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Schoonheid is overal om ons heen. Zit in 
grote en ook kleine dingen; de prachtige 
zomerbloemen in de tuin, majestieuze 
wolken of de ondergaande zon. 

Ook het luisteren naar muziek, het lezen 
van een boek, of iemands uitstraling kan 
ons schoonheid laten ervaren. Het geeft 
ons een aangenaam gevoel en maakt ons 
warm, zacht en vriendelijk. Hierdoor toont 
het leven prettiger en kunnen we meer 
genieten van dat wat er is.

Geniet u met ons mee met deze ‘U’ 
zomer  editie?
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Voorwoord
De ‘U’ zomereditie is uit! De reacties 
op het eerste nummer waren heel 
positief. Samen met de activiteiten 
op Eeckenrhode geeft ‘U’ het gevoel 
dat er een nieuwe dynamiek ontstaat 
die bijdraagt aan een fijn woon- en 
leefklimaat.
De overgang van VB&T naar VvE 
Diensten in Best kende wat aanloop-
problemen. Nu is alles onder controle. 
Eeckenrhode is weer een financieel 
gezonde VvE. Dit is ook nodig. Er staan 
een paar projecten klaar ter uitvoering. 
De aanpassing van het voorterrein en 
het bordes zal over een paar weken klaar 
zijn. Ook zal dit jaar een begin worden 
gemaakt met de renovatie algemene 
ruimten. Wij houden u op de hoogte.

Ik hoop dat ‘U’ nog een lang leven 
beschoren zal zijn.
 
Noud van der Weerden

Noud van der Weerden 
Penningmeester van Eeckenrhode

Nootjes 
Heeft u ideeën voor Eeckenrhode? Op de 
B-verdieping is brievenbus B6 als ideeën-
bus gereserveerd.

De website www.eeckenrhode.nl is sinds 
kort online en zal steeds geactualiseerd 
worden.

Het terras bij de zaal is vernieuwd. 
Stevige tafels, nieuwe stoelen en parasols 
zorgen ervoor dat u buiten een kop koffie 
kunt drinken, kunt eten met elkaar of met 
uw gasten. Lees meer op pagina 13. 

De sleutel voor de terraskabels hangt in 
de zaal zodat u ook bij afwezigheid van 
receptie gebruik kunt maken van het 
terras. Vraag na bij het personeel waar u 
de sleutel kunt vinden. Sluit u na gebruik 
het zitje weer af en hangt u de sleutel 
terug?

Het zitje in de hal is na vele jaren veran-
derd. De hoezen van de nieuwe stoelen 
kunnen in de was en er kan eventueel van 
kleur worden gewisseld.

Er zijn helaas nog klachten over de tele-
fonie. Er wordt met man en macht aan 
gewerkt. We houden u op de hoogte en 
bedanken u oprecht voor al het geduld dat 
van u is gevraagd in de afgelopen periode.

Vanuit de vraag van bewoners zijn we 
momenteel de ruimtes aan het bekijken. 
Men streeft naar een ruimte voor pedicure, 
manicure en schoonheidsspecialist in de 
buurt van de kapsalon. Wordt vervolgd.
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Eeckenrhode 
historie
De geboorte 
van het wapen

Met opruimen komt men altijd het nodige 
tegen. Ik stuitte op iets interessants; 
de achtergrond van het wapen en een 
kopie van het certificaat van het wapen 
‘Eeckenrhode’.

Bewoners van Eeckenrhode, die er al lan-
gere tijd wonen, kennen waarschijnlijk 
dit stukje historie. Toch is het de moeite 
waard in dit magazine het verhaal en de 
betekenis van het wapen te vermelden.
U vindt het wapen o.a. meteen bij binnen-
komst bij de ingang op de deur. Op de B 
verdieping hangt een ingelijst exemplaar 
in kleur. Een onderdeel ervan, de eek-
hoorn, prijkt voor de ingang op de oprit. 
Kortom, men komt het wapen, of onder-
delen ervan, steeds weer tegen.

Ruim 19 jaar geleden, op 7 maart 1994, 
is in het wapenregister van het Genea-
logisch Bureau te Emmen, het wapen 
Eeckenrhode opgenomen, onder nummer 
94/1094.

DE BLAZOENERING 
(WAPENBESCHRIJVING):

Een gouden schild beladen met een afge-
wende rode eekhoorn, een eikel vasthou-
dend, zittend op een gebladerde eikentak, 
alles van natuurlijke kleur. Helmteken: 
een eikel gestengeld en gebladerd van 
natuurlijke kleur. Helmteken: goud en 
groen.

De eik is een symbool van trots, een 
teken van schoonheid, kracht en ouder-
dom.
De eekhoorn staat voor onpartijdigheid 
en moed, welke met bekoorlijkheid en list 
alle moeilijkheden overwint.
‘Eeckenrhode’ betekent: Een bebouw-
baar stuk land (door het rooien van eiken-
bomen).
De kleuren groen en goud staan in dit 
geval voor: ‘het in jeugd bereiken van 
respectabele ouderdom’.
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Bewoner 
belicht
Een man van beton
De heer Kreijger was van 1969 tot 
zijn pensionering in 1984 hoogleraar 
materiaal kunde aan de TU Eindhoven. 
Maar er ging heel wat aan vooraf voordat 
hij hoogleraar werd. Na zijn HBS kon hij in 
1941 niet in Delft gaan studeren. Hij wei-
gerde een loyaliteitsverklaring te tekenen. 
Zijn vader raadde hem aan eerst de MTS 
te doen. Tijdens zijn MTS heeft hij zijn 
wiskunde bijgespijkerd. Een jaar na de 
oorlog begon hij in Delft.

STUDIE IN DELFT
Studeren kost geld en het geld van zijn 
ouders was door de oorlog behoorlijk 
gedecimeerd. Gelukkig had hij nog een 
zeilboot aan het Alkmaardermeer. Die 
boot werd zijn ticket voor een studieplek 
aan de Universiteit van Delft. Hij verkocht 
zijn boot en kon beginnen met zijn studie. 

WERKSTUDENT
De opbrengst van zijn boot was niet vol-
doende om zijn studie te bekostigen.
Er moest dus gewerkt worden. Eerst bij 
de Rijnlandse Betonbouwmij. Vervolgens 
bij CIMO, de voorloper van TNO. Daarnaast 
maakte hij dictaten van de colleges. Mede 
door de verkoop van deze collegedictaten 
kon hij het hoofd boven water houden.
De decaan van de faculteit waterbouw 
vond dat je na het volgen van de MTS een 
universitaire studie niet met succes kon 
afronden. Hij zei er alles aan te doen 

Kreijger te laten mislukken. In 1950 zakte 
hij dan ook voor zijn doctoraal op een 
paar onzinnige en onmogelijk te beant-
woorden vragen. Het enige dat hem 
restte was beroep aantekenen. Dit beroep 
werd gegrond verklaard en hij kon alsnog 
met succes afstuderen. 

