensles uit de catechismus
Boebie Kater.
Wat mij het meest trof waren de voetbalwedstrijden tussen Soerabaya en Malang. In Malang
waren de volgende clubs: Corinthians, voor de Indische jongens, El Badar, de Islamieten met
Alkadri, de sultan van Pontianak en Tjiong Hoa, de Chinese club met de bekende nationale
keeper Mo Heng. Daarnaast waren er de niet-inheemse clubs zoals Xerxes (srek-srek), de
Europese club met de befaamde Backhuizen, die later in het Nederlandse elftal heeft gespeeld
en de elftallen van de Zeemacht in Surabaya en van de Landmacht in Malang. De grote steden
voetbalcompetitie tussen Soerabaya en Malang werd in die tijd het meest bezocht. Zondags
om drie uur 's middags begon het voetbalcircus te ontwaken en stroomden de toeschouwers,
legaal en illegaal, het stadion binnen. De katjongs (kleine jongens) en wij, de
internaatkostgangers onder leiding van Boebi Kater, waren experts in het binnenkomen van
het Stadion. Voor ons waren de gedeeltelijke omheinde bamboe gevlochten hekken een
peulenschilletje om zonder kleerscheuren over te komen. Met afleidingsmanoeuvres wisten
we de hoofdagent van politie, gekscherend “Alva” genoemd, met zijn trawanten om de tuin te
12
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leiden. Ook bracht Alva de schooljeugd op strenge wijze verkeersdiscipline op de fiets bij. De
wedstrijden tussen “Xerxes” en “Tjiong Hoa” waren het meest aantrekkelijk, temeer omdat
Mo Heng, de keeper van de Chinese club, en Backhuizen, de midvoor van Xerxes, er in
speelden. De legendarische "twaalf pas strafschop" van Backhuizen op het doel van Mo Heng,
maakte de tweestrijd van deze clubs voortaan de meest bezochte. Xerxes kreeg in een
belangrijk duel, vlak voor het einde, een strafschop op het doel en iedereen hield zijn hart
vast. Mo Heng stond op de doellijn gereed....en Backhuizen op de stip. Backhuizen neemt een
aanloop........ een schot à la Koeman volgt......en wat zien wij...... bal inclusief Mo Heng vliegt
in het net. Mo Heng werd met een brancard afgevoerd. Xerxes aanhang luid in hun schik en
de Chinezen helemaal verbouwereerd met het verlies van hun geliefde keeper en de wedstrijd.
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Adoeh (let op), die katapult ……
Tja, het was in Indië een ultieme droom voor iedere Indische jongen, die net uit zijn hansop
was gegroeid: het schieten met een zelfgemaakte katapult! De “hansop” is een typisch Indisch
kledingstuk voor kinderen, meestal met een grote zak voorop waar je heel veel in kon
stoppen! Veelal een heleboel knikkers of ammunitie voor de katapult. Een katapult bestond
uit twee armen (meestal een vorkvormige tak) waartussen een elastiek is opgehangen waarin
zich een leertje bevindt. Hiermee kunnen uitgezochte ronde stenen
van circa 1 cm worden weggeschoten. Mijn eerste katapult maakte
ik van een vorkvormige tak van een Djamboe Kloetoek-boom
(Gujava of psidium guajava). Aan de bovenkant van de twee
armen werden inkepingen gemaakt voor de uiteinden van de
elastieken, gemaakt uit een oude fietsband, zodat de elastieken dus
niet konden losraken. In het midden van de karet (elastiek) werd
een stukje leer bevestigd. Daarin kwam straks de munitie (speciaal
uitgezochte stenen). Toen de katapult klaar was moest er uiteraard
eerst mee worden geoefend. De eerste doelen waren voor mij de
Ngantrung (libellen), die op de puntjes van de takken zaten te
zonnebaden. Deze libellen schoten we af voor onze zangvogels,
die dol waren op dit voer en beter konden zingen. De munitie
bestond toen uit de uitgezochte ronde stenen of ronde kleibollen
Foto 20 Mijn katapult was
die in een houtvuur werden gebakken. Naarmate de ervaring
veel meer sophisticated dan
groter werd, werden vrijwel rijpe manga's en andere vruchten
degene afgebeeld op de foto.
feilloos afgeschoten en gingen we over op betere munitie.
De dakgoten in de huizenbouw boden een onuitputtelijke bron voor het benodigde materiaal.
Met het eigenlijk of oneigenlijk verkregen lood en tin van deze dakgoten en de ervaring
opgedaan bij het ingieten van loden soldaten, konden we overgegaan tot het gieten van loden
ammunitie. Onze matrijzen waren de bladeren van de papaja boom. De bladstengels zijn hol
en rond en als het lood gestold is, dan knijpen we met een scherpe nijptang de stukjes op
maat.
In mijn ogen was ik een goede schutter, maar in een groep kameraden op jacht met de
katapult deden we eigenlijk niet voor elkaar onder. Al gaat het net als bij het spelen van golf,
dat ik nu beoefen, het ging de ene dag beter dan de andere. Dat komt omdat soms het doel of
de prooi niet vol doch wat verborgen te zien is, dan weer speelt de wind vaak een beslissende
rol, of ligt het aan de munitie. Onwillekeurig waren we er op uit, elkaar te overtroeven, maar
een uitgesproken competitie was er niet, ofschoon het bravoure wel geëtaleerd werd. Wie het
meeste aan het woord is, doch niet altijd zijn gelijk krijgt, noemen wij gekscherend de
“bouwmaker”(praatjesmaker). Over “bouwmakers” gesproken, ik ben er heel wat tegen
gekomen, niet op een hand te tellen!! Onze doelwitten waren de halve en rijpe
mangavruchten, de grote Arum Manis, Kolek en Gadung manga's. Om de tak en als het kon de
steel te raken, was het summum van genot. Wat betreft de vogels waren het de Djouan
(groene duif), die zich in grote heilige Waringin bomen ophouden en de bessen aten.
Bovendien, het was ook lekker koel onder deze over het algemeen hele grote boom met de
vele lianen.
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De Indische grote en
kleine
tortelduiven
schoten we ook vaak af,
omdat we door de
pastoor, school, Pa Ko
en
velen
geïndoctrineerd waren,
alles op te eten wat de
jacht opbrengt. En Foto 22 Djouan
Foto 21 Derkoekoe
duiven, lekker geplukt,
ingewanden eruit, goed gekruid, en droog gebakken in minyak kletik (handgemaakte
kokosolie) door de Baboe Beng, waren niet te versmaden, vooral met een bordje rulle warme
rijst en met sambal trassi / tomaat. We keken wel uit een Blekok (sawareiger) of een Djalak
(een vruchtetende vogel), inderdaad makkelijke prooien, af te schieten, het vlees is niet te
vreten. Rijstvogels zoals de Glatik, Haji of Nonnetje zijn ook lekker, maar kasian (zielig) om
te doden.

Foto 23 Perkutut

Foto 24 Gelatik
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Zoals iedereen weet ligt het voormalige Indië zowel op het Noordelijk als Zuidelijk halfrond
op de evenaar. Door deze ligging is het dus onderhevig aan de passaatwinden, die 6 maanden
uit oostelijke en 6 maanden uit westelijke richting waaien. De periode dat de vrijwel constante
oostelijke wind waait, noemt men de droge moesson (jaman kemarau) en de periode waar de
wind uit westelijke richting waait, de natte moesson (jaman basa). De periode waarin de
wisseling van de moesson plaatsvindt, noemt men de kentering. De wind draait als het goed is
geleidelijk, maar vaak ook onstuimig en met tyfoon- en rukwinden van orkaankracht naar het
oosten of naar het westen. In Nieuw Guinea noemen ze deze winden de Wambrau en hier
Petung Beliung.

Deel 1.e.1. Vechtvliegers
Het seizoen voor de vecht- en de siervliegers is
veelal in de grote vakanties in de maand
augustus, ongeveer een maand voor de
kentering van de Oost naar de West moesson.
Het siervliegerseizoen valt direct na het
vechtvliegerseizoen. De siervliegers zijn veel
groter dan de vechtvliegers en zijn uitbundig
versierd en hebben afhankelijk van de
afbeelding de meest exotische vormen. Zij
hebben ook een dikkere draad van katoen en
sisal nodig dat gerold is op een bamboeklos,
die met een slinger wordt gevierd of opgerold
kan worden. De gehele klos met slinger wordt
op een stelling geplaatst, die met pennen in de
grond verankerd is. Naast de mooie versiering
van de vlieger is op de vlieger een speciale fluit Foto 25 De vechtvlieger
geplaatst, die door de wind een melodie speelt
die van veraf te horen is. Wat betreft de
siervliegerij zal ik me tot hier beperken. Het vechten met vliegers lag me beter.
Mijn leermeesters waren Pak Slamet, de Sopir (chauffeur) van Pa Ko en Alex, die mij het
maken van de vliegers en het tuig leerden. De vechtvlieger heeft een geraamte van dunne
ronde bamboe latjes bijeengebonden tot een kruis, waardoor de uiteinden de vorm van een ruit
hebben. Deze kruisuiteinden worden aan de puntjes met een katoenen garen draad verbonden
en vormen uiteindelijk de ruit. De gevormde ruit wordt dan nauwkeurig beplakt met ketela
(pulp van cassave) papier, een slecht soort dun vloeipapier dat poreus is. Deze porositeit
houdt de vlieger stevig in de wind. Vechtvliegeren in Indië deed je met glastouw. In de
vliegertijd in Indië was het de kunst om je eigen vlieger zo te manoeuvreren dat jij je rivaal,
als het ware door om hem heen te cirkelen, besluipt. Met krachtige stuurbewegingen van de
hand moest de vlieger in een zodanige positie worden gemanoeuvreerd, dat de touwen van
beide vliegers elkaar op een voor jouw gunstige wijze kruisten. Als dat het geval was besloot
je door het intrekken of vieren van het touw van je eigen vlieger, het touw van je rivaal door
te snijden met je eigen glastouw. Je rivaal is dan pedot, d.w.z. losgesneden en de aangevallen

17

Deel 1.e. Het speelgenot met eenvoudig zelfgemaakt speelgoed
vlieger zal als een vallend blaadje in de wind naar beneden dwarrelen (vlieger d’l) meestal
met het afgesneden stuk touw er nog aan vast.
Recept van glastouw:
1. zoek 6 stuks uitgebrande Philips
lampen van het merk Bearlita
helderglas
2. stamp in een vijzel glas fijn en zeef het
door een zijden dameskous
3. week een stuk "kak" (vis - beenderlijm)
in een wadjan met water op een zacht
vuurtje tot een stroperige massa
4. neem naaigaren nummer 24
5. (min. 500 yard) van het merk Gadja of
Olifant op een houten klos
6. Rol het garen op een lang steentje
losjes op en doe het in de kak
7. Pak voorzichtig een uiteinde vast, trek Foto 26 Glastouw bereiding
het draad eruit en span het glastouw
liefst om twee papajabomen die ongeveer 4 meter van elkaar staan.

