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PrIJSVraag

Herinneringen

Jan Elshof presenteerde op 
31 oktober de laatste twee delen 
van zijn boekenserie over de 
geschiedenis van Baardwijk. 
Namen als ‘Toon de Snoek’, ‘de 
Pappot’ en ’d’n Bult’ riepen veel 
herkenning op bij de ruim 300 – 
veelal Borkse –aanwezigen. 
Na het officiële gedeelte kwamen de 
verhalen los. In het overvolle BaLaDe 
café werden warme herinneringen 
opgehaald en leuke anekdotes 
uitgewisseld. 

Veel van deze verhalen zijn op 
speciaal hiervoor gemaakte 
ansichtkaarten geschreven. 
Deze kaarten krijgen een plaatsje in 
de ‘droomboom’ die tijdens de 
wintermaanden in de centrale hal 
van BaLaDe zal staan. Iedereen is 
van harte uitgenodigd de boom 
verder te vullen met anekdotes en 
herinneringen. Alle berichtjes in 
de ‘droomboom’ worden verwerkt 
tot de theatervoorstelling ‘Teruguit 
naar nu’, die volgend jaar te zien 
zal zijn.

Sfeervol

In het Grand-Café van BaLaDe 
wordt het steeds ‘warmer’. Niet 
alleen de kachel draait op volle 
toeren, ook de nieuwe uitbater gaat 
extra zijn best doen. Daarnaast 
vergroot de winterse aankleding de 
sfeer en gezelligheid. 

Natuurlijk blijft ook na de feestdagen 
gewerkt worden aan een aantrek-
kelijk, sfeervol en bovenal gastvrij 
Grand-Café. U bent van harte 
welkom!

Sieraden, lederwaren, kerst
stukken, keramiek, kaarsen, 
patisserie, kaarten, het is er 
allemaal op zondag 9 december 
tijdens de baLade Wintermarkt.

Er zijn meer dan 25 kramen waar 
u bijvoorbeeld een origineel 
cadeau voor de komende feest-
dagen kunt vinden. 
Kom even kijken, het koor 
“Noisy People” zorgt voor de 
muzikale omlijsting en er is een 
loterij met als hoofdprijs een 

weekendje in vakantiepark 
Roompot Beach Resort in Zeeland.

Natuurlijk is er ook aan de
inwendige mens gedacht: in het 
Grand-Café wordt bijvoorbeeld 
overheerlijke snert, een broodje 
rookworst of een kopje koffie met 
appeltaart geserveerd. 
Voor de kids is er een stand waar ze 
zelf ranja mogen tappen én er is 
een suikerspinnenkraam. 
De suikerspinnen zijn overigens 
‘van het huis’ dus gratis.

de markt is geopend van 11.00 
tot 17.00 uur en voor iedereen 
gratis toegankelijk.

De winteractiviteiten worden 
mede mogelijk gemaakt door: 
Recreatiebeheer Van Maanen 
en Sathin.

gastheer/gastvrouw 
receptie baLade
In BaLaDe is een enthousiast team 
van vrijwilligers het eerste aan-
spreekpunt voor bezoekers. In duo 
verband wijst u hen de weg in 
het pand. U bedient de telefoon-
centrale, reserveert vergader ruim tes 
en verricht licht administratieve 
werkzaamheden.

Fietsmaatje voor visueel 
gehandicapte vrouw
Een inwoonster uit Waalwijk zoekt 
een fietsmaatje die circa 1 keer per 
week met haar een tandemfietstocht 
van 1 à 1,5 uur met haar wil maken.
 
Scheidsrechter rKc WaalWijkbattle
Tijdens de RKC WaalWijkBattle bent 
u verantwoordelijk voor het in goede 
banen leiden van wedstrijden. 
Voor deze competitie gelden 
speciale regels. U bent capabel om 
beslissingen te nemen en hebt een 
neutrale houding in het veld. 
Als scheidsrechter bent u de 
verpersoonlijking van de competitie.

burenhulp
Een aantal keer per jaar (of vaker) 
helpt u iemand uit uw buurt bij een 
klusje (bv: boodschappen doen bij 
ziekte, een kleine klus in huis of tuin, 
ziekenhuisbezoek of een wandeling 
met de hond).