MAN, VADER EN 
WETENSCHAPPER
In het jaar na zijn afstuderen trouwde hij 
met Greta H.C. IJff. Samen kregen zij 2 
kinderen, Titia en Hugo. Zijn vrouw over-
leed in 2005. Na zijn afstuderen is de heer 
Kreijger gaan werken bij N.V. Montan 
IJzer en Staal, deed belangrijk onderzoek 
naar betonstaal en het trekken en torde-
ren daarvan voor een meer economisch 
en sterker beton. Vervolgens werd hij 
onderdirecteur bij TNO en In 1969 hoogle-
raar aan de TUE. In deze periode heeft hij 
veel onderzoek gedaan, gepubliceerd en 
lezingen gegeven. Hij werd in binnen- en 
buitenland gezien als een autoriteit in zijn 
vakgebied. Hij werd gelauwerd en onder-
scheiden door verschillende nationale 
en internationale organisaties. Tenslotte 
werkte hij bij de Commissie Uitvoering 
Research ( 1986-2000) De heer Kreijger is 
vanaf 2011 voorzitter van de Herenborrel 
Eeckenrhode.

Professor ir. Pieter Cornelis Kreijger 
(oktober 1923). Beton loopt als een 
rode draad door zijn leven.
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OLGA VAN DER PENNEN
Op 21 april hebben bewoners en gasten 
kunnen genieten van een heerlijke proe-
verij van het keukenteam. Voorafgaand 
was er een optreden van Olga van der 
Pennen. Olga heeft een indrukwekkende 
muzikale opleiding en ervaring en is zeer 
actief op muzikaal vlak, zoals u in de uit-
nodiging heeft kunnen lezen.

Zij bracht een aantal van haar leerlingen 
mee, jonge getalenteerde mensen (Jolie 
en Zara de Boer (7 en 9 jaar oud, piano, 
4-mains), Maureen Kelders (16 jaar, piano) 
en Karen Veeneman (fluit). Olga is in het 
najaar weer te gast op Eeckenrhode met 
een ander programma. U ontvangt hiervoor 
een uitnodiging zoals u dat gewend bent.

De proeverij van acht gangen werd ver-
zorgd door de tijdelijke kok Mart, voor 
elk wat wils samengesteld, en hoog op 
smaak. De reacties van bewoners en 
gasten logen er niet om, het was wat men 
noemt een ‘culinair hoogstandje’!

Vanuit een aantal bewoners kwam de 
feedback dat de activiteit te lang duurde. 
Voortaan zal hiermee rekening worden 
gehouden. Langs deze weg dank ik u 
allen voor de reacties op deze mooie 
dag, fijn dat het de bewoners van 
Eeckenrhode zo goed is bevallen!

Activiteiten terugblik…
Muziek op Eeckenrhode & 
Eeckenrhode Culinair
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JOHANNA VAN ZWET
Op 23 juni trad Johanna van Zwet voor 
de tweede keer op voor de bewoners van 
Eeckenrhode en hun gasten. Dit optreden 
had voor Johanna een speciaal tintje. De 
eerste keer waren haar trotse ouders aan-
wezig. Dit keer niet. Vorig jaar zijn ze kort 
na elkaar overleden.
Johanna werd begeleid door Koos Jaap 
van Zwieten op de piano. Had Johanna 
voor haar vorige optreden gekozen voor 
hoofdzakelijk een klassiek repertoire, dit 
keer waren het minder bekende songs 
en airs uit Engeland. Inhakend op dit 
thema bracht Koos Jaap een verrassende 
Beatlesmedley in een nieuw arrangement 
ten gehore waarna zangeres en pianist  
met o.a. enkele negro spirituals, een ‘uit-
stapje’ maakten naar de Verenigde Staten. 
Hoe kan het ook anders. Johanna heeft 
een behoorlijk stuk van haar zangoplei-
ding genoten in Amerika. 
De toehoorders hebben met volle teugen 
genoten. Wat een prachtige stem heeft 
Johanna en wat een emotie klinkt daar-
uit. Koos Jaap speelt fantastisch piano. 
Misschien de volgende keer weer op een 
vleugel?

SAVOY JAZZMEN
5 mei is een dag die niet zo maar voorbij 
mag gaan. In combinatie met een borrel 
en hapjes vanuit het keukenteam vierden 
de bewoners Bevrijdingsdag onder muzi-
kale begeleiding van The Savoy Jazzmen. 
Enigszins verrassend verscheen dit 
gezelschap met 6 artiesten, een voltal-
lige band die dit jaar maar liefst 50 jaar 
bestaat. Hoewel met pensioen spelen de 
heren, zeer goed, de muziek van weleer, 
bekend bij alle aanwezigen.
Stilzitten lukte niet meer, er werd mee-
geklapt en gezongen. Zoals een bewoner 
het erg mooi benoemde: “Er ging een 
geschiedenisboek open vanmiddag”.
The Savoy Jazzmen hebben hun ‘feel good 
sound’ mooi neergezet en speelden als 
dank aan de aanwezigen nog een extra 
set. Achteraf hebben zij nog een bericht 
gestuurd dat ze het een zeer aangename 
middag vonden op Eeckenrhode en dat 
ze graag een keer willen terugkomen.
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Zondag 18 augustus 12.00 uur
INDONESISCHE MIDDAG 
Om stil te staan bij de bevrijding van 
Nederlands Indië en wegens groot 
succes in 2012 zal ook dit jaar een 
Indonesische Middag worden gehou-
den. Dhr. Rebel vertelt die middag uit zijn 
repertoire verhalen uit Nederlands Indië. 
Hij is geboren te Djokjakarta, midden 
Java en heeft daar tot zijn dertiende 
gewoond. De verhalen zijn voornamelijk 
vrij naar de verhalen uit de bundels Tjies 
en Tjoek van Vincent Mahieu.
Vincent Mahieu is een synoniem van Jan 
Boon, journalist, beter bekend onder zijn 
andere synoniem Tjalie Robinson. De ver-
halen in Tjies en Tjoek zijn zowel tragisch 
als humoristisch. 

