Nieuwsbrief (1-2022)

mei 2022

Beste donateurs en belangstellenden van de SHSJZ,
Met deze eerste nieuwsbrief dit jaar willen we u bijpraten over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen periode, want dat zijn er wel een paar…..en, zoals gebruikelijk, een korte
vooruitblik naar de rest van dit jaar.
We lopen kort langs een heugelijke gebeurtenis voor onze stichting op 13 mei, de uitreiking van
het lespakket en het stripboek over de Hellships. We kijken vooruit naar de volgende heugelijke
gebeurtenis: de tentoonstelling over de Hellships. En uiteraard praten we u bij over de herdenking
in september dit jaar.
Lespakket en stripboek. Zoals we in eerdere nieuwsbrieven al hadden aangekondigd, zijn we druk in de
weer geweest met het maken van een lespakket en een
stripboek over de Hellships. De doelgroep van deze publicaties zijn scholieren van het middelbaar onderwijs.
De publicaties zijn echter zo uitgebreid en informatief,
dat ze ook voor u, en een breder publiek, zeer lezenswaardig zijn. Hiernaast ziet u een overzicht van het lesboek ‘De lange reis van de Poesaka, Indische tastbare
herinneringen…De tragedie van de Japanse Hellships
1942-1945’, het werkboek dat de leerlingen gebruiken
om over dit onderwerp opdrachten uit te voeren en zaken na te zoeken en het stripboek ‘Hellships, Herinneringen in beeldverhalen’.
Op 13 mei jongstleden heeft onze voorzitter het pakket mogen uitreiken aan de burgemeester van
Arnhem, de heer Ahmed Marcouch en een leerling, Jesper van der Klaauw, op het Thomas a Kempis College in Arnhem. De bijeenkomst was georganiseerd door de auteur van het lespakket, Simone Berger. Een ongelooflijk trotse voorzitter vertelde in zijn toespraak dat een lang gekoesterde
droom was uitgekomen. Immers, naast het organiseren van de jaarlijkse herdenking is een belangrijke taak van de stichting om het verhaal van de Hellships verder te brengen. Hoe mooi is het dat
we dat nu via onze jeugd mogen doen!! En dan ook nog met een boek en een stripboek waar u als
nabestaande of belangstellende ook nog iets aan
heeft.
Hiernaast ziet u naast de burgmeester, de auteur, de
directeur van het Thomas a Kempis College, mevrouw
Balk, leerling Jesper van der Klaauw…. en onze trotse
voorzitter.
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Het boek De lange reis van de Poesaka – De tragedie van de Japanse Hellships is niet online verkrijgbaar. Het zal, samen met het stripboek bij de herdenking in september wel te koop worden
aangeboden. Voor degenen die erg nieuwsgierig zijn: het stripboek is online al te zien op:
https://issuu.com/thegraphicstory/docs/magazine_hellships_17_jan
De opening van de tentoonstelling: Hellships, gevangen op zee. Op 3 juni 2022 start in Museum
Sophiahof bij het Indisch Herinneringscentrum, de tentoonstelling over de Hellships. Op 1 juli
wordt deze officieel geopend door de commissaris van de Koning de heer Jaap Smit. De tentoonstelling loopt door tot eind september dit jaar en zal daarna, ergens in het voorjaar van 2023 in
Museum Bronbeek te zien. Over de exacte openingsdatum van de tentoonstelling in Bronbeek
wordt u begin 2023 nader geïnformeerd.
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Nederlandse) krijgsgevangenen en
Dburgergeïnterneerden
naar Sumatra beginnen in
e transporten van geallieerde (meest

mei 1944. Zij worden vooral ingezet bij de aanleg
van de ongeveer 220 kilometer lange Pakan
Baroespoorweg.
Deze spoorweg verbindt de plaats Moeara bij de
Ombilin-kolenmijnen met de kleine havenplaats
Pakan Baroe. De spoorlijn is bedoeld voor de
aanvoer en bevoorrading van Japanse troepen
en de afvoer van steenkool. Tot dan toe gebeurt
dat via de Emmahaven in West-Sumatra, maar
de Japanse legerleiding verwacht daar een
Britse invasie.

