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1. Mijn prille begin in Indië

Als hekkensluiter van een groot gezin kwam ik ter wereld. Al was ik nummer 
tien, ik was meer dan welkom. Als kleinste en schattigste werd ik natuurlijk 
verwend en vertroeteld. Toch gaat het nieuwe er gauw af, ik paste mij aan en 
hobbelde achter al die grotere mensen aan. We woonden onbezorgd in een 
groot huis in Semarang in het toenmalig Indië. Voor mij was het een fijne 
tijd, vooral met de hond en de katjes. We hadden een lieve hulp en alles leek 
geweldig, maar aan de horizon pakten zich donkere wolken samen: er was 
een dreiging van oorlog die al in Europa was uitgebroken.

Opeens angst en schrik alom. Een verschrikkelijk bericht: Japan had 
Amerika aangevallen! Ik was bijna drie, maar toch voelde ik de spanning bij 
mijn vader en moeder. Zeer angstige tijden volgden.

Mijn vader was al opgeroepen voor het leger. Achteraf gezien een verlo-
ren zaak, want er was nauwelijks een leger. Na de capitulatie werden alle 
mannen zoveel mogelijk geïnterneerd. Zo ook mijn vader. 

De Jappen marcheerden in grote getalen de stad in. Het was nergens meer 
veilig voor ons en ze waren wreed. Alle houvast verdween. Zelfs het uur en 
het jaartal werd veranderd. We leefden nu in de Japanse tijd 2602. De Neder-
landse vlag werd verboden. De Japanse vlag moest overal gehesen worden. 

Drie jaar was ik hier



8

Een rode bol op een wit vlak. Wat werd die verguisd. De verloofde van mijn 
oudste zus werd vermist. Hij was met drie man op patrouille gestuurd en 
niet meer teruggekomen.

Het Jappenkamp
Alle vrouwen en kinderen moesten het kamp in. Honderdduizend, waar-
schijnlijk nog meer. Het klinkt ongelofelijk, zo’n groot getal, maar toch is het 
waar. In juli 1942, dat moest dus eigenlijk 2602 zijn, werden in andere delen 
van Nederlands Indië vrouwen en kinderen naar kampen verhuisd en daar 
opgesloten. 

De Japanners gaven Indië de naam Indonesia. Je moest er maar gewoon 
aan wennen. 

Als kampen dienden bestaande wijken met kleine huisjes of een school of 
gebouw waar prikkeldraad en kedek (bamboe schutting) om heen gezet 
werd. Een gaarkeuken en badgelegenheden werden aangelegd en het kamp 
was klaar voor gebruik.

Wij moesten zogenaamd het kamp in voor onze bescherming tegen 
armoede en de inheemse bevolking. De Japanse soldaten bevalen de inlan-
ders onder bedreiging van zware straffen geen Blanda’s (blanken) te helpen. 
Maar met veel moed en liefde en bewogenheid hielpen ze ons toch! Vooral 
onze vrienden, bedienden en leveranciers bleven ons trouw. We werden niet 
gehaat, maar waren geliefd. Natuurlijk werden onze huizen geplunderd en 
leeggeroofd, maar dat gebeurt overal, vooral in een ongeordende gezagloze 
tijd.

Op een dag moest mijn oudste zus het kamp in. Wij zijn toen op vrijwil-
lige basis met haar meegegaan. We wilden bij elkaar blijven. Moedig droeg ik 
mijn hangtasje met mijn fles water. Mijn moeder had ze voor ons allemaal 
gemaakt. Het was heel belangrijk om water bij je te hebben. Voor mij leek het 
een avontuur. 

