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Voorwoord 
 

Deze nota werd in 2007 geschreven ten behoeve van de beoordeling van 

aanvragen in het kader van de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 

(Wubo). In een eerder stadium werd door de Raad Uitkeringen Burger-

Oorlogsslachtoffers een tiental aanvragen van Toegoenezen beoordeeld 

slechts op basis van individuele getuigenissen. Een wat diepere 

bestudering van deze getuigenissen in onderling verband leek mij 

wenselijk. 

De eerste generatie Toegoenezen is thans vrijwel uitgestorven. Moge deze 

nota bijdragen aan het behoud van onze kennis van hun ervaringen. 

 

Bert Immerzeel 

Maart 2019  
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I. Inleiding 

 
Bij de beoordeling van gebeurtenissen in het voormalig Nederlands-Indië 

worden we soms niet alleen gehinderd door een gebrek aan informatie, 

maar ook door een gebrek aan inzicht in de culturele context. Té grote 

gerichtheid op de gebeurtenissen zelf zónder oog voor andere omliggende 

factoren, maakt dat die gebeurtenissen minder goed kunnen worden 

beoordeeld. 

 

Bovenstaande lijkt vooral van belang bij een beoordeling van de 

gebeurtenissen in Toegoe, een kleine christelijke enclave onder de rook 

van Batavia. Lezing van de verschillende rapportages met betrekking tot 

dit dorp leidt tot de constatering dat de impact van de gebeurtenissen 

voor een belangrijk deel afhankelijk was van religieuze spanningen. De 

Toegoenoezen, van gemengd etnische afkomst maar Nederland- en 

christelijk georiënteerd, werden in de Japanse tijd goeddeels behandeld 

als inlanders (inclusief romoesha-werkzaamheden en afdracht van de 

oogst) maar in de bersiaptijd vanwege hun geloof weer hard aangevallen 

door hun landgenoten. 

 

In het kader van de wetgeving voor oorlogsgetroffenen zijn de aanvragen 

van Toegoenezen misschien a-typisch. Juist daarom echter ook verdienen 

ze aparte aandacht. Omdat contemporaine verslagen vrijwel afwezig zijn, 

zullen we het onderzoek voornamelijk moeten baseren op sociale 

rapportages in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen. Deze 

schetsen een somber beeld. 

 

 

 

De locatie van Toegoe ten opzichte van Batavia (links), Tandjoeng Priok 

(rechtsboven) en Meester Cornelis (midden-onder)  



 5 

II. Geschiedenis van de Toegoenezen1 
 

De geschiedenis van de Toegoenezen is de geschiedenis van de Mardijkers:  

vrijgelaten, hoofdzakelijk christelijke slaven en hun afstammelingen.  

De Portugezen gebruikten in hun koloniën al in de zestiende eeuw de term 

mardicas, afgeleid van het Sanskriet-woord maharddhika, "zeer rijk, 

voorspoedig of machtig". In het oude Java werd daarmee gedoeld op een 

vrij man, iemand die niet meer in slavernij of pandelingschap leefde. In 

de Bahasa Indonesia leeft het woord voort als merdeka, dat "vrij" 

betekent. Zowel de Portugezen als later de Nederlanders namen de term 

over, verbasterden hem en gebruikten hem vooral om christelijke ex-

slaven aan te duiden. 

Veel Mardijkers waren van gemengde afkomst. Of een kind tot de mestiezen 

of de Mardijkers werden gerekend, had niet te maken met het verschil 

tussen rijk en arm, maar werd bepaald door de wettelijke status van zijn 

geboorte. Mesties en Mardijker waren namen die de overheid, de 

bestuurders van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, hanteerde. Hoewel 

de terminologie ook door de stadsbevolking zelf werd gebruikt en tot op 

zekere hoogte de realiteit weergaf, ging er achter de papieren 

werkelijkheid een grote verscheidenheid schuil. Mestiezen en Mardijkers 

vormden een bonte verzameling mensen van verschillende herkomst. 

De achtergrond van de mestiezen en Mardijkers was uitermate gevarieerd 

door de uiteenlopende herkomst van de slaven. Sommigen hadden een 

Indiase moeder die Tamil sprak en hindoe was, anderen weer een 

Makassaarse, Balinese of Ambonese moeder die was opgegroeid met de taal 

en godsdienst van haar vaderland. 

Behalve in Batavia leefden er ook veel Mardijkers in Toegoe en op de 

Molukken. 

Batavia 

In 1679 meldde de toenmalige Gouverneur-Generaal dat er op dat moment 

3000 Mardijkers en nog eens ruim 16000 slaven in de kolonie leefden. 

Naarmate de zeventiende eeuw voortschreed, groeide de Bataviase 

slavenkolonie: het aantal slaven steeg van ruim 1000 rond 1630 tot 

25.000 aan het einde van de eeuw. Op den duur bestond meer dan de helft 

van de bevolking in de binnenstad uit slaven. Dit leidde tot grote 

sociale problemen, want veel slaven werden vrijgelaten als zij oud en 

ziek waren en weinig nut meer hadden voor de eigenaren. Ook kwam het 

vaak voor dat eigenaren slaven de vrijheid teruggaven uit dankbaarheid 

voor jarenlange trouwe dienst. Toch was het vooral de vergrijzing van 

het slavenbestand die het aantal vrijlatingen aan het einde van de eeuw 

sterk deed toenemen. Een groot aantal ex-slaven overspoelde de Mardijker 

buurten. Vooral oude slavinnen vormden een kwetsbare groep. Zij konden 

moeilijk aan de kost komen en leefden in grote armoede. De gereformeerde 

diaconie voorzag in de ergste nood van deze 'vrije swartinnen'. 

                                                 
1 Informatie uit dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op www.wikipedia.org 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sanskriet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mesties
http://nl.wikipedia.org/wiki/India
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tamil
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFsme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Makassar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bali_%28Indonesi%C3%AB%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambon_%28eiland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tugu
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Niet alle Mardijkers kwamen tussen de paupers terecht. Rond 1700 waren 

er al enkele welgestelde families die het slavenleven twee of drie 

generaties achter zich hadden liggen. Met handel en speculatie wisten 

sommigen een behoorlijke welstand te bereiken en kochten landerijen in 

de Ommelanden van Batavia.2  

De Mardijkers in Batavia waren het talrijkst in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw. Hun groei hield gelijke tred met die van de 

Nederlandse gemeenschap. In de nadagen van de Compagnie, tegen het eind 

van de achttiende eeuw, waren "Mardijker" en "christen" vrijwel synoniem 

aan elkaar geworden. De Mardijkers onderscheidden zich soms van de 

Indonesiërs door hun donkere huidskleur, hun taal, het verbasterde 

Portugees en Portugese en later Hollandse doopnamen. Toen het aantal 

Nederlanders in de achttiende eeuw afnam en er minder christelijke 

slaven kwamen, kromp ook de gemeenschap van Mardijkers. Het onderscheid 

tussen Mestiezen en Mardijkers ('swarten') werd door de vele gemengde 

huwelijken steeds vager. In het laatste kwart van de achttiende eeuw 

zijn de aanduidingen Mardijkers en Mestiezen in onbruik geraakt en 

worden beide groepen samengenomen onder de benaming "Inlandsche 

Christenen" of ook wel "Portugezen", hetgeen voor deze groep van 

grotendeels Aziatische komaf een verwarrende benaming is. 

Toegoe 

In 1661 stelde de VOC een stuk land ter beschikking aan een groep 

Mardijkers, als dank voor verleende diensten. Dit stuk land, Toegoe, lag 

ongeveer twaalf kilometer ten noordoosten van Batavia. Toegoe werd een 

Mardijker enclave. De eerste Toegoenezen waren 23 Mardijker families, 

die er de grond wilden bebouwen. Het waren christelijke families van 

Bengaalse en Coromandelse oorsprong, hoofdzakelijk mannelijke ex-slaven 

die met Balinese vrouwen waren getrouwd. Ze waren vrijgelaten omdat zij 

hun katholieke geloof hadden afgezworen en calvinistisch waren geworden.  

Toegoe ontwikkelde zich tot bolwerk van Portugese mestiezencultuur, waar 

een patois werd gesproken van Portugees, Indiaas, en later in toenemende 

mate Maleise uitdrukkingen. De Portugese taal hield lang stand in het 

enigszins geïsoleerde dorp; pas tegen het einde van de negentiende eeuw 

begon ook het Maleis door te dringen en werd het Toegoe-Portugees 

gaandeweg alleen nog door oudere mensen gesproken.3  

De typerende Mardijker familienamen waren in Nederlands-Indië een eeuw 

geleden vrijwel overal verdwenen, behalve in het dorp Toegoe. Op het 

kerkhof rond de kerk kwamen zowel Portugese als Hollandse namen voor, 

zoals Rodrigues, maar ook Hein, veel Adrianussen en Ventje. 