Donderdag 26 augustus 14.00 uur
HIGH TEA EN OPENING 
NIEUWE EXPOSITIE 
EECKENRHODE 
Tijdens de High Tea, verzorgd door het 
keukenteam van Eeckenrhode, zal de 
nieuwe twee-maandelijkse expositie 
worden geopend. Voor informatie zie 
pagina 15.

Activiteiten vooruitblik… 
op Eeckenrhode
Juli tot en met oktober 2013

8

zomer editie



Zondag 1 september 10.30-14.30 uur
OLDTIMER DAG - TER ERE 
VAN DE OPENING VAN 
HET VERNIEUWDE 
VOORTERREIN
In de zomer wordt het voorterrein van 
Eeckenrhode gerenoveerd. Tijdens de 
oldtimerdag wordt het voorterrein offi-
cieel geopend. Tijdens de oldtimer rit 
kunnen bewoners van Eeckenrhode mee-
rijden in een oldtimer en zich even terug 
in de tijd wanen van de E-Type, froghead 
en Snoek!
Een aantal bewoners van Eeckenrhode 
vormt een jury die een prijs uitreikt 
aan de leukste, meest karakteris-
tieke oldtimer. De winnaar ontvangt de 
Eeckenrhode oldtimer trofee en een win-
terbeurt voor zijn oldtimer ter waarde van 
100 euro.
Op deze dag wordt een eenvoudige lunch 
geserveerd.
Voor informatie zie pagina 10 en 11.

Vrijdag 13 september 14.30 uur
MUZIEK OP EECKENRHODE, 
KUPALJE, AFSCHEIDS-
TOERNEE
Op deze vrijdagmiddag zal het gezelschap 
Kupalje voor de laatste keer optreden 
voor Eeckenrhode. Dit fantastische gezel-
schap is gedwongen om te stoppen omdat 
de cultuursubsidies worden stopgezet. 

Helaas komen hiermee de optredens die 
ten goede kwamen aan hun goede doel, 
weeshuizen in Rusland, ten einde.
U heeft Kupalje in 2010 en 2012 kunnen 
beluisteren. Vanwege het succes van die 
avonden kon een laatste keer niet uitblij-
ven. Kupalje bestaat uit een tenor, een 
bariton, een cimbaliste en een pianist die 
verbonden zijn aan het conservatorium 
in Minsk. Muziek op hoog niveau, die 
Kupalje graag voor u ten gehore brengt. 
Zij dragen Eeckenrhode sinds hun eerste 
optreden hier een warm hart toe.

September/oktober 19.30 uur
BREETBEELD 
‘Breetbeeld’ (Chris en Ans Breet) is een 
echtpaar dat u meeneemt naar andere 
landen. Deze mensen hebben ruime 
ervaring met klank-kleuren-reisshows. 
Uitgangspunt van deze reis is Medan op 
Sumatra. Vervolgens maken zij een auto-
reis vanuit Jakarta over Java. Het hele 
kleurrijke Indonesische leven trekt aan u 
voorbij. 
Na de pauze brengt u een bezoek aan 
Bali en Sulawesi.
Omdat het programma in combinatie met 
‘Breetbeeld’ op de Indonesische Middag 
te lang zou worden is ervoor gekozen 
hen in het najaar te boeken. Wij hopen in 
september-oktober Indonesië naar u toe 
te brengen. Meer informatie volgt!

Kupalje Breetbeeld
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Eeckenrhode

Oldtimer
Dag

zondag
1 september 2013
10.30-14.30 uur
Irenelaan 9, Waalre

Deelname
Wilt u komen kijken, meerijden 
en eventueel lunchen? Meld u 
zich dan aan via T 040 2282800 
of receptie@eekenrhode.nl
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www.eeckenrhode.nl

Het programma

10.00  inloop
10.30 › 11.30 koffie, thee en iets lekkers
11.30 › 12.30 Eeckenrhode oldtimerrit met bewoners 
  en officiële opening voorterrein
12.30 › 13.30 lunch (tegen kleine vergoeding)
14.00  prijsuitreiking leukste oldtimer

maak
een rondrit op
de oldtimerdag

Op zondag 1 september 2013 organiseert 
serviceflat Eeckenrhode van 10.30 tot 
14.30 uur een Oldtimer Dag. In de zomer 
wordt het voorterrein van Eeckenrhode 
gerenoveerd. De ingang wordt gastvrijer 
en beter toegankelijk voor rolstoelen. In 
augustus worden de werkzaamheden 
afgerond en is er reden voor een feestje! 
Tijdens de Oldtimer Dag wordt het 
voorterrein officieel geopend.

Heeft u een oldtimer en bent u bereid een 
korte route met bewoners van Eecken-
rhode te rijden, of kent u iemand met een 
oldtimer die zou willen deelnemen? 
U kunt zich opgeven via 
receptie@eeckenrhode.nl 
o.v.v. uw naam en type oldtimer.

Tijdens de oldtimer rit kunnen 
bewoners van Eeckenrhode 
meerijden in een oldtimer en zich 
even terug in de tijd van de E-Type, 
Froghead en Snoek wanen!

Een aantal bewoners van Eecken-
rhode vormt een jury die een prijs 
uitreikt aan de leukste, meest 
karakteristieke oldtimer. De winnaar 
ontvangt de Eeckenrhode oldtimer 
trofee en een winterbeurt voor zijn 
oldtimer t.w.v. €100,-.

Wilt u komen kijken, meerijden  
en eventueel lunchen? Meld u  
zich dan aan voor 25 augustus  
via tele foon 040 2282800 of 
receptie@eekenrhode.nl

Voor meer informatie kunt u  
ook telefonisch contact opnemen  
met Pascalle Jacobs, telefoon  
040 2282800.

ter ere van
de opening van 
het vernieuwde 

voorterrein

Nodig ook 
uw familie en 
vrienden uit.
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Eeckenrhode in beweging
Jaap Koningplein
Op woensdag 19 juni werd in de kelder 
van Eeckenrhode het Jaap Koningplein 
officieel geopend door mevrouw Hannie 
Reijgers. Er is heel wat aan getrokken 
en geduwd om het zover te krijgen. Een 
bewoner in het bijzonder komt de eer toe 
voor het tot stand komen van dit plein. De 
heer Jaap Koning. 

Met het ouder worden van de mensen 
zien we, ook op Eeckenrhode, een toe-
nemend gebruik van scootmobielen. 
Een probleem is dat niet iedereen even 
goed kan rijden op een scootmobiel. Het 
tweede probleem is: waar laten we zo’n 
ding. Voor Jaap Koning zijn er geen pro-
blemen maar alleen oplossingen. 