Zo gingen wij op weg met al onze spullen die we dachten nodig te heb-
ben. Wat zal dat een uitzoekerij zijn geweest. We hadden wat hutkoffers die 
je met twee personen kon dragen, want je mocht meenemen wat je kon dra-
gen. Met een vrachtauto werden we opgehaald. Met z’n allen en de hele mik-
mak achter in de laadbak begon drie en een halfjaar gevangenschap en 
onderdrukking. Later kwam mijn tante nog in het huis en zag Flapoor, mijn 
knuffel, helemaal alleen zitten. Die is nog nagekomen en samen zijn we de 
oorlog doorgekomen.

We moesten wel vaak verhuizen, van het ene kamp naar het andere of 
gewoon naar een ander huisje. Ik weet nog dat we, voor we weer naar een 
ander huisje moesten, nog eerst even de rijpe vruchten van de djeroek balie 
boom (een soort grapefruit) hebben gehaald. Met een lange bamboe stok 
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konden we ze eraf stoten. Heerlijk, die gingen nog mee. Van de schillen en 
de suiker die we kregen kon mijn moeder nog een lekkere marmelade 
maken. Dat werd smullen!

We vonden ons plekje in het volgende kamp waar we, toch nog als familie 
bij elkaar, een huisje kregen. We hadden aardig wat spullen bij ons. We wis-
ten niet hoelang het allemaal zal duren. Het motto was altijd: ‘Over drie 
maanden zijn we vrij.’ 

We hadden zelfs een orgeltje bij ons. Elke zondag speelde mijn moeder 
liederen uit de Glorieklokken bundel, liederen die zuster Alt had geschre-
ven. Mensen kwamen meezingen of luisteren en er was blijdschap en ont-
roering. Het was wonderlijk daar in dat kamp. Heel bijzonder dat we daar in 
al die ellende en onzekerheid God groot konden maken. Mijn lievelings-
liedje was: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes 
brandend in de nacht.’ Het was heerlijk om dit te weten en we zongen er op 
los, terwijl mijn moeder ons op het orgeltje begeleidde. Ik denk dat de Jap 
stiekem ook mee zat te luisteren.

Er werd veel gezongen. Het Wilhelmus was verboden, maar het Onze 
Vader en liedjes als ‘In naam van Oranje doe open de poort’ werden met 
ontroering en triomf gezongen. Tot we weer moesten verhuizen en het orgel-
tje niet meer mee kon, omdat onze plek steeds kleiner en beroerder werd. 
Maar wij bleven zingen.

Na een volgende verhuizing was de muur van ons onderkomen rood van 
de wandluizen. Griezelig en smerig. We hadden ook constant honger en wat 
we te eten kregen was echt vreselijk. Het was harde maïs en een soort stijfsel-
pap, ik kreeg het gewoon niet door mijn keel. Maar we moesten eten, anders 
ging je dood. Dat liet mijn moeder natuurlijk niet gebeuren, ze voerde ons, 
mijn zus Netty en mij, lepeltje voor lepeltje. Ik kokhalsde er van, zo vies was 
het. Maar ze bleef zeggen: ‘Zuchten, ja zuchten en slikken en weer zuchten.’ 
Dan verdween dat spul, hoe smerig en weinig voedzaam het ook was, toch in 
je maag. Het was beter dan niks en zo konden we overleven. 

Ik weet dat Anje, mijn oudste zus, me vaak checkte. Zij was verpleegster 
en wist dat het voor kleine kindjes dodelijk kon zijn om helemaal geen eiwit-
ten binnen te krijgen. Je spieren hebben dat nodig, vooral de hartspier. Ver-
schillende kinderen renden en speelden, tot ze ineens zo moe waren, op de 
grond gingen liggen en stierven. Zo verloor ik ook een speelkameraadje. Ik 
vond het vreemd dat hij niet meer bewoog. Hij was dood, hij was er niet 
meer en dat hele begrip dood vond ik vreemd. Ik haat het sinds die tijd.