 

 

                                                 
2 Van een dergelijke familie (de familie Muntingh) verhaalt Hella Haase in ‘Sleuteloog’: 

pagina 68 e.v.. (Amsterdam, Querido, 2002) 
3 Rond 1930 verzamelde de Toegoenese schoolmeester Jacob Quiko de Portugese woorden die de 
oudere generatie nog gebruikte. De lijst laat zien dat er een ander soort Portugees werd 

gesproken dan in de Portugese koloniën Flores en Timor. Het Toegoe-Portugees leeft alleen 

nog voort in de muziek, zoals in het Orkes Keroncong (‘krontjong’) van Samuel Quiko. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bengalen_%28gebied%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kust_van_Coromandel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patois
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maleis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tugu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Flores_%28Indonesi%C3%AB%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Timor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krontjong
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III. De Japanse bezetting 

 

Herinneringen aan de eerste oorlogsdagen in Toegoe hangen nauw samen met 

het gebeurde in het nabijgelegen Tandjoeng Priok. Kort voor de komst van 

de Japanners werden de installaties door het KNIL vernield. 

 

 

‘Het dorp lag in een moerassig kustgebied, ten oosten van de haven 

van Tandjoeng Priok. Er liepen enkele waterlopen, zowel evenwijdig 

aan de kust, als loodrecht op de kust. Vroeger waren er nauwelijks 

bruggen. Toen de oorlog dreigde werden enkele wegen verbeterd en 

werden een paar bruggen aangelegd, zodat vrachtwagens in het 

gebied konden komen, onder andere naar het nabijgelegen dorp 

Tjilintjing.   

Tegen het uitbreken van de oorlog werden in de haven van Tandjoeng 

Priok olietanks gebombardeerd. Dit was heel beangstigend voor de 

mensen die er dichtbij woonden: veel lawaai en veel vuur. Vooral 

’s nachts was het huiveringwekkend.  

De havenloodsen werden ook geplunderd; honderden mensen gingen er 

met allerlei spullen vandoor.’ 

  Emil Michiels (1931) 749354 

 

 

‘Aanvraagster's vader werkte bij BPM in Tandjoeng Priok, Batavia. 

Haar moeder was huisvrouw. Aanvraagster was negen jaar oud toen de 

oorlog uitbrak. Ze groeven een gat en bedekten het met 'atap', dat 

was de bunker waar de familie zich schuilhield tijdens 

bombardementen. 

Aanvraagster herinnert zich nog de bombardementen van Tandjoeng 

Priok en de inval van de Japanners. Haar familie had zich 

verscholen in de bunker. En toen ze naar buiten kwamen waren de 

Japanners het ouderlijk huis ingegaan en hadden sarungs en 

huisraad meegenomen. Ook herinnert aanvraagster zich dat het 

Indonesische buurmeisje door vijf Japanners was verkracht. Ze 

hoorde het gegil en vernam later wat er was gebeurd. De kinderen 

waren sindsdien altijd op hun hoede.’ 

E.T. Lauw (1933) 156078 

 

 

‘Direct na haar geboorte is aanvraagster geadopteerd. Haar vader 

werkte bij de Koninklijke Marine. Aanvraagster was buiten aan het 

spelen toen zij door een Japanner die een geweer droeg werd 

opgepakt en meegenomen. Aanvraagster was 7 jaar. Zij schreeuwde en 

kreeg toen een klap in haar gezicht. Zij is door hem over de grond 

gesleept en is verwond aan haar benen. Zij heeft hierdoor een 

litteken aan haar linker knie opgelopen. Het duurde een dag en na 

overleg kon zij mee met een oude man, waarschijnlijk was dit een 

Javaan, die haar weer naar huis bracht. Tijdens de bombardementen 

heeft aanvraagster met moeder en anderen in Toegoe in de 

loopgraven gezeten.’ 

M.A.L.Matitaputty (1937) 484873 
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De meeste referenten herinneren zich de bezettingsperiode als een tijd  

van honger en ondervoeding: 

 

‘Haar echtgenoot werd al snel na de komst van de Japanners 

geïnterneerd en aanvraagster trok met haar drie kinderen bij haar 

moeder in Toegoe Kristen in. Hoewel zij in de oorlog niet 

mishandeld is, is het voor haar toch een hele moeilijke tijd 

geweest. De voortdurende angst dat ze voor de drie jonge kinderen 

geen eten kon krijgen, heeft haar psychisch onder zware druk 

gezet. Ze probeerde met pijn en moeite zoveel mogelijk voor haar 

kinderen, haar moeder en voor zichzelf bij elkaar te scharrelen, 

maar heel vaak lukte dat niet. Een van de diepste herinneringen 

die zij heeft, is die van altijd honger hebben.’ 

T. Seymons (1921) 279013 

 

‘Een groot deel van de oogst werd door de Japanners opgeëist. Los 

van zwakte door ondervoeding bleef aanvrager's gezondheid 

redelijk. De ellende van de bevolking onder de Japanse bezetting 

heeft diepe indruk op hem gemaakt. De Japanners hebben vele 

massagraven gevuld te Kramatoengak. Ze kwamen daartoe meerdere 

malen door Toegoe met vrachtwagens vol lijken van Indonesiërs, die 

door ontberingen omgekomen waren.’ 

S.E. Kantil (1931) 226599 

 

 

De meeste informatie over Toegoe in de Japanse periode komt – 

toevalligerwijze – van een familie die niet uit Toegoe zélf afkomstig 

is, maar uit het nabijgelegen Tjakoeng. Gedurende de bezettingstijd 

verhuisde deze familie meermalen en kwam zo uiteindelijk in 1943 in 

Toegoe terecht: 

 

‘Het gezin Tomasouw woonde in het dorpje Tjakoeng. In dit dorpje 

woonde een kleine Christelijke Gemeenschap temidden van een 

overwegend Islamitische bevolking. Het dorpje lag op ongeveer 20 

kilometer van Meester Cornelis vandaan. 

Vader Tomasouw werkte bij de Staats Spoorwegen. Hij was “met 

Europeanen gelijkgesteld”. De kinderen werden Nederlands opgevoed. 

De moeder van aanvraagster was een Soendanese. 

Zus Paulina en broer Edgar woonden bij oma Saartje Tomasouw-

Abrahams, aan de Insulindelaan no. 2a, Polonia, Meester Cornelis. 

Aanvraagster ging met haar broers Benny, Waldie en Rudie per trein 

naar de Christelijke Europese Lagere school (School met de Bijbel) 

aan het Oranjeplein in Meester Cornelis. 

Vlak voor de komst van de Japanners werden de Christenen in het 

dorpje Tjakoeng door rampokkers en bendes bedreigd. In de 

omliggende dorpen werden de Chinezen en Christenen al beroofd en 

vermoord. Het gezin Tomasouw moest midden in de nacht voor de 

rampokkers vluchten, met achterlating van al hun bezittingen.  

Foto’s, schoolrapporten, de piano, alles werd achter gelaten. 

Het gezin Tomasouw vluchtte te voet via de spoorbaan naar oma’s 

huis aan de Insulindelaan in Meester Cornelis, 20 kilometer 

verderop. (…) 
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    Tjakoeng, iets ten zuiden van Toegoe, aan de weg naar  

Mr Cornelis. 

 

 

Vader wilde terugkeren naar Tjakoeng, maar daar bleek het huis te 

zijn leeggeplunderd. Bovendien was het er nog erg onveilig. 

Het gezin vertrok toen naar Toegoe, een Christendorp vlakbij de 

haven van Tandjoeng Priok. Zij betrokken er een leegstaande hut 

die door hoog gras (alang-alang) werd afgeschermd van de weg. Elke 

dag werd de kinderen op het hart gedrukt niet met vreemden te 

praten want niemand was te vertrouwen. Zowel in Meester Cornelis 

als in Toegoe kon aanvraagster niet buiten spelen. Haar broers en 

vader waren veel op het land achter het hutje waar ze door het 

hoge gras niet al te veel opvielen.´ 

  Erna R. Kantil-Tomasouw (1932) 712477 

 

 

‘De stenen woning met elektriciteit, leidingwater en gas in 

Meester Cornelis werd verlaten om in Toegoe een schamel hutje 

zonder elektra, gas of waterleiding te betrekken. Het hutje was 

gemaakt van bamboevlechten en had een dak van atap. 