Nadat hij zelf een scootmobiel had aange-
schaft leerde hij zichzelf rijden. Hij vond 
dat iedereen onderwezen moest worden 
om veilig op een scootmobiel te kunnen 
rijden. Voor een oud-leraar, is dat niet zo 
vreemd. De daad bij het woord voegend 
begon hij een scootmobiel-rijschool. Een 
met goed gevolg doorlopen opleiding 
leverde een heus diploma op.

SCOOTMOBIEL-ONGELUK
Voor de heer Koning was het wrang als 
leraar scootmobiel-rijden, dat het eerste 
en tot nu enige scootmobiel-ongeluk 
op Eeckenrhode door hem werd veroor-
zaakt. Maar de afloop was gelukkig goed. 
Achteraf is er nog hartelijk om gelachen. 

Jaap Koning
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Eeckenrhode is voortdurend in beweging. 
De parkeerkelder voor de scootmobielen 
is onlangs in gebruik genomen. Met het 
mooie weer is het plezierig een fijn terras 
te hebben waar bewoners en gasten 
kunnen vertoeven. “Toch niet zo moei-
lijk”,  hoor ik u denken maar zo simpel 
is het niet. Het terras op Eeckenrhode 
is behoorlijk lang maar erg ondiep. En 
dit laatste was het probleem. Voorheen 
stonden er ronde tafels met stoelen er 

Een nieuw terras
omheen. Dit maakte het moeilijk om nog 
te kunnen lopen op het terras, laat staan 
met een rollator. 

De oplossing: langwerpige tafels die 
langs de ballustrade zijn neergezet. Aan 
iedere tafel kunnen vier mensen zitten en 
dan is er nog ruimte voor een eventuele 
rollator of voor bediening indien iemand, 
met lekker weer, buiten op het terras wil 
eten.
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In memoriam

TOOS BOUWS 
4 juli 1921 – 13 mei 2013

Op 13 mei j.l. bereikte Eeckenrhode het 
nieuws dat mevrouw Bouws was overle-
den. Zij was een aantal maanden ervoor 
verhuisd naar het verpleeghuis na een 
val op de dagbehandeling waarbij ze haar 
heup brak. Vanaf dat moment werd zij al 
gemist op Eeckenrhode. 

Mevrouw Bouws heeft geruime tijd op 
Eeckenrhode gewoond, eerst een peri-
ode samen met de heer Bebelaar. Op 
Eeckenrhode heeft zij het fijn gehad. 
Toen zij alleen kwam te staan, werd zij 
omringd door een trouwe groep van lieve 
mensen, die het beste met haar voor 
hadden. Zij waren haar steun en toe-
verlaat toen zij vergeetachtig begon te 
worden. Ze was daar dankbaar voor.

Lezen was voor haar erg belangrijk, zij 
kwam uit een boekhandel familie. Zij was 
een actieve vrouw, zij heeft zich in de 
geest van haar interesse ontfermd over 
de bibliotheek op Eeckenrhode. In de 

avonduren controleerde zij tot de laatste 
dagen dat zij op Eeckenrhode woonde 
of de deur op slot was.  Was dat eens 
niet zo dan ondernam ze actie. Zij nam 
ook graag deel aan de activiteiten die 
in Eeckenrhode werden georganiseerd. 
Zo was zij altijd vol lof over de asperge-
tocht die jaarlijks voorbij kwam. En ze 
genoot van de damesborrel. Toen de heer 
Bebelaar en zij beide 80 jaar oud waren, 
hebben ze dat groots op Eeckenrhode 
gevierd met de familie.

Mevrouw Bouws was een kleine, dap-
pere en zeer zorgzame dame. Ze heeft 
veel meegemaakt in haar leven en ze nam 
dat zoals het kwam. Klagen was niet haar 
stijl. Op het eind van de uitvaart kreeg ze 
daarvoor, op verzoek van haar zoon, een 
heel hard en welverdiend applaus. 

Met dank aan Jan Pieter Bouws
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Ook in de komende maanden is er weer 
volop kunst te bewonderen in de hal en  
zaal van Eeckenrhode. 

JULI EN AUGUSTUS 2013

Kunst in huis
Exposities 
op Eeckenrhode

In de zaal worden foto’s getoond van 
wijlen mevrouw Musch, beschikbaar 
gesteld door haar man en zoon. Mevrouw 
Musch heeft wereldwijd heel veel reizen 
gemaakt. De sprekende foto’s laten de 
bevolking zien van zeer veel landen waar-
door de diversiteit van uiteenlopende cul-
turen zichtbaar wordt.

Dank aan de exposanten voor het 
beschikbaar stellen van hun werken. 

SEPTEMBER EN OKTOBER 2013
Donderdag 29 augustus 14.30 uur:
Opening Expositie op Eeckenrhode in 
combinatie met een “high tea”.

NOVEMBER 2013 – 
JANUARI 2014
Opening Expositie op Eeckenrhode. 
Deze zal tot eind januari duren. De invul-
ling van de expositie is nog niet bekend. 

Mevrouw de Troye is een steun en toever-
laat voor de keuze van de kunstwerken 
en voor de inrichting van de expositie. 
Mevrouw De Troye, reuze bedankt.

Mevrouw Huizinga heeft schilderijen 
beschikbaar gesteld voor de hal. 
Het betreft eigen werk, haar aquarel-
len en werken van haar dochter en 
wijlen haar echtgenoot. Helaas kon 
mevrouw Huizinga het moment van 
de drukbezochte opening op 27 juni 
niet bijwonen maar de hal ziet er weer 
prachtig uit met haar schilderijen.
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Irene Dikkers-Brugmans is een van 
de eerste nieuwe bewoners, zoniet de 
eerste, op een Eeckenrhode dat aan het 
begin stond van een grootschalig reno-
vatie programma. Ondanks de overlast 
van werkzaamheden in het begin vindt ze 
het fijn wonen op Eeckenrhode. Ze geniet 
nog iedere dag van haar fijne apparte-
ment.

Irene Dikkers is een Indië-mens. 
Weliswaar geboren in Nederland maar 
de belangrijke kinderjaren heeft zij door-
gebracht in Indië. Niet altijd onder ideale 
omstandigheden.  Zij heeft haar geschie-
denis over haar jaren vanaf haar ver-
trek naar Indië en haar terugkomst in 
Nederland, in 2001 op papier gezet voor 
haar kleinkinderen. 

