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De Corana-maatregelen worden in acht genomen

LESPAKKET – 75 JAAR VRIJHEID
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Bijlage

17 augustus 1945
proklamasi / 

onafhankelijkheidsverklaring 
door Soekarno

7 december 1941Pearl Harbor

8 maart 1942capitulatie Nederlands-Indië /
start Japanse bezetting

capitulatie Japan /
Einde WOII 15 augustus 1945

1945-1946Bersiap

2e  Politionele  Actie 1948

19471e  Politionele  Actie

6 augustus 1945atoombom 
op Hiroshima

9 augustus 1945atoombom op Nagasaki

1945-1946vertrek evacués /
start repatriëring 

27 december 1949soevereiniteitsoverdracht

1950opvang in pensions e.d.

1951
vertrek Molukse 

ex-KNIL-militairen

1952vertrek Koninklijke Marine

31 maart 1964
sluitingsdatum aanvraag visum / 

vertrek spijtoptanten

1962vertrek uit 
Nederlands Nieuw-Guinea

5 december 1957‘Zwarte Sinterklaas’
nationalisatie bedrijven

26 juli 1950opheffing KNIL

25 april 1950oprichting RMS

Het getal 300.000
In de media wordt regelmatig het getal 300.000 genoemd. Dit getal staat voor 
het immigratie-overschot in de periode 1945 tot en met 2016: het getal dat 
overblijft wanneer het aantal personen dat in deze periode naar de archipel 
vertrok (208.200) wordt afgetrokken van het aantal personen dat naar Neder-
land kwam (513.700). De periode van de Nederlands-Indische repatriëring 
beslaat de jaren 1945 tot en met 1968. Toen zijn 430.200 personen naar Neder-
land gekomen en 162.000 personen in omgekeerde richting vertrokken. Het 
immigratieoverschot was toen 268.200 personen (bron: CBS-Statline). In de 
jaren 1945 tot en met 1968 hebben dus ruim 430.000 personen de reis naar 
Nederland gemaakt. Sommigen hebben deze reis éénmaal ondernomen, 
anderen hebben hem meerdere keren gemaakt.

1945-1950

125.500
personen

1950-1952

86.900
personen

1952-1957

97.800
personen

1957-1959

58.300
personen

1959-1964

46.400
personen

1964-1968

15.300
personen

DE GOLVEN VAN VERTREK

TIJDBALK  

JIM VAN LAWICK VAN PABST – Geboren in 1936 in Soekaboemi op West-Java
Mijn wieg stond in 1936 in Soekaboemi op Java, waar ik op een groene heuvel woonde. 
De eerste vijf jaar genoot ik van de vrijheid en de prachtige natuur. In 1942 verdween mijn 
vader plotseling uit mijn leven en moest ik mij jarenlang verstoppen voor de Japanse 
bezetter. Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog moest ik mij opnieuw verstop-
pen voor een nieuwe vijand. Mijn verdere jeugd zou gekenmerkt zijn door eenzaamheid 
en scheiding van mijn familie.
In 1956, op 20-jarige leeftijd, moest ik noodgedwongen door de keus van mijn vader mijn 
geboorteland verlaten. Pas na 34 jaar zou ik terugkeren en ik was ontroerd toen ik de 
geur van de aarde en mijn geboorteland weer rook. Nu woon ik met mijn vrouw deels in 
Nederland en deels in Indonesië en kan ik weer zorgeloos genieten, net zoals tijdens mijn 
eerste jeugdjaren.