De vloer was gewoon de lemen grond, en er was geen badkamer of wc. 

Om vuur te kunnen maken gebruikte men een vuursteen en een stuk 

ijzer. Ook was er geen dokter in de buurt, waardoor men "volkomen 

werd teruggeworpen naar het stenen tijdperk". Het belangrijkste 

voor het gezin was dat het in Toegoe betrekkelijk veilig leek te 

zijn.(…) 

In die tijd, ergens eind 1943 of begin 1944, moesten de 

dorpshoofden de rijstoogst van de bevolking gedeeltelijk afstaan 

aan de Japanners. Wanneer men niet meewerkte bij deze rijstverbouw 

kreeg men bovendien geen aandeel in de distributie (die via het 

dorpshoofd verliep).’ 

Waldi M. Tomasouw (1929) 460907 

 

 

‘Het gezin leed honger. Om aan eten te komen moest iedereen 

werken. Wie niet voor de Jappen werkte, kreeg geen rijst of 
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levensmiddelen. De bezetters eisten in die tijd een groot aandeel 

van de rijstopbrengst op, zodat rijst en andere levensbehoeften 

werden gerantsoeneerd en via het dorpshoofd werd gedistribueerd. 

Mijn moeder, zusje en ik werkten bij landeigenaars. Bij het 

oogsten van de rijst moesten wij helpen. Van de vijf schoven rijst 

(padi), kregen wij van de land-eigenaar één schoof als loon. Om 

toch wat meer aan eten te komen, gingen moeder, mijn zuster en ik 

te voet naar het verder gelegen gehucht Meroenda of Tamboen.’ 

Erna R. Kantil-Tomasouw (1932) 712477 

 

 

‘De vriendelijke houding van de omringende (Islam) bevolking was 

weg. De eerste levensbehoeften gingen op de bon; wat op de pasar 

werd aangeboden was erg duur. Toegerust met een ‘tjam’, een stuk 

bamboe met allerlei stempels erop, mocht ik elke maand naar de 

distributiepost om ons deel aan levensmiddelen op te halen. Het 

was elke keer spitsroeden lopen, want zowel héén als terug begon 

het sarren door de opgeschoten Indonesische jeugd. Opmerkingen als 

‘hé serani, lu makan babi, lu‘ngga’ disunat’ (Hé Christen, 

varkensvreter, je bent niet besneden!) waren schering en inslag. 

Het risico afgeranseld te worden door de groep kon ik ontlopen 

door in te gaan op de uitnodiging om met stokken te schermen, 

waarbij tot aan de knieën zo hard mogelijk geslagen mocht worden. 

Ik kon niet weigeren, want dan was je een ‘serani kèjek’, een 

laffe christen, en dat betekende gezichtsverlies. Een thuiskomst 

met benen vol striemen moest ik maar voor lief nemen.’ 

Rudi Tomasouw (1934) 

 

Gelet op deze (en andere) verklaringen mag worden aangenomen dat de 

aanwezigheid van Japanners in Toegoe zeer beperkt is geweest. Meeste 

referenten spreken alleen van duidelijke aanwezigheid in de eerste 

bezettingsmaanden.  

Toegoe lag op een steenworp van Batavia. Door de moerassige omgeving was 

het echter tegelijkertijd tamelijk geïsoleerd. In deze isolatie school 

ook een gevaar. De bevolking was qua bevoorrading volledig op zichzelf 

aangewezen. Van voedseldistributie was geen sprake. 

 

Uit de verhalen blijkt niet dat de Japanners de (christelijke) bevolking 

bijzonder hard heeft aangepakt. Van arrestaties of dergelijke in het 

dorp zélf wordt niet gesproken. 

Opmerkelijk is echter wél dat de bevolking (waarschijnlijk zowel 

christenen als moslims) werd ingezet bij de voedselproductie, en dat de 

jongens en mannen werden ingezet bij bouwprojecten.   
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IV. Tewerkstelling 
 

In de loop van de oorlog werden de jongens uit het dorp tewerkgesteld. 

Over deze tewerkstelling onder meer de volgende verklaringen: 

 

 

´Tijdens de Japanse bezetting was ik te jong om als romusha te 

worden geronseld. Mogelijk ook omdat ik enigst kind was. Waar 

leeftijdgenoten gewoonlijk van hun kinderjaren konden genieten, 

moesten wij (kinderen van Toegoe) onze ouders helpen om te 

overleven.’ 

M. Cornelies (1935) 719048 

 

‘Jonge mensen die geen werk hadden of niet naar school gingen, 

werden geronseld voor romushawerkzaamheden in gebieden buiten 

Java. De heer Bacas kon gelukkig aanvrager en de beide broers 

Benny en Rudi uit de romushawerk in de buitengebieden houden door 

hen aan verplichte arbeid in de omgeving van Toegoe te helpen. Een 

zekere heer Kalangie, een Menadonees die met een Toegoenese was 

getrouwd (en leider van het Christelijk zangkoor), kon aanvrager 

en Benny aan werk helpen in de haven van Tandjong Priok (in 

Batavia). Broer Rudi moest echter als jongen van tien jaar 

romushawerkzaamheden verrichten bij Japanse militaire 

opslagplaatsen. 

Aanvrager zat voor de Japanse inval in de zevende klas van de 

lagere school en werd beschouwd als ongeschoolde arbeider. Hij 

moest graafwerkzaamheden verrichten, munitie versjouwen en vaten 

vliegtuigbrandstof in de loodsen opslaan. Voor een jongen van pas 

veertien jaar was dit zeer zware lichamelijke arbeid. Vooral het 

uit een loods balen rijst, suiker en zout optillen en vervolgens 

sjouwen en opstapelen in de ruimen van schepen was een te grote 

belasting.  

Het laatste half jaar van de Japanse bezetting mocht aanvrager 

tevens niet meer naar huis keren. Hij moest elk moment beschikbaar 

zijn voor tewerkstelling en zat in Kodja, een barakkencomplex 

nabij de kampong Kodja. Zijn barakgenoten waren allen Indonesiërs, 

romusha's, waarvan velen als gevolg van chronische ondervoeding en 

harde tewerkstelling het leven lieten.  

Dat de oorlog zijn einde naderde merkte aanvrager aan het gedrag 

van de Japanners. Zij werden meer en meer nerveus, gauw kwaad en 

wanneer hij niet snel genoeg werkte werd hij geslagen en geschopt. 

Hier hield hij een litteken aan over, van een geïnfecteerde wond 

aan het rechterbeen.  

Dat de Japanners hadden gecapituleerd was hem op dat moment niet 

bekend. Dat er nochtans voor hen iets was misgegaan met de oorlog 

merkte hij aan hun gedragingen. Aanvrager zag opeens huilende 

Japanse officieren en merkte een menselijkere houding.’ 

  Waldi M. Tomasouw (1929) 460907 

 

‘Toen de Japanse bezetter opdracht gaf contractarbeiders te 

ronselen, gaf Theo Abrahams ons, mijn twee broers en mij, het 

advies als ‘kuli hari’, dagloners, bij de Japanse 

bevoorradingseenheid op Kebon Nippon  te gaan werken.4 Op die 

manier kon worden voorkomen dat wij als romoesha zouden worden 

                                                 
4 Volgens enige getuigen was Theo Abrahams dorpshoofd, en Bacas wijkmeester (hantjo). 
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geronseld. Benny ging in Tandjoeng Priok werken, Waldi en ik 

kwamen in Kebon Nippon terecht, waar Waldi in de tweede groep ‘Ni 

han’ en ik in groep acht ‘Hachi han’ werden ingedeeld. Ik kwam in 

de groep van de Timorees Manasé. (…) 

Wij bleven doorwerken ondanks het vaker verschijnen van 

Geallieerde vliegtuigen boven Tandjoeng Priok. Reeds enige tijd 

had de honger slachtoffers gemaakt, vooral onder de romoesha’s. Op 

weg naar ons arbeidsterrein op Dajaku zag ik bij bosjes dode 

romoesha’s in tikarmatten gerold (als pèpèsan ikan) om door hun 

lotgenoten naar de laatste rustplaats, een ruime zandvlakte dicht 

bij Dajaku, gebracht worden. Hier vonden vele honderden arme 

stakkers hun laatste rustplaats. De levende romoesha’s waren er 

niet beter veel aan toe. Door honger en ziekten overmand 

strompelden ze maar wat in het rond, met dikke ronde buiken, 

opgezwollen door hongeroedeem en beri-beri. 

