
 

 

 
 

 
Nieuwsbrief (2)         November 2021 

Beste donateurs en belangstellenden van de SHSJZ,  

Met deze tweede nieuwsbrief dit jaar willen we u bijpraten over de gebeurtenissen en 
ontwikkelingen van de afgelopen periode en u een vooruitzicht bieden voor het komende jaar.  

We lichten u in over het verloop van de herdenking van Hellship slachtoffers op 12 september 
jongstleden. We staan middels een In Memoriam stil bij het overlijden van twee prominente leden 
van onze Hellship gemeenschap, Aarnout Loudon en Willem Punt. We stellen het nieuwe lid van 
onze Raad van Advies Lody Pieters aan u voor en we presenteren een vooruitblik naar 2022. 

De herdenking op 12 september. Onze traditionele herdenking had door de coronaregels, net als 
vorig jaar, een bescheiden karakter. Maar net als vorig jaar kon deze op een live stream overal in 
Nederland en daarbuiten worden gevolgd. De herdenking verliep waardig en het monument lag 

er, met bloemen op de 
scheepsnamen, prachtig bij. We waren 
vereerd met bijzondere sprekers. 
Naast onze eigen voorzitter, sprak. 
Ook de vice-president van de Raad van 
State, tevens voorzitter van de 
Stichting Nationale Herdenking 15 
augustus 1945. Heel bijzonder was, 
dat ook een vertegenwoordiger van 
de vierde generatie, Floris van der 
Snoek, ons toesprak. De herdenking is 
terug te zien op youtube, via de link 
https://youtu.be/A1mTpl8CpAc. 

 

In Memoriam Aarnout Loudon. Op donderdag 9 september 2021 is Jhr. mr. Aarnout Loudon 
overleden, voorzitter van de Raad van Advies van onze stichting. De SHSJZ is diep bedroefd over 
dit verlies. Overlevenden en nabestaanden van de 185 Hellships verliezen niet alleen een 
steunpilaar in onze stichting, maar vooral een buitengewoon bescheiden en beminnelijk 
voortrekker en stimulator om het verhaal van de Hellships inhoud en gezicht te geven. Dankzij met 
name zijn inspanning kon ons monument in Bronbeek uitgebreid worden met 185 naambordjes 
van alle Hellships. Vorig jaar kon hij tijdens de Nationale Indiëherdenking 15 augustus 1945 zijn 
verhaal vertellen over zijn vader die omkwam tijdens het Japanse zeetransport op de Junyo Maru. 
Het werd op de Nationale televisie uitgezonden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en verliezen 
in hem vooral een vaderlijke vriend. Moge hij in vrede rusten, 

In Memoriam Willem Punt. Op woensdag 15 september 2021 is in de vroege ochtend in zijn slaap 
onze pater familias, Willem Punt, op 100-jarige leeftijd overleden. Willem was de meest bekende 
overlevende van de Junyo Maru, het Hellship dat op 18 september 1944, op 3 dagen na, 77 jaar 

https://youtu.be/A1mTpl8CpAc


geleden, in een kwartier verging bij Benkoelen in de Indische Oceaan na de inslag van twee 
torpedo’s afgevuurd door een Engelse onderzeeër. 
 

In de negentiger jaren bezocht 
Willem samen met andere 
overlevenden en nabestaanden van 
slachtoffers van de Hellships, de 
jaarlijkse Hellship-herdenking; eerst 
in Loenen, later op het landgoed 
Bronbeek, georganiseerd door de 
BEGO. Tijdens deze herdenkingen 
sprak Willem ronduit en in detail 
over zijn ervaringen op de Junyo 
Maru en zijn overlevingsstrijd vlak na 
de torpedering. 
 
Hoewel de meeste overlevenden van 

de Japanse zeetransporten zwegen en bleven zwijgen, was Willem bereid om bij herhaling zijn 
verhaal te vertellen. Interviews in kranten, documentaires en op televisie verschenen en 
uiteindelijk vertelde hij in 2018 zijn hele levensverhaal aan Nicola Meinders, de vrouw van zijn 
kleinzoon Harald. Onze stichting SHSJZ was heel blij om deze schitterende biografie onder de titel 
“Survivor” te kunnen laten uitgeven. 
 