Deel 1.e.2. Knikkerspelletje
Met de hiel van je voet maakte je een kuiltje in de grond van ± 8 cm rond en 4 cm diep. 4 á 5
meter van dit kuiltje trek je dan een streep, waarvandaan je dan een knikker richting kuiltje
gooit. Diegene wiens knikker het dichtst bij het kuiltje is gerold, mag beginnen. Je rolt je
knikker eerst in het kuiltje. Vanaf het kuiltje moet je dan proberen de dichtst bijzijnde knikker
van één van je tegenstanders te raken, waarbij je jouw knikker hetzij tussen duim en
wijsvinger houdt, of de knikker tussen de wijsvingers van beide handen en de duim van één
hand houdt en zo jouw knikker wegschiet. Raak je die knikker dan moet de eigenaar van de
knikker je een knikker betalen. Je moet weer proberen je knikker in het kuiltje te krijgen. Lukt
het dan mag je weer beginnen. Lukt het niet, omdat je de knikker van je tegenstander mist,
dan mag de tegenstander beginnen, enz......De knikker waarmee je veel won en die vaak licht
beschadigd was, noemde men je: gatjoek.
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Deel 1.f. Vakanties
Mijn moeder kreeg (als erfenis van mijn Vader) een stuk grond met een winkeltje voor de
verkoop van dagelijkse levensbehoeften en dit winkeltje lag in het zijstraatje van Jalan
Semampir, die in Kediri de slingerende Kali Brantas volgt. In de lagere school periode
verbleef ik, gedurende de vakanties, zowel bij de Fam. De Vos op de Suiker Fabriek in
Meritjan of in Semampir bij mijn moeder of bij de Fam. Prentice. Vakanties bij mijn moeders
allerhande winkeltje in Semampir, wijk van Kediri, waren mijn favoriete vakanties, want het
was dichtbij de Kali Brantas 1. Op de suikerfabriek waren zowel de Hollandse als de Javaanse
kacongs (de moderne spelling is tj, toen een c) mijn vriendjes en was de voertaal gado–gado
Hollands en Javaans. In Semampir sprak ik alleen maar Javaans en Indonesisch. Later in mijn
leven zou dit doorslaggevend zijn bij mijn werk voor Holland Signaal. Ik moet eerlijk zeggen,
mijn Javaans is echt "vloeibaar". Als er tijdens vergaderingen over geldzaken werd
gesproken, zoals speciale bonussen of uit de hand gelopen "fooitjes", gingen de Indonesische
partners direct over op de Javaanse taal. Zij verwachtten dat de Nederlanders met hun
summiere kennis van het Bahasa Indonesia, hen niet verstaan konden. Doch ik verstond hen
goed en briefde hun opmerkingen ongemerkt door aan onze hoofdonderhandelaar.
Deze grote vakanties waren voor mij
zalige episodes na het leven in het
strenge keurslijf op het internaat. Deze
ervaring met dit gedisciplineerde leven
in een internaat zou me later goed van
pas komen op het Gesticht. Vele
collega Adelborsten zonder deze
levensles,
zoals
mijn
zeezeun
Adelborst Volbeda, vonden hierin een
reden om er mee op te houden. Al met
al was de opvoeding op het internaat
Spartaans. Het leven bestond uit
bidden, leren en schoonschrijven,
waarbij goede prestaties werden
beloond met bidprentjes. Wij werden Foto 27 Kali Brantas
gedrild om als schoonschrijven de
"Lopende hand" te gebruiken en wel met de kroontjespen: naar boven licht en naar beneden
dik schrijven. Bij repetities nooit een hoger cijfer halen dan een 9, want de 10 was voor Onze
Lieve Heer. Ik gebruik voor de computer dan ook nog altijd “Snell Roundhand”. Ook zat ik in
die tijd bij de welpen en moest ik dagelijks een goede daad te verrichten.

1

The Brantas is the longest river in East Java. It drains an area over 11,000km² from the southern slope of
Mount Kawa-Kelud-Butak, Mount Wilis, and the northern slopes of Mount Liman-Limas, Mount Welirang, and
Mount Anjasmorno. Its course is semi-circular or spiral in shape: at its source the river heads southeast, but
gradually curves south, then southwest, then west, then north, and finally it flows generally eastward at the point
where it empties into the Java Sea.
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Om terug te komen op de Kali Brantas, deze rivier heeft een opvoedende invloed gehad in
mijn jonge leven. De Brantas was de lievelingsspeelplaats van ons en ik had nog niet in de
gaten dat inderdaad de Brantas een “River of gold" is en omringd is door "mountains of fire".
Hopelijk is het nuttig effect dat wij, tijdens ons spel, met eenvoudige middelen, in ons
pretpark aan de Brantas, hebben ondervonden, een goede overeenkomst met wat de rivier,
door de wezenlijke rijke bronnen die deze gouden stroom letterlijk en figuurlijk in zich heeft,
voor haar omgeving betekende. Tijdens de schoolvakanties die altijd vielen in de droge
moessontijd (van april - augustus), werd door een ingenieus irrigatiesysteem de slingerende
Brantas al op vele plekken voor kleine mensen begaanbaar. We maakten van omgevallen
pisangbomen vlotjes van 1 meter, die met sterke, dunne bamboe spiesen aan elkaar vast zaten.
Deze bomen zijn opgebouwd uit waterdichte compartimenten en zijn daardoor stevig en toch
licht. In de diepe gedeelten van de rivier leerden we zwemmen met de kali Brantasslag, en
wel net als crawlen, waarbij aan beide zijden adem werd gehaald. In de natte moesson is de
Brantas meestal tot aan de dijk vrijwel vol en wordt gebruik gemaakt van vlotten van bamboe
met een hoog vrijboord. Hiermee konden klappers en andere vracht gratis van ongeveer
Tulung Angung tot aan de sluizen bij Modjokerto, ongeveer 100 KM stroomafwaarts,
gebracht worden. Die sluizen regelden het waterpeil in het te irrigeren gebied.

Kaart 2 De loop van de Brantas
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Suikeronderneming Meritjan nabij Kediri,
Oost-Java vanaf de Brantasbrug (circa 1930)

Het huis van de Fam. De Vos op de S.F.
Meritjan lag ook direct aan de Brantas,
vandaar dat de Brantas een deel van mijn
leven is geworden.

Kaart 3 Suikerfabriek aan de Brantas

Foto 28 De suikerfabriek Meritjan aan de Brantas, rechts de inlaat van het irrigatiesysteem
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De Brantas was vooral voor de
bevolking een belangrijke bron van
inkomsten. Het hele jaar door biedt
deze rivier een overvloed aan
zoetwatervis. Met name de Ikan
Lele (snorvis) is zowel droog als
vers een specialiteit van de
residentie Kediri. Deze vis is een
“snoekachtige”,
die
zowel
geroosterd als gebakken zeer
gemakkelijk van zowel de ruggenals de zijgraten te ontdoen is. En
met
verse
groenten
met
Indonesische mint en rijkelijk in
heerlijke sambal wordt opgediend.
Je kunt zacht, mild en heet

Foto 29 Ingang SF Meritjan

prefereren. In heel Indonesië is dit gerecht bekend. Je
kunt de vis vangen met een hengel, waarvan het snoer
van paardenhaar met de trompetknoop op lengte is
geknoopt. Zowel in het maken van als het vissen met
deze hengels was ik een kei, hoewel het plaatsen van
het aas niet zo makkelijk is en op een speciale manier
moet worden gedaan. De details laat ik hier maar
achterwege. In grote hoeveelheden werden ze
gevangen met grote schepnetten op de bamboevlotten
zoals ik die eerder heb beschreven. Terugkomend op Foto 30 SF Meritjan vanaf de Brantas
de foto "Rivers of gold” 2 weet ik zeker dat de Brantas
tot één van deze rivieren behoort.

Foto 31 Snorvis (Ikan Lele)

2

De titel van een fotoboek over Oost Java is: “Rivers of Gold, Mountains of Fire”. Gulian Crommelin kreeg dit
boek van de Gouverneur van Oost Java, tijdens het bezoek van Collega Ruurd Lutje Schipholt en hem aan
Soerabaya in 1990.
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Een van de Big Five 3, t.w. BPM, Borsumij, HVA, STORK / Werkspoor en Veem Makelaars
(zoals Koster van Voorhout, Mc Gillavry, Decencee en vele anderen), hadden bepaald dat de
Brantas als bevloeiingswaterreservoir moest dienen. Hierbij werd door middel van
hoogteverschillen tussen outer- en inner kanalen voor de nodige “valdruk” gezorgd.

Kaart 4 Irrigatiesysteem van de residenties Malang, Kediri, Madium en Soerabaya

Wanneer dit besluit werd genomen en is toegepast, is mij niet bekend. Dit irrigatiesysteem
bestreek het gebied van de residenties van Malang, Kediri, Madium, Soerabaya en werd
gebruikt voor de suikerriet, rijst, maïs- en cassavecultuur. De export van deze producten
floreerde en de Brantas fungeerde dus als een "River of Gold”.

3

BPM: Bataafse Petroleum Maatschappij (de latere SHELL; Borsumei N.V: Borneo Sumatra Maatschappij,
Internatio is de naam van een handelshuis dat heeft bestaan van 1863tot 1970; HVA: Handelsvereniging
Amsterdam; Stork: werd in 1865 te Borne Overijsel opgericht als de machinefabriek Gebr. Stork & Co.;
Werkspoor N.V: de verkorte en later de officiële Handelsnaam van de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van
Werktuigen en Spoorwegmaterieel, was als Nederlandse Machinefabriek bekend door onder meer (scheeps)
Stoommachine Motor en Trein. Het bedrijf is in 1828 opgericht door Paul van Vlissingen en Abraham Dudok
van Heel met steun van koning Willem I, Veem makelaars zijn handelaren in landbouwproducten.
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De omslagfoto van het boek de "Mountains of Fire",
toont ongetwijfeld de Gunung Kelut of de Gunung
Willis. Deze twee vulkanen hadden erupties in de
periode 1900–1920 waardoor Madiun, Kediri en
Malang met lava werden overspoeld. Als gevolg
daarvan zijn deze gebieden zo vruchtbaar. Ongeveer 5
jaar na een uitbarsting is de grond zeer geschikt voor
ieder gewas.
Ik genoot van: leren zwemmen in de Brantas, vissen
met poep, het maken van en vliegeren met
vechtvliegers. Kinderspelen hier zijn altijd agressief,
zelf het tollen en knikkeren, maar zeker het schieten
met de katapult, en met het vuren met lange
blaaspijpen van een speciale bamboesoort. Ook werd
er met 4 mm luchtbuksen, op verzoek van de
bevolking, op eekhoorns gejaagd.
Toen kwam de Japanse inval, de school werd gesloten.
Ik heb geen herinneringen aan krijgsverrichtingen. Er
was gewoon geen informatie over, temeer omdat alle Foto 32 De omslag foto van het boek
“Rivers of Gold, Mountains of Fire”
Nederlandse kranten verboden waren. Ik keerde dan
ook terug naar de Fam. De Vos in Kediri. We
woonden toen op de suikerfabriek en gezien de fabriek van vitaal belang was, werden de
Nederlandse en de Indische employees pas begin 1944 geïnterneerd.
Het uitgeperste suikerriet (ampas) werd in balen geperst en in een loods opgeslagen en
uiteindelijk in de stoomketels verbrand.

Foto 33 Suikerfabriek te Modjokerto
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Deel 1.g. De intocht van het Japanse leger

Foto 34 Japanse invasie op de fiets

De intocht van het Japanse leger en hun voertuigen te Batavia vond onder grote publieke
belangstelling plaats. Heel indrukwekkend, nou ja, indrukwekkend, maar dan in negatieve zin.
Voor de oorlogsvoering had Japan heel veel hoogwaardig staal nodig en juist dat was een
schaars artikel. De intocht van de troepen geschiedde dan ook veelal in van hout opgetrokken
militaire vrachtwagens en het militaire fietspeloton reed op fietsen met een houten frame en
houten pedalen. Je kon je gewoonweg moeilijk voorstellen dat een op die manier uitgerust
leger in een vloek en een zucht, dus binnen de kortste keren, ons weliswaar kleine leger, onder
de voet heeft kunnen lopen!
Dat de behoefte aan staal groot was, werd al
snel duidelijk, want korte tijd later werd door
de 'Jap' in Nederlands-Indië begonnen met het
slopen van alles wat maar van ijzer was voor
hun oorlogsindustrie. Ook een schaars artikel
was motorolie, en dus werd al snel iedereen
die een tuintje had, gedwongen om Jarak
struiken te planten. Uiteraard was de olie, die
uit deze Jarak struiken werd gewonnen, van
mindere kwaliteit, en dat verkortte de
levensduur van de motor van de door de
Japanners ingevorderde auto’s aanzienlijk.
Foto 35 De Jarak plant