Tegen het einde van het voorjaar 1945 werd de Hachi Han 

tewerkgesteld in de derde haven van Tandjoeng Priok. Het moest 

ongeveer tien uur ’s  morgens zijn, toen wij de Sukarela-

uitkijkpost de alarmkreet ‘Ushukeihoooo!!! Hoorden roepen. Bij 

haven drie was een sukarela-eenheid (vrijwilligers) van de Tentara 

Pembala Tanah Air (tentara PETA) gelegerd  

Op dat moment waren Arend Michiels en ik water voor koffie aan het 

zetten in een vierkant oud petroleumblik. Arend was mijn school- 

en speelkameraad in Toegoe. 

Wij hoorden al gauw het bekende heldere geluid van Geallieerde 

jachtvliegtuigen. Het Japanse afweergeschut, opgesteld op de 

hoeken van het open veld achter de PETA-kazerne, bleef echter 

zwijgen. Ook toen de jachtvliegtuigen wat al te nadrukkelijk hun 

aanwezigheid kenbaar maakten. In de uitgegraven greppels hadden de 

Japanners tientallen bommen van verschillend kaliber gelegd. Een 

enkele geallieerde bom zou voldoende zijn geweest om het hele 

havengebied in de lucht te laten vliegen. 

Arend en ik hoefden ons geen twee keer te bedenken; we lieten de 

zaak voor wat het was, en gingen er vandoor, richting Toegoe. Dat 

was onze laatste dag bij de Hachi han. 

Het moet kort voor de Japanse capitulatie zijn geweest, dat wij 

opgeschrikt werden door een hevige explosie. Het dreunde en de 

aarde trilde aan alle kanten, net als ons bamboehuisje dat op zijn 

voegen schudde. Op dat moment waren mijn zuster Erna en ik in de 

kleine ‘gubuk’ naast ons huis. We lieten ons op de grond vallen en 

wachtten op, mogelijk, nog meer explosies. Het bleef gelukkig bij 

dit ene. Uit de richting van Tandjoeng Priok kwamen spoedig 

donkere rookwolken. In spanning wachtten allen af op degenen die 

van hun werk op Tandjoeng Priok nog thuis moesten komen. Voor ons 

waren dat onze pa, Benny en Waldi. Het was dan ook een hele 

opluchting als voor duister iedereen binnen was. Ook andere 

dorpsgenoten bleken ongedeerd. Wat de oorzaak van de explosie was 

geweest wist niemand te vertellen. Pas later hoorden wij dat er 

een Japans munitieschip buiten de haven door een torpedo was 

getroffen en in de lucht was gevlogen.’ 

 Rudi A. Tomasouw (1934), getuige voor W. Tomasouw 

 

 

´Toen er door elk dorp romoesha’s moesten worden geleverd, konden 

wij jongens, dus jongere broer Waldi, jongere broer Rudie en 

ikzelf er moeilijk onder uit komen. Immers wij werkten niet, 

gingen niet naar school, waren werkloos en dat betekende 
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uiteindelijk dat wij als romoesha’s naar gebieden buiten Java 

konden worden gezonden. 

Het dorpshoofd, ene heer Bacas, een kennis van vader, kon ons niet 

buiten het romoesha-werk houden zonder zelf in gevaar te komen. 

Maar om niet naar gebieden buiten Java te worden tewerkgesteld  

had hij ons verzocht om verplichte arbeid te verrichten in de 

buurt van Toegoe of in de haven van Priok. De heer Kalangie een 

Menadonees die met een Toegoenese was getrouwd kon mij, omdat ik 

voor de Japanse bezetting op de ambachtschool had gezeten, als 

‘technieker’ aan het werk helpen op een scheepswerf in de haven, 

want hij werkte zelf ook op die scheepswerf. De scheepswerf heette 

als ik mij niet vergis ‘Dai Nie Sempakoe Kodjo’. 

Benny Tomasouw, getuige voor Waldi Tomasouw 

 

 

  

             
 

 

 

 

‘Kort na de bezetting kreeg het dorpshoofd van Toegoe van de 

Japanners opdracht mannen en jongens te leveren voor verplichte 

tewerkstelling. Gedurende de eerste twee jaren van de oorlog heeft 

aanvrager dagelijks buiten het dorp moeten werken. Hij werkte in 

een groep van 10 jongens olv. hun wat oudere voorman Barto Quiko 

uit Toegoe. Zijn broer maakte deel uit van een andere ploeg. De 

projekten waaraan aanvrager als dwangarbeider deel moest nemen 

waren achtereenvolgens:    
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 In de haven Tandjoeng Priok in het magazijn Ara Butai bij 

General Motors ijzer en aluminium versjouwen;  

 Op de plantage Tjilintjing barakken bouwen en daarin 

brandstofvaten opslaan;  

 Op Palmbeet bij Tandjoeng Priok boomstammen verslepen en 

daarvan stellingen met camouflage bouwen;  

 Op Goenoeng Sahari in Batavia een gevorderde woning gereed 

maken voor bewoning door Japanse officieren. 

 

De werkzaamheden duurden de hele dag, geregeld moesten de jongens 

ook 's avonds overwerken. Ze vertrokken 'sochtends te voet naar de 

werkplek en moesten hun eigen eten meebrengen. Er was geen sprake 

van beloning voor de werkzaamheden, enkel in geval van overwerk 

kregen ze een klein hapje eten (stukje gezouten vis). Ze hebben al 

deze jaren 's nachts weer thuis geslapen, behalve in de 3 tot 4 

weken werk aan de Goenoeg Sahari. 

Daar kregen ze een nabijgelegen huisje toegewezen om in te slapen. 

Iedere ochtend bij aankomst op de werkplek werd er gecontroleerd 

of iedereen aanwezig was. Barto Quiko was verantwoordelijk voor 

hun komst en tijdens het werk. De Japanners kwamen geregeld 

tijdens het werk controleren. Ze schreeuwden en jaagden de jongens 

op. Aanvrager heeft meerdere malen gezien dat er mensen geslagen 

werden. Zijn zwager is door een Japanner te Tjilintjing dusdanig 

afgeranseld, dat hij aan de verwondingen overleed. Aanvrager heeft 

veel spanningen doorstaan en honger geleden. Het werk was steeds 

te zwaar voor een jongen van zijn leeftijd. Ze werden steeds 

opgejaagd om meer te doen. 

Hij vermeldt speciaal als heel zwaar werk: Het sjouwen van bommen 

van 50 tot 100 kg gewicht om ze diep in schuilkelders te 

verstoppen. Dit geschiedde te Dajakoe bij Palmbeet, waar de 

Japanners hun voorraden hadden opgeslagen. Tijdens het werk zelf 

had aanvrager geen idee van het gevaar van de bommen. 

Vanaf '44 moesten de jongens ook mee gaan helpen in de landbouw op 

Toegoe.’ 

S.E. Kantil (1931) 226599 

 

 

‘Al in het begin van de oorlog kwamen de Japanners in hun buurt, 

omdat ze zo dicht bij de haven woonden. Er waren olievaten uit de 

haven, die de Japanners in snel gebouwde loodsen en barakken onder 

de palmbomen langs de kust wilden hebben, opdat ze vanuit de lucht 

niet gezien zouden worden. Ze kwamen in het dorp en wezen mannen 

en jongens aan die toevallig in de buurt waren om dat werk te 

doen. (…) 

Daarna werd aanvrager door de Japanners meegenomen naar de stad: 

in de wijk Goenoeng Sahari hadden Japanse officieren Nederlandse 

gebouwen in bezit genomen. Daar moest hij schoonmaken. Om zes uur 

’s morgens beginnen en doorwerken tot half zes ’s avonds, met 15 

minuten eetpauze tussen de middag. ’s Nachts sliep hij daar ook 

ergens. Hij was helemaal alleen. Als er iets niet in orde was, 

werd hij uitgescholden; hij begreep vaak niet wat de bedoeling 

was. Het duurde ongeveer een week. Het bleek dat de Japanners zijn 

ouders een beetje geld gaven voor zijn werk. 

Enige tijd later was aanvrager wéér bij een groep dorpelingen die 

voor de Japanners moesten werken. Nu in Tjilintjing, waar barakken 

moesten worden gebouwd om dynamiet in te bergen. Toen aanvrager op 

het dak van een barak aan het werk was, werd vlakbij een schip 
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getroffen door Japanse bommen. Het schip lag vlakbij de fabriek 

van general Motors. Aanvrager werd in één klap van het dak 

geslingerd.’   

