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EN KÓUD DAT HET IN NEDERLAND WAS…!
CUIJK | Op 14 april 1951 vertrok-
ken uit Soerabaja acht passagiers-
schepen met duizenden repatri-
anten naar Nederland. De politiek 
stond hun het wonen in Indonesië 
niet meer toe. Op het Noorse 
schip ‘Skaubryn’ was ook Annie 
Otler en haar Molukse man Lukas. 
Annie was vijf maanden zwanger 
van hun eerste kind.

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Annie (88) vertelt: “Op 10 mei 1951 

kwamen we aan in de haven van 

Rotterdam. Het was zó koud. Alle 

passagiers werden naar een grote 

zaal gebracht, waar op lange tafels 

schalen met rijst, boontjes, vlees 

en sambal stonden. Héér-lijk! Daar 

werden we lekker warm van. 

Iedereen werd medisch gekeurd 

en nagekeken op tropische ziektes 

als malaria, dysenterie en TBC. In 

Indonesië was ik al hiervoor 

ingeënt, maar velen waren dat 

niet.”

Westerbork
Ze vervolgt: “Hierna werden we in 

groepen gesplitst die in diverse 

kampen werden ondergebracht. 

Wij gingen naar Schattenberg, een 

groot kamp in Westerbork bij 

Assen. Alles werd door de regering 

verzorgd: we kregen een ruimte 

om in te wonen met een bed, een 

opklaptafel, stoelen en een 

kacheltje. Verder maaltijden -die je 

op je kamer moest opeten-, 

huishoudspullen en bonnen voor 

kleding en schoenen. Elke 

volwassene kreeg per week drie 

gulden zakgeld en elk kind twee 

gulden. Er was in het kamp ook 

een school. Voor velen was de 

Nederlandse taal moeilijk en velen 

hadden het erg koud. Soms gingen 

we met de bus naar Assen, gezellig 

winkelen. We zijn maar kort in 

Westerbork geweest, begin 

augustus verhuisden we, met een 

vaste groep, naar ‘Graetheide’, een 

kleiner kamp bij Geleen. Daar is op 

20 augustus onze oudste dochter 

geboren. Na een kort verblijf daar 

zijn wij, ook weer -heel fijn- met 

een vaste groep op 31 oktober 

naar ‘Vilheide’ verhuisd, een nog 

kleiner kamp in Mill. In het kamp 

werden we begeleid door de 

beheerder, die ons de Nederlandse 

taal en cultuur leerde.”

‘We gingen naar 
Schattenberg, een 

groot kamp in 
Westerbork’

“De winter kwam er aan en het 

was zó koud, zó koud! We hebben 

wel gelachen: men kende wel ijs, 

maar begreep niet dat de ijspegels 

aan de dakrand niet om te 

snoepen waren. Ook kregen we te 

horen dat in de winter warme 

laarzen met dikke sokken beter 

voor je waren dan de open 

sandaaltjes waarop je gewoon was 

te lopen. Maar wij wisten helemaal 

niet wat laarzen waren! Daar 

kwamen we, na veel gebarentaal, 

pas achter in de schoenenzaak.”

Familie
“Er was veel contact met de familie 

in Indonesië. Toen ik een baby van 

twee maanden was werden mijn 

Javaanse ouders ziek en stierven. 

Het gezin van vier kinderen viel uit 

elkaar. Ik ben liefdevol door mijn 

Javaanse adoptiemoeder en mijn 

Nederlandse adoptiepapa opge-

voed. Ik ging naar de Nederlandse 

lagere school. Ik had steeds goed 

contact met mijn halfzus uit het 

eerste huwelijk van mijn adoptie-

moeder. Zij is in Indonesië 

gebleven bij haar moeder. Het 

afscheid nemen van land en 

familie was zeer moeilijk. Wij 

bleven veel schrijven. Toen de 

politiek verbood contact te 

hebben met familie was dat een 

zware, verdrietige periode. In 1971 

werd Soeharto president, toen is 

dat verbod gelukkig opgeheven. 

We hebben elkaar daarna vaak 

geschreven en bezocht.”

‘Mijn laatste drie 
kinderen zijn in 
Cuijk geboren’

“In Nederland moest mijn man 

werk zoeken. Hij had, als vrijwil-

liger in het leger in Indonesië, 

niets, ook geen beroep. Hij moest 

geld verdienen en heeft altijd aan 

de lopende band gewerkt, eerst bij 

Friki Boxmeer, nam ontslag, werkte 

daarna bij de Nederlandse 

Radiateuren Fabriek in Mill en als 

laatste bij typemachinefabriek 

Royal McBee (later Adler) in Cuijk.”

Cuijk Noord
“Vanuit Mill zijn we in Cuijk Noord 

terechtgekomen. We hadden 

intussen tien kinderen, de laatste 

drie zijn in Cuijk geboren. De 

kinderen gingen hier naar school, 

hadden vrienden, het was een 

gezellige boel. Jammer genoeg is 

mijn man in juni 1989 te vroeg 

overleden en later overleden ook 

twee van mijn kinderen, maar ze 

leven in mijn hart. Ik geniet heel 

erg van de kinderen en kleinkinde-

ren, we hebben veel contact, heel 

hartverwarmend. Ze zorgen goed 

voor mij. Mijn levensverhaal heb ik 

samen met mijn oudste kleindoch-

ter Claudia opgetekend en daar is 

een boekje van gemaakt.”