Telefoniste Vrijwilligerspunt 
Waalwijk
Tijdens het telefonisch spreekuur 
beantwoordt u binnenkomende 
telefoongesprekken en zet deze 
door naar de desbetreffende 
medewerker van het Vrijwilligers-
punt. Daarnaast ondersteunt u bij 
voorkomende licht administratieve 
werkzaamheden. 

Voorzitter Stichting Parkpaviljoen
Senioren sociëteit Stichting park-
paviljoen is op zoek naar een 
betrokken en enthousiaste voorzitter.
 
archivaris ziekenhuisomroep st. Iron
Inboeken/archiveren van platen, 
lp's, cd's op nummer/artiest + 
invoeren in pc. Men werkt met eigen 
programma.

Een uitgebreidere omschrijving én alle overige vacatures vindt u op: 
www.vrijwilligerspuntwaalwijk.nl. U kunt ook bellen naar 0416760160.

Weetje
De verspreiding van deze BaLaDeBode is verzorgd door leden van 
buurtpreventieteam Laageinde en De Megt en Activiteitencomité 
Oranjeplein. De vergoeding die zij hiervoor ontvangen wordt besteed 
aan attenties en activiteiten in en voor de wijk. 

Patricia de Peffer en Gerard Corveleijn: bedankt!

Activiteiten-
kalender
op www.baLade.nl kunt u altijd de 
meest actuele agenda bekijken. 
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3  15.1517.30:  circuslessen 

 voor kinderen basisschool

4 13.3014.30: Werelddansen 

5  8.30: Sinterklaas bezoekt 

 bs baardwijk

 16.0017.00: Theetijd 

 (met cliënten Prisma) 

9  11.0017.00: Sfeervolle 

 wintermarkt

10  15.1517.30:  circuslessen 

 voor kinderen basisschool

   19.0021.00: Spelletjesavond 

huiskamer (2e etage)

11  13.3014.30: Werelddansen

12  13.3015.30: bingo

  13.3015.30:  Kidsclub  

    16.0017.00: Theetijd 

 (met cliënten Prisma)

17  15.1517.30:  circuslessen 

 voor kinderen basisschool

18  13.3014.30: Werelddansen  

19  13.3015.30: Kidsclub  

   17.00: restaurant 

 "de goede buur"  

    16.0017.00: Theetijd

 (met cliënten Prisma)  

20   17.3019.30: Kerstviering 

 bs baardwijk

    17.00: Kerstdiner bewoners   

 Schakelring

JanuarI 2013

2  16.0017.00: Theetijd

 (met cliënten Prisma)  

7  19.0021.00: Spelletjesavond 

huiskamer (2e etage)

9 13.3015.30: bingo  

    13.3015.30: Kidsclub  

    16.00: nieuwjaarsborrel  

    16.0017.00: Theetijd 

 (met cliënten Prisma)

16  13.3015.30: Kidsclub  

    16.0017.00: Theetijd

 (met cliënten Prisma) 

21  19.0021.00: Spelletjesavond 

huiskamer (2e etage)

23 13.3015.30: Kidsclub  

    16.0017.00: Theetijd

 (met cliënten Prisma)

30  13.3015.30: Kidsclub  

    16.0017.00: Theetijd 

 (met cliënten Prisma) 

HerKenT u deZe FoTo’S?
Deze foto’s zijn genomen in de wijk BaLaDe. Wie (her)kent deze details 
en weet te omschrijven waar de foto’s zijn gemaakt? Mail uw antwoorden 
naar beterbest@baLade.nl. Onder alle goede inzendingen verloten we 
een exemplaar van “retourtje nederlandsIndië”.
De winnaar van de fotoprijsvraag in nummer 1 van de BaLaDeBode is:
mevr. b. Simon. Zij ontvangt deel 2 van “baardwijk in het nieuws”.