En toch lag de dood aan alle kanten zo zichtbaar op de loer. Hoe kon je 
overleven als je werd uitgehongerd en voortdurend werd afgeranseld, gewoon 
waar iedereen bij stond? Die Jappen, ze hadden er kennelijk lol in om je op je 
hoofd te slaan. Hoe kwamen ze er bij, dat was toch levensgevaarlijk! Een paar 
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keer zag ik dat iemand, opgerold in een matje weg gedragen werd. Die persoon 
was dood. Maar ik mocht door Gods oneindige genade leven! Ja, God heeft 
Zijn oog op ons. Hoe klein we ook zijn, Hij ziet ons, Hij is erbij en Hij zorgt, hoe 
moeilijk het ons ook gemaakt wordt. Hij is er bij en houdt immens van ons. 

Straffen
Er was veel angst in de kampen. Je moest op je tenen lopen om de Jap niet te 
beledigen. Ook moest je heel diplomatiek zijn als je kongsihoofd (groeps-
hoofd) was en je een gunst of een toestemming moest gaan vragen voor de 
groep. Als je dat niet nederig genoeg deed, dan werd je mooi in elkaar 
geramd. Mijn moeder was vaak kongsihoofd, maar zij heeft nooit één klap 
van de Jap gehad.

Nou ja, alleen die ene op haar arm en dat zat zo. Vlak vóór dat we het 
kamp in gingen zaten mijn zussen op de voorgalerij van ons huis zich al 
benen bungelend te vervelen. Geen school en te gevaarlijk om de straat op te 
gaan. Een Jap liep langs ons huis en zag het tafereeltje van een stel kwette-
rende kinderen. Daar werd hij zo door getroffen, hij was een vriendelijke 
man die zijn familie miste. De man kwam het erf op en vertelde ons onder 
het genot van wat drinken over zijn familie, zijn kinderen. Hij vroeg of hij 
een foto kon maken. Toen hij later terug kwam met de foto stond het hoofd 
van mijn moeder er niet helemaal op. Hij verontschuldigde zich en gaf haar 
een vriendschappelijk klapje op haar arm. Haar enige klap van de Jap! Zoals 
altijd zitten er een paar goeden tussen de kwaden.

Van die kwade Jap had je iedere dag weer last. Ze schreeuwden, maar je 
verstond er natuurlijk niks van. Je moest altijd en overal voor ze buigen en 
het was nooit diep genoeg. Indien mogelijk, bleef je uit hun buurt. Op een 
dag zag ik de ware aard van zo’n kwade Jap. Ik kwam uit mijn schooltje en 
liep een beetje rond in het kamp. Plotseling hoorde ik veel geschreeuw en 
harde woorden en zag hoe een Jap een vrouw totaal aan het afranselen was. 
Hij stopte even en pikte haar horloge van haar arm en deed het om zijn eigen 
schriele arm, waar hij al meer horloges om had. Niet te geloven! Toen ging 
hij weer door met meppen, schoppen en slaan. Ze bewoog al niet meer. Ik 
stond verstijfd op mijn beentjes, tot mijn moeder me meesleurde, weg van 
het drama. Waarom was die Jap zo boos, wat had die mevrouw gedaan? Ik 
voelde me zo verdrietig over die ruzie. 

Goede herinneringen
Er gebeurden ook grappige dingen in zo’n kamp. Ergens verheugde ik me op 
het appèl, waar we in twee rijen achter elkaar moesten staan om geteld te 
worden. Het was natuurlijk erg vernederend om met je kampnummer op te 
moeten lopen en geteld te worden, maar ik had daar geen weet van. 
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De voorste moesten aftellen van één tot tien in het Japans: ‘Ichi nie sang chi 
go rok siet hachi coo tjoo’ Ik vond het leuk om op nummer 8 te staan, dan kon 
je lekker in de Jap zijn gezicht niezen ‘hachi!’ of nog leuker op nummer 9, want 
dan kon je hem uitschelden voor ‘koe’. Heerlijk! Er werd wat af gegiecheld. 

