
Dames en heren, 
 
Hoe herdenk je zonder een verhaal? Hoe herdenk ik een mens, hoe herdenk ik één 
man, wiens naam ik al 53 jaar draag, maar waarvan ik het verhaal niet ken? Hoe moet 
ik dat doen, Adriaan van Dis? Twee jaar geleden tijdens de Nationale Herdenking in 
Den Haag droeg je ons op om de familieverhalen uit Indië door te vertellen, zoals jij 
dat deed aan de hand van de fotoalbums en de verhalen van je toen 96-jarige moeder 
en de herinneringen van je vader die de tragedie van de Junyo Maru had overleefd. 
Maar hoe moet ik dat doen, als er geen albums en verhalen zijn? Hoe herdenk ik een 
man, Heiko Roelf Roelfsema, als die wél is omgekomen op de Junyo Maru, zonder 
dat ik zijn verhaal ken? 
 
Natuurlijk weet ik een paar van die nuchtere feiten. Veel meer dan losse flarden zijn 
het niet. Dat hij mijn grootvader was, en dat ik naar hem genoemd ben, Heiko Roelf 
Roelfsema. Dat hij sinds 1911 onderwijzer was in Dokkum, Groningen, Sneek en 
Frederiksoord. Dat hij zich in 1918 verloofde met mijn grootmoeder, Fredrikje 
Ellerbroek, eveneens onderwijzeres. Haar trouwde in 1919. Dat hij in 1927 werd 
benoemd tot Hoofd der Neutrale Europese Lagere School te Djokjakarta en nog dat 
jaar met een zwangere vrouw en twee kinderen daar naartoe vertrok. Dat hij in 1932 
leraar Duits en Frans aan de Mulo aldaar werd. Dat hij in 1936 zijn 25-jarig jubileum 
in het onderwijs vierde, waarvan de familie in Nederland één foto ontving. Dat hij een 
vriendelijke maar ook strenge man was en soms van een practical joke hield. Dat hij 
Odd Fellow was en dus vrijzinnig dacht en maatschappelijk betrokken was. Dat hij 
zich in 1941 als stadswacht in Djokja meldde en als zodanig ingedeeld werd als 
sergeant 1e klasse van het KNIL. En daarom in 1942 als krijgsgevangene door de 
Japanners werd geïnterneerd. En dat hij op 18 september 1944, 53 jaar oud, in de 
golven van de Indische Oceaan is verdronken, samen met 5800 andere mannen, toen 
de Junyo Maru  op weg naar Pakan Baroe werd getorpedeerd. 
 
Hoe kan ik van deze flarden een verhaal maken, ik die zijn naam draag, ik die hem 
nooit ontmoet heb, ik die nu 53 jaar ben, even oud ben als hij geworden is? En dan 
niet het verhaal over de verschrikkingen van de kampen en over de laatste dagen van 
een Hellship, nee, dat verhaal kennen we in detail en woorden daarover blijven 
tekortschieten; maar het verhaal dat vertelt wie mijn Opa Heiko werkelijk was; dat 
vertelt waar hij van hield, hoe hij dacht en zich gedroeg; dat vertelt of ik op hem leek?  
 
Hoe zou zij mij hebben kunnen helpen, mijn grootmoeder, die met twee kinderen en 
een klein koffertje met wat lijfgoed uit Nederlands-Indië repatrieerde, 40 kg woog 
toen ze uit het Ambarawakamp vrijkwam, in Nederland overnieuw moest beginnen, 
met niks? Wat moet het haar een pijn hebben gedaan om steeds maar weer mijn naam 
te horen, “Heiko”, want dat was immers ook de naam van haar nooit teruggevonden 
geliefde? Waarom zou ze over mijn Opa vertellen, dat doet alleen maar pijn, het is 
achter de rug, laten we het vergeten, vooral vooruitkijken. Of misschien heeft ze wel 
gedacht: wat moet die jongen met dit vreselijke verhaal? Maar ik vroeg niet naar dat 
vreselijke verhaal, ik verlangde naar dat andere, haar lieve verhaal over mijn Opa. 
Maar het lukte haar niet; ze heeft tot haar dood in 1978 gezwegen.  
 
Hoe zou híj mij hebben kunnen helpen, haar oudste zoon Roelf, mijn vader, die in 
1937, 17 jaar oud, zijn ouderlijk gezin in Djokjakarta verliet en naar Nederland 
vertrok, om daar de school af te maken en te studeren? Maar door de oorlog die hier 



uitbrak, moest onderduiken en daardoor tot 1946 zijn familie niet meer terugzag. En 
pas toen vernam dat zijn vader was omgekomen. En dus kon ik hem wel vragen naar 
verhalen over mijn Opa, maar na 1937 wist hij zelf niets meer. 
 