Foto: Martha Kivits

Foto: Martha KivitsFoto: Martha Kivits
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Wens voor 2013: 
Veel geluk en 
gezondheid, 

met aandacht en 
zorg voor elkaar!

BaLaDe
BaLaDe is er voor iedereen

nummer 2 l december 2012 l jaargang 1  

 Wijkkrant voor baardwijk, Laageinde en de Hoef

   baLadebode colofon

BaLaDe
BaLaDe  BaLaDe 1, 5142 WX Waalwijk

T 0416 76 01 00  F 0416 76 01 01  E info@balade.nl  www.baLade.nl
openingstijden baLade: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

BaLaDeBode

de baLadebode is een uitgave van: BaLaDe

Hoofdredactie: Nancy Pagie - BaLaDe

Fotografie: Beeldarchief BaLaDe, Studio Piet Pulles, Waalwijk

Teksten: Klijn Teksten, Drunen

Productie: Schellekens Creatieve Communicatie, Sprang Capelle

drukwerk: Drukkerij De Groot, Goudriaan

Wilt u meedenken of meedoen?
Wilt u iets kwijt naar aanleiding van 
deze uitgave? Wilt u deelnemen in de 
redactie van de BaLaDeBode?
Uw belangstelling stellen wij zeer 
op prijs! Bel naar de receptie of stuur 
een bericht naar BeterBest@BaLaDe.nl

Wilt u de BaLaDeBode vanaf 
nu digitaal ontvangen? 
Dat kan! Stuur dan een mailtje 
naar: beterbest@baLade.nl

“Restaurant De Goede Buur”
WoenSdag 19 december 2012

op woensdagavond 19 december wordt het baLade grandcafé omgedoopt tot “restaurant de goede buur”. 
Onder het toeziend oog van een professionele kok bereiden medewerkers van BaLaDe, in hun vrije tijd, samen met 
vrijwilligers uit de wijk een heerlijk buffet. Iedereen uit de wijk is welkom om aan te schuiven en er is voor elk wat wils. 
Zo worden er bijvoorbeeld ook halal gerechten bereid. 

Voor € 5,00 eet u lekker, gezellig en net zoveel als u wilt. Het buffet opent om 17.30 uur en sluit om 19.30 uur. 
Uiteraard is na afloop volop gelegenheid om ‘na te borrelen’.

Aanmelden kan per mail: activiteiten@balade.nl, per telefoon: 0416760100 of bij de receptie van BaLaDe. 
doe het snel want vol = vol!

Nieuwjaarsborrel
WoenSdag 9 JanuarI 2013

Komt u ook naar de nieuwjaarsborrel op woensdag 9 januari 2013? 

Vanaf 16.00 uur heffen wij graag met u het glas om een toast uit te brengen 
op het nieuwe jaar. We borrelen in het Grand-Café en iedereen is van 
harte uitgenodigd!

Informatie



InterviewsIngezonden stukken

Kinderkookclub WoenSdag 14 noVember 2012

de zesde editie van de Kinderkookclub werd op 14 november 
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. de deelnemers kookten 
voor elkaar en voor hun ouders, broertjes en zusjes.

In twee jaar tijd heeft de Kinderkookclub zich ontwikkeld tot een leuke 
en leerzame activiteit voor leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs. 
Tijdens de kookclub maken kinderen kennis met verse, gezonde en 
soms onbekende producten.

Ook deze editie werd weer begeleid door een enthousiaste kok, 
die zich voor de samenstelling van de menu’s liet inspireren door de 
ideeën van de deelnemers. Tijdens ieder van de zes bijeenkomsten 
werd een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje bereid en 
gegeten. 

In een keuken draait het natuurlijk niet alleen om koken. Daarom 
kwam, aan het begin van iedere kookles, een medewerkster van de 
GGD kort wat vertellen over gezonde voeding, de ‘Schijf van Vijf’, 
vetten, vitamines, hygiëne in de keuken en nog veel meer.