 Emil Michiels (1931) 749354 

 

 

Ook één van de niet-tewerkgestelde jongens in Toegoe herinnert zich nog 

de explosie op het munitieschip:   

 

‘Het naderende einde van de oorlog werd gekenmerkt door een enorme 

explosie op Tandjoeng Priok. De geruchten gingen rond dat iets 

buiten de haven van Priok een Japans munitieschip door de 

Geallieerden was getorpedeerd.’ 

M. Cornelies (1935) 719048 

 

  

De ons bekende jongens uit Toegoe, d.w.z. de jongens geboren vóór 1935, 

meldden allen dat ze werden tewerkgesteld. Referent Cornelies, geboren 

augustus 1935, meldde dat hij thuis mocht blijven omdat hij te jong werd 

bevonden. Misschien mogen we hier uit afleiden dat je door de Japanners 

wel vaker gebruikte leeftijdsgrens van 10 jaar de scheidslijn was tussen 

wél of géén tewerkstelling. 

 

De tewerkstellingsprojecten lagen op één na alle in de nabijheid van 

Toegoe: in/nabij Tandjoeng Priok en Tjilintjing. Het waren bouwprojecten 

die door de jongens konden worden bereikt vanuit hun eigen woonplaats. 

De tewerkgestelden sliepen thuis, en moesten’s morgens vroeg een paar 

kilometer door moeras en sawah’s lopen om de werkplek te bereiken. 

 

Opvallend is verder dat de jongens samenwerkten met ‘echte’ romoesha’s, 

dat wil zeggen Indonesiërs die van elders waren aangevoerd. Onder deze 

laatste groep vielen vele doden, waarschijnlijk om reden van 

ontoereikende voeding.  

 

Wat het project buiten Tandjoeng Priok/Tjilintjing betreft: referenten 

Kantil en Michiels (beiden uit 1931) maken beiden melding van een 

week/maand tewerkstelling aan de Goenoeng Sahari in Batavia-stad: het 

gebruiksgereed maken van een woning/gebouw. Tijdens deze klus sliepen de 

jongens niet thuis, maar ergens in een bouwkeet in de buurt. De afstand 

was klaarblijkelijk te groot om dagelijks te lopen.      

 

  

   



 16 

V. Bersiap-periode 
 

We weten niet hoeveel inwoners Toegoe had. Misschien slechts enkele 

honderden. Zeker is, dat de oorlog een aantal van de oorspronkelijke 

inwoners heeft verdreven. De mannen, voor de oorlog werkzaam voor 

Nederlandse of andere westerse bedrijven in Tandjoeng Priok en Batavia, 

waren bijna allen gevangengezet. Een deel der achtergebleven vrouwen en 

kinderen had onderdak gevonden bij familie in Batavia. 

In de Bersiapperiode zou opnieuw een gedeelte wegvluchten. Van een 

bevrijding was geen sprake: 

 

 

‘Teruggekeerd van zijn tewerkstelling trof aanvrager thuis zijn 

zuster Erna aan, doodziek als gevolg van malaria tropica. Ook zijn 

andere broers en zusters waren door de honger danig aangetast. Op 

de dag van de Japanse capitulatie kwam dan echter niet de 

bevrijding. In plaats van Nederlandse, Engelse of Amerikaanse 

militairen die hen met tromgeroffel kwamen bevrijden verschenen 

korte tijd later met kapmessen en bamboe roentjings bewapende 

Indonesische jongeren in Toegoe, luid Bersiap schreeuwend en op 

zoek naar Hollanders, Indische Nederlanders en vooral Ambonezen, 

de handlangers van de Nederlanders. Ook de Toegoenese Christenen 

zelf, Indonesiërs die daar al generaties lang hadden gewoond, 

werden bedreigd door deze benden.’ 

Waldi M. Tomasouw (1929) 460907 

    

 

‘De Bersiap-periode die volgde op de Japanse capitulatie heeft 

aanvraagster verschrikkelijk gevonden. Er liep één pad door het 

dorpje Toegoe. De hut van het gezin stond vlak aan dit pad. 

Aanvraagster: “Veel Indonesiërs – veelal jongeren – de zogenaamde 

peloppors, liepen langs deze enige weg door Toegoe, ‘Bersiap’ te 

schreeuwen. Opeens haatten de mensen uit de omliggende dorpen ons, 

Christen-Toegoenezen. En dat terwijl de verhouding altijd goed was 

geweest.’ 

Erna R. Kantil-Tomasouw (1932) 712477 

 

 

‘De bersiap-periode brak aan, en het was alsof er een reusachtie 

teil vol ellende over Toegoe werd uitgestort. In alle hoeken en 

gaten in en rondom Toegoe verschenen gewapende mannen schreeuwend 

en tierend. Waar ze vandaan kwamen? Joost mag het weten. Groot was 

de angst onder de Toegoe christenen. Het werd nog groter door de 

‘kabar angin’ (geruchtenstroom) die op volle toeren werkte.’  

R. Tomasouw (1934), getuige voor M. Cornelies.  
 

 

‘Het gevoel van vrijheid was snel voorbij, omdat de Indonesiërs 

hen vervolgden vanwege hun christelijke geloof. Zij deden 

regelmatig invallen in het ouderlijk huis van aanvrager, zowel 

overdag, ’s avonds en ’s nachts. De Indonesiërs deden hen niets, 

maar ze moesten toezien hoe hun huis werd doorzocht naar wapens of 

messen. Aanvrager spreekt over panische angst voor de extremisten’  

Hanny Tomasouw (1938) 493813   
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‘Na de capitulatie nam de onrust van de Bersiap in de omgeving 

steeds verder toe. Engelse vliegtuigen kwamen vaak dicht over en 

werden beschoten vanuit de Islamitische dorpen. De Engelsen 

brandden huizen plat bij hun luchtaanvallen. Omdat hen niet bekend 

was dat Toegoe een Christen-enclave was liepen ook de Toegoenezen 

gevaar. Daarbij kwamen de rampokaktie’s en huiszoekingen door 

Indonesiërs met bambu runtjing op zoek naar wapens. Hun gezin 

heeft bij zo'n huiszoeking hun dolken moeten inleveren. Verder 

zijn zij gespaard gebleven. Naast deze permanente spanningen was 

aanvrager ooggetuige hoe Indonesiërs een neergestort Engels 

vliegtuig omsingelden en met hun bamboespiezen de inzittende 

Engelsen en Ghurka's (man of 20) neerstaken. De lijken gooiden ze 

in de rivier. Regelmatig dreven er lijken in de rivier. Voor 

aanvrager en zijn familie hun rijstvelden konden bereiken moesten 

ze deze rivier oversteken, waartoe ze soms de lijken opzij moesten 

duwen.’ 

S.E. Kantil (1931) 226599 

 

 

‘Na de Japanse capitulatie brak er een afschuwelijke tijd aan voor 

aanvraagster en haar familie. Dagelijks dreven er lijken langs van 

Nederlandse en Ambonese Christenen uit Toegoe. Zij waren vermoord 

door Indonesiers en deze dreigden alle Toegoenezen te doden.’  

E.T. Lauw (1933) 156078 

 

 

‘Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, op 17 augustus 1945 werd 

de Republiek Indonesia uitgeroepen. Toen brak de hel pas goed los. 

Op alle paden en wegen verschenen plots pemoeda’s (Indonesische 

militanten), zwaarbewapend met goloks en bamboe roentjing, 

‘Merdeka!’ roepend. 

Ik wist nauwelijks wat het betekende, op straat moest iedereen 

meedoen, wilde je niet op zijn minst afgeranseld worden door de 

pemoeda’s, zoals de argeloze fietser op weg naar huis die ter 

hoogte van het huis van oom Joni Quiko een groep marcherende 

pemoeda’s wilde passeren. De man vergat Merdeka te roepen en werd 

tot de orde geroepen. (…) Een regen van stokslagen daalde op hem 

neer. (…) 

Het dreigend machtsvertoon van paraderende pemoeda’s gaf 

onvoldoende voldoening. Spoedig ging het gerucht rond van de moord 

op een Japanse soldaat in Kebon Nippon bij Tjilintjing, dus 

vreesden wij de reactie van de Japanners. De daaropvolgende moord 

op twee Ambonezen in het westelijk deel van ons dorp en het 

sterker wordend gerucht om de Serani Toegoe uit te moorden, was de 

druppel die de emmer deed overlopen.’ 

M. Cornelies (1935) 719048 

 

 

Bekend is, dat op enig moment twee Ambonese jongens, W. Saulata en N. 