Lily van Lawick van Pabst-Anthonijsz – Geboren in 1939 in Cheribon op West-Java
Aan de kust van de Javazee groeide ik op in een gezin van acht kinderen met elk een  
eigen baboe (kindermeisje). Ik was nog geen drie jaar oud toen mijn vader als landstor-
mer (soldaat) werd opgeroepen toen de oorlog in 1942 uitbrak. Mijn moeder moest 
zonder het salaris van mijn vader met acht kinderen zien te overleven.
Nadat Japan zich in 1945 overgaf, was er voor ons geen vrede. We kwamen in een 
vrijheidsstrijd terecht en hoewel ik klein was, heb ik hele nare dingen gezien en angstige 
periodes meegemaakt. 
Pas in 1951, toen ik op mijn twaalfde in Nederland kwam te wonen, braken er rustige 
jaren voor mij aan en hoefde ik niet meer bang te zijn.
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THEMA 2:  DE BIRMA-SIAM-SPOORWEG 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was door de Slag in de Koraalzee (mei 1942) en de Slag bij Midway (juni 
1942) de Japanse marine flink uitgedund. De Japanners vermeden zoveel mogelijk de zeeroutes. Als alternatief voor 
de bevoorrading van de Japanse troepen in Birma bedacht het Japanse opperbevel dat er een spoorlijn moest 
komen, tussen Siam (nu Thailand) en Birma (het huidige Myanmar). De spoorlijn kon ook worden gebruikt als 
aanvoerlijn van nieuwe Japanse troepen om de Britten in India aan te vallen. Voor het werk werden krijgsgevange-
nen ingezet en romoesha’s – geronselde Indonesische dwangarbeiders.
Het gebied waar de spoorlijn moest komen, was praktisch onbegaanbaar. Voordat met de aanleg kon worden 
begonnen, werd het dichtbeboste oerwoud kaalgekapt en werden rotsen met dynamiet opgeblazen. Alles gebeurde 
met de hand. De spoorlijn was na zestien maanden bij voltooiing 415,9 kilometer lang en één meter breed. Per dag 
stierven zo’n 75 mannen door de loodzware omstandigheden, gebrek aan voedsel en ziektes. In totaal hebben van 
de 200.000 krijgsgevangenen 99.044 mannen de gruwelen niet overleefd. De Birma-Siam-spoorweg kreeg de 
bijnaam ‘Dodenspoorlijn’.  “Elke dwarsligger symboliseert een dode.”

Beantwoord de volgende vragen: 
A) Waar verbleven Jim en zijn zusje tijdens de oorlogsjaren? 
B) Markeer op de tijdbalk wanneer Jim met zijn vader herenigd werd en schrijf eronder: “Jim herenigd met zijn vader”.
C) Ga naar de website ‘Nationaal Archief’: https://tinyurl.com/twcj82o
 Bekijk de interneringskaart van de vader van Jim en beantwoord de volgende vragen:
 C1: Wanneer is de vader van Jim geboren?
 C2: Wat denk je dat er op de achterkant onder 

‘More Informations’ werd genoteerd?
 C3: Welk beroep had Jims vader 
 (zie Occupation)?
D) Ga naar de website ‘Delpher’:  
 https://tinyurl.com/rjflhbg
 Lees het artikel ‘Dwangarbeid in cijfers’ en 

beantwoord de volgende vragen:
 D1: Hoeveel inheemse dwangarbeiders 

werkten aan de Birma-Siam-spoorweg? En 
hoeveel daarvan kwamen er om? Hoeveel 
procent was dat?

 D2: Hoeveel krijgsgevangenen werden aan de 
Birma-Siam-spoorweg tewerkgesteld? En 
hoeveel daarvan waren Nederlanders?

 D3: Wat was het percentage van de Nederlan-
ders die omkwamen tijdens de aanleg van de 
Birma-Siam-spoorweg? En waarom was dat 
percentage lager dan dat van andere krijgs- 
gevangenen met een andere nationaliteit?