Hoe zouden zij mij hebben kunnen helpen, de andere twee kinderen van mijn Opa, 
zijn dochter Fré en zijn jongste zoon Geert, oud 17 en 14 jaar, die samen met mijn 
oma in 1942 vanuit Djokja geïnterneerd werden, geslagen, uitgehongerd en geveld 
door tyfus en dysenterie? Toen zij vijf jaar later teruggekeerd waren in Holland, 
hadden zij besloten om gedurende hun verdere leven over die ervaringen te zwijgen. 
En zo zwegen zij ook over hun vader, mijn Opa. 
 
Vanaf mijn puberteit ben ik op zoek geweest naar zijn verhaal. Een verhaal dat mij 
duidelijk kon maken dat een leven dat zo gruwelijk eindigde toch waard was geweest 
om geleefd te worden. Maar zijn geliefden zwegen. Er was alleen die ene foto. En die 
verlovingsring met erin gegraveerd “Heiko, 1918”, het enige tastbare van haar man 
dat mijn oma door de kampjaren heen had kunnen bewaren en altijd droeg. Zestig jaar 
lang. 
  
Even kreeg ik hoop, in 2005. Hoop, dank zij een pijnlijk bericht. Ik hoorde dat mijn 
tante Fré, de enige die nog steeds over Opa kon vertellen, terminaal ziek was 
geworden. Ik bezocht haar zo veel als ik kon. Op een dag zei ze monter, na een licht 
herstel, “Heiko, wil je morgen terugkomen, ik ben nu te moe, dan zal ik je het verhaal 
vertellen waarnaar je al zo lang verlangt”. Opgetogen reed ik naar huis en kon ’s-
nachts niet slapen. Die volgende morgen, heel vroeg, belde de verpleeghuisarts om te 
vertellen dat mijn tante die nacht een beroerte had gehad en in coma lag. Ik heb een 
week naast haar sterfbed gezeten, wachtend, maar ze stierf zonder woorden. 
 
Hoe zouden al die naasten van mijn Opa mij hebben kunnen helpen? U hoorde mijn 
vraag.  
En dan is mijn antwoord toch, zonder enig verwijt en in grote genegenheid, door wél 
te vertellen. Niet zozeer over de verschrikkingen, maar over de echtgenoot, de vader, 
de geliefde Heiko zelf, zodat niet alleen ik, maar al zijn nakomelingen die dat 
wensten, een beeld hadden kunnen vormen over hem van wie zij afstammen. Zodat zij 
een verhaal zouden hebben om mee te leven en om door te vertellen. 
 
En daarom ben ik nu toch blij omdat ik, deze week, opnieuw een paar fragmenten van 
een verhaal heb gekregen. Mijn vader is hier; zoals elk jaar samen met mij. “Vader, 
wat moet er allemaal nu door je heen gaan?” Volgende maand, dames en heren, u 
hoort het goed, op 18 september, exact 64 jaar na de torpedering van de Junyo Maru, 
wordt mijn vader 87 jaar. En in de afgelopen weken, waarin ik mij op deze toespraak 
voorbereidde, heb ik daar natuurlijk met hem over gepraat. En tot mijn grote vreugde 
haalde hij uit een hele oude map brieven van zijn moeder, zus en broer uit 1945 en 
1946 tevoorschijn, brieven die mij onbekend waren, en waarin in ieder geval een paar 
feiten over die laatste periode in Djokjakarta en de kampen stonden beschreven. Ik 
mocht ze lezen. Waarom nu pas? Ach, het is goed zo. Maar de inhoud raakte mij diep. 
  
Maar het blijven fragmenten. Het verhaal blijft incompleet. Pijnlijk incompleet. Zoals 
al die verhalen van al die velen waarvan het leven is getorpedeerd. Die velen die wij 
nu herdenken. En die wij alleen kunnen herdenken door hun verhalen te vertellen en 
te blijven vertellen, hoe onvolledig ook. Ook al heb je eigenlijk alleen maar vragen. 



 
Daarom ben ik blij en vereerd dat de BEGO, mevrouw Cochius, mij de gelegenheid 
bood om hier vandaag, na die 53 jaar, een verhaal te vertellen dat nooit af zal komen. 
Over een man wiens leven ik niet kan voltooien, maar wiens naam ik wel met ere 
draag.  
 
En ik wens u, bij alle pijn die dit soort gedachten wellicht ook bij u oproept, iets van 
het geluk toe dat ik vorig jaar voelde toen mijn erfenis uit de kluis van tante Fré 
kwam.  
Een Gouden Verlovingsring met een naam en een datum: Heiko, 1918. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 
drs. Heiko Roelf Roelfsema 
Bronbeek, 28 augustus 2008 