Op het reclamebord is te lezen: Jarak
(Jatropha) “Vanaf het planten tot de oogst”. “Behandel de Jatropha plant zo goed als mogelijk
voor een zo groot mogelijke oogst!" (Een verwijzing naar de verplichte aanplant van Jatropha
in Indonesië voor de productie van olie als machinesmeermiddel en brandstof voor de Japanse
WOII).
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Omstreeks 1943 begonnen de rollen om te draaien. De Geallieerden opereerden vanuit
Australië met verkenningsvluchten over de zuidelijke kustgebieden van de Grote Sunda
eilanden (Sumatra en Java, Bali en Sumbawa). De Japanners gingen er kennelijk van uit dat,
vanwege de natuurlijke gesteldheid van
de zuidkust van Java, de geallieerde
landingsoperaties
daar
zouden
plaatsvinden. Overal waar het mogelijk
was om op de stranden te landen werden
in de aan het strand grenzende rotsen
versterkte fortificaties gemaakt. Deze
grotten werden onderling door een
doolhof van gangen met elkaar
verbonden. Deze verdedigingstactiek
werd door de Japanners overal in het door
hen bezette gebied, zoals bijvoorbeeld in
Okinawa, toegepast. Al het werk werd
uitgevoerd door Indonesische dwangFoto 36 Een van de Japanse verdedigingswerken
arbeiders.
Officieel
heetten
zij
vrijwilligers die, door Soekarno, als
bondgenoot van de Japanners, geronseld waren onder het voorwendsel dat het werk als een
levenstaak moest worden gezien voor het verkrijgen van hun vrijheid. De Japanners noemden
deze arbeiders, die dus op vrijwillige basis werkten voor het gezag en daarvoor loon,
onderkomen en voeding ontvingen, de “Romusia’s”. In de praktijk echter werden deze
arbeiders die op Sumatra, Java en Bali betrokken waren bij de aanleg van deze
verdedigingswerken, behandeld als dwangarbeiders. Met het vorderen van de maatregelen
tegen eventuele landingen, bleken de gedane beloftes, over een komend leven in vrijheid en
een goed loon voor de gedane arbeid, slechts loze propagandaleuzen. Honger en bittere kwel
vierden hoogtij en ondank was ‘s werelds loon.
Ook op de Suikerfabriek moesten we
ons steentje bijdragen om voor de
Romusia’s "betere" kleding te
verstrekken. Van hoger hand werden
aan elk gezin voorgeknipte mouwloze
hemden en korte onderbroeken
verstrekt. Elke week werden deze in
grote hoeveelheden aangeleverd en wij
moesten die dan in elkaar te flansen.
Het materiaal bestond niet uit katoen,
maar was afkomstig van juten zakken.
Omdat wij kinderen toch genoeg tijd
hadden en wij ons naast het spelen ook
nuttig moesten maken, onderwees Ma
Corrie ons in het werk. Daarbij
moesten we er vooral voor zorgen dat Foto 37 Romusia’s
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de ruwe jutte zo min mogelijk zou schuren op gevoelige delen van het lichaam. Daarom
werden bij de mouwen, het kruis en aan de binnenzijden van de broekspijpen de naadjes smal
en licht gerold en dan gefestonneerd. De mouwen, hals en de broekspijpen werden smal
omgezoomd, zodat ze het minst op de lichaamsdelen schuren. Ook het mazen van gaten en
versleten delen van kleding en het stoppen van afgedankte sokken werd ons door Ma Corry
bijgebracht. Bij gebrek aan stop- en naaigarens gebruikten wij de garens van een sok, die
werden uitgehaald en in een bolletje werden gerold. In latere tijden kwamen deze ervaringen
ons nog goed van pas.
Daar het aantal van mijn vriendjes, door de willekeurige internering van hun ouders, steeds
minder werd, had ik zeeën van tijd over. De familie De Vos had dan ook geen bezwaar dat ik
me meer bezighield met het verwerven van Javaanse speelkameraden. Deze vrienden hadden
van huis uit verplichtingen om ook hun bordje rijst mee te verdienen en niet alleen maar de
hele dag te spelen. Dat werkte natuurlijk aanstekelijk en het lag toen al in mijn aard dat “de
zon niet voor niets dagelijks opkomt” en bovendien vond ik het heerlijk om te tjatoeten
(handelen). Daarom beperkte ik me niet alleen tot helpen, maar ging ik ook zelf het gras en
groenvoer voor geiten en koeien ngarit (sappig gras) snijden.
Ik vroeg toen aan Pa Ko of ik een
paar geiten mocht houden, die ik
geheel zelf wilde verzorgen. Hij
vond dit zo aanbevelingswaardig
dat hij direct een mooie, luchtige
bamboestal voor 4 geiten met een
zinken dak liet maken. Hij liet er
geen gras over groeien en de
volgende dag gingen wij, zoals ik
het al verwachtte, naar een
eigenares van een bedrijf dat
tjikars
(tweewielige
“ossenwagen”) verhuurde die
gebruikt werden bij het oogsten
van het suikerriet. Ik was al
verscheidene keren met Pa Ko bij
Foto 38 Javaanse geiten
haar geweest, zij was een
doortastende en innemende dame
en onthaalde ons met veel egards. Ongetwijfeld had Pa Ko niet alleen veel steun van haar,
maar hij kon ook lezen en schrijven met haar. Intuïtief voelde ik dat Bu (mevrouw) Mia een
oogje op hem had, niet alleen zakelijk doch temeer inniger. Eerlijk gezegd moet ik beamen
dat hij mooie trekken had, en in één woord, een aristocratische Javaanse verschijning was. Hij
bracht dus menig Javaanse schone het hoofd op hol. Na de begroeting, kwam het gesprek op
de vraag of Bu Mia ons kon helpen aan twee vrouwelijke echte Javaanse geiten. Deze
geitensoort is glanzend gitzwart van kleur en de vrouwelijke geiten hebben een vrij brede
witte behaarde strook om de buik. En je kunt er de donder op zeggen, dat zij bij iedere
bevalling, minimaal een tweeling en vaak drie geitjes baren.
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Bu Mia was zeer in haar schik met dit verzoek en ging aan het werk om naar twee mooie
geitjes te zoeken en (naar ik vermoed) meer om Pa Ko te behagen dan mijn wens te vervullen.
Na het vruchtbare bezoek en de gedane beloftes kreeg ik van Bu Mia op de koop toe nog een
vlijmscherpe arit (een krom gesmeed handmes, om gras te snijden). We waren nog niet thuis
of de “de tong tong” 1 seinde het heugelijk nieuws dat we de volgende dag twee mooie geitjes
bij Bu Mia konden ophalen. Wat toen direct werd uitgevoerd.
's Ochtends vroeg van 5 tot 8 uur, als het nog lekker koel is, werd het een gewoonte
groenvoer, zoals krokot (wilde postelein), bayem (wilde spinazie), rumput liar (onkruid), te
verzamelen. Dat kon ik gemakkelijk en in grote hoeveelheden vinden in de sleuven van de
suikerrietplantjes, want die worden op tijd bemest. Behalve groenvoer moeten geiten in Indië
ook grof bladvoer hebben voor de keutelvorming van de ontlasting. Het bladvoer halen we
van de waroe boom (balsa boom; de lichtste houtsoort die hoofdzakelijk in de
zweefvliegtuigbouw wordt gebruikt) en de lamtoro boom (de schaduwboom voor de
koffiebomen). De koffiebomen mogen nooit in de volle zon staan. Wanneer gras- en
groenvoer na het aritten (gras/groenvoer snijden) had plaats gevonden, werden de geiten gesikat (geborsteld) en daarna ging ik ontbijten met lekker lekker Nasi Petjel (rijst met boontjes -, spinazie- , taugé groenten), halfzacht gekookt met gebakken tempeh en empal
(gebakken sliertenvlees) en het geheel werd overgoten met een katjangsaus met djoeroek
poroot (meegekookt blaadjes van de djoeroek poroot lemon, die er een speciaal smaakje aan
geven).
Na mijn ontbijt werd het de gewoonte dat ik met mijn Javaanse vrienden onze geiten naar
speciale grasweiden bracht. Het gras mag niet te vol grazig zijn anders gaan ze te gretig het
sappige gras verorberen en krijgen gemakkelijk diarree. Het weiden van een kudde geiten
moet met beleid en trouw gedaan worden en niet alleen maar op je luie reet in de zon liggen,
want je moet de geiten steeds in de peiling houden. We noemen dit weiden van geiten in het
Javaans adooe wedoes (geitenhoeders).
Freddy, de zoon van Pa Vos, sukkelde
op een gegeven moment met zijn
longen. Hij had een droge hoest en
koorts. Daarvoor moest hij worden
onderzocht in het ziekenhuis van de
H.V.A. in Paree. In dit ziekenhuis, dat
gespecialiseerd is in de behandeling
van
TBC,
werd
een
vlekje
geconstateerd op een van zijn longen.
Hij werd toen met spoed opgenomen en
aangezien Pesantren direct aan het
tramspoor van Kediri naar Paree lag en
het snelste vervoer in die tijd was, was
dit een heel groot voordeel. Ook voor
de latere bezoeken na zijn herstel was
die tram een uitkomst. Een klein

Foto 39 Tram van Kediri naar Paree

1

De “tamtam” waarbij veelal gebruik werd gemaakt van bamboe maar soms ook een uitgeholde boom. Hierbij
werd voor elke gelegenheid zoals bruiloft of overlijden een ander geluid./ritme gebruikt.
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gelukje voor ons bij een groot ongeluk voor Freddy.
Gestadig nam de Japanse overheersing toe. Daarbij gingen zij niet structureel te werk, maar
volgden ze de weg van de geleidelijkheid en was de aanpak grondig. Zo werd het Binnenlands
Bestuur overgenomen door de leidinggevenden te vervangen door Japanners en werden de
mindere posities overgenomen door de Indonesiërs. De vervangen Nederlandse gezagsdragers
werden in eerste instantie in plaatselijke gevangenissen geïnterneerd en daarna naar grote
interneringskampen overgebracht. Step bij step werd ook het hogere personeel van de
suikerfabrieken vervangen door Japanse en Indonesische functionarissen. De
bewegingsvrijheid werd steeds verder beperkt, zowel voor de Nederlandse als voor de Indisch
- Nederlandse gezinnen. Om de gemeente Meritjan te mogen verlaten moest men schriftelijke
toestemming hebben van de Japanse gezagsdrager in Meritjan. Daarnaast werden er door de
Japanse Strijdkrachten opleidingen gestart voor hulpsoldaten. Daar werden Indonesiërs
opgeleid die deel moesten gaan uitmaken van de Japanse bezettingsmacht. De militairen van
dit leger van Indonesische origine kregen de Japanse naam “Heiho”.
Naarmate het luchtruim steeds vaker
werd bezocht door de Geallieerde
vliegtuigen, werden we steeds meer in
de gaten gehouden. In plaats van LBD
sirenes werd nu de Japanse naam Kushu
kei ho (luchtalarm) gebruikt. Tijdens zo
'n luchtalarm vatte, waarschijnlijk door
broei, een ampasloods 2 vlam, nu was het
einde zoek en begonnen de glazen te
rinkelen. De Kempeitai, de Japanse
Inlichting Dienst, kwam op bezoek. De
Eerste Machinist Dhr. Van der Linde, de
Chemiker Dhr. Kwee en Pa Ko werden
opgepakt en intensief verhoord. Ze Foto 40 Onze woning bij de S.F. Pesantren (rechts)
verbleven in het hoofdkwartier van de
Kempeitai 3 in Jalan Semampir in Kediri. Ma Corry bezocht hen dagelijks met de dogkar (een
paard met wagen) en bracht hen wat zij nodig hadden. Na omstreeks 100 dagen kwamen dhr.
Kwee en Pa Ko vrij uit de gevangenis, op voorwaarde dat zij niets zouden vertellen over de
verhoren. Nauwelijks thuis gekomen moesten we op stel en sprong verhuizen naar S.F.
Pesantren, want Pa Ko was overgeplaatst en er stond al een huis voor ons klaar. Een van de
huizen, de rechtse, werd onze woning. Met tjikars werden we in rep en roer verhuisd, alles
wat in het huis stond, de potplanten uit de tuin, de kippen, de geiten kortom alles en alles,
teveel om op te noemen, namen we mee. Twee dagen hadden we nodig om de verhuizing uit
te voeren.
De overgang was groot van een rustige vertrouwde omgeving van SF Meritjan naar een
nieuwe heftige en argwanende. Natuurlijk zijn ook Baboe Beng en Pak Slamet, die in
2