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NEDERLANDS-INDIË 1942-1945 
EN DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD 1945-1949

Kecil, Dido Drachman – productie Real Comics (Kleur: Marloes Dekkers. Letters: Frits Jonker.)
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THEMA 2:  VERTREK UIT GEBOORTELAND NAAR NEDERLAND 
Tussen 1945 en 1964 vond een massale migratie plaats tussen Nederlands-Indië/Indonesië en Nederland. Met 
schepen zoals bijvoorbeeld de Oranje, Boschfontein, Oldenbarnevelt, Tegelberg, Willem Ruys en Kota Inten 
kwamen honderdduizenden ‘repatrianten’ met de Nederlandse nationaliteit in de havens van Amsterdam en 
Rotterdam aan. De migratie verliep in verschillende golven met elk een specifieke achtergrond. Eerst vertrokken 
vanaf eind 1945 oorlogsslachtoffers naar Nederland. Na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 
verlieten bestuursambtenaren, militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, wetsdienaren en rechts-
geleerden met hun families voormalig Indië. Na 1951 was de Indonesische nationaliteit voorwaarde om in 
Indonesische overheidsdienst of het leger te mogen blijven werken. Doordat de spanningen tussen Nederland en 
Indonesië weer verder opliepen, vertrokken er tussen 1952 en 1957 veel Indische Nederlanders. Tussen 1964 en 
1968 kwam de laatste groep ‘spijtoptanten’ naar Nederland, personen die spijt hadden van hun eerdere keuze 
voor de Indonesische nationaliteit. 
INSTRUCTIE: In het boek De lange reis van de poesaka vind je op pagina 19 tot en met 25 alle ‘golven van vertrek’ 
tussen 1945 en 1968.

Beantwoord de volgende vragen: 
A) Waarom moest oma Tjang achterblijven? Wie gaf haar geen toestemming om te mogen vertrekken naar Nederland? 
B) Kijk op de tijdbalk. Noteer het jaartal van Erna’s vertrek naar Nederland op de goede plek en schrijf Erna’s naam erbij. 
C) Ga naar de website ‘30 dagen op zee’: https://30dagenopzee.nl en zoek het schip waarmee Erna met haar man en 

kinderen naar Nederland ging. (Let op het goede jaartal!) Hier is de reis van Erik Valentijn met de Sibajak beschreven;  
lees die door. Zo kun je je voorstellen hoe Erna’s reis eruit heeft gezien. Beantwoord de volgende vragen: 

 C1: Hoeveel weken duurde de reis van Indonesië naar Nederland?
 C2: Waar legde het schip voor het eerst aan na vertrek uit Indonesië?
 C3: Wat was de laatste havenstad voordat ze de Middellandse Zee binnenvoeren?
D) Erna’s moeder zou volgen, want haar vader was overleden. Ga naar de website ‘Oorlogsgravenstichting’:
 www.oorlogsgravenstichting.nl Zoek met de naam van Erna’s vader: Louis Napoleon Broers. 
 D1: In welk kamp is hij overleden? 
 D2: Op welk ereveld is een gedenkkruis voor hem? 
 D3: Hoe oud is hij geworden? (Klik op één van de foto’s.)

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NEDERLANDS-INDIË 1942-1945 
EN DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD 1945-1949Niveau 1

Ereschuld, Jeroen Steehouwer (Verhaal: Martijn Daalder. Storyboard: Peter van Dongen. Kleur: Marloes Dekkers.)
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LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom er geen echte bevrijding op 15 augustus 1945 was toen Japan capituleerde.
•  Kan aangeven wat er op 17 augustus 1945 gebeurde en waarom. 
•  Kan verklaren waarom na de oorlog Indische Nederlanders opnieuw gevangen werden genomen.
•  Kan uitleggen wanneer men naar Nederland kon vertrekken en hoe de reis per schip verliep rond 1957.