EEN KLEINE FAMILIE-
GESCHIEDENIS VOORAF
In 1929 vertrok ik met mijn ouders en 
mijn 2 zusjes naar Nederlands-Indië. 
Vader was benoemd tot hoofdambtenaar. 
Later werd hij secreataris van het depar-
tement van Onderwijs & Eredienst in 
Batavia. Wonen in de tropen zonder 
de moderne hulpmiddelen zoals airco viel 
niet altijd mee. Moeder kon niet tegen het 
klimaat en was vaak ziek. In 1933 reisde 
zij, 40 jaar oud met haar drie dochters 
terug naar Nederland. In 1939 kreeg vader 
van de regering de opdracht een studie te 
doen naar de mogelijkheden voor het 
oprichten van een literaire faculteit in 
Batavia. Hiervoor reisde hij maandenlang, 
per boot en trein door de Philippijnen, 
Thailand en vooral India. In september 
1939 kwam hij vermoeid en sterk verma-
gerd terug naar Nederland om aan te 
sterken. De oorlog was juist uitgebroken, 
Nederland was gemobiliseerd, de poli-

tieke toestand was onzeker. Moeder 
besloot met haar dochters, samen met 
vader terug te gaan naar Indië zodat hij 
niet opnieuw jarenlang alleen zou zijn in 
het verre Indië. In maart 1940 vertrokken 
wij met de ‘Indrapoera’ naar Java. Half 
april kwamen we aan in Priok (haven 
Batavia). In mei vielen de Duitse troepen 
Nederland binnen. We konden niet meer 
terug en bleven 6½ jaar weg. Nederland 
was in oorlog. 
De literaire faculteit werd in december 
1940 plechtig geopend. Vader, als oprich-
ter, werd voorzitter en hoogleraar en 
kreeg de Nederlandse Leeuw opgespeld 
door gouverneur generaal Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer. Mooie dagen! 

OORLOG IN 
HET VERRE OOSTEN
Op 8 december 1942 bombardeerden de 
Japanners de grootste marinebasis van 
de Verenigde Staten, Pearl Harbor op 

KORT
VERHAAL:

Kindertijd en jeugdjaren
in Indonesië

Door IRENE DIKKERS-BRUGMANS (1924)
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Hawaii. De Amerikanen waren volledig 
verrast. De vloot werd vrijwel geheel 
vernietigd. Amerika verklaarde Japan 
direct de oorlog. Nederlands-Indië volgde 
meteen daarna. De tweede wereldoorlog 
was een feit. Vader werd als reserve 
officier in dienst opgeroepen en werd 
gelegerd bij een radiostation in de 
Preanger, boven Bandoeng. De Japan-
ners rukten pijlsnel op, China, Hongkong, 
Birma, Maleisië, Singapore, Sumatra en 
tenslotte Java. Op 1 maart, na een felle 
slag in de Javazee, landden de eerste 
Japanners op Java, een week later, op 
8 maart, moest het Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger (KNIL) capituleren. Nog 
hoor ik de verstikte stem van de Neder-
landse omroeper, “vaarwel, tot betere 
tijden”. Het was een keerpunt in de 
geschiedenis, maar dat wisten we toen 
nog niet. Ook vader, als historicus, zag 
niets van de revolutionaire toekomst van 
Indië aankomen, vertelde hij mij later.
De Japanners marcheerden op tennis-
schoenen Bandoeng binnen, een vreemd 
gedempt geluid, ’t leek een raar soort 
wandelvereniging. Ze hadden kaki-unifor-
men aan, met kaki-petjes op met loshan-
gende flappen opzij. Ze waren klein, met 
spleetogen en keken ondoorgrondelijk. 
Ze stonken de hele bezettingstijd, een 
scherpe oosterse lucht, ‘’de klei van 
China” vermoedden wij. Ze droegen een 
bajonet op het geweer. Zo nu en dan 
klonken er afgeknauwde bevelen, die we 
uiteraard niet verstonden. Zo kuierde de 
japanse bezettingsmacht vrijwel geruis-
loos Indië binnen.

BEZETTING EN 
INTERNERING
Het is, zelfs decennia later, nauwelijks 
voor te stellen hoe een geordende 
samen leving zo volledig en pardoes tot 
stilstand kan komen. Kantoren en scho-
len gingen dicht, salarissen werden niet 
meer uitbetaald (mensen moesten meu-
bels en zilver verkopen om aan geld te 
komen), de bevoorrading van de winkels 
lag vrijwel stil. Alle Nederlandse militairen 
(37.000 man) werden met onmiddellijke 
ingang gevangen gezet in de kazernes, 
die omheind werden en met prikkeldraard 
beveiligd. Vader meldde zich, heel 
dapper, niet en bleef nog maanden bij 
ons thuis. De militairen kwamen pas 3½ 
jaar later vrij en velen overleefden het 
niet (getorpedeerd tijdens transporten 
overzee, Birma Spoorweg, kampen in 
Japan). Het inrichten van de burger-
kampen nam meer tijd in beslag, want die 
moesten uit het niets worden opgezet. 
In totaal moesten 80.000 Nederlandse 
mannen, vrouwen en kinderen naar 
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‘beschermingskampen’ (“perlindoen-
gan”). Tegen wie of wat we zo dringend 
beschermd moesten worden, weet ik nog 
steeds niet. Het was een buitengewoon 
ingewikkelde opdracht voor de Japan-
ners, ze zaten duizenden kilometers van 
hun moederland en we spraken elkaars 
taal niet (wilden het wederzijds ook niet 
leren). Maar ze hadden het binnen een 
half jaar voor elkaar: eind oktober zater 
alle burger Europeanen ook vast. De 
mannen het eerst. Ze moesten met hun 
koffer klaarstaan in de berm. Vader ook, 
met alle andere Nederlanders in de 
straat. Een open vrachtwagen pikte hen 
op, met veel schreeuwende Japanners 
eromheen. Ik zie hem nog klimmen op 
die vrachtauto, wat moeizaam (zo lenig 
was hij niet), met dun regenjasje en een 
koffer. Wij zwaaiden in de berm, hij lachte 
ons bemoedigend toe. We zouden hem 
drie jaar niet meer zien en al die jaren 
ook niets van hem horen. 
“Psychologische oorlogsvoering” heette 
dat in die dagen. Vader was toen 45 jaar.

