
Dwangarbeid aan de Birma Spoorlijn                                                                      1942 – 1945                                                                

De Oorlog in Europa gaf Japan de gelegenheid om aan uitbreiding van haar grondgebied te werken. 
Japan had de ogen gevestigd op Honkong, Thailand, Malakka, de Filipijnen, Singapore en 
Nederlands-Indië. Op 7 December 1941 werd met de aanval op de Amerikaanse vlootbasis Pearl- 
Harbor het offensief ingezet. Foto 1. Kort daarna had Japan het gebied in handen. 

          

        Foto 1.      Foto 2. 

 

 

Tijdens de Japanse bezetting van Zuidoost-Azie bouwden de geallieerde krijgsgevangenen onder 
dwang mee aan een spoorlijn dwars door Thailand en Birma. De Birma spoorweg ook wel Birma-Siam 
spoorweg genoemd, is de beruchte spoorweg tussen het toenmalige Birma (thans Myanmar) en 
Thailand. Foto 2. 

Deze verbinding werd in opdracht van de Japanse overheersers aangelegd en door duizenden 
dwangarbeiders en krijgsgevangenen uitgevoerd. Op 16 September 1942 werd met het werk aan de 
spoorweg begonnen. Ondanks berekeningen van Japanse ingenieurs dat de voltooiing minimaal 5 
jaar zou duren werd deze in 16 maanden voltooid. Dit plan was niet eenvoudig uit te voeren daar het 
traject door bergachtig gebied en dichte oerwouden liep.  
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68.000 geallieerde krijgsgevangenen, hij was één van hen.. 

 

Afb. 3 & 3a Bij de aanleg van deze 415 km lange spoorlijn tussen Non Pladuk in Thailand en 
Thanbyuzayat in Birma hebben in totaal 68.000 geallieerde krijgsgevangen mee gewerkt. Tussen 
deze krijgsgevangenen bevonden zich 18.000 KNIL militairen, Jan Jacob Johannes Marinus Bal was 
één van hen.  Hij was door de Japanners gevangen genomen na capitulatie van het KNIL begin Maart 
`42, in de omgeving van Medan op 28 Maart 1942 in het voormalig Nederlands-Indië.  (Sumatra)  

De bouw van de spoorlijn werd met behulp van primitieve gereedschappen en onder zeer erbarmelijke 
omstandigheden uitgevoerd, zo werden bruggen met spijkers en touwen opgebouwd. Foto 4 & 4a. Het 
talud van de spoorweg bestond bijna alleen uit zand. Na de moessonregens moesten dan ook vele 
stukken in het traject opnieuw worden aangelegd. Het tropische klimaat was zeer zwaar voor de 
dwangarbeiders. 

 

      Foto 4.    Foto 4a 

  

 

Op straffe des doods werden zij gedwongen mee te werken aan de bouw van de spoorlijn. Foto 5.  

Velen van hen hebben deze afschuwelijke periode niet overleefd. Foto 6. Met recht noemt men deze 
spoorweg ook wel  “ dodenspoorweg”. (Death Railway)  

 

 

      Foto 5.         Foto 6. 

Foto 6. De gedenkmuur bij de spoorweg in Thanbyuzayat, kamp 0 (nul).  Op 16 september 1942 is bij deze 

gedenkmuur aangevangen met het noordelijke Birmese -deel van de in totaal 415km lange spoorweg.   



    

  MYANMAR THAILAND JAPANESE     DEATH RAILWAY LINE    STARTS HERE    1941  -   1943                                                                                                      

           

Afb. 6                                                               



De tekst op de gedenkmuur: 

                                   

                                            MYANMAR THAILAND JAPANESE  

                                                     DEATH RAILWAY LINE  

                                                            STARTS HERE 

                                                             1941   -   1943 

Tijdens de aanleg van deze spoorweg stierven per dag gemiddeld 75 dwangarbeiders: 15.000 
krijgsgevangenen stierven aan uitputting, ziekte en ondervoeding. Naast dwangarbeiders van andere 
nationaliteiten stierven er ook bijna 3.000 Nederlandse krijgsgevangenen allen werden destijds 
begraven langs de Birma-Spoorlijn. Later werden zij herbegraven in Birma en Thailand een onbekend 
aantal hebben de oorlog overleefd, maar spraken daar zelden over. Jan Bal was één van hen.  

 

Afb. 7 en 8  Jan werd na de gereedkoming van de spoorlijn in okt 43 getransporteerd met één van de 
Hell-ships naar Japan om als dwangarbeider te werken in de kolenmijnen. 19 Augustus werd hij vanuit 
Thai Interneringskamp III opgenomen in het ziekenhuis. 1 Sept werd hij weer ontslagen, niet bekend is 
of hij herstelt was en/of hij beter was verklaard voordat hij weer tewerk werd gesteld in kamp VII. 
Daarna volgde nog 1 maal een overplaatsing naar kamp IV voordat hij na de capitulatie van Japan op 
15 aug 1945 herenigd kon worden met zijn vrouw Gerda en zoon Jan, welke ook de oorlog hadden 
overleefd. 