THEMA 1:  BERSIAP
Op 17 augustus 1945, twee dagen nadat Japan zich had overgegeven, verklaarde de nieuwe president Soekarno de 
onafhankelijkheid van Indonesië. De pemoeda’s (nationalistische jongeren) trokken naar de steden en het platte-
land om daar te verkondigen dat er een nieuw gezag was. Ze riepen de bevolking op paraat te staan: ‘Bersiap!’ 
(Wees paraat!) Tegenstanders van de onafhankelijkheid werden op klaarlichte dag ontvoerd of vermoord. De 
pemoeda’s waren niet alleen bewapend met zelfgemaakte wapens, maar ook met wapens die uit Japanse opslag-
loodsen waren geplunderd. In steden als Bandoeng en Soerabaja werd hevige strijd geleverd tegen Britse militairen, 
die waren aangesteld om de orde te bewaken en zich niet goed raad wisten met de fel opgelaaide onafhankelijk-
heidsstrijd. Onder de kreet ‘merdeka’ (vrijheid) werden op klaarlichte dag aanslagen, berovingen, moordpartijen en 
mishandeling gepleegd. Wie loyaal was aan Nederland liep groot gevaar hier slachtoffer van te worden.

LEES HET VERHAAL VAN ERNA OP PAGINA 31 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Wat voor wapens hadden de vrijheidsstrijders tijdens de Bersiap bij zich? Hoe werden deze fanatieke jongeren genoemd?  
B) Bekijk de tijdbalk en schrijf Erna’s naam onder de Bersiap en schrijf op hoe oud ze op dat moment was.
C) Ga naar de website ‘Bersiapkampen’:  https://tinyurl.com/upkbn5c en klik op de Boeloe-Gevangenis om de volgende 

vragen te beantwoorden:  
 C1: Op welke dag werden de twee broers van Erna vrijgelaten uit de Boeloe-Gevangenis?  
 C2: Hoeveel Japanners zaten er ongeveer in de Boeloe-Gevangenis toen Erna’s broers erin zaten? 
 C3: Toen Erna’s broers in de Boeloe-Gevangenis zaten, hoeveel mannen en jongens zaten er in een cel van 6 x 6 meter?  
 C4: Door wie werd de Boeloe-Gevangenis bewaakt toen Erna’s broers erin zaten?  
D) Lees op de website ‘Delpher’ het krantenartikel uit De Tijd van 11 december 1945 met een verslag van een ooggetuige: 

https://tinyurl.com/rcqsfsm
 D1: Denk je dat het toeval is dat de Nederlandse en Indo-Europese mannen op zondag werden opgepakt en in de 

Boeloe-Gevangenis werden gegooid?
 D2: Hoe hebben de pemoeda’s zoveel Japanners in één keer kunnen vastzetten in de Boeloe-Gevangenis?  
 D3: Uit het artikel blijkt dat de Japanners/Nippen toen de beschermers en bevrijders waren van de Indische Nederlanders. 

Waarom is dat opvallend?

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NEDERLANDS-INDIË 1942-1945 
EN DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD 1945-1949

ERNA SMITH 
Geboren in 1921 in 

Semarang op Java

Jubileumboek: 
Een platina bruiloft 
(pagina 31)  

THEMAWOORDEN
•  BUITENKAMPERS   
•  INDONESISCH  

STAATSBURGERSCHAP 
•  BERSIAP 
•  VRIJHEIDSSTRIJDERS 
•  ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD 
•  MIGRATIE 
•  REPATRIANTEN

Niveau 1

Bron: Beeldbank WOII-NIOD Bron: Collectie Stichting Nat. Museum van Wereldculturen Coll.nr. TM10001495 Bron: Privécollectie Herman van Oosten – www.passagierslijsten1945-1964.nl
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D e  l a n g e  r e i s  v a n  d e

O n s  c u l t u r e e l  e r f g o e d
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Nog nooit is geschiedenis zo tastbaar geweest. De creatieve fotograaf, 
filmer en auteur Armando Ello en ‘herinneringskunstenaar’ Simone 

Berger  – volgens Adriaan van Dis – bundelen hun ervaring en passie en geven 
een gezicht aan de vele nog niet vertelde Indische verhalen. Stuk voor stuk 
kleine persoonlijke en intense geschiedenissen, die niet in de schoolboeken 
zijn terug te vinden, maar hier worden uitvergroot. Door het levenspad van de 
poesaka te volgen, een waardevol erfstuk uit Nederlands-Indië of Indonesië, 
leggen zij van ruim dertig personen de familiegeschiedenis vast. Zij geven 
hiermee een stem aan de eerste generatie en hun nazaten. Resultaat zijn mooie 
verhalen, enerzijds over tempo doeloe (vroeger), anderzijds over ontberingen, 
veerkracht en wilskracht en de kracht van vergeven en verzoening. De in dit 
boek geïnterviewde personen laten zien hoe zij het beste van twee werelden 
hebben weten te verbinden.

