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Mijn zusje Laura en ik kenden opa Wim, door ons opa Flipje genoemd naar zijn geliefde hondje, als een 
tevreden gepensioneerde arts die in vrolijke symbiose  met oma Jetty zijn tijd verdeelde tussen de 
Amerongse bossen en een huis in Denia, Spanje.  

Een postzegelverzamelaar, een fanatiek amateur-fotograaf en -filmer en een groot reiziger : opa en oma 
bleven tot op hoge leeftijd de wereld verkennen.

Opa bleef ook een echte dokter, die tegen elk kwaaltje zijn eigen, onfeilbare remedies had. Zoals hij de 
geboorte van zijn oudste dochter Els in 1941 zelf had begeleid, bood hij later volgens eigen principes de 
ouderdom het hoofd: een geschild peertje na de middagboterham, Berken Haarwater tegen kaalheid en 
altijd goed tussen de teentjes drogen.  



Wat opa óók was, maar wat voor ons vrijwel verborgen bleef, was een kamp-overlever. 

Dat onze moeder Marianne toen ze heel klein was met oma en tante Els in het kamp gezeten had 
wisten we wel – Ambarawa 6 heette het, en hoewel mama er zelf geen herinneringen aan had, kon ze 
ons genoeg vertellen om te beseffen dat deze tijd volstrekt buiten ons referentiekader viel. Zo veel 
vrouwen en kinderen bij elkaar achter gesloten hekken, zulk groot voedselgebrek, de voortdurende 
dreiging van ziekten en infecties.  Oma zelf kwam niet verder dan het soms bij de borrel huilerig 
uitroepen dat het ‘allemaal heel erg was hoor, in het kamp’ - een noodkreet en spreekverbod inéén. Opa 
zat dan naast haar en knikte ernstig. Zíj had het zwaar gehad, niet hij.  

Die rolverdeling ging zo ver dat Marianne pas na zijn dood in 1999 het oorlogsverleden van haar vader 
in kaart heeft kunnen brengen - geholpen door de memoires die hij tussen 1985 en 1994 ijverig en 
geduldig heeft opgetikt. Hij somt het allemaal netjes op: zijn jeugd in een groot domineesgezin in Eck en 
Wiel, zijn medicijnenstudie in Leiden en zijn 'hartstochtelijke verloving' met Jetty, zijn grote liefde, met wie 
hij in februari 1940 argeloos en optimistisch aan het Indische avontuur begint. De Salatigazending heeft 
hem gevraagd een vacature te vervullen, en een Hollandse huisartsenpraktijk, zo hebben ze samen 
ondervonden, is voor hen beiden toch te benauwd. Op 5 maart 1941 wordt in het zendingsziekenhuis in 
Blora hun dochter Els geboren. Een jaar later, na de capitulatie van het KNIL, wordt Wim als officier van 
gezondheid tweede klasse Japans krijgsgevangene gemaakt en naar een kamp in Tjilatjap gestuurd. Jet is 
opnieuw zwanger. De komende vier jaar is het gezin gescheiden. 

Zijn officierstijd en gevangenschap beschrijft Wim feitelijk, met emotionele distantie en ruime aandacht 
voor medische details. Na jaren van verplaatsingen over Java en Sumatra is hij de laatste negen maanden 
van de oorlog als arts werkzaam aan de Palembang spoorlijn. Zijn eigen perioden van ziekte of uitputting 
kent hij evenveel belang toe als die van collega’s. Neerslachtigheid koppelt hij aan fysieke malaise;  voor 
zomaar klagen of bij de pakken neerzitten is geen ruimte.

Als kleinkind dat nog maar aan het begin staat van een werkelijk besef van wat opa heeft meegemaakt, 
wil ik hem vandaag bij uitzondering het podium geven, door u een paar fragmenten uit zijn memoires 
voor te lezen. Ze zijn veelzeggend vanwege de schrijnende toestanden die erin beschreven worden, maar 
ook om de bijna bovenmenselijke zelfbeheersing en bescheidenheid die eruit spreekt. 

1 - ,,In het officierskamp in Tjimahi hadden we een gemakkelijke tijd van juli tot november 1942. We 
organiseerden we cursussen kunstgeschiedenis, gingen wat groente verbouwen, de artsen volgden een cursus 
cardiologie. [...] Wim Kan, op rondreis met zijn cabaretgroep, maakte schitterende one-man shows over onze 
belevenissen. [...] We sliepen met drie man op één kamertje. Mijn twee slaapjes waren geestige vertellers. [...] 
Sporadisch ontvingen we post en in juli kwam er zowaar voor mij een briefkaart,  dat op 14 juli Marianne was 
geboren en dat moeder en dochter het goed maakten. Ik was opgetogen en dacht niet aan de moeilijke jaren 
die nog voor ons lagen. Zo lang zou het toch wel niet duren, daarover waren we het allemaal eens. [...] Ik 
ontfermde mij over een uitgehongerd katje en heb heel veel boeken kunnen lezen. We hebben vioolconcerten 
gehoord en toneelspel gezien. [...] Na de oorlog zijn heel wat japanse kampcommandanten tot zware straffen 
veroordeeld wegens de schandelijke verwaarlozing van hun gevangenen. Daarbij behoorden niet die van Tjimahi, 
aan wie ik een hoge onderscheiding gaarne zou hebben gegund."



2  -  1944, Batavia: ,,De beruchte Japanner Sonei was commandant [...] Was hij slecht gemutst, dan sloeg en 
schopte hij naar hartelust. Zo heeft hij onze apotheek op een dag volledig vernield. Kasten met medicijnen 
smeet hij omver [...] We zijn dagen bezig geweest de overblijfselen te rangschikken [...] Ik had het geluk toch 
nog een behandeling te krijgen met Rivanol, waardoor na drie maanden eindelijk mijn diarree stopte. Wel 
moest ik bedrust houden."

3 - 1945: ,,We verhuisden met de groeiende spoorlijn mee. Narmate we verder trokken, werd het voedsel 
slechter [...] Achteraf gezien is het onbegrijpelijk dat er nog een werkprestatie kon worden geleverd. In het 
voorjaar werd de gezondheidstoestand in ons kamp zo slecht, dat we op een dag vijf doden hadden. We 
werkten wat we konden met onze primitieve middelen. Twee van onze artsen werden zo ziek dat ze niets 
meer konden doen. [...] In het ziekenkamp werd ik gevraagd om de polikliniek te bemannen. Het werk was 
vermoeiend en door het gebrek aan medicijnen soms erg frustrerend, maar toch nam ik de opdracht graag 
aan, want hier had ik tenminste nog te doen met patiënten die nog ambulant waren."

Opa Wim beschouwde zichzelf als kleine speler op het wereldtoneel. Zijn altruïsme en discipline haalden 
hem de oorlog door, en voorkwamen bovendien dat hij na de bevrijding een verbitterd of rancuneus 
man werd. Het ging hem niet om hemzelf, nooit; het ging om zijn vrouw, zijn kinderen en de duizenden 
patiënten die hij in zijn leven naar eer en geweten geholpen heeft.  
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