Om de Kinderkookclubs te kunnen blijven organiseren, wordt nog 
gezocht naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om hun 
kookkennis en -vaardigheden over te brengen aan kinderen. 
De GGD heeft haar medewerking al toegezegd.

De Kinderkookclub telt 6 wekelijkse bijeenkomsten met minimaal 
6 deelnemers in de leeftijd van 10 en 11 jaar. Er wordt gekookt in de 
professionele keuken van BaLaDe en gegeten in het Grand-Café.  

Vrijwilligers kunnen zich melden via: 

www.vrijwilligerspuntwaalwijk.nl

Bakker Hans van Beijnen is geboren en getogen in 
Baardwijk. Daar zijn ook de belangrijkste activiteiten 
van zijn bedrijf gevestigd. “Het is goed dat er in 
Baardwijk nog zelfstandigen actief zijn, dan blijft de 
wijk leven. Anders wordt het een stiltegebied.” 

Hans heeft een echt Borks hart. “Ik ben rond de 
Clemenskerk opgegroeid, Bork zit in mijn genen. 
Ik vind het ook fijn om iets voor de gemeenschap 
terug te doen.” Zo is hij voorzitter en hoofdsponsor 
van voetbal vereniging Baardwijk. Overigens was 
het vroeger niet meer dan logisch dat een jongetje 
uit Baardwijk een geel-zwart shirt aantrok, 
al liggen WSC en RKC pal naast de deur. 
“Als je niet bij Baardwijk ging voetballen, keken
ze je er op aan, hoor.”

De inwoners van Baardwijk zijn heel erg gehecht 
aan de winkels in hun wijk. “In de Loeffstraat”, zegt 
Hans, “hebben we jarenlang een bakkerswinkel 
gehad. Die is gesloten, nu kunnen de mensen in de 
Kuijperlaan terecht. Dat is goed vijfhonderd meter 
verder, en toch vonden ze het vervelend. Er was 
geen bakker meer in hún Baardwijk.” 

Hans levert ook aan baLade. “Het is mooi dat 
mensen met heel verschillende achtergronden 
onder één dak kunnen wonen en leven. Wat ook 
leuk is: ik zie er veel borkse mensen terug.”

Thuiszitten, dat was niets voor Lonneke Verhoof. 
Toen ze haar baan kwijtraakte, meldde de 
Waalwijkse zich dan ook aan bij het vrijwilligerspunt. 
Inmiddels heeft Lonneke weer een nieuwe job, maar 
het vrijwilligerswerk is gebleven. “Ik vind het zó leuk, 
ik kan er lekker mijn creativiteit in kwijt.”

Lonneke heeft een creatieve aard en ze gaat heel 
graag met kinderen om. Daarom voelt ze zich heel 
erg thuis bij de BaLaDe Kidsclub. In de Kidsclub 
komen kinderen van de basisschool elke woens-
dagmiddag knutselen. Niet alleen handige handjes 
vinden hun weg naar de Kidsclub, er worden ook 
spelletjesmiddagen gehouden, of een speurtocht 
door de wijk. “Het slaat echt aan. Er komen steeds 
meer kinderen bij”, zegt de enthousiaste Lonneke, 
die op die middagen samenwerkt met nog een 
vrijwilligster en twee studentes. Daarnaast is er 
ondersteuning van de Twern.

Lonneke woont in het Laageinde. “Ik vind het prettig 
om zo dicht bij een klein winkelcentrum te wonen, 
een supermarkt, drogisterij, apotheek en een friet-

tent. Ook de plantenkraam die er wekelijks staat is 
ideaal. Verder liggen Drunen en de duinen in de 
buurt.” 

Lonneke kan goed met de buren opschieten. 
“door het vrijwilligerswerk zijn er steeds meer 
mensen in de buurt die je herkennen. 
Vooral de kinderen roepen je op straat een 
uitbundig 'hoi' toe.”