De lezer wordt in elk verhaal meegenomen naar het vooroorlogse Indië, de tijd 
van de Japanse bezetting en de naoorlogse jaren. De verhalen markeren de 
geschiedenis van Nederlands-Indië en de jonge republiek Indonesië en geven 
inzicht in de redenen waarom families besloten te vertrekken. De poesaka’s 
krijgen hierdoor een diepere betekenis met een belangrijke symbolische en 
emotionele waarde. 

De verrassende en originele poesaka’s zijn vaak de enige tastbare herinnering 
en link naar het verre huis en leven van de (groot)ouders. Ze werden op het 
schip of in het vliegtuig meegenomen toen familieleden met een paar koffers 
naar Nederland vertrokken om daar een nieuw thuis te creëren. 

Ontdek het persoonlijke verhaal achter de uitverkoren poesaka’s van Adriaan 
van Dis, Marion Bloem en vele anderen, personen die de afgelopen jaren op het 
pad van Berger en Ello kwamen en hen inspireerden en nieuwsgierig maakten 
naar hun poesaka. 

Simone Berger-Straakenbroek (1966) gaf 
in 2016 het rijk geïllustreerde boek Istori kita. 
Jouw familiegeschiedenis uit. Een leidraad en 
doe-boek om de Indische familiegeschiedenis 
levend te maken, te delen en vast te leggen. 
Berger verzorgt interactieve lezingen en 
workshops.

Armando Ello (1980) gaf in 2016 het boek 
Twijfelindo uit met 277 portretten en inter-
views van twijfelindo’s over hun verborgen 
identiteit. Hij is oprichter van de website  
Hoezoindo.nl (sinds 2009 online) en verzorgde 
de fotografie voor diverse publicaties en het 
tijdschrift Moesson.
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Indische Tastbare Herinneringen
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De bevrijding in Nederlands-Indië en de 
tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië
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Nog nooit is geschiedenis zo 
tastbaar geweest. De creatieve 

fotograaf, filmer en auteur Armando 
Ello en ‘herinneringskunstenaar’ 
Simone Berger – volgens Adriaan van 
Dis – bundelen hun ervaring en passie 
en geven een gezicht aan de vele nog 
niet vertelde Indische verhalen.  
Stuk voor stuk kleine persoonlijke en 
intense geschiedenissen, die niet in de 
schoolboeken zijn terug te vinden, maar 
hier worden uitvergroot. De verhalen 
markeren de geschiedenis van 
Nederlands-Indië en de jonge republiek 
Indonesië. 

Armando Ello (1980) gaf in 2016 
het boek Twijfelindo uit met 277 
portretten en interviews van twij-
felindo’s over hun verborgen iden-
titeit. Hij is oprichter van de web-
site Hoezoindo.nl (sinds 2009 
online) en verzorgde de fotografie 
voor diverse publicaties en het 
tijdschrift Moesson.

Simone Berger-Straaken-
broek (1966) gaf in 2016 het rijk 
geïllustreerde boek Istori kita. 
Jouw familiegeschiedenis uit. 
Een leidraad en doe-boek om 
de Indische familiegeschiedenis 
levend te maken, te delen en 
vast te leggen. Berger verzorgt 
interactieve lezingen en work-
shops.