HET KAMP IN
Wij volgden enige weken later, in oktober 
1942, naar Tjihapit, een nogal armelijke 
wijk van Bandoeng waar normaal zo’n 
900 Indo-Europeanen woonden, in kleine 
oude huizen met een tuin eromheen. 
Voor de oorlog reed er al een waterkar 
rond, want water was er toen al niet 
genoeg.
Wij trokken er met 13.000 vrouwen en 
kinderen in, per huis zo’n 30 tot 40 man, 
onvoorstelbaar op elkaar en lawaaiig van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Ik 
was toen 17. Jongens van 12, 13 jaar, 

later werd dat 10, 11 jaar werden naar een 
mannenkamp op transport gesteld. Daar 
werden ze overigens uitstekend opgevan-
gen door een gevangene, die zich vrijwil-
lig als “vader” had opgegeven; hij zorgde 
de hele verdere kamptijd voor zijn jonge 
“zoon”. Die band bleek tot ver na de 
oorlog in vele gevallen heel hecht.

Onze wijk Tjihapit was afgesloten, met een 
bamboeschutting van 3 meter hoog en 9 
rijen prikkeldraad. Er stonden wachttorens 
op de hoeken, de japanse bewakers keken 
onbewogen op ons drukke gedoe neer. 
Wat er in hen omging, wisten we niet.

Wij vieren kwamen in een kamer van ca. 
4 x 5 meter, aan de voorkant. De voor-
galerij ernaast was ook bewoond, dus we 
moesten via het raam en enkele gesta-
pelde sinaasappelkistjes in- en uitstappen.
Intern zijn we, vanwege transporten van 
duizenden naar andere vrouwenkampen, 
nog tweemaal verhuisd, steeds kleiner, 
we lieten ook steeds meer bezittingen 
achter. Totdat we, in mei 1945, naar Adek 
verhuisden. 

Plattegrond van onze wijk.
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NAAR ADEK – BATAVIA
In principe waren er twee soorten kam-
pen; een afgesloten stuk woonwijk van 
een stad (zoals Tjihapit in Bandoeng), of 
loodsen met houten britsen, 100 man op 
een zaal, ieder 55 cm. brits per persoon. 

Zo zag Adek eruit, een voormalig door-
gangshuis voor Javaanse koelies (arbei-
ders) die naar de Buitengewesten werden 
gestuurd. Wij noemden Adek het Alge-
meen Doorgangshuis voor Europese 
Koelies.
De treinreis van Bandoeng naar Batavia, 
normaal 4 uur, duurde precies 24 uur. 
We zaten en hingen in dichte wagons, 
stikdonker en heet, met op elk perron 
schreeuwende Japanners. We zaten op 
lange banken in de lengte (zoals oude 
tramwagons), met in het midden op de 
grond de zieken (dysenterie vooral, ofte-
wel buikloop), op dunne matjes. Honger, 
dorst en duisternis, huilende kinderen en 
stank, urenlang. Een vrij verschrikkelijke 
herinnering.

Maar voor mij met een onvergetelijke 
climax: toen we op een open vrachtwagen 
het zinderend-hete-appélveld van Adek 
opreden, stond daar Bea Ptasnik, mijn 
hartsvriendin uit Tjihapit (we woonden 
daar in dezelfde straat); zij was eerder 
met onbekende bestemming op transport 
gestuurd. Ze stond ons als lid van de 
sjouwploeg op te wachten om ons te 
helpen met onze bagage (één koffer met 
versleten stukgewassen kleding, soms 
wat tafelzilver, mammie met een avond-
jurk (!), mijn clandestien ver kregen eind-
diploma gymnasium). Bea maakte onze 
hele rampreis goed, zo leuk in haar 
shortje, met een miljoen sproeten en een 
wijde grijns.

MIJN BEZETTINGSBANEN
Ik heb veel en gevarieerde banen gehad 
in de bezettingsjaren. Vóór het kamp 
maakte ik borstplaat en pindakaas en 
bracht die op de fiets aan de man om wat 
geld bij te verdienen. In het kamp begon 
ik met Griekse les te geven in een kloos-
tergang, omrankt door prachtige tropi-
sche planten. Dat klooster zat toevallig in 
onze afgegrendelde wijk. De nonnen, in 
ruisende witte habijt, zaten in een orde 
die niet mocht spreken, maar vanwege de 
oorlog kregen ze dispensatie. Daarna 
werkte ik in een bakkerij. We schoven met 
een soort roeispanen de bak blikken de 
oven in, netjes in het gelid, ik geloof tien 
per oven. We kregen van de Japanners 
geen hout, dus we kregen opdracht ons 
meubilair in te leveren op een plein, 
grootte tennisveld, vlakbij de bakkerij. De 
stapel was zo hoog als een huis van twee 
verdiepingen. Zo stookten we in de loop 

Het ‘Alge meen Doorgangshuis voor 
Europese Koelies’.
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der maanden de meest waardevolle 
antieke tafels, stoelen en boekenkasten 
op. We sloegen het ’s ochtends vroeg, als 
het nog koel was, met bijlen kapot. We 
voelden er niets bij. Toen het hout op 
was, werden we op transport gesteld. In 
Adek, mijn laatste kamp, werd ik net als 
Bea sjouwploegmeisje. De betekende in 
de tuin van het kamp, aan de buitenkamp, 
- we noemden ’m de Tuin Van Allah - 
groente kweken, vnl. voor de Japanse 
bewaking, varkens verzorgen (die hadden 
het beter dan wij, we gapten hun brood 
voor de kinderen in de barak) en poep-
tonnen legen, gevuld met de inhoud van 
open riolen. Die piekelden we met een 
bamboestok met twee meisjes achter 
elkaar naar de Tuin van Allah, als mest.
Het stonk natuurlijk onbedaarlijk, maar 
wij praatten desondanks, onbekommerd 
over eten. We wisselden recepten uit 
(Bea was daar goed in) en we verheug-
den ons op onze eerste maaltijd na de 
bevrijding, biefstuk met friet of vruchten-
sla met slagroom of een kadetje met 
kaas. De sjouwploegmeisjes haalden ook 
met grote fouragekarren voedsel vlak 
achter de poort: brood, groente, soms 
wat vlees. Vooral op het eind was er veel 
te weinig eten, 800 calorieen per dag, 
maar het moest wel naar binnen 
gesjouwd worden. Ook hebben we, in het 
kader van de werkverschaffing door de 
Janpanners, een levensgrote vijver 
gegraven in de rode aarde van het appél-
veld, met een patjol - een soort houweel 
met een schop aan het eind, waarmee je 
op de aarde inhakte. We zwoegden er 
wekenlang op, en toen ie klaar was, 
vulden de Japanners de vijver met water 

en gooiden er vissen in. Die waren na 
twee dagen dood. Toen wij onze bevrij-
ders de vijver wilden laten zien, was ie 
weg; het appélveld lag er strak bij.
Mijn laatste baan was, vlak voor het eind 
van de oorlog, doodkisten timmeren in 
een special loods. Bamboepalen met een 
rieten mat ertussen gespijkerd. Veel 
gevangenen stierven in die laatste weken 
van honger en uitputting. Wij droegen 
ons vrachtje naar de poort, waarachter 
een open vrachtauto klaarstond. Wij 
stonden in ons shortje met gebogen 
hoofd achter de poort totdat we de auto 
hoorden wegrijden.