 

 

         Foto 7.             Foto 8.                                                                                         

        Foto 7 Graffoto afbeelding, J.J.J.M Bal, Vendu houder te Medan, Sumatra en na de oorlog 

      werkzaam als employe bij het rode kruis.  

      Link: zie Het verhaal bewaard OGS website.  

                http://www.hetverhaalbewaard.nl/persoon/5921/jan-jacob-johannes-marinus-bal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

http://www.hetverhaalbewaard.nl/persoon/5921/jan-jacob-johannes-marinus-bal


 

 
Foto . 7 

 

 
             

                       

Slachtofferregister:  

        

Personalia 

Achternaam Bal     

Voornamen Jan Jacob Johannes Marinus  Voorletters J.J.J.M 

Beroep 
Sergant 1e klas Landmacht- (Employé Rode kruis en 
Vendu houder te Medan, Sumatra.) 

    

Mil. onderdeel KNIL.     

Geboorteplaats Amsterdam Geboortedatum 16-09-1897 

Overlijdensplaats Medan Overlijdensdatum 06-09-1949 

Begraafplaats 

 Buiten Erevelden  

Gemeente Onbekend 

   
   

Land Indonesië, Sumatra 

Vak  

Rij en nr.  

Gedenkboek            40 

  

  
 
 
 



 
Afb. 8 

     

 
 

 

                 
      

 

 

  

                                       



Vendu Houder te Medan, Sumatra. 

              

 

Afb. 9  Vendu huis te medan van de Familie Bal. Jan en Gerda en zoon Jan jr.      

Lijst 12 & 12a. De macht van de geallieerde nam met de dag toe en transport over zee stond gelijk met 
een zekere dood, de reis welke Jan zou gaan maken naar Tavoy is uiterst onzeker geweest om niet 
ten prooi te vallen aan de geallieerden. Vele schepen zijn gebombardeerd omdat de japanners de 
schepen niet hadden voorzien van een teken dat er krijgsgevangenen aan boord waren. 

Ondanks de Japanse belofte dat de transporten naar Siam (Thailand) of Birma per spoor plaats 
zouden vinden is op het laatste moment besloten dit per Hell-ship te doen. In Tavoy moest er een 
vliegveld worden aangelegd voor de aanlevering van materialen voor de spoorlijn. Via Ye werden de 
krijgsgevangen met het lokale spoor, transport in open vrachtauto’s en nachtmarsen overgebracht 
naar het basis kamp Thanbyuzayat. Kamp 0.  Afb.10 en 11 

                                                                                     

             

 

       

       

Afb 12                          Lijst. 12a                                                                                              



Unie Kampong en Scheepstransport.                                                       

 

        “Unie Kampong” te Belawan.   

Na de capitulatie van het KNIL in Maart 1942 wordt Jan overgebracht naar het krijgsgevangenenkamp   “Unie 

kampon”  te Belawan Noord Sumatra. Na twee maanden in het kamp vertrekt op 15 Mei 1942 het Hell-ship de 

Kyokusei Maru (of de Engeland Maru) in een konvooi van vier schepen ri. Birma. Op 26- Mei 1942 komen de 

krijgsgevangenen aan land in de haven van Tavoy.   

 

 

De krijgsgevangenentransporten naar Birma vanuit de haven Tandjong Priok 

                  

Afb.10                                                                                    Afb.11                                                                                                                                 

Vertrek vanuit de haven van Tandjong Priok, 15 mei 1942 tezamen met 1000 Nederlanders en 500 Engelsen. 

(Sumatra Party) Ook de Kyokusei Maru vertrok die dag met 1500 Nederlanders aan boord.  De hitte en viezigheid 

in het ruim hebben er toe bijgedragen dat niet iedereen de reis heeft overleeft, zij werden zonder enig 

ceremonieel over boord gezet.   