LESPAKKET – 75 jaar Vrijheid

POESAKA JUBILEUM UITGAVE 

DOCENTEN INSPIRATIEBOEK

LESBRIEVEN 

DOCUMENTAIRE

LEERDOELEN - DE LEERLING:
•  Kent de redenen waarom er geen echte bevrijding op 15 augustus 1945 was toen Japan capituleerde.
•  Kan aangeven wat er op 17 augustus 1945 gebeurde en waarom. 
•  Kan verklaren waarom na de oorlog Indische Nederlanders opnieuw gevangen werden genomen.
•  Kan uitleggen wanneer men naar Nederland kon vertrekken en hoe de reis per schip verliep rond 1957.

THEMA 1:  BERSIAP
Op 17 augustus 1945, twee dagen nadat Japan zich had overgegeven, verklaarde de nieuwe president Soekarno de 
onafhankelijkheid van Indonesië. De pemoeda’s (nationalistische jongeren) trokken naar de steden en het platte-
land om daar te verkondigen dat er een nieuw gezag was. Ze riepen de bevolking op paraat te staan: ‘Bersiap!’ 
(Wees paraat!) Tegenstanders van de onafhankelijkheid werden op klaarlichte dag ontvoerd of vermoord. De 
pemoeda’s waren niet alleen bewapend met zelfgemaakte wapens, maar ook met wapens die uit Japanse opslag-
loodsen waren geplunderd. In steden als Bandoeng en Soerabaja werd hevige strijd geleverd tegen Britse militairen, 
die waren aangesteld om de orde te bewaken en zich niet goed raad wisten met de fel opgelaaide onafhankelijk-
heidsstrijd. Onder de kreet ‘merdeka’ (vrijheid) werden op klaarlichte dag aanslagen, berovingen, moordpartijen en 
mishandeling gepleegd. Wie loyaal was aan Nederland liep groot gevaar hier slachtoffer van te worden.

LEES HET VERHAAL VAN ERNA OP PAGINA 31 EN BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:
A) Wat voor wapens hadden de vrijheidsstrijders tijdens de Bersiap bij zich? Hoe werden deze fanatieke jongeren genoemd?  
B) Bekijk de tijdbalk en schrijf Erna’s naam onder de Bersiap en schrijf op hoe oud ze op dat moment was.
C) Ga naar de website ‘Bersiapkampen’:  https://tinyurl.com/upkbn5c en klik op de Boeloe-Gevangenis om de volgende 

vragen te beantwoorden:  
 C1: Op welke dag werden de twee broers van Erna vrijgelaten uit de Boeloe-Gevangenis?  
 C2: Hoeveel Japanners zaten er ongeveer in de Boeloe-Gevangenis toen Erna’s broers erin zaten? 
 C3: Toen Erna’s broers in de Boeloe-Gevangenis zaten, hoeveel mannen en jongens zaten er in een cel van 6 x 6 meter?  
 C4: Door wie werd de Boeloe-Gevangenis bewaakt toen Erna’s broers erin zaten?  
D) Lees op de website ‘Delpher’ het krantenartikel uit De Tijd van 11 december 1945 met een verslag van een ooggetuige: 

https://tinyurl.com/rcqsfsm
 D1: Denk je dat het toeval is dat de Nederlandse en Indo-Europese mannen op zondag werden opgepakt en in de 

Boeloe-Gevangenis werden gegooid?
 D2: Hoe hebben de pemoeda’s zoveel Japanners in één keer kunnen vastzetten in de Boeloe-Gevangenis?  
 D3: Uit het artikel blijkt dat de Japanners/Nippen toen de beschermers en bevrijders waren van de Indische Nederlanders. 

Waarom is dat opvallend?