Spinnen, weven, vilten. Jolanda Maas vindt het 
héérlijk om creatief bezig te zijn. 53 jaar geleden 
werd ze geboren in Rotterdam, verhuisde met haar 
ouders naar Waalwijk, trouwde en kreeg twee 
kinderen die inmiddels al weer de deur uit zijn.
Na haar 27e ging Jolanda’s gehoor achteruit. Doordat 
ze steeds dover werd kon ze haar beroep, onderwij-
zeres op een basisschool, niet meer uit  oefenen. Maar 
stilzitten, dat kan ze niet. Hobbies werden belangrijk 
en ze ging meehelpen als vrij  williger tijdens de 
‘creamiddagen’ op de lagere school. 

Tegenwoordig vindt Jolanda haar uitdaging in 
workshops die ze verzorgt voor bewoners van de 
Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW). “Het 
is niet eenvoudig om deze mensen enthousiast te 
maken” vindt Jolanda. “Veel van hen heb ben een laag 
zelfbeeld. Ik kan toch niks, zeggen ze dan. Ik laat ze 
meekijken met wat ik doe, van kijken komt meehel-
pen, daarna zelf creëren. Als ze dan iets hebben 
gemaakt, voelen ze zich geweldig trots.” Jolanda 
vindt het heerlijk om op dinsdagmorgen met haar 

cursisten aan de slag te zijn. “Het zijn ook zulke 
aardige mensen, en zo lief. Ik denk wel eens: té lief. 
Misschien kwamen ze daardoor wel in de proble-
men.” Veel van de creaties komen in het BaLaDe 
winkeltje terecht. “Dat iemand anders hun werk 
mooi vindt, vinden ze heel bijzonder.” Dan maakt 
Jolanda’s zorgzame toon plaats voor een enthousi-
aste: “de buurtbewoners moeten echt een keer 
komen kijken, hoor! Wat er wordt gemaakt is 
súperleuk  én je kunt voor weinig geld echt een 
bijzonder cadeautje kopen.”

Elke woensdagmiddag, tussen twee en vijf uur, 
worden er twee tafels in Grand-Café BaLaDe tegen 
elkaar geschoven. Daar scharen acht vrouwen 
zich omheen. De kaarten komen op tafel, 
drie uur lang wordt er gerikt door deze leden van 
Vrouwennetwerk, afdeling Waalwijk. Het rikclubje 
is een onderdeel van deze afdeling die ongeveer 
150 dames telt. Het is een hechte club, zegt Joke 
Koolen. “We bridgen, wandelen, bezoeken lezingen. 
We doen ook aan nordic walking, soms drinken we 
iets.”Ook met rikken zijn ze dus in BaLaDe te vinden. 
Dat is niet helemaal toevallig. “Ik heb iets met dit 
gebouw”, zegt Joke. “Ik heb de naam baLade 
verzonnen, samen met nog iemand. dat maakt
het toch speciaal voor mij, daarom kom ik vanaf 
het begin al regelmatig hier.” 

Ook om er te exposeren, want ook schilderen 
behoort tot haar hobby’s. Om te rikken is de ruimte 
ideaal, vindt Joke. “En ook voor de prijzen van de 
consumpties hoef je het echt niet te laten. Als je een 
clubje hebt en je zoekt onderdak, dan moet je 
even binnenlopen en het vragen.”

Na het kaarten gaan de dames vaak in het centrum 
een hapje eten. Joke: “Jammer dat we dit op 
woensdag in BaLaDe niet kunnen. Ook staat er 
niemand met een echte horeca-achtergrond in het 
Grand-Café. Iemand die weet dat als je zomaar een 
knabbeltje op tafel zet, je daarmee heel veel warmte 
uitstraalt. Maar al met al hebben we het hier heel 
goed naar ons zin.” 

Noot van de redactie van de BaLaDeBode:
We hebben je gehoord Joke. We gaan kijken 
wat we voor jullie kunnen doen!

