
Getuigenis van een oorlog - Joyce 
 
In 1944 woedt de oorlog niet alleen in Europa, maar ook in voormalig Nederlands Indië.  
Ik lees uit een verslag van een daar gevangengenomen Nederlander: 
26 juni 1944,  
 
Toen de torpedo -van de Engelsen- insloeg, trilde het schip, waarop ik als krijgsgevangene van de 
Japanners vervoerd werd, in al zijn voegen, en het begon direct zwaar slagzij te maken. Ik wist me 
met moeite naar de hoge kant toe te werken, en kon langs de buitenkant van het schip de railing van 
het bovendek bereiken. Het schip helde sterk, maar zonk bijna niet meer en hoewel er velen reeds 
over boord sprongen, leek het mij beter daar nog even mee te wachten. Ik deed mijn schoenen en 
kleren uit en hield alleen een broek aan. 
Op mijn veilige plek was ik nog in staat om verschillende mensen van het hellende dek aan de railing 
te helpen. Bij deze maneuvres verloor ik mijn beide schoenen, die ik om mijn nek had gehangen, 
doordat iemand er zich aan vastgreep. Slechts enkele seconden waren verlopen na het treffen van de 
torpedo, juist voor midscheeps en ik zat al aan de railing, toen het achterschip door een tweede 
treffer finaal werd opgeblazen. Hiermee was het lot van het schip en van vele mensen beslist. Het 
schip begon snel te kapseizen en te zinken. Ik had moeite van de plaats weg te komen door de 
zuiging van het schip. Hoewel ik mij door een stuk hout vrij goed boven water kon houden, ging ik 
eerst toch enige meters de diepte in. De Japanners begonnen met dieptebommen te werken, terwijl 
de vliegtuigen ook bommen afgooiden. Wij waren in staat om meer hout  bij elkaar te binden, en 
zodoende een vlot te bouwen, waarop zich ongeveer 20 drenkelingen hadden verzameld. Wij dreven 
snel weg van het schip, waarvan zich nog alleen de voorpunt boven water bevond. Er was geen 
sprake van paniek, hoewel er zich hartroerende tonelen voordeden. Vooral in het voorschip, waar de 
eerste treffer kwam en een schot was ingedrukt van een ruim. Velen hebben daar de dood 
gevonden. De groep, waar ik oorspronkelijk bij behoorde, en waarvan ik tegen mijn zin was 
gescheiden, bleek later geen enkele overlevende te hebben. Alles ging zeer snel in zijn werk en naar 
schatting verliepen er tussen het eerste schot en het verdwijnen van het schip slechts 10 minuten. De 
Japanners begonnen eerst hun eigen mensen te redden en weigerden ons op te nemen, zelfs de 
gewonden. Ik was een van de laatsten die werd opgepikt, na 4 uur in het water gelegen te hebben. 
… 
 
Ervaringen zoals deze zijn er veel meer uit de oorlogsjaren. Maar dit is het verhaal van mijn eigen 
vader,  
en hij heeft er nooit over gesproken, mijn vader kon niet zwemmen.  
Ik kreeg het in de papieren te lezen na zijn plotselinge dood, toen ik al 52 was. Ik wist wel dat mijn 
beide ouders in de Japanse kampen gezeten hadden, net getrouwd en door de oorlog van elkaar 
gescheiden. Maar de generatie van mijn ouders sprak er niet over, hoogstens hoorde je wat gekke 
verhalen.  
Ik denk dat ze hun kinderen er niet mee wilden belasten.  
Maar toen ik zijn wat afstandelijk geschreven verslag over zijn oorlogservaringen na zijn dood las, viel 
er zoveel op zijn plek.  
Die onverwachte woede-uitbarstingen,  
waar ik als kind zo bang voor was, die eeuwig gespannen sfeer thuis.  
Had ik het maar eerder geweten, dan had ik het beter kunnen begrijpen. Want dit soort ervaringen, 
waarbij je je als mens niet méér voelt dan een speelbal van omstandigheden, van je lot,  
schud je niet zo gemakkelijk van je af.  
… 
 
Mijn vader is eigenlijk nooit echt bevrijd uit de oorlog,  
hij bleef in zijn ervaringen gevangen, en heeft zich er wonderlijk genoeg zelfs voor geschaamd, dat hij 
het als enige van zijn vrienden overleefd heeft. 