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NEDERLANDS-INDIË 1942-1945 
EN DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD 1945-1949

ERNA SMITH 
Geboren in 1921 in 

Semarang op Java
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(pagina 31)  
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•  MIGRATIE 
•  REPATRIANTEN
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THEMA 2:  VERTREK UIT GEBOORTELAND NAAR NEDERLAND 
Tussen 1945 en 1964 vond een massale migratie plaats tussen Nederlands-Indië/Indonesië en Nederland. Met 
schepen zoals bijvoorbeeld de Oranje, Boschfontein, Oldenbarnevelt, Tegelberg, Willem Ruys en Kota Inten 
kwamen honderdduizenden ‘repatrianten’ met de Nederlandse nationaliteit in de havens van Amsterdam en 
Rotterdam aan. De migratie verliep in verschillende golven met elk een specifieke achtergrond. Eerst vertrokken 
vanaf eind 1945 oorlogsslachtoffers naar Nederland. Na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 
verlieten bestuursambtenaren, militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, wetsdienaren en rechts-
geleerden met hun families voormalig Indië. Na 1951 was de Indonesische nationaliteit voorwaarde om in 
Indonesische overheidsdienst of het leger te mogen blijven werken. Doordat de spanningen tussen Nederland en 
Indonesië weer verder opliepen, vertrokken er tussen 1952 en 1957 veel Indische Nederlanders. Tussen 1964 en 
1968 kwam de laatste groep ‘spijtoptanten’ naar Nederland, personen die spijt hadden van hun eerdere keuze 
voor de Indonesische nationaliteit. 
INSTRUCTIE: In het boek De lange reis van de poesaka vind je op pagina 19 tot en met 25 alle ‘golven van vertrek’ 
tussen 1945 en 1968.

Beantwoord de volgende vragen: 
A) Waarom moest oma Tjang achterblijven? Wie gaf haar geen toestemming om te mogen vertrekken naar Nederland? 
B) Kijk op de tijdbalk. Noteer het jaartal van Erna’s vertrek naar Nederland op de goede plek en schrijf Erna’s naam erbij. 
C) Ga naar de website ‘30 dagen op zee’: https://30dagenopzee.nl en zoek het schip waarmee Erna met haar man en 

kinderen naar Nederland ging. (Let op het goede jaartal!) Hier is de reis van Erik Valentijn met de Sibajak beschreven;  
lees die door. Zo kun je je voorstellen hoe Erna’s reis eruit heeft gezien. Beantwoord de volgende vragen: 

 C1: Hoeveel weken duurde de reis van Indonesië naar Nederland?
 C2: Waar legde het schip voor het eerst aan na vertrek uit Indonesië?
 C3: Wat was de laatste havenstad voordat ze de Middellandse Zee binnenvoeren?
D) Erna’s moeder zou volgen, want haar vader was overleden. Ga naar de website ‘Oorlogsgravenstichting’:
 www.oorlogsgravenstichting.nl Zoek met de naam van Erna’s vader: Louis Napoleon Broers. 
 D1: In welk kamp is hij overleden? 
 D2: Op welk ereveld is een gedenkkruis voor hem? 
 D3: Hoe oud is hij geworden? (Klik op één van de foto’s.)
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EN DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD 1945-1949Niveau 1

Ereschuld, Jeroen Steehouwer (Verhaal: Martijn Daalder. Storyboard: Peter van Dongen. Kleur: Marloes Dekkers.)
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JIM VAN LAWICK VAN PABST – Geboren in 1936 in Soekaboemi op West-Java
Mijn wieg stond in 1936 in Soekaboemi op Java, waar ik op een groene heuvel woonde. 
De eerste vijf jaar genoot ik van de vrijheid en de prachtige natuur. In 1942 verdween mijn 
vader plotseling uit mijn leven en moest ik mij jarenlang verstoppen voor de Japanse 
bezetter. Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog moest ik mij opnieuw verstop-
pen voor een nieuwe vijand. Mijn verdere jeugd zou gekenmerkt zijn door eenzaamheid 
en scheiding van mijn familie.
In 1956, op 20-jarige leeftijd, moest ik noodgedwongen door de keus van mijn vader mijn 
geboorteland verlaten. Pas na 34 jaar zou ik terugkeren en ik was ontroerd toen ik de 
geur van de aarde en mijn geboorteland weer rook. Nu woon ik met mijn vrouw deels in 
Nederland en deels in Indonesië en kan ik weer zorgeloos genieten, net zoals tijdens mijn 
eerste jeugdjaren.