Riekie Kocken is van oorsprong een Drunense, 
maar woont al 45 jaar in Baardwijk. Aan de wijk is 
ze verknocht geraakt, verschillende initiatieven heeft 
Riekie er van de grond getild. “Ik ben een echte 
Borkse geworden.” 

Riekie stond aan de wieg van de eerste crèche in 
Waalwijk, samen met andere vrijwilligers opgezet. 
Ook meneer pastoor had er een vinger in de pap. 
“Als hij een keer kwam kijken”, zegt Riekie, “dan 
zeiden de kinderen opa tegen hem.” Riekie zette 
ook het buurthuiswerk op in Baardwijk. Daaruit 
kwam Bork Totaal voort, al 25 jaar is ze ermee in de 
weer. Zoveel vrijwilligerswerk is niet onopgemerkt 
gebleven, want in november werd ze daarvoor 
geëerd met een lintje. 
Baardwijk is háár wijk geworden. “Het is er fijn 
wonen. Ook was er altijd genoeg te doen, al is dat 
wel wat minder geworden.” Riekie zou graag meer 
activiteiten in Baardwijk zien. Daarin zou BaLaDe 
een rol kunnen spelen. Een tip van Riekie: “Stel dat 
een groep vrijwilligers die iets op willen zetten een 
ruimte nodig heeft. Praat niet over de kosten, laat ze

in eerste instantie belangeloos binnen. Investeer dus 
in sociaal-zijn. Als zo’n groep een tijdje is gesetteld, 
dan kun je over een vergoeding beginnen.”  
Haar man John, geboren en getogen in Bork, is ook 
vrijwilliger. Jarenlang was hij voetbalscheidsrechter. 
“Ik floot alleen vriendschappelijke wedstrijden van 
Baardwijk om de schijn van partijdigheid te 
voorkomen.” Tegenwoordig serveert John, als 
vrijwilliger, één dag in de week lunches uit in 
BaLaDe. “Ik heb hier goeie aard. Het is rustig in het 
Grand-Café. Dat vind ik niet erg, op mijn leeftijd 
hoeft al die hectiek voor mij niet meer. Al zou het wel 
leuk als er meer bekenden binnen zouden lopen.” 

Mari van Gelder is geboren in het St. Nicolaas -
ziekenhuis. St. Nicolaas loopt als een rode draad 
door zijn leven. “Ik verzamel vanalles over 
Sinterklaas. Zijn geschiedenis is ook buitenge
woon interessant, alles wat zich rondom dat feest 
afspeelt is historisch te verklaren.” 

Volgens Mari heeft de optocht in Baardwijk de enige 
echte Sinterklaas. “Want hij heeft voor elk kind, groot 
of klein, aandacht. Het is een magisch moment voor 
een kind als het Sinterklaas tijdens de optocht mag 
ontmoeten. Dat is ontroerend om te zien. Als de 
stoet vijftig meter op weg is, is Sinterklaas de aan-
  sluiting al lang en breed kwijt. Volgens mij is er wel 
een tijdschema, maar het loopt altijd gigantisch uit”. 

Al jaar en dag eindigt de optocht in De Ouwe Toren, 
een van de twee wijkpunten van Baardwijk. De 
Ouwe Toren en de St. Clemenskerk kan Mari bijna 
aanraken, maar een echte eigengereide Borkse 
voelt hij zich niet. “Alsof die genetische eigenschap-
pen bij de Van Lovenlaan ophouden, daar geloof ik 
niet in.”

www.BaLaDe.nl

Oproep
Hebt u iets dat u wilt delen of kent u iemand met een bijzonder verhaal? 
Wilt u aandacht voor uw activiteit of bijeenkomst? In de BaLaDeBode 
geven wij uw verhaal graag een plekje! Neem contact op met de 
redactie via: 0416760100 of beterbest@baLade.nl