… 
 
 
Maar God zij dank heb ikzelf wél wegen kunnen vinden me uit die beklemming te bevrijden.  
Een van die wegen heeft mij hier, naar de Peper, gebracht. Hier klinkt voor mij ook het verhaal van 
vrijheid-: bevrijding is voor mij ook je te kunnen en durven uit te spreken en te delen met anderen 
waar we voor willen staan, waar ik voor wil gaan. 
 
Zingen De stille zachte stem te zijn (OVG 553) 
 
Herinneringen aan de Bevrijding-Paul 
 
Omgaan met Vrijheid. 
 
We vieren vandaag de herdenking van de bevrijding van de Duitse  
overheersing van Nederland, 74 jaar geleden. 
Ik heb die bevrijding intens meegemaakt in mijn geboortedorp Gaanderen, 
gemeente Doetinchem, de Achterhoek op Paaszondag 1 april 1945 door de 
Canadezen op weg naar Doetinchem. Bevrijd worden op het Hoogfeest van 
Pasen, liturgisch intensiever kan het niet. Het blijft mijn hele leven bij als  
iets unieks tot op vandaag! Mijn geheugen en de werkelijkheid komen  
overeen: Als je de juiste woorden bij Google invult en klikt, wordt  
bevestigd dat de  bevrijding van Gaanderen is gebeurd  op de eerste  
Paasdag 1 april 1945. 
 
Mijn vader heeft laten zien dat hij niet bang was voor de 60 vluchtende  
Duitse soldaten die op de bovenzaal van ons Café “De Poort met  
Danszaal” op paardendekens en stro sliepen. Op een keer maken ze  
zóóó’n lawaai dat hij naar boven gaat en roept: ”Ruhig bitte, die Kinder  
können nicht schlafen” Hij heeft geluk dat de SS officier van het peloton  
niet boven is want die had misschien zijn pistool kunnen trekken zoals hij  
deed toen hij voor ons huis fietste en onze hond hem blaffend achterna  
rende. De prachtige herdershond, waar we allemaal dol op waren, bloedde 
dood. 
 
Een keer op een door-de-weekse morgen is mijn vader in de kerk.  
Bij de uitgang hebben zich Duitse soldaten verzameld om mannen op te pakken  
voor de Arbeitseinzatz: het gedwongen werken in Duitsland voor de  
oorlogsindustrie. Onze kerk kun je op twee manieren bereiken: officieel via 
de straat, en binnendoor via het schoolplein tegenover ons huis, dat  
grenst aan de pastorie- tuin en de achterdeur van de pastorie. Zo kun je  
de kerk binnenkomen zonder gezien te worden.   
Mijn oudste broer is die weg gevolgd en heeft zo mijn vader uit handen van de Duitsers gehouden. 
 
De avond voor de bevrijding, Paaszaterdag, zijn de straten onwerkelijk  
stil en leeg. De Duitse soldaten die de bovenzaal van ons huis bezet  
hielden, zijn plotseling vertrokken. Ook op Paaszondagmorgen blijf het stil,  
iedereen houdt de adem in, angstig en vol verwachting.   
 
Mijn moeder kan de volgende Paasmorgen gewoon niet stil blijven zitten thuis, en gaat met  
mij lopend naar onze kerk dichtbij. Ze neemt daarbij een groot risico, want  
100 meter voorbij de kerk verbergt zich een peloton Duitse soldaten in de  



protestante school. Mijn moeder en ik en de pastoor zijn die Paasmorgen  
de enigen in de kerk, want het is te gevaarlijk op straat te zijn, tussen de  
vluchtende Duitsers en de oprukkende Canadezen. 
 