Hukom, in Toegoe werden vermoord. Hun lichamen werden in de kali 

geworpen. 
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Op 3 januari 1946 berichtte het Nefis Buitenkantoor Batavia: 

 

‘Van een zekere persoon, tot voor drie maanden terug wonende in 

Toegoe, kreeg informant het volgende verhaal te horen: 

In Toegoe wonen thans nog ongeveer 130 Christenen, die onder dwang 

door de extremisten tot allerlei daden worden gedwongen: roodwit  

dragen, wachtlopen enz. 

Verder moet daar een Hadji Masoem wonen, die zeer grote invloed 

heeft en verder net doet of hij voor de extremisten werkt, doch in 

werkelijkheid de mensen in Toegoe goed gezind is en hen met alles 

helpt en beschermt. 

De toestand wordt dagelijks moeilijker en ze hebben steeds gedacht 

dat er binnen een korte tijd toch wel verandering in de toestand 

zou komen, reden waarom zij zich getroost hebben om maar alles te 

doen wat men van hen verlangde. (…) Hun veiligheid wordt dan ook 

hoe langer hoe kritieker. Ze zouden gaarne geëvacueerd worden naar 

het 10e Bat. 

Informerende naar de toegangswegen en de gevaarlijke rakkers daar, 

kreeg informant het volgende te horen: 

a. De hoofdweg van Priok naar Toegoe over de 4e Haven, een nieuwe 

militaire weg, is niet toegankelijk daar men een barricade 

(grote assemboom) over de weg heeft geplaatst. 

b. Is deze boom opgeruimd dan kan men nog niet via de militaire 

weg gaan, omdat alle bruggen zijn beschadigd en onbruikbaar 

gemaakt. 

c. Wél kan men na opruiming van de assemboom via het landhuis 

Tjilingtjing rijden en dan achter het landhuis langs, via 

Rawah Trate, in Toegoe komen. 

d. De weg over Tjakoeng is echter zeer goed en met de actie van 

Bekasi zijn ook Engelse patrouilles over deze weg gereden. 

De bevolking is er zeer slecht aan toe door de terreur der 

extremisten. Deze zijn in grote getale te vinden in: Tjakoeng, 

Soekapoera, Bedoengan, kamp Mangga, Sawah Baroe, Rawah Gelam, 

Tjilintjing.’ (B3) 

Nefis 875: 71. Verklaring Hoofd Buitenkantoor Batavia, 3 januari 

1946. 

 

Enkele weken later was de situatie klaarblijkelijk nog niet gewijzigd: 

 

‘Informant vernam van Si Napi, rijwielreparateur, werkzaam en 

woonachtig in kampong Toegoe, dat in de woning van de gevluchte 

assistent wedana (naam onbekend) in Kampong Toegoe, vier Japanse 

geweren (…) worden gebruikt om de bevolking van de omringende 

kampongs te bedreigen bij het opeisen van rijst, geld enz. 

De schrijver van deze gevluchte assistent-wedana, Nasir, 

woonachtig in de kampong Rengas, heeft zichzelf aangesteld als 

assistent-wedana en heeft de order uitgevaardigd, dat ale padi bij 

hem moet worden ingeleverd door de eigenaren van sawahs ter 

verkoop aan het publiek. Na de verkoop wordt aan iedere eigenaar 

50% van het door hem ingebrachte uitbetaald.’ (C2) 

Nefis 876: 27. Verklaring Hoofd Buitenkantoor Batavia, 29 januari 

1946. 

 

Rond deze tijd bereikte de spanning in het dorp een hoogtepunt, en zag 

de christelijke bevolking zich genoodzaakt zich te verschansen in de 

plaatselijke kerk. Kort daarop werd iedereen geëvacueerd naar Batavia, 

danwel zochten zijzelf elders een goed heenkomen:  
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‘We zochten ons heil binnen de muren van de oude Toegoekerk. Naar 

ik meen zaten we daar met 23 gezinnen. Iedereen werd gegrepen door 

de wurgende angst. Elk ogenblik konden de Pemoeda’s hun aanval 

inzetten. In de nacht slopen Hein Corua en Marcus Michiels door de 

pemoeda’-linie, volgden de kortste route dwars door het moeras 

Rawa Gatel naar Priok en verzochtten de Engelsen om hulp.  

De geplande anval ging niet door, tegengehouden door Hadji Maksoem 

die ons met zijn gerombolan beschermde. Hij was het ook, die de 

vlucht en de vluchtroute uit Toegoe naar Tandjoeng Priok bewaakte. 

Langs dezelfde route via Rawa Gatel, vluchtten we naar Priok. Het 

regenseizoen was gelukkig nog niet begonnen, zodat we de 

doorwaadbare gangen door het riet konden gebruiken. We bereikten 

veilig Tandjoeng Priok, waar we door de Engelsen verder werden 

getransporteerd naar Pedjambon, dichtbij het Xe Bataljon complex. 

Pedjambon ligt vlak achter de oude Willemskerk.’ 

M. Cornelies (1935) 719048 

 

 

 
    De protestantse kerk van Toegoe  

 

‘Meerdere malen hebben alle Toegoenezen voor de nacht hun intrek 

genomen in de kerk bij aktie's. Op zekere dag arriveerden 

vrachtwagens met Engelsen en Ghurka's. Deze brachten de inwoners 

van Toegoe allen naar veiliger gebied. In Batavia werden ze 

opgevangen in een kamp, een oud hotel gelegen achter de 

Willemskerk. Dit opvangkamp was veilig omdat het gelegen was 

tussen militaire kazerne's en een kerkgebouw.’  

S.E. Kantil (1931) 226599 

 

 

‘Daarop vluchtten alle bewoners van Toegoe de Christelijke kerk in 

(datum onbekend) en bleven daar twee dagen. Toen het rustig was 

geworden keerde iedereen terug naar huis. Maar het bleef 

gevaarlijk en aanvraagster's familie moest opnieuw vluchten voor 

de Indonesiers. Zij hielden zich schuil in de bossen. 

Aanvraagster's vader en broers gingen om beurten kijken of het 

huis veilig was. Na vier of vijf dagen konden zij terugkeren naar 

huis. 

Op een dag hoorden de dorpsbewoners van familieleden in Batavia 

dat ze naar een beschermingskamp konden gaan. Iedereen moest onder 

begeleiding van Engelse militairen van Toegoe naar Tjilintjing 

lopen. (…) 
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In Batavia werd aanvraagster's familie opgevangen in Kamp 

Pedjambon. Dit was een huizenwijk met een lagere school en een 

markt. De kampleider was de heer Manuputty. Aanvraagster woonde 

hier van 1946 tot en met 1950. Dorps- en kampgenoten waren onder 

andere de families Leopold Tomaso, Justinus Kantil, Theo Abrahams, 

John Quiko en Mathias Michiels.’ 

 E.T. Lauw (1933) 156078 

 

 
Het interieur van de kerk in Toegoe (1) 

 

 

 
Het interieur van de kerk in Toegoe (2) 

 

 

´Op 15 januari 1946 verschenen plotseling Nederlandse militairen 

met Gurkha´s in hun dorp, die schreeuwden dat de bewoners zich 

klaar moesten maken voor vertrek. Ze konden geen bagage meenemen, 

alleen de kleren die ze aanhadden. Ze moesten met een omweg  van 

15 kilometer naar een truck lopen die hun dorp niet kon bereiken 

omdat een grote tamarindeboom door de vijand gekapt was en de weg 

versperde. Ze werden naar Pedjambon gebracht.´  

Emil Michiels (1931) 749354 

 

 

‘Op een nacht (…) werden zowel het gezin Tomasouw als nagenoeg de 

hele gemeenschap van Toegoe, zo'n 200 à 300 man, ondergebracht in 

de eeuwenoude Toegoe-kerk, omdat er geruchten de ronde deden dat 

pemoeda's een aanval op Toegoe zouden doen. Aanvragers broer 

Edgar, zuster Paulina en vader waren hier niet bij. De aanval 
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bleef echter gelukkig uit. Toen de situatie enigszins veiliger 

leek, moest het gezin opnieuw, intussen voor de vierde keer, met 

achterlating van alles lopend vluchten uit Toegoe. Het gezin liep 

in de richting van oma Saartje Tomasouw-Abrahams in Meester 

Cornelis. De infectiewond aan aanvragers been (door een schop van 

een Japanner) was inmiddels zo groot geworden dat hij amper kon 

lopen. Hij liep daarom mank. Tijdens de vlucht, even voorbij het 

dorpje Toegoe, werd men door een pemoedaleider uit de buurt, de 

hadji Maksoem en een stelletje dreigend uitziende jongeren 

aangehouden. 