Hans van beijnen: ‘ging je niet bij baardwijk voetballen, 
 dan keken ze je er op aan’

mari van gelder: ‘de optocht in bork heeft de enige 
 echte Sinterklaas’ 

Jolanda maas: ‘mooie cadeautjes voor weinig geld’ 

Lonneke Verhoof: ‘Kinderen roepen op straat een 
 uitbundig ‘hoi!’ naar me’

Joke Koolen: ‘om te rikken is het grandcafé ideaal’

riekie Kocken: ‘Ik ben een echte borkse geworden’ Sfeer met ‘De Vaert Erin’

“Retourtje Nederlands-Indië”

ZaTerdag 25 noVember 2012

boeK

ruim 130 bezoekers hebben op zondagmiddag 25 november genoten 
van het optreden van gemengd koor ‘de Vaert erin’.

Onder leiding van dirigente Elly Blok en begeleiding van een kwartet 
muzikanten op accordeon, gitaar, keyboard en drums, bracht het koor 
een programma met een mix van bekende binnen- en buitenlandse 
succesnummers uit de jaren ’50 ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw.  
Een feest van herkenning voor alle aanwezigen: “Duizend mooie dromen”, 
“The French Song” en vele anderen toppers uit hun omvangrijke repertoire. 
De sfeer zat er goed in, er werd zelfs nog gewalst rondom de balustrade!

In BaLaDe worden geregeld muziekactiviteiten georganiseerd. 
Deze en alle andere activiteiten staan vermeld op de website van BaLaDe. 

Vindt u het leuk om mee te helpen bij de organisatie van activiteiten? 
Meld u zich dan aan via: www.vrijwilligerspuntwaalwijk.nl

Dit boek, geschreven door de broers 
Willem en Gerard Jacobs, gaat over 
de periode 1940-1950 die hun vader 
Jacques Jacobs als soldaat in het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
heeft doorgebracht. Jacques wordt 
na de capitulatie van Nederland 
Indië Japanse krijgsgevangene. 
Hij wordt te werk gesteld aan de 
beruchte Birma Spoorweg en bij 
Toshiba in Tokio. De psychische en 
fysieke beproevingen eisen een 
zware tol. Als het einde van de 
oorlog nadert, wordt Jacques bijna 
gedood door een voltreffer van de 
geallieerden die de Japanse 
hoofdstad plat bombarderen.

Na zijn bevrijding in augustus 1945 
krijgt hij helaas geen toestemming 
om terug te keren naar Nederland. 
Hij moet zich melden in Nederlands-
Indië waar Soekarno de onafhanke-
lijkheid van Indonesië heeft 
uitgeroepen. Pas in 1950 komt hij 
aan in Amsterdam, twee dagen 
nadat zijn moeder is overleden. 

Aan de voltooiing van dit boek ging 
een onderzoek van meer dan 2 jaar 
vooraf. De zoektocht leidde naar 
archieven in Japan, de V.S., 
Thailand, Australië, Amsterdam 
en Den Haag. Er is veel literatuur 
geraadpleegd om feiten en 
achtergrond van Jacques en die 
periode op te sporen. 

Het resultaat is een boek, rijk 
geïllustreerd met origineel materiaal 
van Jacques uit die periode. 

Voor de opzet van het boek is 
gekozen om de gebeurtenissen van 
Jacques te plaatsen tegen de 
ontwikkelingen in Zuid Oost Azië. 
Er wordt aandacht besteed aan de 
aanloop tot de oorlog in dat gebied, 
de functie van het KNIL, de strategi-
sche en tactische missers en de 
invasie van Nederlands-Indië. 

Het boek is een inspiratiebron voor 
iedereen die wat meer wil weten 
over die periode van nederlands
Indië en vooral voor de Indische en 
nederlandse gemeenschap, wiens 
vader, echtgenoot of ander familie
lid eenzelfde lot heeft ondergaan 
als Jacques.

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met 
Gerard Jacobs, 06 53724672 of 
mgjacobs@xs4all.nl