We worden dezelfde morgen bevrijd tijdens de consecratie in de  
katholieke Sint Martinuskerk. Bij de consecratie herdenken we het  
uitspreken van de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal: “Dit is  
mijn Lichaam, dit is mijn Bloed.” In de kerk horen we buiten, zware wielen  
ratelen. Mijn moeder wijst naar haar oren en buigt zich naar mij toe, we  
knikken naar de pastoor, en lopen samen de kerk uit, en zien op straat  
hoge tanks met soldaten in donker-groengele uniformen naar ons toe  
denderen, de straat trilt. Vanaf een balkonnetje zwaait mevrouw Jo Wissink 
uitzinnig met een wit laken. Ze juicht de soldaten enthousiast toe met:  
Welkom, welkom!! De soldaten zijn Canadezen, die later ook Groningen  
gaan bevrijden..  
 
De woorden van de consecratie zijn door tienduizenden geallieerde  
soldaten letterlijk geleefd. Zij gaven hun lichaam en bloed, hun leven, voor 
de vrijheid van Nederland. In Margraten in Limburg zijn 17000  
Amerikaanse soldaten begraven. Voor elke soldaat een wit kruis.   
 
Nooit zal ik het bevrijdingsfeest vergeten dat uitbundig op onze bovenzaal gevierd wordt. Flarden 
van liedjes die dan massaal gezongen worden, kan ik nu  
nog steeds mee-neuriën.  
 
Het voorbeeld van mijn vader, mijn oudste broer en mijn moeder, de 
keuzes die zij maakten om in beweging te komen, heeft zich in mijn hoofd  
en hart gezet. Mijn leven lang hebben hun keuzes mij mede gemotiveerd   
om onrecht, om onderdrukking in de wereld niet zomaar te accepteren. 
 
Er is een directe verbinding van die bevrijdende Paasmorgen 1945 naar mijn  
18 jaar inzet voor de bevrijding van Engels Kameroen en de aanwezigheid  
van Elton Terebint, zijn zusje Rachel, zijn broertje Jason en hun moeder  
Silvie en hun vader Eric, waarvan ik de  heldhaftige vluchtgeschiedenis  
ken. Eric wordt 5 jaar lang gastvrij ontvangen door de Terebint  
Gemeenschap. Hij mag zijn verloofde Silvie over laten komen. En samen  
krijgen zij hun drie kinderen hier in Nederland.  
 
Er zijn één miljoen mensen gevlucht uit Engels Kameroen waarvan 400 in  
Nederland. En dat daar geen krant melding van maakt!!!! De collecte  
vandaag is voor de verspreiding van informatie hierover naar de media in  
het Nederlands, Engels, Duits en Frans. In de koffie kamer vindt u  
achtergrond informatie over het onrecht dat Engels Kameroen wordt  
aangedaan. 
 
Alleen op die manier lukt het ons als mensen samen de toekomst - die  
soms lijkt vastgelopen - opnieuw aan te gaan. 
 
Zingen Is onze toekomst vastgelopen (OVG 510) 
 
Lezen Exodus 6: 5-7 
 



God sprak tot Mozes en Hij zei tot hem: 
“ik heb het kermen gehoord van de Israëlieten, 
die door de Egyptenaren tot slaven zijn gemaakt. 
En ik gedenk mijn Verbond. 
Zeg daarom tot de Israëlieten: 
“Ik JHWH, Ik zal jullie wegleiden 
uit de dwangarbeid van Egypte. 
Bevrijden zal ik jullie uit de slavernij. 
Verlossen zal ik jullie, met uitgestrekte arm  
en met toebrengen van niet geringe slagen. 
Aannemen zal ik jullie als mijn volk 
en ik zal jullie tot God zijn. 
En jullie zullen beseffen, dat ik het ben, 
JHWH jullie God,  
die jullie wegleidt uit de dwangarbeid van Egypte.   
 