AMPAS – uitgeperst suikerriet, brandstof voor de ovens
De Kempeitai was de militaire politie in het Japanse Keizelijke Leger van 1889 tot het einde van de Tweede
Wereldoorlog. De Kempeitai trad ook op als inlichtingendienst en was berucht, zowel in Japan als in de bezette
gebieden in Azië. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog telde de Kempeitai 36.000 manschappen
3
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Meritjan al was omgeturnd van chauffeur tot multifunctioneel huisraadmedewerker, met ons
meegegaan. Maar daarnaast hadden we toch ook de plaatselijke kebon (tuinman), serabutan
(allerhande bediendes) nog nodig. In het bijzonder Pa Ko had het zeer moeilijk. Hij was niet
alleen een vreemde eend in de bijt, maar werd ook met de nek aangekeken vanwege zijn
nieuwe job. Toen kreeg ik ook nog fijt in mijn rechter grote teen en kwam terecht bij de
Mantrie (hoofdverpleger van gezondheid, voorheen al door mij de "gesjeesde" dokter van de
NIAS 4 genoemd). Daar kreeg ik te horen dat de ontsteking het bot al had aangetast. Er was
maar een ingreep mogelijk en geen ander of de dood tengevolge van bloedvergiftiging. In een
ruk moest, zonder verdoving, de nagel van de teen afgetrokken worden. Dat gebeurde dan ook
en ik krijg zelfs nu nog de rillingen aan de gedachte van de pijn, laat staan toen. Met veel
dank aan de kundige Mantrie kijk ik telkens bij het knippen van mijn nagels naar mijn
gehavende teen. Je kunt het nog altijd duidelijk zien.
Zo zoetjes aan komen we, ondanks de indrukwekkende en moedwillige vernedering tot
slavernij van zijn eigen volk door Soekarno, geleidelijk bij de climax van de vrijheidsroes. De
rol die de Japanse bezetter hierin heeft gespeeld werd uiteraard door hen voor de komende
generatie dood gezwegen. Met veel wapengekletter en denigrerende vrijheidsleuzen werden
nog de weinige overgebleven Nederlandse en Nederlands-Indische werknemers van de
fabriek ook gevangen genomen. Zij werden door de door Japanners opgeleide Heiho' s in
schamele trucks weggevoerd naar de gevangenis Sukarameh in Kediri. Alles en alles moesten
we achterlaten, zonder enige voorkennis, radeloos over wat je wel en niet moest meenemen.
Een gewone tas hadden we niet eens, maar ik nam in elk geval een onderbroek van de
Fraterschool mee en ik denk dat ik slechts twee stel kleren, een jasje voor de nacht en een
rieten mat / kussen bij me had. Toen ik uit het kamp kwam, was die onderbroek vrijwel in het
geheel gemaasd en gestopt met het garen van een uitgehaalde sok. Zelfs heb ik die
herinneringsvolle broek nog meegenomen naar Nederland en ben hem pas kwijtgeraakt toen
ik de boedel bij mijn zoon in bewaring had gegeven, toen ik naar Soerabaya terugkeerde
.

4

Nederlands Indische Artsen School in Soerabaja
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Deel 1.i. Gevangene in Kediri
Deel 1.i.1. Sukarameh
De gevangenis waar wij het eerst terecht kwamen
was Sukarameh in Kediri. De Gevangenis lag in
het westelijk stadsdeel (op de westoever van de
Kali Brantas) aan de weg die vanaf de brug naar
het noorden liep. De gevangenis is op de
plattegrond in de Stedenatlas aangeduid met

el
innenplaats

oort

Foto 41 Plattegrond Sukarameh gevangenis in
Kediri

nummer 13. Het kamp was ondergebracht
in het noordelijkste van de drie blokken.
Het kamp bestond uit 4 cellen, 2 grote en
2 kleine (begane grond).
Omstandigheden
Voeding
Toestand
Water
Sanitair
Voeding
Wonen
Kleding
Water
Sanitair
Medische zorg
Geestelijke zorg
Klimaat

Foto 42 Gevangenis Sukarameh in Kediri

Kwaliteit
zeer slecht
zeer slecht, overvol
één waterput met handpomp voor alle 4 cellen
hurk-WC met waterspoeling in elke cel.
300 g rijst pppd, wat maïs, groente, koffie, thee
geen meubels; sommigen een matras; slechts 4 lampen; voldoende
ruimte
armoedig (overhaaste arrestatie)
waterleiding, voldoende goed water
douches aanwezig, goede Wc’s totdat beerput overliep
(afvoergoot naar kali gemaakt)
geen medicijnen; ernstig zieken naar hospitaal in Kediri
pastoors Klooster, Wessels en Van Megen
warm, vochtig

33

Deel 1.i. Gevangene in Kediri
Als ik het me nog goed herinner, zaten wij, Pa
Ko, Freddy en ik in de cel naast het toilet.
Freddy en ik lagen op de grond naast de WC,
Pa Ko boven op de schraag. De schragen waren
druk bevolkt met wandluizen en als je er één
dood drukte, dan kwam er een niet te
beschrijven vieze lucht uit. Wellicht is dit hun
afweerwapen, als je het doet dan stink je weg
van de vieze geur. Ik wist wel wat een wandluis
was, maar in deze hoeveelheden had ik ze nog
nooit gezien. Wanneer de slapenden boven op
de schrank of schraag zich ging verplaatsen,
Foto 43 Gevangenis Sukarameh in Kediri
vielen de luizen als parachutisten naar beneden.
Echt waar?, maar niet dus!?!?. De enige manier
om wandluizen effectief te bestrijden was door alle kieren en spleetjes in de schragen, in het
van fijn bamboe gevlochten plafond en de scheurtjes in de muren, dicht te strijken met
ongebluste kalk.
Nog erger waren de kleerluizen, ik had nog nooit van het bestaan van deze beestjes gehoord.
Hoe dit te bestrijden was de hamvraag van het jaar. Wie het ooit ontdekt heeft moet wel een
genie geweest zijn. Op een gegeven moment kwam de Heer Besoodt de Bie bij ons met een
strijkijzer die areng (houtskool) als brandstof gebruikt, een vergrootglas, en een jute zak vol
met areng. Groot bekijks van de gehele goegemeente op de komende demonstratie. Op een
schraag werd een cowek (een lemen
bord) gelegd, gevuld met klein gruis
houtskool. Het vergrootglas kwam
voorgaats en de zonnestraal werd
gericht met het brandpunt op het
houtskoolgruis, tot het vlam vatte.
Zodra de areng goed brandde, werd
het strijkijzer vol gevuld en was
gebruiksgereed. Daarna werd een
schraag als strijkplank bekleed. De
eerste de beste gebruikte onderbroek
werd toen als proef gebruikt. Dhr. De
Bie streek met het warme strijkijzer
langs de broekzomen. Nauwelijks Foto 44 Jan Willem en Freddy de Vos in 2006
deed hij dit of je hoorde "tjes..tjes..tjes
..." van verbrande kleerluizen, Vanaf die tijd was het strijkijzer de beste kleerluis verdelger.
Hoe het allemaal gegaan is, weet ik niet. In elk geval kregen we een kampleiding en dat was
Dhr. Besoodt de Bie en drie Pastoors, waarvan pastoor Wessels de leidende figuur was.
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Vanaf medio 1945 werden de mannen en jongens van 14
jaar en ouder in de gevangenis Sukarameh, waar wij dus
ook zaten, geïnterneerd. De vrouwen werden
ondergebracht in het vrouwenkamp in de infanterie
Tangsi nabij Kediri, in de desa Klotok. Later heb ik van
mijn moeder vernomen, dat zij bij de vrouwen wel eten
en wat kleren mocht brengen, maar in Sukarameh niet.
Successievelijk begon het leven wat geordend te worden.
De keuken en de distributie bleven onder beheer van de
gevangenis, doch het transport van de voeding werd door
vaste vrijwilligers gedaan met pikoelans (bamboestok met
2 halve 22 liter drums met hengsels). Het schoonhouden
van het keukenmaterieel gebeurde bij toerbeurt. De
schoonmakers kregen dan dus ook bij toerbeurt extra
voeding in de vorm van de restjes.
Om in mijn stoffige "internal memory", te kunnen
wroeten, moet ik naar een brand new sulak (Javaans) en
kemuntjin ( Bahasa ) (plumeau) zoeken om het redelijk af
Foto 45 Pater Wessels (links)
te stoffen en te bedenken hoe we toen dagelijks de dag
doorbrachten. Pa Ko, Freddy en ik waren de koning te rijk
dat we mendong tikars (rieten matten van de langbladerige grasplant mendong, die zacht en
fluweelachtig (velours) zijn), hadden meegenomen. De mendong groeit gretig in grote
drassige kuilen en lijkt op alang-alang. De meeste mensen, die een beetje de achtergronden
van het leven in de "Grote Oost " hebben, kennen dat wel. Voor de zekerheid: alang-alang is
een heel moeilijk uitroeibaar hoog gras-onkruid, met heel scherp gerande lange bladen die zo
scherp zijn als scheermessen.
In de loop dat de tijd wisten we vrij nauwkeurig de mensen in te schatten. Zo wisten we wie
eerst de Amoeben, die later, zonder medicijnen, vast en zeker overgaat naar de Bacteriële
dysenterie, onder de leden zou krijgen. Dit ziekteproces werd letterlijk aan ons geopenbaard
en deze waarnemingen gaven we door aan onze tandarts Dokter Mullier, de enige arts die we
hadden. Dokter Mullier was dan ook degene, die de Papaya (Kates) bomen op de binnenplaats
“beheerde”. De bladeren, vooral de jonge bladen, van die bomen werden gekookt in water en
hadden een geneeskrachtig vermogen om in elk geval de Amoebe te bestrijden. Daarnaast
werd de houtskool van de harde steenvrucht van de klapper, de batok (bestaat voor 99 % uit
actieve kool; ook het hoofdbestanddeel van NORIT) gebruikt. De combinatie van het aftreksel
van de papaya bladeren met de houtskool, stopt vaak de "F 1 race kak"
Het dagelijkse menu werd zorgvuldig afgemeten met een mal. Dit was een vierkante schep
met handvat waarmee een vast blok van 5 bij 5 bij 5 cm eten werd afgemeten. Vervolgens
werd deze afgemeten hoeveelheid met een spatel op je zinken bord geschoven. Als je in het
rijtje stond en aan de beurt was, probeerde je de rijstschepper te beïnvloeden met: Pak penyet
nasi- ya lebih banyak (Pak, kun je meer op de rijst drukken). Als hij naar je luisterde drukte
hij meer in de mal en dan slofte je.
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Met menu kenmerkte zich als mono-triple gerechten en bestond uit:
Het ontbijt:
Middageten:

De inhoud van de mal aan Kandji (cassave) meel met een schepje zout.
Dezelfde mal met rijst, groente van de bladeren van de zoete aardappel,
cassave of spinazie en over het algemeen een zout visje of tempeh / tahoe.
That was all...
Namiddageten
Wederom een mal met: gestoomde ketela pohon (cassave of rijste/maïs
pap) met koffie of thee.
De paters hadden zich ontfermd over de jongens, onder andere door ze in te delen naar gelang
van de graad van hun genoten onderwijs. Pastoor Wessels had de zorg van de laatste klassen
van de Lagere School, waar ook ik werd ingedeeld. Het was wel provisorisch, maar liever iets
dan niets en we waren in elk geval bezig. Bovendien begon het naar de feestdagen en de
jaarwisseling te tijgen en dat was voor de geestelijke verzorging koren op hun molen.
Zangkoren werden samengesteld en het jongenskoor o.l.v. Pastoor Wessels, waar ik in
meezong, oefende een Portugees kerstlied, waarvan ik slechts de titel heb onthouden: Lai
Bona. Achteraf bekeken, moet ik bekennen dat ik niets heb onthouden van die dagen en
jaarwisseling1945–1946. Ofschoon Indië zich in augustus 1945 had overgegeven, weet ik me
daar niet veel meer van te herinneren. Ogenschijnlijk heeft dat feit geen gevolgen gehad voor
de levensomstandigheden in de gevangenis. Het enige dat ik me herinner is dat het gebrek aan
licht 's avonds een extra domper was op het gevangenisleven, terwijl in het Christelijk Geloof
het kerstfeest toch het Feest van het Licht is, niet waar!!