Ik vond het ook altijd grappig als ze aan het exerceren waren en allerlei 
commando’s uitschreeuwden. Ze keken altijd zo serieus. Eén van die com-
mando’s klonk precies als: ‘Stop de baboe onder het bed!’ Ja, zo zetten we de 
Jap aardig voor schut. We hadden er dikke lol om en dat luchtte je op.

Op een dag vond ik twee kikkers die ik samen met mijn broer gevangen 
hield in het waterleidingputje naast ons huisje. Ik heb die kikkers lekker dik 
laten worden met allerlei vliegjes en wormpjes, wat ze ook maar wilden. Op 
een dag waren ze het zat en wilde ze er van door, toen was het hun tijd voor 
de pan. Mijn moeder en mijn zus Rieklie hebben ze geslacht en gevild. Je 
gelooft het niet, maar nog steeds sprongen ze gevild en wel de pan uit. Zo 
zielig dat ze al dood waren en toch nog weg wilden springen. Kassian zeg! 

Rieklie heeft ze stiekem, met het deksel op de pan, mee naar de gaarkeu-
ken genomen en ze gekookt. Stiekem, want anders werden ze gestolen. Ein-
delijk kwam ze terug in ons huisje. Ik werd wakker gemaakt, een heerlijke 
geur vulde ons huisje. In een rood pannetje had ze die heerlijke bouillon met 
lekkere kikkerbilletjes. Wat smaakte dat verrukkelijk.

Eigenlijk had Rieklie ze gevangen en moesten wij er op passen. Maar ze gaf 
mij echt het idee dat het mijn klusje was en mijn leven lang heb ik een overle-
vingsgevoel gehad, dat ik kikkers voor mijn familie had gevangen. Een goed 
stoer gevoel wat mijn zus mij gegeven heeft.

Ik ging ook naar een klein schooltje, dat door een paar nonnetjes geleid 
werd. Ik verbaasde me over hun kleren en vond ze verder lief. We leerden 
spelletjes en ook een liedje:

Spring ik ’s morgens vroeg als een haasje
Eén twee drie uit het warme bed
En dan bid ik op mijn knietjes
Heel eerbiedig mijn gebed
Goede morgen lieve Heer
Ik ben vandaag Uw kindje weer.

Het was een leuk liedje, dat door mijn familie mee geneuried werd en niet zo 
serieus werd genomen. Nou, dat deed ik wel hoor. Het was mijn gebeds-
liedje!
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Sinterklaas, en de vlag
Sinterklaas zou komen! Ja, helemaal uit Spanje komen om cadeautjes te 
brengen. Nou daar was ik voor in. Ik moest dan wel een schoen met een 
wortel neer zetten voor het paard van Sinterklaas dat vooral hier naar toe 
een héél eind zou moeten rijden. Schoenen had ik niet, dus mocht ik een 
slipper van één van mijn zussen gebruiken en een worteltje had ik op een of 
andere manier te pakken gekregen. Nog wat gras er bij, dan moest het luk-
ken. 

Vol spanning ging ik de volgende morgen naar de slipper en ja hoor, de 
wortel en het gras waren weg en er lag een dinky toy autootje in de slipper. 
Ik was helemaal enthousiast en vertelde iedereen dat Sinterklaas was geweest. 
Achteraf wilde mijn broer, Hans, zijn autootje weer terug, maar daar protes-
teerde ik fel tegen, want dat had ik van Sinterklaas gehad. Hoe kwam hij erbij 
dat het van hem was? Ik denk dat hij het toch heeft teruggepikt, want ik heb 
het later niet meer gezien. Ach, zo gaat dat. Er werd weer gelachen. Later in 
Holland heb ik het trouwens weer terug gekregen.

De Nederlandse vlag was absoluut verboden. We probeerden de vlag wel 
stiekem in onze kleren of een gehaakt zakdoekje te verwerken, met een rood 
wit blauw randje, maar de Jap had het vaak meteen door en werd altijd woest. 
Maar als er een blauwe broek een wit hemd en een rode handdoek hing aan 
de waslijn hadden ze het niet zo door!. 