Lily van Lawick van Pabst-Anthonijsz – Geboren in 1939 in Cheribon op West-Java
Aan de kust van de Javazee groeide ik op in een gezin van acht kinderen met elk een  
eigen baboe (kindermeisje). Ik was nog geen drie jaar oud toen mijn vader als landstor-
mer (soldaat) werd opgeroepen toen de oorlog in 1942 uitbrak. Mijn moeder moest 
zonder het salaris van mijn vader met acht kinderen zien te overleven.
Nadat Japan zich in 1945 overgaf, was er voor ons geen vrede. We kwamen in een 
vrijheidsstrijd terecht en hoewel ik klein was, heb ik hele nare dingen gezien en angstige 
periodes meegemaakt. 
Pas in 1951, toen ik op mijn twaalfde in Nederland kwam te wonen, braken er rustige 
jaren voor mij aan en hoefde ik niet meer bang te zijn.
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Batavia        Soekaboemi        Cheribon        SemarangPontianak

Kalimantan
(Borneo)

Niveau 1Bijlage EVEN VOORSTELLEN

Maleisië 

Thailand

JAKARTA

Niveau 2
31

Bijlage

17 augustus 1945
proklamasi / 

onafhankelijkheidsverklaring 
door Soekarno

7 december 1941Pearl Harbor

8 maart 1942capitulatie Nederlands-Indië /
start Japanse bezetting

capitulatie Japan /
Einde WOII 15 augustus 1945

1945-1946Bersiap

2e  Politionele  Actie 1948

19471e  Politionele  Actie

6 augustus 1945atoombom 
op Hiroshima

9 augustus 1945atoombom op Nagasaki

1945-1946vertrek evacués /
start repatriëring 

27 december 1949soevereiniteitsoverdracht

1950opvang in pensions e.d.

1951
vertrek Molukse 

ex-KNIL-militairen

1952vertrek Koninklijke Marine

31 maart 1964
sluitingsdatum aanvraag visum / 

vertrek spijtoptanten

1962vertrek uit 
Nederlands Nieuw-Guinea

5 december 1957‘Zwarte Sinterklaas’
nationalisatie bedrijven

26 juli 1950opheffing KNIL

25 april 1950oprichting RMS

Het getal 300.000
In de media wordt regelmatig het getal 300.000 genoemd. Dit getal staat voor 
het immigratie-overschot in de periode 1945 tot en met 2016: het getal dat 
overblijft wanneer het aantal personen dat in deze periode naar de archipel 
vertrok (208.200) wordt afgetrokken van het aantal personen dat naar Neder-
land kwam (513.700). De periode van de Nederlands-Indische repatriëring 
beslaat de jaren 1945 tot en met 1968. Toen zijn 430.200 personen naar Neder-
land gekomen en 162.000 personen in omgekeerde richting vertrokken. Het 
immigratieoverschot was toen 268.200 personen (bron: CBS-Statline). In de 
jaren 1945 tot en met 1968 hebben dus ruim 430.000 personen de reis naar 
Nederland gemaakt. Sommigen hebben deze reis éénmaal ondernomen, 
anderen hebben hem meerdere keren gemaakt.

1945-1950

125.500
personen

1950-1952

86.900
personen

1952-1957

97.800
personen

1957-1959

58.300
personen

1959-1964

46.400
personen

1964-1968

15.300
personen

DE GOLVEN VAN VERTREK

TIJDBALK  

Begin oktober ontvangen alle 
middelbare scholen in de 

provincie Zuid-Holland een compleet 
lespakket. In het lesmateriaal en de 
documentaire vertellen zes 
overlevenden, als laatste ooggetuigen, 
over gebeurtenissen die deel uitmaken 
van de Nederlandse geschiedenis. 
Samen met het historische beeld- en 
filmmateriaal brengen zij het verleden 
heel dichtbij.