Deel 1.i.2. Wonoredjo
Omstreeks mei 1946 werden wij met
ossenwagens vanuit de gevangenis naar
Wonoredjo in de desa Wates vervoerd.
Wat stond daar weer op ons te wachten? In
ieder geval meer bewegingsvrijheid. We
wisten niet wat we zagen, wel gescheiden
door bamboehekken zagen we de vrouwen
en kinderen en ook Ma Corry. Het was
echt een lichtpunt in de ellende waarin wij
vertoefden. Nu was er zekerheid dat wij en
zij nog leefden.
Terugkijkend op het leven, merkte ik op
dat mijn leven fragiel en beperkt was en zo
kon ophouden. Door mijn leeftijd van 15
jaar, schoot mijn lengte zeer snel omhoog,
terwijl de beschikbare voeding onvoldoende was om dat proces bij te houden. Aanvankelijk
verliet de eetlust mij ongewild en verzwakte ik zodanig dat al mijn ledenmaten plotseling
verlamd raakten. Gelukkig lag ik niet in coma, trouwens dat woord kende ik toen nog niet. De
kampleiding, Dhr. De Bie, en al de wijzen in ervaring, maar die tevens verstoken waren van
enige medische kennis en Pa Ko, zaten met hun handen in het haar. Uiteindelijk, toen mijn
situatie verergerde, werd mijn moeder ingelicht en mocht zij mij bezoeken. Zij bracht katjang
idjoe (erwtenpap) en een rode rijstaftreksel mee om te drinken.
Foto 46 Met de ossenwagen van Sukarameh naar
Wonoredjo
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Ik realiseerde me later dat het de
laatste keer zou zijn tot 1978 dat
ik haar zag. Zij was het die mij de
kracht gaf om te overleven, maar
ook de kampleiding aanspoorde
om voor de kinderen katjang idjoe
en rode rijst door de Heiho
bewaking te laten verstrekken. Het
bewijs dat het leidend voorwerp
zienderogen met rasse schreden
opknapte
overtuigde
hen,
aanvankelijk schoorvoetend, doch
uiteindelijk werd dit definitief als
bijvoeding voor de kleintjes
gegeven. De Nederlands-Indische
Foto 47 Jan Willem met zijn moeder in zijn huis in Jalan Sambas te
medicus van Franse afkomst Soerabaja. (1987)
Pasteur, die o.a. bekend is
geworden door het pasteuriseren
van onder meer melk, heeft ook ontdekt dat de rode rijst en de katjang idjoe rijk zijn aan
vitamine B. Deze vitamine blijkt ook te helpen bij oedeem, suikerziekte en ondervoeding.
Deze kennis was dus al bij de gewone inlandse bevolking, waartoe mijn moeder behoorde,
door overlevering bekend. Naast de vindingen van mijn moeder en Pasteur omtrent hun
kennis over het levensbelang van deze bijvoeding, wil ik zeer zeker Pastoor Wessels, die
tussen twee haakjes mij de Eerste Communie heeft gegeven, na de oorlog vlootaalmoezenier
werd en mijn eerste huwelijk inzegende, noemen. Sinds de overplaatsing van Sukarameh naar
Wonoredjo was onze bewegingsvrijheid aanzienlijk vergroot en werd de vrijheid in de
gewone wereld en ons beperkte onwereldse leven gescheiden door bamboehekken, die
gelukkig slecht, maar wel in ons voordeel, gevlochten waren.
Pastoor Wessels ontpopte zich tot een expert in het effectief
vangen van kippen. Vol verwachting klopt ons hart: indien een
kip gretig het los lokvoer pikt, trekt de pater de vangdraad wat
in, om de lekkere volle maïskorrels op te laten vallen en toen het
lukte ging er "een hoera geroep" van onze zijde klinken.
Onmiddellijk kregen we op onze kop: "Houd je mond dicht, niet
om de kippen te laten schrikken, maar om de slapende tijger niet
wakker te maken". Inderdaad ben ik vergeten te vertellen dat de
tijd voor de kippenvangst door Pater Wessels op de middagrust
werd bepaald en vooral in Indië wordt de middagrust strijk en
zet het genoten door de bevolking. De bewuste kip heeft de
maïskorrel gepikt en ingeslikt en de Pater zei met verheffende
stem: “niet de draad aantrekken, maar laten vieren, tot de
maïskorrel in de krop zit, je kunt het zien als de volgende korrel
dicht bij de snavel van de kip komt of als de kip na een beetje
Foto 48 Aalmoezenier Wessels
intrekken van de draad met zijn gewicht mee gaat”. Dit laatste
moet met moed, beleid en trouw heel langzaam gebeuren en dat
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was aan de Pater wel toevertrouwd en de kip werd met beheerste loftuitingen onzerzijds naar
binnen gehaald en de bijvoeding voor verzwakte ouderen en kinderen was gewaarborgd. Dit
waren leerzame ervaringen. Pater Wessels en zijn leerlingen, waar ik trots op was daarbij te
horen, beheersten de gecontroleerde kippenvangst. Toendertijd was het in de Indische cultuur
al een zenuwtrek om afkortingen te gebruiken voor alles wat af te korten was. Dat gebeurde
ook voor personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Zo bedachten wij ook
voor de kippenvangst “methode van pastoor Wessels” de afkorting “toor dok tik” voor
pastoor badok pitik (Pastoor eet en is verzot op kip). Deze opmerkelijke afkorting werd
spontaan door het gehele kamp overgenomen.
De bedrijvigheid in het kamp
Wonoredjo was veel groter
ek
dan in de gevangenis
Sukarameh, we moesten ons
ek
eten
zelf
koken
met
brandhout dat we zelf uit
stronken moesten hakken.
Ook moesten we zelfs de
ovens voor de rijstkokers en
de wadjans metselen en
distributie van het bereide
voedsel regelen, kortom er
was werk aan de winkel.
Hoewel veel apparatuur van
ek
de gevangenis Sukarameh
was meegekomen, waren de
keuken en de was- en
Foto 49 Gevangenis Wonoredjo in Kediri
schoonmaakplaats
nog
ingericht. Ook moest nog bepaald worden wie er als kok en wie er als houthakker moesten
fungeren. Doch als ik me goed herinner, waren de vrouwen de spil van de keukenmachine. Zij
werden bijgestaan door kerels, die wat sjoege hadden van dat werk. Hoewel de vrouwen van
de mannen gescheiden waren, mochten de leidinggevende vrouwen tijdens de werkuren de
maaltijden in het mannenkamp regelen. Dit moet geen sinecure geweest zijn, maar voor zo
ver ik me herinner waren er geen aanwijzingen dat er stagnaties of mankementen optraden.
Toen ik na de langzame verbetering van mijn verlamming weer op eigen benen kon staan,
werd ik ingedeeld bij de schoonmaakploeg van de rijstkokers en de potten en pannen van het
keukengerei. Dit betekende dat wij als schoonmakers automatisch de rijst- en
groenterestanten, die aan de randen en binnenzijden van de dadangs (stoomrijstkoker),
wadjans, potten, pannen, pollepels etc. vastgeplakt zaten, als bijvoeding mochten opeten.
Omdat de dagelijkse rantsoenen aan de magere kant waren, betekenden de geschraapte
etensresten een welkome aanvulling en kwam ik geleidelijk aan weer op krachten. In het
Kamp waren wij geheel buitengesloten van het nieuws. Wij waren afhankelijk van de
geruchten van de dagelijks leveranciers van de levensbehoeften en van wat de Heiho
bewakers ons vertelden. Op die wijze vernamen wij dan ook dat op 17 augustus 1945 door
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Soekarno de vrijheid van Indonesië was uitgeroepen. Ook dat de Bersiap 1 tijd in volle gang
was en wij er de dupe van waren.
Toen we in kamp Wonoredjo ingeburgerd waren en ik weer opgeknapt was, kwam ons klasje
weer bijeen zoals in Sukarameh. Pater Wessels begon met de verbetering van het wel en wee
van de kampbewoners en legde het accent op het groeiende aantal verzwakte ouderen en
kinderen. De dagelijkse rantsoenen waren weliswaar zo groot dat je er niet van dood ging,
maar wel eentonig en vlees was er in het geheel niet bij. “Met jullie hulp”, zei hij, “gaan wij
zorgen dat deze arme wezens wat extra bijvoeding krijgen in de vorm van kippenvlees”. “Ik
heb al verkend dat de desahuizen rond het kamp, bij de tennisbaan, achter het
ondernemingshuis (blok B) en het paviljoen aan het hek grenzen. De kippen, hun kuikens en
het grote grut trekken naar de sawah's bij de tennisbaan en het ondernemingshuis. Om de
voorraad van het aantal kippen niet te obvious te verminderen mogen hooguit drie volwassen
kippen of vijf grote grutten gevangen worden”. Om te voorkomen dat we de bevolking tegen
ons zouden krijgen, droeg Pater Wessels er zorg voor, dat er geen ongecontroleerde
kippenvangst plaatsvond en bepaalde de dagelijkse behoefte. Hoe deze gecontroleerde
kippenvangst in zijn werk ging werd door Pater Wessels uitgelegd. Hij kwam te voorschijn
met letterlijk en figuurlijk een oude sok met nog een sterke draad, een ouderwets houten
garenklosje, een medium jutenaald, een zakje maïskorrels en een zak ronde stenen van 15
mm. Dit was het!! Wij onze hersens uitwringen, hoe kun je hiermee een kip vangen. Een
takenboek was er toen nog niet, maar "training on the job" werd direct uitgevoerd. Wij
werden benoemd tot "catcher" en kregen ieder een setje, waarna we de verrichtingen van de
Pater rücksichtslos opvolgden. Eerst moesten we de sok uithalen en het garen vastzetten aan
en opwinden op het houten klosje. Als het draadje stuk brak of omdat er een gat in de sok zat,
dan knoopten we met een "platte" knoop de eindjes aan elkaar en werd die hard aantrokken.
Daarna werd de vangdraad gereedgemaakt voor de “jacht”. Eerst werd een stuk draad van een
meter of 10 uitgerold. Dan werd er in tien hele maïskorrels in het zachte witte puntje een
gaatje gemaakt met een jutenaald. Vervolgens werden de tien maïskorrels, met een onderlinge
afstand van 20 cm, aan de draad geregen en op het eind van de 10 meter lange draad werd een
ronde steen vastgebonden. Klaar is Kees voor de kippenvangst.
Nadat iedereen op eigen doft een eigen set had gemaakt toonde pater Wessels ons bij de
hekken de plaatsen waar wij ons als catchers moeten posteren. De bamboehekken (hoogte 2
meter) zijn onderling provisorisch aan elkaar verbonden. Door die verbinding los te maken
ontstaat er zoveel ruimte dat de catcher makkelijk de ronde steen met de geregen maïskorreldraad, vanuit het kamp ver de desa in kan werpen. Door na de worp de gescheiden hekken
weer los/vast aan elkaar te binden was de catcher vanuit de desa aan het oog ontrokken en kon
hij ook voor de prooi ongezien zijn werk doen. Toen de procedure voor iedereen duidelijk
was, kreeg iedereen door pater Wessels zijn posteerplaatsen aangewezen. Hij had deze
zorgvuldig, op basis van zijn ervaring, geselecteerd, waarbij de kans op succes maximaal en
ontdekking minimaal was. Nu komt het moment suprême dat Pater Wessels zijn kunstjes ten
toon spreidt. Hij opent de losse scheiding van de bamboehekken en gooit zijn ronde steentje
met geregen maïskorrels zo ver mogelijk in de richting van de lopende zwerm kippen. Daarbij
strooit hij lokvoer van kleine stukgeslagen maïskorrels naast de geregen maïskorrel-draad en
dan maar afwachten “op het springen van de lintworm”.
1