Willem Punt werd een symbool en een voorbeeld voor ons allen om te begrijpen dat je niet alleen 
verschrikkelijke ervaringen kon verwerken, maar vooral leerden we dat je je verhaal moest 
vertéllen, moest delen, hoe ellendig ook. Willem kon dat. Het maakte mogelijk dat hij in 2013 de 
zonen van zijn kampvriend Hugo Loudon, Aarnout en Francis Loudon, kon vertellen hoe de laatste 
uren van hun vader waren geweest. Het sloot een open wond in de verhaal van de familie Loudon. 
Het zou hen daarna, tot nu, innig verbinden. 
 
Met grote dankbaarheid en vol liefde, kijken we terug op deze twee mannen, hun 
lotsverbondenheid en hun betekenis voor de bevordering van de bekendheid van de geschiedenis 
van de Hellships. 
 
Een nieuw lid van de Raad van Advies. Enkele maanden geleden heeft de Raad van Advies, op 
voordracht van het bestuur, ingestemd met een uitbreiding van de Raad van Advies met mw. dr. 
Lody Pieters. Vanaf de oprichting van de SHSJZ is zij als voormalig voorzitter van de Stichting 
Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS), maar vooral als 

nabestaande van een van de slachtoffers van de 
Hellships, nauw betrokken geweest bij onze 
stichting. 
Het bestuur is daarom zeer verheugd dat zij met al 
haar kennis op het gebied van de geschiedenis van 
de Hellships een actieve rol in de Raad van Advies 
wil spelen. Juist in de komende jaren waarin de 
SHSJZ grote projecten rond voorlichting gaat 
starten is haar bijdrage en inzet zeer gewenst. Wij 
wensen haar van harte welkom in ons bestuurlijk 
midden. Door het plotseling overlijden van Jhr. mr. 



Aarnout Loudon zal de nieuwe Raad voorlopig uit vier leden blijven bestaan. Het bestuur hecht 
eraan te vermelden dat Aarnout, ruim voor zijn overlijden, zeer blij was met het toetreden van 
Lody Pieters tot de Raad. 

De nieuwe Raad van Advies (per oktober 2021): 

Drs. Adriaan van Dis, schrijver, journalist TV- presentator (nabestaande) 
Lt.Gen.bd. Bart Hoitink, voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 
Kol. bd. Michiel Dulfer voormalig Chef Kabinet van de Com. Landstrijdkrachten, voormalig 
Commandant Bronbeek 
Mw. dr. Lody Pieters, zelfstandig onderzoeker WOII Zuidoost-Azië; voormalig voorzitter SHBSS 
(nabestaande) 
 
De documentaires over de Hellships. Voor dat we het vergeten: de vier documentaires van Kees 
Maaswinkel zijn inmiddels te zien op Youtube en dit zijn de links:  
 
Hell Ships naar Flores en de Molukken - Klik hier 
Hell Ships naar Birma Siam - Klik hier 
Hell Ships naar Sumatra - Klik hier 
Hell Ships naaar Japan - Klik hier 
 
Vooruitzicht naar 2022. We kijken alvast uit naar de herdenking in 2022. We hebben nog geen 
definitieve datum, maar we verwachten dat die ongeveer in het tweede weekeinde van 
september zal vallen. Wat is er nog meer te verwachten? Zoals u wellicht weet zijn we bezig met 
het maken van een lespakket over Hellships voor middelbare scholieren. In het verlengde van dit 
lespakket willen we ook een stripboek laten maken over de Hellships, beelden spreken de jeugd 
meer aan dan alleen tekst. Als alles mee zit kunnen we beiden (lespakket en stripboek) lanceren 
nog voor 4-5 mei. Rond de herdenking van 15 augustus in Den Haag hopen een tentoonstelling 
over de Hellships te openen in museum Sophiahof in Den Haag.  
 
Met vriendelijke groet, het bestuur van de SHSJZ 

https://www.shsjz.nl/boeken-en-films/hell-ships-naar-flores-en-de-molukken.html
https://www.shsjz.nl/boeken-en-films/hell-ships-naar-birma-hell-trains-naar-thailand.html
https://www.shsjz.nl/boeken-en-films/hell-ships-naar-sumatra.html
https://www.shsjz.nl/boeken-en-films/hell-ships-naar-japan.html
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