TIJDLIJN
• 14 februari – 28 maart 1942

• 1942–1943

In maart 1943 start de aanleg in Pakan Baroe
met de inzet van lokale romusha’s. In totaal
zullen 100 duizend romusha’s worden ingezet,
waarvan 50 duizend uit Java. Daar komen
vanaf mei 1944 geallieerde krijgsgevangenen en
burgergeïnterneerden bij.
Op weg naar Sumatra vergaan twee hellships
door geallieerde torpederingen: de Junyo Maru
en de Van Waerwijck (Harugiku Maru).
De ondergang van de Junyo Maru is een van de
grootste scheepsrampen aller tijden.
Bij de aanleg van de Pakan Baroespoorweg
sterven ruim 700 geallieerden en ongeveer
80 duizend romusha’s door de extreem slechte
arbeids- en leefomstandigheden.

OKINAWA

7

transporten

Hiernaast een impressie van wat de
tentoonstelling laat zien.
JAPAN

IWO JIMA

INDIA

FORMOSA
(TAIWAN)
BIRMA
(MYANMAR)

HONG KONG

SIAM
(THAILAND)

FILIPIJNEN

GUAM

INDO-CHINA
(VIETNAM)

bereiken Sumatra

PALAU EILANDEN

met aan boord

6.900
geallieerde

opvarenden

en een onbekend
aantal romusha's

BRITS MALEISIË
VAN WAERWIJCK

MOLUKKEN

SINGAPORE

(HARUGIKU MARU)

SUMATRA
NIEUW-GUINEA
JUNYO MARU

NEDERLANDS-INDIË
(INDONESIË)
JAVA

SOLOMON EILANDEN
GUADALCANAL

PAKAN BAROESPOORWEG (1943–1945)
• 14 mei 1944

Invasie van Sumatra door Japan

De Japanse legerleiding onderzoekt de
mogelijkheden van het oorspronkelijk
Nederlandse ontwerp voor een spoorweg vanaf de Ombilin-kolenmijnen
naar de oostkust van Sumatra en
besluit tot uitvoering van deze
Moeara-Pakan Baroespoorweg.

Vertrek van het hellship Chuka Maru
vanuit Batavia naar Padang. Het eerste
transport met 1.925 Nederlandse en
Britse krijgsgevangenen.

1942

1943

1944

• 16 juni 1944

Torpedering en ondergang van de
Van Waerwijck (Harugiku Maru)
door de HMS Truculent. Er vallen
178 dodelijke slachtoffers onder wie
118 Nederlanders.

• 18 september 1944

Torpedering en ondergang van
de Junyo Maru door de HMS
Tradewind voor de kust bij Benkoelen
(Sumatra). Circa 2.300 geallieerde
opvarenden – onder wie ruim 1.600
Nederlanders – en ongeveer 4.000
romusha’s vinden de dood.

In de tentoonstellingsruimte kunt u ook kennismaken met een interactief medium, waarmee u
kunt opzoeken welke opvarende op welk Hellship heeft gezeten, vanwaar en wanneer dit schip
vertrok en wat haar route en bestemming was. En, uiteraard, als zij de eindbestemming niet
haalde, door torpedering of anderszins, waar de laatste rustplaats van schip en opvarenden (die
het niet hebben overleefd) is.
Het is de eerste keer dat het verhaal van de Hellships zo helder wordt gepresenteerd. Wij kijken er
met enorm veel zin en spanning naar uit naar de opening en zijn reuze benieuwd wat u ervan
vindt. Nogmaals, vanaf 3 juni al te zien, op 1 juli wordt hij officieel geopend. U krijgt daar nog een
uitnodiging voor.
De herdenking op 11 september. Zoals eerder aangekondigd organiseren wij onze traditionele
herdenking op zondag 11 september. U krijgt uiteraard allen de uitnodiging nog toegestuurd. Het
programma zal in grote lijn zijn wat u gewend bent van de periode voordat de coronapandemie
uitbrak: de herdenking in de ochtend, gevolgd door een lunch en reünie in de Kumpulan. Tijdens
de bijeenkomst in Kumpulan lichten we u verder in over het lespakket, stripboek, tentoonstelling
en het eerder genoemde interactieve medium.
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Een onderdeel van het lespakket is een door Simone Berger en Armando Ello gemaakte documentaire van ca 40 minuten met historische beelden van de Hellships en interviews met overlevenden
en directe nabestaanden. U kunt dan denken aan Willem Punt, Hans Dornseiffer, Adriaan van Dis
en Aarnout en Francis Loudon en vele anderen. We zullen deze documentaire in het middagprogramma van onze herdenking in september vertonen.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens bij de herdenking op 11 september
het bestuur van de SHSJZ
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