Zie achtergrond informatie: Bersiap periode – revolutie na de capitulatie (1945-1946)
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Deel 1.i.3. Minggiran
Uiteindelijk kwamen wij geradbraakt in de gevangenis Minggiran aan. Het kamp was geheel
ingericht als een interneringskamp met alles erop en eraan en lag op de spoorlijn van Kediri
naar Kertosono. Het bevel was in handen van de Heiho's en Pemoeda's 2 (jonge soldaten in
opleiding), de voorloper van TRI (Tentara Republik Indonesia) en waren even arrogant als

ut

ut

ut

ut

ut

ut

chutting

Foto 50 Gevangenis Minggiran

hun leermeesters.
De indeling van de vrouwen / kinderen en de mannen / jongens was zo geregeld, dat het
gewoon een voortzetting was van het leven zonder vooruitzichten. Zelf was ik inmiddels
zodanig aangesterkt dat het mijn taak werd om de dagelijkse maaltijden van het vrouwen- en
mannenkamp te verzorgen. De maaltijden werden vervoerd in doorgezaagde olievaten van
100 liter. Samen met een andere gevangene droegen wij die hangend aan een pikoelan
2 Pemoeda betekent letterlijk jongeren, jeugd. Pemoeda Indonesia was een in de jaren twintig van de 20e eeuw
door de Algemeene Studieclub te Bandoeng gestichte nationalistische jeugdorganisatie in toenmalig NederlandsIndië. Tijdens de Japanse bezetting speelden de Japanners in op de nationalistische gevoelens van de
zogenaamde "pemoeda's": die term werd inmiddels gebruikt als aanduiding voor verschillende
jongerengroeperingen op Java. Deze groeperingen stelden zich geleidelijk aan steeds radicaler en
onafhankelijker op, en toen Japan op 14/15 augustus 1945 capituleerde verzetten de "pemoeda's" zich hevig
tegen de terugkeer van de Nederlanders. Kort hierna riep Soekarno op 17 augustus 1945 onder druk van de
pemoeda's de onafhankelijkheid van de Republik Indonesia uit.
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(bamboe draagstok) die op onze schouders rustte. Tijdens het lopen bewoog die pikoelan op
het ritme van onze gesynchroniseerde pas en maakt daarbij een piepend geluid. Deze cadans
bepaalde de snelheid van de pas.
Om de dagelijkse sleur van het eentonige leven te
doorbreken, werden, tussen de houthakkers onderling,
allerlei machoachtige wedstrijden georganiseerd. Populair
waren daarbij pitingen (worstelen), djegalen (combinatie
van pootje lichten en schoppen) djotos (boksen) of, in
Bahasa, tinju (soort hedendaags kickboksen). Dit alles
maakte het mogelijk om, naast het houthakken, te werken
aan en het verbeteren van onze "bouw" en lichamelijke
gespierdheid. Tijdens dit alles hadden wij uiteraard zeeën
van tijd om de aangeboren Indische neiging tot
"bouwmaker" aan te wakkeren. De rivaliteit om kampioen
te worden ontaardde in "veel geschreeuw, maar weinig
wol", in het bijzonder bij de kandidaatskampioen genaamd
Damwijk. Er ontstond een "zenuwoorlog" tussen de
aanhangers van Damwijk en zijn rivaal, bijgenaamd Tjekot.
Deze lievelingsbijnaam werd gebruikt voor een kind met
Foto 51 Tjekot
aangeboren afwijking aan één van de handen, in zijn geval
was hij geboren met slechts 3 vingers aan zijn linkerhand.
Aangezien Tjekot ook nog een aimabele kerel was, had hij de grootste aanhang.
Gebeurtenissen als deze kampioenswedstrijden zijn voor de lezer wellicht saai, maar staan bij
mij in mijn geheugen gegrift en het lijkt wel of het gisteren gebeurde en daarom wil ik ze
noemen. Men moet het dus niet als bladvulling zien. Op het moment suprême stonden de twee
vechtersbazen tegenover elkaar en riepen de toeschouwers hun jago 's (hanen) over en weer
aanmoedigen toe. Het was een tumult van jewelste. Bij het aftasten kon je al direct zien, dat
Tjekot beweeglijker en soepeler was dan de sterkere en gespierdere Damwijk. Damwijk’s
schoppen en boksslagen die veel energie vergden, werden op speelse wijze en met veel
variatool ontweken. Variatool is de Indische kreet voor de fantasierijke wijze waarop Tjekot,
à la Cassius Clay c.q. Mohamed Ali, met zijn aangeboren drievingerige linkerhand, plagerig
over het hoofdje van Damwijk aaide. Door Damwijk's aanhang in koor werd geroepenen:
“Wijk !!”…,“waar blijf je”….,”terug trek djegal”........, “laat laat hem vallen....!!!” en ook:
“tjoba (probeer) je tjunker walik (over de schouder) greep”…., “niet te veel gorengen” (wild
slaan met de handen) en nog veel meer aanwijzingen. Het gevecht schreed voort en je zag dat
Damwijk zienderogen steeds geëmotioneerder werd en klap op klap kreeg, maar plots werd
Tjekot op de grond gesmeten. Toen Damwijk dacht bovenop Tjekot te kunnen springen kwam
hij naast en niet op hem terecht. Tjekot had toen de tegenwoordigheid van geest om met zijn
sterke rechterarm en gesteund door de linker met een dubbele Nelson Damwijk uit te
schakelen. Dit tot grote vreugde van de meerderheid. Vanaf dat moment ging Tjekot de
geschiedenis van mannenkamp Minggiran in met de overwinningsleuze: Kot Ting Wijk
afkorting voor: Tjekot Banting Damwijk hetgeen betekent Tjekot velt Damwijk.
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Ofschoon wij van de bersiap zelf in het
kampt Minggiran niet veel hebben
ondervonden, nam daardoor wel het aantal
medegevangenen
toe.
Vele
mannen/jongens en vrouwen/kinderen
afkomstig
van
Nederlandse
en
Nederlands-Indische
gezinnen
uit
Banyuwangie, Bremie en Malang werden
bij ons geïnterneerd. Van deze mensen
hoorden we van de tragische moorden in
hun directe omgeving en hoe zij de dans
ontsprongen waren. De Indonesische
extremisten dwongen hen zelfs om hun
eigen bedienden, waar ze zoveel van Foto 52 Gevangenis Minggiran
hielden, te vermoorden. Door Japanners
en andere machtswellustelingen werden de wreedheden uit de koloniale overheersing van de
VOC overgenomen. De slachtoffers zijn dit keer de Nederlandse afstammelingen en in
mindere mate de Chinese landgenoten. Zo vertelden zij ons over lustmoorden op vrouwen en
de afslachting van de employees van de bergcultures op de Bremiese en Ijen plateaus. De
familie Dora en Theo en Rudy Helder werden door goedgezinde Indonesische collegae
ternauwernood gered en aan de PETA (voorloper van TRI) in bescherming gegeven. Deze
mensen bleken familie te zijn van Barry Barends die later de beste vriend van mijn leven zou
worden. Later meer hierover. Het incidentele binnenkomen van Nederlandse en IndischNederlandse lotgenoten uit Oost Java in Minggiran ging over in een grotere toestroming, die
wij allemaal zo goed mogelijk hielpen onder te brengen.
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Als een blikseminslag bij heldere hemel kregen wij, met de overige mannen en vrouwen die
onder leiding stonden van de Heer Besoodt de Bie, te horen dat we op korte termijn per spoor
naar Batavia zouden vertrekken. Dat gebeurde in het eerste kwartaal van 1947. In Batavia
werden we geregistreerd. Pa Ko verkoos terug te gaan naar Oost Java en zo werden we
geëvacueerd naar Soerabaya. Pa Ko koos hiervoor omdat zijn werkgever Java Cultuur was en
de eigenaar was van SF Meritjan en SF Pesantren. Het Hoofdkantoor van Java Cultuur was
ook in Soerabaya gevestigd. Wij werden aanvankelijk in Soerabaya opgevangen door de
Nederlandse Landmacht, die hun tangsi (kazerne) in de Don Bosco Stichting hadden. We
werden doodgegooid met Beaf & Gravy, een soort gestoofd vlees en Corned Beef in blik. We
aten deze Beef& Gravy die door Ma Corry werd bijgekruid en omgetoverd tot Boemboe
Rudjak. Wij waren zo greedy dat we op moesten passen dat we er onze vingers er niet bij
opaten. Vervolgens kreeg Pa Ko van de firma, in afwachting van zijn terugkeer naar zijn oude
post in S.F. Meritjan, een paviljoen in de Djalan Cerme in de dwarsstraat. Verder kwam ik in
de eerste klas van de RK HBS in Soerabaya. Wat ik me daarvan herinner is dat ik daar
dagelijks aan het leren was. Van ’s middags vroeg tot laat in de avond met boven mijn kop
een zinken afdak, waardoor ‘s middags het zweet van mijn hoofd vloeide en ik 's avonds een
sarong nodig had.

Deel 1.j.1. Op de suikerriet plantages
Dan nu iets over de persoon Pa Ko de Vos
en de productie van rietsuiker. De Fam. De
Vos kwam uit een echt Indisch geslacht van
snijvelders en tuinemployees in de
suikerondernemingen. Zij droegen als
zodanig de verantwoordelijkheid voor alle
aspecten van de suikerriet productie. Dat
begon met het bepalen van de juiste
huurprijs voor de grond, maar ook de
handhaving van de kwaliteit ervan.
Daarvoor werden bodemmonsters genomen
die voor analyse naar het Proefstation Oost
Java (Pasoeroean) werden gezonden. Op
Foto 53 Een van de suikerrietvelden
basis van de uitkomst daarvan werd, niet
alleen de noodzaak, maar ook hoeveelheid
bemesting met ZA (Zwavel Ammoniak), bepaald. Daarna werd de Bibit (stekken van twintig
à dertig centimeter) van Rietsoort POJ besteld en werden de stekken (liggend) geplant.
Tijdens de groei werden de velden gewied, de droge bladeren verwijderd en de mate van
irrigatie bepaald. Het groeiproces kwam ten einde met het zogenaamde pluimschieten. Daarna
volgde het oogsten en het transport ervan. Het suikerriet werd gesneden en gebundeld en er
werd achtereenvolgens een railtransportsysteem aangelegd waarover het suikerriet in lorries
van de velden werd gehaald. Uiteindelijk werden ossenwagens (getrokken door een
dubbelspan karbouwen) gehuurd. Hiermee werd, nadat het suikerriet was gewogen, het
transport naar de het emplacement van de molens verzorgd.
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Deel 1.j.2. Pluimschieten en snijden
Naarmate de vijf à zes maandengrens van
het groeiproces nadert, wordt de irrigatie
geleidelijk verminderd en uiteindelijk
beëindigd als kruinblad 1stagnatie plaats
vindt. Het verwijderen van droge bladeren
is in de eerste plaats geboden vanwege het
brandgevaar. Een brandende rokok kretek
is voldoende om hectaren vol met
suikerriet te verwoesten. Daarom worden
de snijvelders, naast intensieve controle
van de aanplant, gedurende de hele groei
gecontroleerd, om brandgevaarlijke en
onbedachtzame handelingen van de
arbeiders
te
voorkomen.
Deze
waakzaamheid om brand te voorkomen zit

Foto 54 Suikerrietsnijders

hen in het bloed en is als het ware een tweede
natuur. Naast door de mens gecreëerde
ingewikkelde planningen bij de aanplant van
suikerriet, is het de natuur die de aanvang van het
pluimschieten inluidt. Dat gebeurt namelijk
wanneer de wevervogels (Manyar) op de laatste
droge bladeren neerstrijken en daarmee de, voor
hen zo karakteristieke, nesten beginnen te weven.
De mens wordt gewaarschuwd, dat bij het
uitkomen van de jonge vogeltjes het oogsten van
Foto 55 Wevervogel

het suikerriet nadert. Zodra het suikerriet
pluim schiet en de gehele tuin egaal
bloemdragend is geworden, wordt aan de
snijvelders opdracht geven het suikerriet te
snijden.
Bij de aankomst van de eerste lorries bij
de molen, vangt het proefmalen aan. Als
alles goed draait wordt door de
Administrateur, of wel de Baas, het
maalfeest
met
grote
Slametans
aangekondigd. Dit feest is voor alle
medewerkers van de fabriek en de
tuinarbeiders van hoog tot laag. Grote
filmschermen van licht doorschijnend