    

 



Scheepstransporten naar Birma 
 

 

 
 

 

 
 

Groep Boot Datum 

vertrek 

Plaats 

vertrek 

Datum 

aankomst 

Plaats 

aankomst 

Aantal kr 

bij vertrek 

1 (1) Celebes M 14-05-1942 Singapore 20-05-1942 VR, Mergui 1000 (2) 

 Tokabashi M 14-05-1942 Singapore 20-05-1942 VP, Mergui 1500 (3) 

 England M 15-05-1942 Belawan 25-05-1942 Tavoy 1500 (4) 

       

2 (5) Celebes M 15-06-1942 Singapore  Moulmein 1500 (6) 

       

3 (7) Maebashi M 16-10-1942 Singapore (8) 22-10-1942 Moulmein 1800 (9) 

       

4 Tacoma M 23-10-1942 Singapore (10) 07-11-1942 Rangoon 1613 

       

5 Nitimei M 10-01-1943 Singapore (11) 15-01-1943 gezonken (12) 1000 (13) 

 Modji M 10-01-1943 Singapore 15-01-1943 Moulmein (14) 1000 

     Totaal 11.000 (15) 
Afb. 12 
 

( Het kwam zeer regelmatig voor dat de scheepsnamen in oorlogstijd werden veranderd, in het boek “de Geïllustreerde atlas 

van de Japanse kampen in Nederlands- Indie 1942-1945” staat de Japanse naam van het schip vermeld. ) 

 

 

 

 

Belawan 

 
Singapore 

 

Vicoria Point 

Mergui 

Tavoy 
 

 

Rangoon: 

Gevangenis 

 

Moulmein: Gevangenis 

 

Ye 

 

1 

14-05-42 

 

4 

23-10-42 

 

3 

16-10-42 

 

2 

15-06-42 

 

5 

10-01-43 

 

Thanbyuzayat: Basiskamp 

 

http://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Tacoma%20Maru%20oktober%201942.htm


Scheepstransport 15-5-1942 van Belawan naar Tavoy, via Ye naar Thanbyuzayat te Birma.                                                       

 

 

 



Tavoy te Birma, Mei ´42 – Sept ´42    

 

        

      Kollong preek van Dominee Mak uit Medan, Tavoy juni 1942.         

                 Afb. 11 

            Tijdverdrijf Tavoy juli 1942, boven in de kantlijn beschreven `Bal, Vendu houder te Medan`   

        http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/tavoy/%28tavoy%29/&colcount=0&wst=tavoy 

                

 

 

 

 

 



Belawan Unie Kampong N-Sumatra 
 

Ligging 

Belawan was de havenstad van Medan (aan de Oost-kust van Sumatra). Het kamp Unie Kampong was een 

gebouwencomplex in het havengebied. Het kamp bestond uit een gedeelte voor krijgsgevangenen en een 

gedeelte voor burger-geïnterneerden (het "burgerkamp"), van elkaar gescheiden door prikkeldraad. 

 

Kampcommandant 

luitenant Oda 

 

Kampbewaking 

Japanse militairen 

 

Kampleiding 

majoor C.F.Hazenberg 

 

Transporten 

datum binnengekomen 

uit 

vertrokken 

naar 

aantal 

per  

transport 

aantal 

in 

kamp 

type 

personen 

31-03-1942 Atjeh  2500 2500 kr 

31-03-1942 Padang  600 3100 kr (1) 

11-05-1942 Bir: Gevangenis  100 3200 kr 

15-05-1942  Bur: Mergui (2) 500  kr (3) 

15-05-1942  Bur: Tavoy (4) 1200 1500 kr (5) 

01-06-1942  Omgeving (6) 20  kr (7) 

02-06-1942 Koeta Radja  300 1800 kr (8) 

xx-06-1942  Vrijgelaten 300 1500 kr (9) 

17-06-1942 Padang (10)  500 2000 kr (11) 

20-06-1942  Lawesigalagala ?   kr (12) 

xx-06-1942 Lawesigalagala  5  kr 

26-06-1942  Med: Gloegoer 1200 0 kr (13) 

kr=krijgsgevangenen 

Bir=Biruën, Bur=Burma, Med=Medan 

(1) Engelse krijgsgevangenen 

(2) met de England Maru 1 

(3) allen Engelsen 

(4) met de Kyokusei Maru  

(5) allen Nederlanders olv majoor Hazenberg 

(6) naar diverse ziekenhuizen 

(7) artsen 

(8) inheemse militairen 

(9) ongeveer de groep van inheemse militairen, die op 02-06-1942 hier werden geïnterneerd 

(10) en Fort de Kock (via Kabandjahe) 

(11) Nederlandse en Engelse krijgsgevangenen 

(12) 110 krijgsgevangenen van Indo-Europese afkomst en een onbekend aantal inheemse militairen 

(13) Nederlandse, Engelse en Australische krijgsgevangenen 

 

Werkzaamheden 

Laden en lossen van schepen en treinwagons, o.a. munitie 
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Scheepstransporten naar Birma   

 

Afkortingen/Noten 

M=Maru, VP=Victoria Point 

(1) A-Force (olv Brigade-generaal Varley) 

(2) Engelsen  

(3) Nederlanders 

(4) 1000 Nederlanders en 500 Engelsen (Sumatra Party)  