Zingen Hoe ver te gaan (OVG 15) 
 
Omgaan met Vrijheid -Martha 
 
Als leerling verpleegkundige kreeg ik het onderwerp leren injecteren, een vaardigheid die je oefent in 
een praktijklokaal. Van te voren bestudeerde ik de stof, daarna was er de instructie van de docent, 
dan zelf oefenen en feedback krijgen op wat goed ging en wat eventueel beter kon. Om injecteren 
goed te kunnen blijven uitvoeren, was het belangrijk om met deze vaardigheid te blijven oefenen.  
Naast injecteren realiseer ik me dat als ik bij de patiënt kom met de injectie, ik me bevind in het 
verantwoordelijkheidsgebied, de beslissingsruimte van de ander. Wat betekent, dat de patiënt de 
vrijheid heeft om deze injectie te weigeren en dat ik zo’n handeling respectvol moet uitvoeren. 
 
Maar hoe leer je nu “Omgaan met Vrijheid?” 
 
Een praktijklokaal om even “Omgaan met Vrijheid’ te leren bestaat niet.  
 
Als je puur naar het woord vrijheid kijkt, komen er bij ons vast verschillende associaties naar boven. 
Een moeder met een jong gezin, waarvan de kinderen een middag uit zijn, voor het eerst op kamers 
gaan, ver weg van je ouders, kinderen die het huis uitgaan, met pensioen, met vakantie, dat alles kan 
als vrijheid worden ervaren. 
 
Terwijl “Omgaan met Vrijheid” iets is wat je een leven lang mag leren.  
 
Het “Omgaan met Vrijheid” is van een andere orde, dan raak je aan een diepere laag van jezelf. 
En voor die laag is moed nodig.  
Wat is moed? Moed is een kernbegrip, moed is datgene wat je angst, levensangst, kadert en handen 
en voeten geeft. 
Moed is ook de innerlijke kracht, die je in staat stelt je leven te leven, de morele kracht waaruit je 
ondanks tegenstand, handelt naar eigen opvattingen. 
Zoals in het verhaal van Paul, zijn ouders en zijn broer.  
 
Moed, ook in het Bijbelgedeelte van Exodus komt dat naar voren. God wil de belofte van zijn 
Verbond inlossen en kiest Mozes voor deze opdracht uit. Mozes heeft zijn twijfels. God bemoedigt 
Mozes en dan durft hij deze stap te zetten. 
 



Je hoeft niet eeuwig de gevangene te blijven van je angst en geblokkeerd door iets moeilijks in je 
jeugd, ook al zul je de pijn ervan blijven voelen.  
Zoals in het verhaal van Joyce haar vader. 
 
Wanneer we zelf de verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten, gevoelens en gedrag, zijn we 
in staat om veranderingen aan te brengen, wanneer ons leven daarom vraagt. Wij zijn niet 
overgeleverd, wij hebben zelf de regie.   
 
Ergens uit weg-ergens naar toe; bevrijd van-bevrijd tot. Niet de gemakkelijkste weg. 
 
De Peper kunnen wij ook als een plek van vrijheid ervaren. 
 
We vieren, leren en delen ons geloof op basis van de Joodse en de Christelijke traditie. 
De Peper als een plek van bezinning. 
Een plek waar actuele vragen richting geven aan ons zoeken naar God, waarbij we ons nog steeds 
laten inspireren door het boek van Loed Loosen, : “Het derde Testament, de bijbel verder schrijven.”  
Voor veel mensen hier in onze gemeenschap is het bezoeken, aansluiten bij de Peper, ook een vorm 
van bevrijding geweest.  
En niet altijd zal binnen familie of vrienden begrepen zijn, hoe wij proberen ons te laten inspireren 
vanuit verschillende kerkelijke stromingen. 
Het verhaal van de uittocht brengt ons dat geloven iets anders is dan het beschikken over allerlei 
waarheden en leerstelligheden. Om daaruit te stappen,  daar is moed voor nodig. 
 
5 mei 1945, een dag om te gedenken. 
 
Omgaan met vrijheid, een moedig gegeven, innerlijk in beweging komen, ergens aan meedoen, je 
verantwoordelijk voelen voor je gedrag en je begeven op de weg naar bevrijding.  
 
 