KAMPLEVEN
Het is, in onze maatschappij van mega-
welvaart, bijna niet voor te stellen. Nu is 
er alles, toe was er vrijwel niets. Geen 
radio (dus ook geen nieuwsberichten), 
geen televisie of computer (nog niet 
uitgevonden), geen auto, geen telefoon, 
geen winkels of kapper, vrijwel geen 
zeep, tandpasta of w.c.-papier dus hygi-
ene was ver te zoeken. Er was te weinig 
eten en vrijwel geen water. ’s Nachts 
druppelden de kranen wat water in de 
mandibakken; we gingen er daarom ook 
’s nachts heen en schuurden met onze 
pannetjes over de stenen bodem. Dat 
geluid hoor ik nog soms, zo wanhopig. 
Boeken, brieven en fotoalbums hadden 
we moeten verbranden. In de bibliotheek 
stonden alleen maar Japanse, Italiaanse 
en Duitse (de “Asmogendheden”) 
boeken. Ik heb er dus veel Duits gelezen, 
er was niets anders. Er was geen school, 
geen sport, geen vakantie. Eigenlijk was 
er niks.
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Er heersten veel ziektes: mazelen, kink-
hoest, geelzucht, dysenterie. We hadden 
daar geen penicilline ( in Amerika wel) en 
er waren maar enkele vrouwelijk dokto-
ren. Door het slechte eten waren er veel 
open wonden door vitaminegebrek. 
Verband werd eindeloze keren gewassen, 
er was geen nieuw beschikbaar. 
Hongeroedeem kwam steeds vaker voor. 
Ik leerde al snel dat je voor doodgaan 
niet mager hoefde te zijn; juist als je in 
het kamp dik werd was het pas onheil-
spellend. Mijn meest emotionele herinne-
ring: de komst van zo’n 12 (?) Nederlandse 
artsen in witte doktersjassen, die in gelid 
door de kamppoort naar binnen mar-
cheerden. Mannen! Medische hulp! 
Aandacht! Na bijna 60 jaar krijg ik er nog 
kippenvel van. We werden ook allemaal 
verliefd. Ons eten stelde niets voor. 
Sagopap met water gekookt (smaakte 
naar niets, zonder boter of suiker), harde 
stukken ongerezen brood, dunne soep 
met alleen op de bodem wat dunne flin-
tertjes vlees, gekookte oebie (een soort 
rode, zoete aardappel) en rijst natuurlijk. 
Nee, ratten aten we niet, honden evenmin 
(andere kampen wel). Slakken plukten we 
uit de heg, wasten we in zout en dan 
maakten we (Bea!) er iets onzegbaar 
lekkers van. Vrijwilligers van de groente-
pluk maakten de groenten schoon, als er 
weer een vrachtauto binnenkwam. 
Daarbij werd altijd veel gelachen.

DE RELATIE MET 
DE JAPANNERS
Was al die jaren uiterst moeizaam; we 
spraken elkaars taal niet, wilden die ook 
niet leren, we behielpen ons met gebrekkig 

Maleis. Japans klinkt verschrikkelijk: diep 
in de keel en schreeuwerig. Ze hebben ook 
meer woorden nodig dan wij. Toen we in 
Tjihapit een keer allemaal moesten samen-
komen bij het kampkantoor, schreeuwde 
onze Japanse commandant ons minuten-
lang toe vanaf een muurtje langs het terras. 
De tolk, een allerliefst Japans vrouwtje, 
getrouwd met een Nederlander, vertaalde 
kort en krachtig: “jullie mogen niet weglo-
pen”. Na een even lange tirade in het 
Japans volgde de compacte vertaling: 
“jullie krijgen allemaal een uniform”. Dat is 
nooit doorgegaan. Jammer, want we wilden 
best wel eens wat nieuws aan hebben.
Voor elke Japanner die we tegenkwamen, 
moesten we buigen. Wij vonden dat 
ver nederend, ten onrechte, het bleek 
achteraf de normale Japanse manier van 
groeten. Buigen moest je met lege 
handen, dus als we net allemaal eten 
hadden gehaald in de gaarkeuken en een 
Japanse soldaat kwam het kamp infiet-
sen, moesten al die pannetjes en blikjes 
met veel gerammel worden neergezet. 
Als we in een groepje waren, moesten we 
zelf in het Japans de bevelen roepen: 
yodskei (in de houding), kirei (buigen), 
norei (omhoog). Tweemaal per dag was er 
algemeen appèl, in de huizenkampen in 
de berm voor het huis, in de barakken-
kampen op het appélveld. De appèls 
duurden vaak eindeloos, de Japanners 
telden secuur en er hoefde maar één 
kleuter in de goot te spelen en we ston-
den er uren, totdat het klopte.
We hadden elk een kampnummer, een 
lapje stof aan een veiligheidsspeld, met 
ons nummer in inkt. Als een Japanner je 
snapte zonder nummer, kreeg je een pak 
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slaag. Ze sloegen keihard en professioneel, 
ze waren als kind al opgeleid in jiu-jitsu, 
een geraffineerd soort vechtsport. Ook ik 
heb een pak rammel gekregen omdat ik 
mijn nummer niet ophad. Ik voelde er 
niets van, was alleen bezorgd dat ik mijn 
haarspeldjes voorgoed zou kwijtraken 
(die Jap trok me, iedere keer als ik geval-
len was, weer aan mijn haren omhoog) en 
die waren onvervangbaar. Ik vond ze 
terug in de berm. Een andere keer lag ik 
na nachtdienst in de bakkerij te slapen in 
onze voorkamer. Toen een Japanner door 
de tuin kwam lopen ontstak die in woede 
omdat ik niet voor hem boog (ik sliep!). Ik 
moest door het raam naar buiten klim-
men en op het gras in onze tuin gaan 
staan, armen omhoog en na een kwartier 
armen zijwaarts, opnieuw een kwartier. 
Het was juist tijd om eten te halen in de 
gaarkeuken. Vrouwen en kinderen liepen 
langs met hun pannetjes en sisten me 
allerlei bemoedigingen toe. De Jap keek 
op enkele meters afstand toe, met bajo-
net en geweer. Ik herinner me de steun-
betuigingen beter dan de vernedering.