De hadji vroeg 'waar men naar toe wilde`. Moeder antwoordde dat 

zij naar de stad wilden gaan voor de behandeling van aanvragers 

zwerende en etterende infectiewond. Gelukkig werd moeders argument 

geloofd en kon men de voettocht voortzetten. 

Ook bij de grootmoeder in Meester Cornelis was het niet meer 

veilig.’ 

 Waldi M. Tomasouw (1929) 460907 

 
 

 
 

 

 

‘Toen er geruchten de ronde deden, dat de peloppors het 

Christendorpje Toegoe zouden aanvallen, moesten wij (iedereen uit 

het dorp) vrouwen, kinderen en oudere mannen naar de eeuwenoude 

kerk vluchten en schuilen, omdat de Indonesiërs uit de omliggende 

dorpen het Christendorpje Toegoe zouden aanvallen…” 

De eeuwenoude kerk was een stenen gebouw. De mannen verscholen 

zich in de sloten en struiken rondom de kerk waar vandaan zij de 

gezinnen in de kerk konden beschermen. De aanval bleef uit. 

Aanvraagster schuilde een nacht in de kerk. De volgende nacht 

wilde vader Tomasouw het dorp Toegoe verlaten uit angst voor een 
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afslachting door de peloppers. Vader Tomasouw was bovendien al 

herhaaldelijk door peloppers bedreigd met de dood. Onmiddellijk 

vertrek uit Toegoe leek hem het beste. Ze ontvluchtten Toegoe 

midden in de nacht en lieten weer al hun bezittingen achter. Ze 

gingen te voet door moerasgebied en rijstvelden.’ 

Erna R. Kantil-Tomasouw (1932) 712477 

 

 

‘Alle Toegoe gezinnen en ook wij namen onze toevlucht in de 

Toegoekerk. De nacht die wij daar doorbrachten was traumatisch. De 

angst was voelbaar, merkbaar. Tegen beter weten hoopten we dat de 

dikke dubbele houten kerkdeuren en de stenen muren ons zouden 

beschermen bij een massale pemoeda aanval. Bewapende Toegoe mannen 

en oudere jongens hielden de toegangspoorten van de kerk 

nauwlettend in de gaten. Ik herinner mij het misselijk makend 

gevoeld die de angst en onzekerheid bij mij te weg bracht.(…)  

We pakten het hoognodige bij elkaar en vluchtten naar Batavia. De 

andere Toegoe families werden in Pedjambon, een wijk bij het Xe 

Bataljon te Batavia, opgevangen en gehuisvest. Wij vonden onze 

toevlucht bij onze grootmoeder Saartje Tomasouw-Abrahams in 

Polonia, Meester Cornelis. Toen het ook dáár onveilig werd gingen 

we naar het Xe Bat, waar we in Blok 6 werden gehuisvest.’ 

R. Tomasouw (1934), getuige voor M. Cornelies.  

 
 

‘Op een gegeven moment voelde de christelijke gemeenschap zich zó 

bedreigd en onveilig dat zij met vele gezinnen vluchtten. Lopend 

door de sawah’s zijn ze gevlucht naar Batavia, naar het Xe Bat.´ 

Hanny Tomasouw (1938) 493813   
 

   

Ook al verschillen soms de details, in grote lijnen zijn de verhalen 

gelijkluidend. 

De christelijke bevolking van Toegoe voelde zich zó onveilig dat ze 

toevlucht zocht tot de kerk. Vrouwen en kinderen binnen, en de mannen – 

bewapend? – op het erf. Volgde een verschrikkelijk lange nacht van 

spanning. Zouden de extremisten hen aanvallen?  

 

De volgende dag was sprake van een zekere ontspanning. Mogelijk hadden 

enkele dorpsbewoners contact gezocht met de Britten in Priok en hulp 

gevraagd.  

Verschillende referenten spreken van een vlucht, te voet, naar Tandjoeng 

Priok. Hierbij hebben ze begeleiding gehad van Britse, en mogelijk 

Nederlandse soldaten. Dat, zoals één der referenten stelt, de evacuatie 

plaatsvond met vrachtauto’s, is niet waarschijnlijk. De weg naar Priok 

was geblokkeerd. 

De familie Tomasouw, zélf niet afkomstig uit Toegoe maar uit Tjakoeng, 

verkoos een vlucht naar Meester Cornelis. Deze familie kent daarom op 

dit punt een andere historie dan de rest van de achtergebleven 

Toegoenezen.  

  
Op 9 februari 1946 werd bij het Nefis Buitenkantoor te Batavia gemeld 

dat de Toegoenezen waren ondergebracht in het Xe Bat. Uit de verklaring 

mag worden opgemaakt dat de kampong Pedjambon, tot eind november 1945 

nog een plaats vanwaar de extremisten de barakken aan de overkant van de 
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Tjiliwoeng onder vuur hadden genomen, inmiddels was ‘vrijgegeven’ en bij 

het kampement van het Xe Bataljon was getrokken.    
 

 

‘Gegegevens over Toegoe (onderdistrict van Tjilingtjing, district 

Bekasi): 

De gehele bevolking van Toegoe is – wat betreft de Christen 

Toegoenezen – geëvacueerd naar het Xe Bat. Hieronder bevinden zich 

ook de wijkmeester Bacas en de zeer energieke jongeman Jacob Quiko 

(thans Pedjambon 103). 

Tegenwoordige wijkmeester is de Indonesiër Nawin, die de vorige 

Indonesische wijkmeester Harta heeft vervangen, die sedert de 

onlusten is verdwenen. Nawin staat als zeer ongunstig bekend en 

heeft onder andere betrekkingen met de moordenaars (zie hieronder) 

aangeknoopt, of weet er veel van te vertellen. De moordenaars 

heten: 

1. Hadri, kampong Toegoe; 
2. Djoan, Gang nr 1, Tandjoeng Priok; 
3. Saleh, Soekapoera; 
4. Ganin, Rengas, Toegoe; 
5. Semblong, kampong Boelak Toegoe (moord op Hukom/Savalate; 
6. Mortado, kampong Manga (kepala pelopor), anti-christen; 
7. Jacoeb Goesir, Tjakoeng Paboearan; 
8. Hadji Masoem, Toegoe (veel invloed) rare capriolen in Japanse 

tijd, doch helpt de Toegoenezen thans. 

Assistent van Tjilintjing heet Soeheni en zit op kantoor te 

Sempe…(bij Tjilintjing-Toegoe). 

In Toegoe is men thans bezig de bezittingen zoals sawahs, vee, 

tuinbouw, huisraad en huizen te verdelen. Terwijl de persoon 

Soeheni in Batavia is geweest en bij Josef Quiko is geweest om te 

vragen of hij een stuk wenst te ondertekenen waarin staat dat de 

Toegoenezen afstand willen doen van hun sawahrechten.’ (B3)   

Nefis 876: 121. Verklaring Hoofd Buitenkantoor Batavia, 9 februari 

1946. 

 

 

Nog enkele herinneringen van de oorspronkelijke bewoners van Pedjambon 

met betrekking tot de laatste maanden van 1945: 

 

‘Toen de Bersiaptijd aanbrak werd het er onrustig en gevaarlijk. 

De peloppers probeerden zich te infiltreren in het complex. 

Hierdoor zouden ze het Xe bataljon, waar de KNIL-militairen zaten, 

kunnen aanvallen. Aangezien de infiltratie van peloppers steeds 

meer vorderde, hebben de KNIL-soldaten uit het 10e bataljon het 

complex Pedjambon in brand gestoken. Ze waren genoodzaakt dit te 

doen, daar het bataljon in gevaar kwam. Toen de brand uitbrak is 

aanvrager met familie gevlucht naar de Willemskerk, tegenover het 

station Weltevreden. In een klein kamertje achter in de kerk 

hebben ze ongeveer anderhalve maand verbleven.’  

Ronald de Casembroot  (1934) 247146 

   

‘De situatie in de kampong Pedjambon, waar aanvrager en zijn 

familie woonden, werd gedurende de Bersiap meer en meer kritiek. 