Foto 56 Tandak
1

De plant groeit niet meer verder omhoog.
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katoen worden zó opgetuigd dat je de film aan beide zijden kunt zien.
Een leuke anekdote: Op een gegeven moment komt
op het scherm een angstaanjagende locomotief met
grote snelheid aandenderen. Dit was zo echt, dat alle
hurkende toeschouwers in paniek wegstoven om niet
door de locomotief verpletterd te worden. Ook ik liep
van de weeromstuit met de meute mee. Ik lachte me
achteraf belazerd. Al deze kleine dingetjes maakten
mijn jonge leven aantrekkelijk. Er werden niet alleen
films zoals "Tom Mix", de altijd winnende cowboy
en "Clark Cable met fijne snor" getoond. Ook werden
er
voor het lagere volk Javaanse-Madoerese
Foto 57 De T-ford van Pa Ko
ondeugende volksdansen zoals de "Tandak"
georganiseerd. De climax bestond eruit dat de
vrouwelijke danseres, na veel bijzondere capriolen en aangemoedigd door veel geklap en
gejoel, haar mooie borsten aan het manvolk van haar keuze laat zien. Het was daarbij de
bedoeling dat zij, als beloning, zoveel mogelijk papiergeld in haar BH gestopt kreeg. Dat was
toen ook voor mij het meest aantrekkelijke moment. Hierbij ging het er natuurlijk om dat ik
de kans kreeg om zo uitgebreid als mogelijk de echtheid van haar rondingen te controleren. Je
ziet: Jong geleerd, oud gedaan.
Snijvelders zijn over het algemeen van “voor de
mast” opgeklommen en weten haarscherp waar
Abraham de Indische mosterd haalt. Als ik niet bij
Ma Corry in de zogenaamde Fröbelschool aanwezig
moest zijn, mocht ik vaak met Pa Ko, die een seniortuinemployee was, mee naar de tuinen. Daarbij
gebruikte hij de T-Ford om uitgestrekte tuinen te
controleren of bezoeken te brengen aan Loerah's
(dorpshoofd) of BB ambtenaren etc. Ik zat vaak naast
Pak Slamet, de sopir (chauffeur) en zag met ontzag
hoe hij de motor aanslingerde, beheerst wegreed en
feilloos met een dubbel clutch naar een hogere of
Foto 58 De Bendy met Sandelwoods paard
lagere versnelling ging. Vooral het gebruik van de
“Dolliii - dot – Brett”, zoals we de claxon met
rubberen knijper noemden, naar het geluid dat het produceerde, was een genot. Vooral omdat
we daarmee de medeweggebruikers de stuipen op het lijf konden jagen. De temperatuurmeter
van het koelwater was op de radiatordop gemonteerd, zodat je vanaf de bestuurdersplaats de
temperatuur in de gaten kon houden. Naast de Ford was er voor de tuinemployees de
“Bendy”, een tweezits paardenwagen, beschikbaar. Als ik dan mee mocht zat ik tussen Pa Ko
en Pak Mat, de koetsier. De paarden waren Sandelwoods paarden die op Soemba nog steeds
in het wild leven. In de Japanse tijd werd, i.v.m. het tekort aan benzine, ook de dressine
(fietslorry) geïntroduceerd. De fietslorry had drie wielen en was voorzien van een zitplaats
voor de tuinemployee.
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Pa De Vos was een ervaren tuinemployee. Als ik met hem mee
mocht, vertelde hij mij een heleboel over de suikerplantage. Hij
deed dit met heel veel enthousiasme. De aanplant van suikerriet
was in onze tijd de verantwoordelijkheid van de fabriek en
derhalve moesten de tuinemployees niet alleen sjoege hebben
van het planten van suikerriet, maar ook goede onderhandelaars
zijn. Hiervoor deed hij zaken met de binnenlandse
bestuursambtenaren (BB ambtenaar), de dorpshoofden, die de
gronden van de desa’s beheren en ook de desabewoners, die de Foto 59 Fietslorry
aanplant moeten beginnen, onderhouden en oogsten.

Deel 1.j.3. Transport van het suikerriet
Bij de keuze van de gronden moet er
rekening mee worden gehouden, dat ze
aan de permanente hoofdlorrie railbanen
en de wisselaansluitpunten liggen. Vanaf
deze wisselaansluitingen kan dan een
demontabel
railsysteem
worden
aangelegd. Deze verplaatsbare railstukken
hebben een lengte van tweemaal die van
een lorrie en worden los op de grond met
een “loko vast”-systeem aan elkaar
gekoppeld. Het op deze wijze aangelegd
railsysteem is voldoende vast en solide
voor een locomotief die de lorries trekt.
De lorries worden met een dubbel span
Foto 60 Suikerriet lorrie met stoom locomotief
karbouwen van het snijveld “sapi tjool”
naar het wisselpunt “loko vast” gebracht.
Op het wisselpunt “loko vast” aangekomen, wordt het transport per stoom- of
diesellocomotief naar de fabriek uitgevoerd.

Deel 1.j.4. Aanplant eerste snit
In onze tijd werd enkel de zogenaamde
eerste snit gebruikt. Dit betekende dat na
de oogst het wortelstelsel van het
gesneden riet in zijn geheel uit de grond
werd gehaald. De bevolking mag dat doen
en de uitgehaalde wortelstelsels gratis
gebruiken voor brandhout. Als het
wortelstelsel in de grond blijft, groeit het
suikerriet weer voor de tweede keer, dat
noemt men dan de "tweede snit". Het
suikergehalte is echter aanzienlijk lager. In
deze tijd van "Merdeka" of wel “het zal
me een zorg wezen” is dit strijk en zet het

Foto 61 Het vormen van suikerrietstekken
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geval. De fabrieken planten het suikerriet nu niet meer zelf, maar betrekken het van de
bevolking. Ze noemen het bevolkingsrietsuiker of wel “TRI” (Teboe Rakyat Indonesia) en zij
worden per ton gewicht betaald. De monsters van de grond worden door de chemieker van de
fabriek of door het Proefstation Oost Java getest. Als de chemieker van de fabriek de
Suikerschool in Soerabaya heeft doorlopen, dan weet hij precies welke Bibit (stekken van
twintig à dertig centimeter) past bij het grondmonster. De stekken moeten liggend in de
plantsleuven worden gelegd. Daarbij moet er op worden gelet dat ze met de lootjes enkel
alleen naar opzij of naar boven gericht moeten worden geplant. De stek zodanig planten dat
de lootjes naar beneden gericht zijn is een doodzonde. Afhankelijk van de toegankelijkheid
van de irrigatietoevoer en het verloop van het water naar de plantsleuven, worden de gietgoten
bepaald. Dat is nodig omdat na het planten iedere stek afzonderlijk bemest moet worden. Met
een klein zinken maatschepje wordt een hoeveelheid mest afgemeten en als een piramidetje
op de stek gelegd, waarna het geheel met aarde wordt afgedekt. Werkelijk geen sinecure en
het moet serieus worden uitgevoerd, temeer omdat de irrigatie van de bemeste stekjes zo snel
mogelijk moet beginnen om te voorkomen dat ze verbranden in de felle tropenzon. Een
nieuwe aanplant moet in het begin veel water krijgen zodat de streng gedoseerde Zwavel
Ammoniak (ZA) meststof een optimaal groeiproces bewerkstelligt. De bemesting wordt
beëindigd als de eerste bladeren op driekwart hoogte droog worden. Deze bladeren moeten
vervolgens worden verwijderd om het risico van brand te beperken.
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Dhr. Mulholland was, als lid van de
Weeskamer te Medan, mijn toeziend voogd.
Hij bepaalde dat ik, als corveeër 1, op de
laatste reis van het M.S. Oranje als
hospitaalschip
zal
terugkeren
naar
Nederland. Ook Freddy de Vos ondernam
gelijktijdig met mij de reis. Met de trein
ging de reis eerste van Soerabaya naar
Batavia vanwaar het schip zou vertrekken.
Dat is de 15de reis van het MS Oranje
geweest die begon op 30 december 1948
met het vertrek uit Amsterdam en eindigde
Foto 62 MS Oranje van de Stoomvaartmaatschappij
op 20 februari 1949 met haar terugkeer in
Nederland,
Amsterdam. Een reis die vlot verliep en
geen problemen kende. Het was de laatste reis dat het schip nog in de Hospitaal uitvoering
voer en ik sliep dus in een standee. Tijdens die reis vond ik een set militaire
onderscheidingen, die kennelijk iemand, die hier voor mij geslapen had, was vergeten mee te
nemen. De Oranje meerde af bij de sluizen van IJmuiden en de oorlogspleegkinderen
moesten van boord. Ik ging met de bus naar het Tropisch Instituut in Amsterdam en werd
toevertrouwd aan de Nederlandse Indische Onderwijs En Studie Klas (NIOESK). Verzoeken
om voogdijschap over mij te krijgen aan de beide nog in leven zijnde broers van mijn vader
en de man van zijn overleden zuster, werden afgewezen. De directeur van de NIOESK, de
Heer Kurtz werd benoemd tot voogd en de Heer Nijland, de tekenleraar van de RHBS te
Amersfoort, tot toeziend voogd. Op de RHBS te Amersfoort kwam ik in klas 3 en ik deed in
1952 eindexamen.

Foto 63 Standees op MS Kota Baroe

Foto 64 Ms. Kota Baroe
1

In die onrustige periode hadden alle scheepvaartmaatschappijen die Indisch personeel hadden last van onrust
onder deze mensen. Menigmaal werd onverwacht het schip verlaten en keerde men naar Indië terug. Als
noodoplossing werden corveeërs, waaronder veel studenten, aangemonsterd, die de functies van hutbediende,
wassers, enz. vervulden.

49

1. How Cane Sugar is Made - the Basic Story

Achtergrondinformatie
1. How Cane Sugar is Made - the Basic Story
Growing the Cane Sugar cane is a sub-tropical and tropical crop that
prefers lots of sun and lots of water - provided that its roots are not
waterlogged. It typically takes about 12 months to reach maturity although
the time varies widely around the world from as short as six months in
Louisiana to 24 months in some places. Where it differs from many crops is
that it re-grows from the roots so the plant lasts many cycles [or 'ratoons', a
word derived from the Spanish to sprout] before it is worn out.

Harvesting Sugar cane is harvested by chopping down the stems but
leaving the roots so that it re-grows in time for the next crop. Harvest times
tend to be during the dry season and the length of the harvest ranges from as
little as 2 ½ months up to 11 months. The cane is taken to the factory: often
by truck or rail wagon but sometimes on a cart pulled by a bullock or a
donkey!

Extraction The first stage of processing is the extraction of the cane juice.
In many factories the cane is crushed in a series of large roller mills: similar
to a mangle [wringer] which was used to squeeze the water out of clean
washing a century ago. The sweet juice comes gushing out and the cane
fibre is carried away for use in the boilers. In other factories a diffuser is
used as is described for beet sugar manufacture. Either way the juice is
pretty dirty: the soil from the fields, some small fibres and the green
extracts from the plant are all mixed in with the sugar.

Evaporation The factory can clean up the juice quite easily with slaked
lime (a relative of chalk) which settles out a lot of the dirt so that it can be
sent back to the fields. Once this is done, the juice is thickened up into a
syrup by boiling off the water using steam in a process called evaporation.
Sometimes the syrup is cleaned up again but more often it just goes on to
the crystal-making step without any more cleaning. The evaporation is
undertaken in order to improve the energy efficiency of the factory.

Boiling The syrup is placed into a very large pan for boiling, the last stage.
In the pan even more water is boiled off until conditions are right for sugar
crystals to grow. You may have done something like this at school but
probably not with sugar because it is difficult to get the crystals to grow
well. In the factory the workers usually have to throw in some sugar dust to
initiate crystal formation. Once the crystals have grown the resulting
mixture of crystals and mother liquor is spun in centrifuges to separate the
two, rather like washing is spin dried. The crystals are then given a final dry
with hot air before being stored ready for dispatch.
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Storage The final raw sugar forms a sticky brown mountain in the store
and looks rather like the soft brown sugar found in domestic kitchens. It
could be used like that but usually it gets dirty in storage and has a
distinctive taste which most people don't want. That is why it is refined
when it gets to the country where it will be used. Additionally, because one
cannot get all the sugar out of the juice, there is a sweet by-product made:
molasses. This is usually turned into a cattle food or is sent to a distillery
where alcohol is made.