En als ze een keer een stuk van de vlag vonden, antwoordde we met 
‘Alleen maar een lap.’ En dat vlaggendoek was aan het eind van de kamptijd 
echt nuttig, je zag toen regelmatig een blauw broekje of een rood hemdje, 
want de kleren waren versleten en ieder lapje werd benut om iets van te 
naaien. Je moest toch wat om het lijf hebben. 

De keizer
Elke morgen moesten we naar een groot plein, ons gymplein, waar we onze 
Japanse oefeningen moesten doen (zeker om fit te blijven ha ha..). Dat was 
ook een ceremonieel eerbewijs aan de keizer van Japan en de Japanse vlag. 
We moesten altijd een Japans lied zingen. We zullen dat absoluut vreselijk 
verbasterd hebben. 

Op een morgen moesten we na de ceremonie met zijn allen in de bla-
kende zon op het plein blijven en dat betekende meestal dat er weer eens een 
huiszoeking was. Dit keer gingen ze sieraden stelen. Rieklie, mijn zus, moest 
de Jap helpen om de zak open te houden. Zo zag ze overal de kleine gouden 
en zilveren sieraden tevoorschijn komen, die men zo goed verstopt had. 

Ook in ons huisje ging de Jap te keer vond daar het prachtige gouden 
kettinkje van mijn moeder. Rieklie zei niets en liet niks blijken. Toen keek 
die Jap haar aan en vond haar kennelijk heel aardig, of misschien had ze toch 
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wel een beetje peinzende blik in haar ogen. In ieder geval deed hij het kettin-
kje plotseling om haar nek. Hij gaf het aan haar, ze mocht het houden. Toen 
ze later klaar was met haar werk, rende ze naar ons toe op het veld en liet 
moeder haar kettinkje zien. Natuurlijk zouden we als we later het plein ver-
lieten weer gefouilleerd worden, dus zei moeder dat ze het kettinkje maar 
onder haar tong moest verstoppen. 

Zo heeft mijn moeder ook haar verlovingsring met diamantje altijd kun-
nen verstoppen, onder haar tong. Niemand wist het, maar het kwam, door 
de oorlog heen. Vele jaren later heeft Rieklie het gouden kettinkje geërfd en 
ik het ringetje. Het prijkt nu als een bijzonder kleinood om mijn vinger.

Er werden ook akelige maatregels getroffen. Zoals het besluit dat alle jon-
gens boven de tien naar een ander kamp moesten. Ook mijn broer Piet van 
elf moest weg. Wat was ik blij dat ik geen jongen was en ook nog geen elf. Ik 
mocht veilig bij mijn moeder blijven. Vele van deze jongens hadden hun 
teddybeer nog vast. Het was hartverscheurend voor de moeders. Ze waren 
nog zo klein en de Jap kon zo wreed zijn. Zouden we ze ooit nog terug zien?

De bevrijding
Er kwam een zekere rust. Er werd niet meer zo hard gewerkt en het eten was 
iets beter. Er groeide hoop. Misschien kwam er dan toch eindelijk een eind 
aan die lange tijd van overleven, druk, vernedering en dood. 

Plotseling was het daar. We hoorden het aankomen. Een vliegtuigje kwam 
met veel lawaai vlak boven ons kamp vliegen. De kleuren rood wit en blauw 
prijkten op zijn vleugels. Mijn zus rende geschrokken het huisje in. Het was 
zo onverwacht en met zoveel lawaai. Eindelijk hadden ze ons ook bereikt. 
We werden bevrijd. Niet te geloven! Wat betekende dit?