(…)De situatie in de kampong van aanvrager en zijn familie was nog 

extra gevaarlijk omdat er achter hun huis, nog wel aan de overkant 

van de kali, een kazerne van het Knil, die vaak het doelwit was 

van de pemoeda's, lag. 
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Aanvrager en zijn familie gingen voor hun veiligheid naar een 

weeshuis, dit lag achter de kerk in de kampong Pedjambon. De 

eigenaar van het weeshuis was ene Bolung. De dominee van de kerk 

was dominee Supit. Na enige tijd, nadat het Knil de wijk had 

beveiligd, konden zij het weeshuis weer verlaten en vonden zij een 

nieuw huis in dezelfde straat als waar hun oude huis stond. Het 

oude huis was inmiddels leeggeroofd.’ 

E.L. Tuilan (1932) 281212 

 

 

De Toegoenezen werden via Tandjoeng Priok ondergebracht in Batavia, in, 

zoals ze zelf aangeven: ‘Kamp Pedjambon, een huizenwijk met een lagere 

school en een markt’ of ‘Pedjambon, vlak achter de Willemskerk’, of ‘een 

oud hotel achter de Willemskerk, gelegen tussen militaire kazernes en de 

kerk’. 

 

 
      De Willemskerk (foto: KIT)  
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VI. De Toegoenezen ná 1946 
 

 

De Toegoenezen bleven waarschijnlijk ongeveer een jaar in Pedjambon, 

alvorens ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke woning. Al snel bleek 

echter dat een blijvende terugkeer voor velen onmogelijk was geworden: 

 

 

‘Pas in 1947 konden we terug keren naar Toegoe onder leiding van 

ons dorpshoofd opa L. Tomasouw.’ 

M. Cornelies (1935) 719048 

 

‘Na verloop van tijd liet vader zelf een klein onderkomen maken in 

de kampong Toegoe. Vader verdiende toen wat geld als violist. 

Omdat de spanning in de kampong Toegoe steeds verder op liepen en 

de Indische Nederlanders als het ware weggepest werden, besloot 

vader in 1950 met zijn gezin naar Nederlands Nieuw-Guinea te 

vertrekken.’ 

D.S Abrahams (1936) 420638 

 

 

In 1950 vertrokken 26 Toegoenese gezinnen naar Nieuw-Guinea. In 

Hollandia werd het gemeenschapsleven hervat en werden de tradities 

voortgezet in hun tegen de heuvel opgezet dorp, Toegoe-Hollandia (APO 

kamp).  

 

In verband met de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië moesten de 

Toegoenezen opnieuw weg, dit keer naar Nederland. Op 20 november 1962 is 

de gemeenschap in Westerbork (kamp 'Pieterberg') komen te wonen, na een 

korte tijd te zijn opgevangen in Weezep in de Willem de Zwijgerkazerne.  

 

 

 
      Krantenknipsel november 1962 

 

De kou moet de Toegoenezen zwaar zijn gevallen. Na een zeer strenge 

winter werd de groep op 5 april 1963 ingescheept voor een reis naar 

Suriname. Ver van de hoofdstad Paramaribo, midden in de bush-bush, werd 

het dorpje Slootwijk omgedoopt tot Toegoe Kondre. 

 

Het verblijf in Suriname werd een fiasco. De gemeenschap bleek 

onvoldoende voorbereid op de zware omstandigheden van de Surinaamse 
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jungle. De Nederlandse regering besloot daarop de Toegoenezen te 

repatriëren. De dankdienst van 12 augustus 1967 in Slootwijk, de 

'pengutjapan sukur' luidde het einde in van de Toegoenese gemeenschap 

uit Nieuw-Guinea. 

 

 

‘Gezamenlijk vertrokken de inwoners van Toegoe als kontraktanten 

naar Nieuw-Guinea, Hollandia. In '52 trouwde aanvrager daar met 

een dorpsgenote. Met hun vijf kinderen repatrieerden ze met de 

hele groep mee in '62 naar Nederland, waar ze een jaar woonden 

(Weezep en Westerbork). De groep werkte vervolgens vier jaar in 

Suriname bij de citrus/cacao-plantage te Slootwijk en een jaar op 

de suikerfabriek Mariënburg. Met de Oranje Nassau kwamen allen in 

'67 terug naar Nederland, waar de Toegoenezen verspreid over het 

land huisvesting kregen. 

S.E. Kantil (1931) 226599 

 

De Toegoenezen, die steeds bij elkaar waren gebleven, werden nu voor het 

eerst verspreid gehuisvest: in Apeldoorn, Deventer, Zevenaar, Enschede, 

Zutphen, Hoogeveen, Groningen en Amsterdam.  

Ondanks deze verspreiding is de onderlinge band hecht gebleven. De 

tweede generatie heeft zich beijverd voor het behoud van de Toegoenese 

cultuur. Er werden meerdere reünies georganiseerd, en een deel van de 

foto-nalatenschap werd gepubliceerd op een eigen Toegoe-website: 

www.toegoe.com. 

 

 
 

            Logo van www.toegoe.com  

 

 

Op 9 juni 2007 wordt in Westerbork opnieuw een reünie georganiseerd.  

Het zal een bijzondere reünie worden, want het is dit jaar 40 jaar 

geleden dat de gemeenschap in Nederland is gevestigd. 

 

http://www.toegoe.com/
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VII.Nawoord 
 

 

Deze nota is geschreven om inzicht te krijgen in het lot van de 

Toegoenezen in de oorlogsperiode. Méér echter dan in vergelijkbare 

andere nota´s is bewust aandacht geschonken aan de voor- en 

nageschiedenis van de gemeenschap. 

 

De Toegoenezen beschouwden zichzelf Indonesiërs. Misschien Indonesiërs 

met een bijzondere achtergrond, maar toch... 

In 1942 werden ze verrast door het feit dat hun landgenoten zich tegen 

hen keerden, enkel en alleen om het feit dat ze christelijk waren. Reeds 

bij de inval van de Japanners werden ze slachtoffer van incidentele 

rampokpartijen. 

 

De Japanners hebben niet getoond bijzondere interesse te hebben gehad 

voor de groep. Géén taallessen of heropvoeding, géén verdenkingen van 

verzet. De Toegoenezen werden eigenlijk niet anders behandeld dan de 

´gewone´ Indonesiërs. Gedwongen oogstafdracht en tewerkstelling in 

nabijgelegen bouwprojecten was het gevolg. Bij de tewerkstelling van de 

jongens en mannen uit het dorp was – een enkele uitzondering daargelaten 

– geen sprake van gedwongen huisvesting elders. 

 

De Bersiapperiode maakte in al zijn hevigheid duidelijk dat de 

Toegoenezen door hun keuze voor het Christendom door de extremisten 

werden gezien als vijanden. Was hierbij misschien ook nog sprake van 

andere culturele verschillen? Van een cultureel isolement dat verder 

ging dan alleen het verschil in godsdienst? Mogelijk.  

Zeker is dat de Toegoenezen weinig begrip konden opbrengen voor de 

houding van hun buren, en alleen maar angst hadden voor de te verwachten 

gebeurtenissen. Het mag symbolisch heten dat ze hun toevlucht zochten 

tot het locale godshuis. Die ene nacht in de kerk moet bijzonder veel 

zijn gebeden. 

 

Enkele dagen later, waarschijnlijk in de eerste week van februari 1946, 

werden de meeste Toegoenezen naar Tandjoeng Priok geëvacueerd. Enkele 

anderen zochten hun heil bij familie elders. Door de Britten werden ze 

verder geholpen en ondergebracht in de wijk Pedjambon, op dat moment 

deel uitmakend van het Xe Bataljon-complex. 

 

Een odyssee had hiermee een aanvang genomen. Na een korte terugkeer in 

hun dorp werden de Toegoenezen genoodzaakt wederom te vertrekken. 

Zesentwintig gezinnen verhuisden naar Nieuw-Guinea. Eerst twintig jaar 

later, na een verblijf in Nieuw-Guinea, Nederland en Suriname, zou deze 

groep zijn eindbestemming in – opnieuw – Nederland vinden. Door de 

overheid gedwongen werden ze nu echter ondergebracht in verschillende 

gemeenten.  

 

Bij een eindoordeel over de oorlogservaringen van Toegoenezen past het 

ten slotte nog te wijzen op de gemeenschappelijkheid van de lotgevallen. 

Uit dit onderzoek is niet gebleken dat sprake is geweest van meer- of 

minder bijzondere ervaringen. Het lijkt erop dat iedereen gelijk werd 

getroffen. Niet alleen Toegoenezen werden het slachtoffer van de 

gebeurtenissen, echter ook de Toegoenese gemeenschap. 
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Bijlage I. 
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Bijlage II. 
 
Krantenartikel n.a.v. Reunie Toegoenezen 2005 

 

 

 
 
 

 

 