Power So what happened to all that fibre from crushing the sugar cane? It
is called "bagasse" in the industry. The factory needs electricity and steam
to run, both of which are generated using this fibre. The bagasse is burnt in
large furnaces where a lot of heat is given out which can be used in turn to
boil water and make high pressure steam. The steam is then used to drive a
turbine in order to make electricity and create low pressure steam for the
sugar making process. This is the same process that makes most of our
electricity but there are several important differences.
When a large power station produces electricity it burns a fossil fuel [once
used, a fuel that cannot be replaced] which contaminates the atmosphere
and the station has to dump a lot of low grade heat. All this contributes to
global warming. In the cane sugar factory the bagasse fuel is renewable and
the gases it produces, essentially CO2, are more than used up by the new
cane growing. Add to that the factory use of low grade heat [a system called
co-generation] and one can see that a well run cane sugar estate is
environmentally friendly.
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Het cultuurstelsel was een belastingsysteem dat door Johannes van den Bosch in 1830 werd
ingevoerd, ter vervanging voor het Landrentestelsel. Het heeft tot circa 1870 bestaan, waarna
het door nieuwe wetten achterhaald werd. Voor winstgevende producten bleef het stelsel
langer van kracht; voor Koffie gold het tot aan het begin van de twintigste eeuw.
Het cultuurstelsel hield in dat bij wijze van pacht de inheemse bevolking, als de grond
daarvoor geschikt was, 20% van hun grond moest gebruiken voor gouvernementsproducten:
producten voor de Europese markt. Deze producten waren onder meer Indigo (kleurstof),
Theeplant, Tafelsuiker, maar de belangrijkste bovenal was: Koffie. Al deze producten werden
door de Nederlandsche Handelmaatschappij in Europa verkocht, en geveild. De Amsterdamse
koffieveilingen waren een wereldwijd begrip.
Mocht de waarde van de producten meer zijn dan de vroegere landrente dan kregen de boeren
plantloon. Boeren die geen geschikte grond hadden, moesten ter vervanging van de landrente
66 dagen per jaar voor het gouvernement werken, de Herendienst.
Het systeem werd veelvuldig misbruikt; boeren werd voorgeschreven meer dan 20% af te
dragen of om de meest vruchtbare gebieden te gebruiken voor de Nederlandse producten. De
inlandse vorsten kregen zogenoemde Cultuurprocenten. Als hun gebied meer opbracht voor
Nederland, kregen de inlandse vorsten meer uitbetaald. Dit leidde tot sterke uitbuiting van de
inheemse bevolking door de inlandse vorsten. Daarboven kwamen nog de hoge landrenten en
de herendiensten waarvan de inlandse vorsten, het gouvernement en ook nog vele corrupte
Europese ambtenaren misbruik maakten. Bijvoorbeeld: Vesting (verdedigingswerk), die
voornamelijk dienden om de bevolking blijvend te intimideren en te onderwerpen, werden zo
zonder veel vergoeding aangelegd.
De gevolgen bleven niet uit: de inlandse bevolking leed onder Armoede, Verpaupering en
Hongersnood.
De handel in opium, welke een regeringsmonopolie was, behoorde dan wel niet direct tot het
cultuurstelsel, maar droeg ook in zeer aanzienlijke mate bij aan de verpaupering van de
inlandse bevolking, en als bij elke verslaving aan een slechte gezondheid van de vele
opiumgebruikers. Deze handel bracht schatten op. Van het Batig slot, het totaal van winsten
dat in de kolonie werd behaald, was 10% of meer verdiend in de opiumhandel, die ook wel
met de term Opiumregie werd aangeduid.
In 1850 leidde de verpaupering van de inlandse bevolking al tot vragen aan minister van
Koloniën Charles Ferdinand Pahud door het liberale Kamerlid Bartholomeus Sloet tot
Oldhuis over de toestand van Demak (regentschap) en Grobogan (regentschap), twee
Regentschappen in Midden-Java, waar hongersnood heerste na een mislukte rijstoogst.
In de tweede helft van de 19de eeuw nam het verzet tegen de corrupte Nederlandse en
inheemse ambtenaren toe. Vanaf 1848 begonnen meer mensen te pleiten voor de afschaffing
van het cultuurstelsel. Hiervoor werden twee belangrijke gronden genoemd: De inheemse
bevolking leed eronder, en men wilde dat Nederlands-Indië werd geopend voor particulier
bezit.
Multatuli schreef in 1859 zijn roman Max Havelaar, waarin gewezen werd op de bedenkelijke
morele aspecten van het kolonialisme. Nadat het boek op 14 mei 1860 verscheen, baarde het
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al snel veel ophef. Onder andere dit boek speelde een belangrijke rol bij het afschaffen van het
stelsel.
Na de Grondwetsherziening van 1848 kregen de Liberalen steeds meer de overhand in de
Nederlandse politiek. De liberale politici bekritiseerden het cultuurstelsel waaronder de
Javaanse bevolking leed. Nederland wilde echter wel het economische voordeel van Java
behouden, en liet daarom meer particulier initiatief toe, wat uiteindelijk leidde tot de
afschaffing van het cultuurstelsel. De twee belangrijkste wetten die particulier initiatief op
Java bevorderden en het cultuurstelsel beëindigden, waren de Agrarische Wet en de
Suikerwet.
De grondwetswijziging van 1848 perkte dan wel de macht van de koning in, maar dat gold
vooral in Nederland. In de koloniën behield de koning bijna alle macht als autoritair heerser.
De Gouverneur-generaal viel direct onder zijn gezag en werd door de koning benoemd. Dat
kon de minister van koloniën in een spagaat brengen. Deze was als minister verantwoording
verschuldigd aan het parlement, maar werd in zijn handelen beperkt door de belangen van de
koning. Niet voor niets richt Multatuli zich uitdrukkelijk tot Willem III der Nederlanden in de
slotrede aan het eind van Max Havelaar.
In 1870 werden de Agrarische Wet en de Suikerwet ingevoerd. Door deze wetten konden
particuliere bedrijven zich in Nederlands-Indië vestigen. Deze bedrijven introduceerden
daarnaast ook nieuwe producten als Tabak en Rubber. Grondstoffen uit Indië bewerkte men
vervolgens in Nederland. Indië, en met name Java, werd zodoende de kurk waar de
Nederlandse economie op dreef.
De opiumhandel zou pas stoppen, na de Japanse bezetting in 1942.
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(Herwijnen, 2 februari 1780 - Den Haag, 28
januari 1844) was een Nederlandse Generaal,
onder
meer
Gouverneur-generaal
van
Nederlands-Indië, commandant van het
Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger,
Minister van Koloniën (Nederland) en
Minister van Staat (Nederland); hij was
Officier in de Militaire Willems-Orde.
Familie
Van den Bosch was een lid van het adellijke en
patricische geslacht Van den Bosch en zoon
van de chirurgijn Johannes van den Bosch
(1726-1809) en diens tweede vrouw Adriana
Poningh (1749-1804).

Foto 65 Johannes graaf van den Bosch

Van den Bosch is tweemaal getrouwd geweest.
Op 2 september 1804 trad hij in het huwelijk
met Catharina Lucretia de Sandol Roy (17861814), met wie hij vier dochters en drie zonen
kreeg. Na haar overlijden op 10 februari 1814
hertrouwde hij op 28 oktober 1823 met
Rudolphina Wilhelmina Elizabeth de Sturler
(1799-1873), met wie hij twee zonen kreeg

Behalve drie voor 1835 (verheffing in de adelstand) overleden kinderen had hij nog:
•
•
•
•

jkvr. G.C.A. van den Bosch (1805-1890); trouwt 1832 H.G. de Sandol Roy (1797-1865),
kapitein in Pruisische dienst
mr. J.H. graaf van den Bosch (1807-1854), lid Hoog Gerechtshof te Batavia 1829-,
resident titulair van Buitenzorg
Jhr.. H. van den Bosch (1812-1882), burgemeester van De Bilt 1865-1871
Jhr.. F. van den Bosch (1813-1882), 1e luitenant artillerie titulair (1845)

3.a. Nederlands Indië (1798 - 1808)
Van den Bosch werd in 1797 benoemd tot luitenant der genie en op zijn verzoek om op eigen
kosten bij de genie in Indië te worden geplaatst, in 1798 aangesteld als eerste luitenant bij het
garnizoen te Batavia. Op 6 februari 1801 werd hij bevorderd tot kapitein en benoemd tot
adjudant bij gouverneur-generaal van Overstraten; in 1802 werd hij belast met de directie van
het topografisch bureau te Batavia. Op 15 mei 1804 werd Van den Bosch benoemd tot
majoor-adjudant bij gouverneur-generaal Siberg en op 25 februari 1807 bevorderd tot
luitenant-kolonel en adjunct-generaal bij gouverneur-generaal Wiese.
Nadat in januari 1808 maarschalk Daendels als gouverneur-generaal te Batavia was
aangekomen, werd Van den Bosch, wiens schoonvader, brigadier-generaal de Sandol Roy,
door Daendels van het commando over de troepen was ontheven wegens een ernstig
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meningsverschil, op 18 mei 1808, op eigen verzoek, eervol uit de militaire dienst ontslagen
met de rang van kolonel.

3.b. Nederland
Van den Bosch vertrok in november 1810 naar Nederland; op zijn reis daarheen werd hij door
een Brits oorlogsschip krijgsgevangen gemaakt en naar Engeland gevoerd, waar hij ongeveer
twee jaar in krijgsgevangenschap bleef; in november 1813 behoorde hij tot de eerste
militairen, die zich bij het voorlopige bewind aansloten; op 23 november nam hij, op
aandrang van de commissarissen-generaal te Amsterdam, in naam van de Prins van Oranje,
Utrecht in bezit, waar hij een provisioneel bestuur instelde. Op 25 november 1813 trad hij op
als kolonel-adjudant van generaal-majoor gouverneur van de stad Amsterdam, Kraijenhoff.
Als zodanig was hij gedurende de wintermaanden van 1813 en 1814 belast met de insluiting
van de vesting Naarden, één van de plaatsen, die nog door de Fransen bezet werden
gehouden. Op 28 februari 1815 werd Van den Bosch benoemd tot kolonel bij de Generale
Staf en belast met de directie van alle zaken betreffende de troepen, die voor de koloniën
bestemd waren. Op 1 april daarop volgend werd hij benoemd tot chef van de staf bij luitenantgeneraal baron Constant Villars te Maastricht, waar hij zich gedurende de Slag bij Waterloo
bevond. Van den Bosch werd op 24 november 1816 benoemd tot generaal-majoor titulair en
op 1 januari 1819, op eigen verzoek, op non-actief gesteld.
Hij begon in 1818 met zijn pogingen om
behoeftige stedelingen over te brengen naar
de nog onbebouwde streken van Overijssel
en Drenthe, waarvan de oprichting der vrije
koloniën van de Maatschappij van
Weldadigheid het gevolg was. Na veel
tegenwerking liet hij zich overhalen daaraan
ook het bedelaarsgesticht Veenhuizen
(gevangenis) te verbinden, hetgeen nadelig
werkte op het oorspronkelijke plan. Lange
tijd voerde Van den Bosch zelf het beheer
over de door hem gestichte koloniën en
woonde hij in de nabijheid daarvan. Hij werd
op 23 september 1823 aangesteld als
administrateur voor de nationale militie en
schutterijen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Waterstaat. Op 12
oktober 1827 werd Van den Bosch naar
West-Indië gezonden als commissarisgeneraal, vertegenwoordiger van de Koning,
om de stand van zaken in het algemeen te
onderzoeken en alles te doen wat voor een Foto 66 Gouverneur-generaal Johannes van den Bosch
grotere welvaart van de volksplantingen en
tot verbetering van het koloniale stelsel leiden kon. Hij kwam op 28 april 1828 in Suriname
aan en arresteerde reeds op 21 juli, onder nadere goedkeuring van de Koning, een nieuw
reglement op het beleid van de regering; hoewel hij ook andere hervormingen tot stand bracht
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