Ik voelde de opwinding. Toch een einde aan al die ellende. Pamfletten 
dwarrelden naar beneden. Ik kon nog niet lezen, maar kreeg te horen dat Japan 
met een nieuw soort bommen was gebombardeerd en de keizer van Japan zich 
had overgegeven. Dat betekende dat ze de oorlog hadden verloren. Hoe kon 
dat nou, dat die Jappen hadden verloren? Ik snapte er eerst niks van, maar we 
waren vrij! Eindelijk na drie jaar kamp, waren we vrij! Dat was op 24 augustus 
1945, terwijl de capitulatie al op 15 augustus had plaatsgevonden!

Mijn moeder had de rode, witte en blauwe banen van onze vlag geschei-
den in matrassen verstopt. Vlug haalde ze de banen te voorschijn en speldde 
ze aan elkaar. De vlag was weer compleet en mocht wapperen. Ze stond er 
mee te zwaaien. De Jap stond er nog met zijn geweer, maar deed niets. 
Meteen werd het ‘Wilhelmus’ gezongen. Ik kende het niet, maar ik stond met 
een innerlijke trilling naar dit plechtige lied te luisteren. En het doet me nog 
steeds wat als ik het ‘Wilhelmus’ hoor. Sommige mensen huilden van ont-
roering. Het was een heel plechtig moment, dat begreep ik. Daarna brak de 
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vreugde door. We waren vrij! Hoera! Het was niet te bevatten maar begon 
eindelijk helemaal tot ons door te dringen. Deze herinnering had ik nooit 
willen missen.

Die vrijheid was echter nog beperkt. Buiten het kamp ontwikkelde zich 
een sfeer van vijandschap van Indonesische mensen tegen alle blanken, dus 
bleven we nog maar in het kamp. We konden nu wel voedsel ruilen aan het 
kedek. Mijn moeder waarschuwde ons om het niet direct op te eten. Eerst 
naar huis brengen en dan met kleine beetjes eten. Al dat goede voedsel was 
levensgevaarlijk, want onze magen waren er niet aan gewend. Het was wel 
smullen hoor, maar in kleine porties.

We kregen hulp van buitenaf. Een Amerikaanse verpleegster kwam om 
ons te checken. Ik vond haar geweldig. Ze was blond, ze had rode wangen, 
vriendelijke ogen, ze was mollig en zag er gezond en welvarend uit. Totaal 
het omgekeerde van ons. Ze was ook heel lief en ik week niet van haar zij. Ze 
verwende me ook een beetje. 

De mannen kwamen weer
Er kwamen steeds weer lijsten binnen met namen van overlevenden. Iedere 
keer werden de lijsten gecheckt en op een van die dagen liep ik mee met één 
van mijn zussen, Anje, om de nieuwste lijsten te checken. Plotseling explo-
deerde ze in vreugde, want de naam van vader stond er op met zijn handte-
kening: P. Ph. Steneker met een streep en drie puntjes. Ik heb het nooit meer 
vergeten en doe mijn handtekening nu ook met een streep en drie puntjes.

Anje rende naar ons huisje. Ik zweefde achter haar aan, mijn korte been-
tjes konden haar nauwelijks bijbenen. Vader leefde nog! Wat een feest. Van 
onze laatste suiker hebben meteen borstplaat gemaakt. We moesten elkaar 
en iedereen trakteren. Het was feest!

En op een morgen liep mijn broer, Gerbrand, plotseling het kamp in. Ook 
hij had de oorlog overleefd, op het nippertje. Hij had veel meegemaakt. 

Wat hadden we elkaar veel te vertellen. Wat een vreugde dat hij er weer 
was. Mij viel vooral op dat hij echte een man was geworden, met sterke, 
behaarde benen en een volle stem. Ja, we waren gewoon geen mannen meer 
gewend, behalve die Jappen dan. Maar die waren klein, met kromme benen 
en scheve ogen. Dat waren geen stoere mannen zoals mijn broer. 