STEMMING
Vlak na onze internering dachten we, een 
beetje lacherig: over 3 maanden zijn we 
vrij. Na verschillende fasen van opti-
mis me en wanhoop wisten we zeker: hier 
komt nooit meer een eind aan. We kregen 
steeds minder weerstand (want minder 
eten) en dan ga je tobben. Een Ameri-
kaanse generaal had ons beloofd: al 
moeten we “hop from island tot island”, 
we zullen jullie bevrijden. Indonesië telt 
ruim 13.500 eilanden, waarvan ruim 6000 
bewoond. Dat zou een beetje lang duren, 

beseften we en we zaten als gevangenen 
in een afgegrendeld kamp, als ratten in 
de val. Daarom waren we zo blij met de 
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki; 
op zich verschrikkelijk door de tienduizen-
den doden maar anders waren die doden 
in de Japanse kampen gevallen.
De stemming in de vrouwenkampen was 
over het algemeen goed, zeker naarmate 
het slechter werd. Ik denk vaak aan het 
devies van Amsterdam: heldhaftig, vast-
beraden, barmhartig. Heldhaftig, een 
huis- tuin- en keuken heldhaftigheid die 
we pas doorhadden toen we de ontzetting 
in de blik van onze bevrijders zagen. 
Natuurlijk waren we ook vaak zeurpieten, 
er werd ook veel afgekibbeld, maar er was 
duidelijk een grote solidariteit. We zaten 
met alle soorten vrouwen, vrouwen van 
bankdirecteuren en soldatenvrouwen. De 
eersten hadden nog nooit een dweil aan-
geraakt, zelfs soms nog nooit een korrel 
rijst gegeten. De laatsten hadden het hart 
op de tong en pakten alles aan, een soort 
Jordaanvrouwen. Sindsdien ben ik ‘link-
sig’ geworden. Vastberaden waren we 
ook, we wilden overleven (de kleine kinde-
ren gaven een extra impuls). Niet zeuren, 
geduld hebben. Dat viel trouwens ook 
best wel mee; onze ellende was een col-
lectieve ellende, die we met ons allen 
deelden. Persoonlijk verdriet dat alleen jou 
treft, is erger. Er was bovendien veel 
humor, we hebben ondanks alles veel 
gelachen. Dat hoor je van Duitse kampen 
nooit zeggen maar die waren ook erger.
Barmhartig waren we meestal ook; we 
leerden om te zien naar elkaar, we vingen 
elkaar op bij ziekte en verdriet. Die soli-
dariteit bleek een stevige basis in het 

22

zomer editie



kampleven. Een vorm van trouw en 
vriend schap die je in onze tijd nauwelijks 
meer aantreft. Ik mis dat wel eens en ik 
ben de enige niet.

EEN VREEMDE VREDE
We wisten niets. Niet dat de oorlog in 
Europa was afgelopen. Niet dat er atoom-
bommen waren gevallen op Japan. In ons 
vuile, warme, overvolle kamp dachten we 
nauwelijks meer aan bevrijding. En toen 
zagen we op een dag, in het kampkantoor 
aan het einde van het appèlveld, naast de 
poort, in de schemering Japanners 
buigen voor de Nederlandse leiding. Zij 
bogen voor ons, er moest iets aan de 
hand zijn. Die avond werden we samen-
geroepen in de gaarkeuken, onze Neder-
lands kamp-commandante, een nogal 
kattige figuur (heel goed voor die functie 
trouwens) klom op een omgekeerde 
soepdrum en hield een korte en achteraf 
beruchte rede; we mochten niet schreeu-
wen of juichen, geen geheime vlaggen 
uitsteken, geen Wilhelmus zingen, niet 
weglopen, allemaal niet maar de oorlog 
was voorbij. Wat achteraf een mooi rijm-
pje opleverde; “ik heb geen tijd, tot mijn 
spijt, maar we zijn bevrijd”. We kregen 
Rode-kruis pakketten, één pak voor 9 
man, die al maandenlang lagen te stoven 
op de kade van Priok. Er kwam vlees 
binnen dat op grote houten tafels werd 
uitgestald. Wij paradeerden er ongelovig 
langs. We hoefden niet meer te buigen. 
Bevrijders waren er niet, de Gurkha’s en 
Engelsen kwamen pas weken later. Maar 
direct na het einde van de oorlog kwam 
er grote politieke spanning in onze regio. 
Soekarno riep op 17 augustus 1945 

Merdeka (vrijheid) uit, nog geen 2 kilo meter 
van Adek vandaan. We hoorden het gejuich 
en geklap van de menigte buiten en vroe-
gen ons ongerust af wat er ge beurde, het 
klonk onheilspellend. De toestand was 
ge vaarlijk, dus de Japan ners kregen 
opdracht ons te beschermen. Na drie jaar 
werden we voor het eerste een echt 
“beschermingskamp”! Die bewaking was 
hard nodig. We konden het kamp niet uit, 
we hadden geen huis meer, geen geld, 
geen opvang. We waren alles kwijt. We 
waren weerloos. Vader kwam ergens in 
oktober onverwachts onze barak binnen-
wandelen, mager en gebruind (hij had steeds 
in de bergen boven Bandoeng gevangen 
gezeten). Hij woog 42 kilo, mammie, in de 
zieken barak, 38, dus samen 80 kilo. Het 
was een onvergetelijk weerzien.
Op mijn 21e verjaardag, 6 november 1945, 
voer ik met het hospitaalschip “Oranje” 
naar Australië, waar ik toen maanden 
woonde en mijn eerste journalistieke 
baantje kreeg: verslaggeefster bij de juist 
opgerichte krant voor évacués uit Indië. 
Toen ik wat later de aankomst van een 
nieuw schip vol evacués moest ‘verslaan’ 
en met mijn blocnote het middendek 
opliep, klonk er ineens een gil over het 
water: Bea! We waren weer samen. Het 
leven na de oorlog is me niet altijd mee-
gevallen (wie trouwens wel?). Maar ik ben 
vrij, en ik heb jullie, mijn levendige achter-
ban, vrienden en vriendinnen, ik heb 
boeken en eten en vooral, de kranen 
geven water! Een wonder, nog steeds.

Waalre mei 2001 
Geschreven door oud-“kampkind”
Irene Brugmans (1924)
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