(5) Sumatra Force 

(6) hoofdzakelijk Australiërs 

(7) Williams Force (olv lt.kol.Williams) 

(8) per Nissyu M en King Kong M op 03-10-1942 en 07-10-1942 uit Tandjong Priok vertrokken (reis 5 dagen) 

(9) 100 Ned., 200 Am., 1500 Austr.; vervolgens op de Yinagata M naar Rangoon 

(10) per Tacoma M op 15-10-1942 uit Tandjong Priok vertrokken (Java-Party, reis 5 dagen) 

(11) per Pacific M op 28-12-1942 uit Tandjong Priok vertrokken (reis 5 dagen) 

(12) bij luchtaanval 150 km van Moulmein; 963 krijgsgevengenen aan boord van Modji M genomen 

(13) allen Nederlanders; daarnaast ook nog 750 Japanse economen (officieren) en 4 locomotieven aan boord 

(14) bij luchtaanval zwaar beschadigd, maar wel in Moulmein aangekomen   

(15) waaronder (afgerond) 5800 Ned., 4900 Austr., 500 Engelsen, 500 Amerikanen (overleden 1900, 16%) 
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Aantallen krijgsgevangenen 
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     Van Medan naar Tavoy  20-05-1942.       Bron hetgeheugenvannederland.nl 

 



 

Afb. 12a 

Het begin van het noordelijk Birmese-deel van de "dodenspoorweg"  Thanbyuzayat. 

          
Afb.13                          



Foto 14. & Afb. 14  Na een erbarmelijke reis van 10 dagen opéén gepropt in het laadruim komen de 

krijgsgevangen op 26-5-1942 aan in Tavoy. 1 nacht zullen zij verblijven in een rijstpellerij op de kade. Velen van 

de overige Hell-ships brachten de krijgsgevangenen naar oa. Japan, Rangoon en vervolgens naar Moulmein 

(Mawlamyine) een havenstad gelegen aan de golf van Martaban. 

           Afb. 14    

                                                                                        

Foto 14.  De gevangenis in Moulmein. 

Jan Bal  is als één van de eerste groep krijgsgevangenen welke vertrokken uit Tavoy en via Ye met lokaal spoor 

en in open vrachtauto’s op 16 Sept.1942 als 1e groep aan kwamen in basiskamp Thanbyuzayat ( kamp0) Van 

hieruit werden de krijgsgevangenen tewerkgesteld in verschillende kampen aan de Birma spoorlijn. Zijn 

Kleinkinderen, Jan Pieter en Hugouw Bal hebben in 2008 een bezoek gebracht aan het graf van hun Opa Pieter 

Arie Streefland te Birma., Thanbyuzayat. Ter nagedachtenis aan Opa Jan, welke buiten erevelden ligt begraven 

in Medan,Sumatra zijn de gebeurtenissen als blijvende herinnering opgemaakt.      

                      

       Afb. Van Tavoy naar Ye.           Jan Pieter en Hugouw Bal       Kolenmijnen, Japan. 



 Ter nagedachtenis aan de slachtoffers                                               1941 – 1945                                                                

Tussen  1941 -  1945 hebben er  meerdere krijgsgevangenentransporten over zee plaatsgevonden. Velen van 

hen hebben dit niet overleefd, door uitputting of door vijandelijke troepen getorpedeerd. Ter nagedachtenis aan 

de ruim 22.000 op zee omgekomen Nederlandse, Britse, Australische militairen, Romuscha’s (Javaanse 

werkslaven) en burgers is er voor deze oorlogslachtoffers op het terrein van het Koninklijk Militair tehuis 

“Bronbeek”  in Arnhem een monument opgericht. 

            

Bij de aanleg van de Birma-Siam spoorweg hebben in totaal 68.000 geallieerde krijgsgevangenen meegewerkt.  

15.000 krijgsgevangenen van andere nationaliteiten stierven tijdens de aanleg hiervan. Naast deze 

dwangarbeiders waren er ook 4.000 Nederlandse slachtoffers die deze afschuwelijke periode niet hebben 

overleeft.  Het monument ‘ Birma-Siam Spoorweg op het Landgoed van het Koninklijk Militair tehuis “ BronBeek”  

is opgericht ter nagedachtenis aan de krijgsgevangenen en dwangarbeiders, die bezweken bij de aanleg van 

deze spoorweg.  

                     

De spoorweg kwam gereed in december 1943. Vanaf dat moment bestonden de werkzaamheden uit 
onderhoud en het repareren van de schade die door geallieerde bommenwerpers werden 
toegebracht. De werkkampen lagen vaak naast vitale punten van de spoorweg, waardoor 
bombardementen ook veel slachtoffers en gewonden onder de dwangarbeiders veroorzaakten. 

                                                                       -------------------    

 