Mijn broer was enkele maanden voor het eind van de oorlog uit zijn kamp 
gevlucht en wist Chinese vrienden te bereiken. Daar heeft hij ondergedoken 
gezeten en zo was hij dus al wat op krachten gekomen.

Ook Piet kwam terug uit het kamp waar hij als jochie van 11 naar toe was 
gestuurd. Die jongens moesten al op die jonge leeftijd lijken wegslepen. 
Hemeltergende situaties! Voor dat hij weg ging had mijn moeder hem op 
zijn hart gedrukt, dat God altijd bij hem was. Als voorbeeld had ze hem 
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gezegd: ‘Zie je de maan, nou als jij hem ziet, dan zien wij hem ook en vader 
ziet hem ook. Zo is God altijd bij ons waar we ook zijn. Hij ziet ons.’ Dus 
iedere keer als Piet de maan zag en vooral als die vol was, wist hij dat God bij 
hem was en bij de anderen. 

In zijn kamp had Piet Pa van der Steur ontmoet, die voor de oorlog een 
jongensinternaat had gehad. De jongens noemden hem allemaal ‘Pa. Hij was 
een diepgelovige man die de jonge jongens in het kamp had bemoedigd en ze 
had geholpen om op de Heer God te vertrouwen. Zo kreeg ook onze Piet zijn 
bemoedigingen. Hij werd een overlever! Toen hij weer bij ons kwam wist hij 
precies hoe je moest smokkelen en hoe je koffiespuug (een soort opgeklopte 
koffie) kon maken. Hoe hij het verder allemaal had verwerkt, daar sprak hij 
weinig over.

Maar we hoorden ook de verhalen van wreedheden zoals onthoofdingen, 
ook van vrienden en kennissen. Mijn zus kreeg later ook te horen dat haar 
verloofde zo was omgekomen. Dat was vreselijk verdrietig voor haar.

Verandering van vijand
Toen Japan de oorlog had verloren en op Java de extremisten oprukten, lie-
pen de Hollanders gevaar gedood te worden. Eigenlijk moesten we ook weg, 
maar er was onvoldoende vervoersgelegenheid. We zijn eerst in een tijdelijk 
huisje in de heuvels terechtgekomen. Het was er niet echt veilig. De kam-
pongs waren vlak bij ons in een klein dal. Konden we ze nog vertrouwen na 
alles wat zij en wij meegemaakt hadden? We hielden ons gedeisd. Voorzich-
tig kochten we zo af en toe een kip of wat eieren. 

Het voedsel en de rust brachten ons weer wat op krachten. Het was voor 
ons een geweldig huisje na die verschrikkelijke kamptijd. Heerlijk om je weer 
eens lekker te kunnen baden met bakjes koel water uit de mandibak (een soort 
kuip), zo hup over je hoofd! Bedden om op te slapen. Stoelen om op te zitten 
en een tafel om aan te zitten. Ook was er een radio die ons het nieuws bracht. 

’s Avonds werd het aardedonker, wat ik best spannend vond. Ik was niet 
bang want je kon de sterren zo goed zien. Fantastisch die prachtige sterren-
luchten. Ik kreeg er niet genoeg van en mijn zus Greet leerde me veel over de 
sterrenbeelden, het Zuiderkruis en de Schorpioen, die zich met zijn lange 
staart over de zuidelijke hemel uitstrekte. Prachtig! Voor het eerst kreeg ik 
dat diepe ontzag voor Gods schepping. Ze vertelde me dat God die sterren 
als één sterrenbeeld door de lucht liet bewegen. Ik was nog maar 6 jaar oud, 
maar dit fascineerde me enorm. God is super!
We kregen zo nu en dan post van mijn vader, die in Thailand op ons wachtte.

Op een dag kwam er weer een brief. Terwijl we allemaal toekeken trok 
mijn moeder langzaam een foto uit de envelop. Mijn vader, links op de foto, 
met twee vrienden. Geweldig!