We zijn zelf niet zo, maar er zijn 
helaas mensen die anderen graag 
hun geld en waardevolle spullen 
afnemen. Steeds vaker hoor je dat 
er iemand benadeeld is door 
aardige en er geloofwaardig 
uitziende vreemden. Of via de 
telefoon overgehaald worden 
teveel informatie door te geven 
waardoor ze geld afhandig 
gemaakt wordt. We zullen probe-
ren u middels dit artikel alert te 
maken zodat u niet ingaat op 
diverse babbeltrucs.

Door Ans Stoub

Aan de deur
Verwacht u niemand en ook geen 

pakjes en wordt er aangebeld? Kijk 

door een spionnetje in de deur of 

door een raam of u de aanbeller 

kent. Is het een bekende, fijn voor u! 

Is het een onbekende? Doe de haak 

of ketting op de deur en open die 

op een kier. Welk verhaal men ook 

ophangt, laat ze niet binnen. Pakjes 

voor de buren kunnen zijzelf later 

prima bij een afhaalpunt op (laten) 

halen. Laat ook geen mensen 

binnen die om water vragen, 

moeten bellen of plassen. Vraag 

anderen of ze terugkomen als er 

iemand anders bij u is. Verwacht u 

iemand van een bedrijf? Laat die 

persoon erin en sluit de deur direct 

na binnenkomst. Laat hem of haar 

zijn ding doen maar blijf in dezelfde 

kamer. En onverwacht huisbezoek 

met welk medisch verhaal dan ook? 

Laat maar terugkomen als er 

iemand anders bij u is.

Geld pinnen
Bewaar uw pincode niet bij uw pas! 

Staat er iemand als u wilt gaan 

pinnen onprettig te dicht bij u? Loop 

weg en probeer het een andere 

keer. Eenmaal bezig, ga zo dicht 

mogelijk tegen de automaat aan 

staan en scherm uw pinnende hand 

af met uw andere hand of uw 

portemonnee zodat men uw 

pincode niet kan afkijken. Laat u ook 

niet helpen. Berg uw pas en geld 

eerst op en ga dan pas lopen. Tas 

schuin over uw schouder en voor 

uw buik laten hangen. Maak zelf een 

afspraak met uw bank dat er een 

maximum per dag gepind mag 

worden en u niet rood wilt staan 

voor als het toch een keer fout gaat.

Telefoontjes
Betrouwbare mensen/instanties 

bellen u niet op omdat zij uw 

pincode moeten hebben. Ook de 

bank niet! Welk zielig verhaal of 

geweldig winverhaal iemand ook 

vertelt: ophangen! Tot slot: nooit 

uw pas ergens naar toe opsturen.

Babbeltrucs, herken ze!
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Annie Otler met in haar hand het boek met haar levensverhaal. 
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SinteRklaasopstand
Je kunt er staat op maken en dondeR op zeggen: 

als de R in de maand komt, begint tegenwoordig 

het gelazeR over zwaRte piet en sinteRklaas. 

Cultuurhistorische zwarte knecht-fans die 

verlichte roetveegpietvoorstanders (drie keer de 

woordwaarde en je loopt binnen!) molesteren en 

vice versa. De zwijgende meerderheid ziet de 

verstoorde orde, de vernielde etalageruiten en het 

uiteengerukte meubilair op straat met afgrijzen aan. Je 

vraagt je af waar de tijd toch is gebleven dat je met de zenuwen gierend 

door het keeltje en dichtgeknepen billetjes voor de bisschop van Myra stond, 

die plots alles van je bleek te weten. Je had nog nooit vermoedens gehad 

van een ouderlijke gelegenheids-AIVD die stiekem bij binnenkomst briefjes 

met inlichtingen doorgaf voor in het Grote Boek aan volkomen gewoon 

gevonden zwarte pieten. Nog niet ontdekt dat het tante Sjaan was die onder 

fors gebonk zwart gehandschoend de pepernoten strooide; je toen nog niet 

gerealiseerd dat het berijden van een schimmel op al of niet besneeuwde 

daken zelfs voor de Ashton Brothers een poging tot zelfmoord betekent.

Nee, dan dit: zo rond 1945 schreef Godfried Bomans in Kopstukken: “Te 

Haarlem gebeurde het dezer dagen dat twee sinterklazen elkaar in de 

Smedestraat tegenkwamen: de een was de echte sinterklaas, de ander de 

onechte. De onechte trachtte in een zijstraat te ontkomen, maar de echte 

gaf zijn paard de sporen en galoppeerde de gemijterde bedrieger achterna. 

Een wilde jacht ontstond. Een uur lang joegen de bisschoppen door de 

straten der Spaarnestad, totdat de ellendeling ten slotte op de Botermarkt de 

politie in de armen liep. Tabbert en pruik werden hem afgerukt: het bleek de 

slager H. te zijn, wonende in de Barteljorisstraat. De man is in hechtenis 

genomen en zal binnenkort voor een ereraad van Spaanse bisschoppen 

moeten verschijnen.” Hier geen zwarte pietenopstand pro of contra, geen 

blokkeerfriezen, geen vandalen. Niets van dat alles. Het ging om het ware 

geloof in Zijne Hoogwaardige Excellentie van de kinderlijke gedragsafreke-

ning. Het verwerpelijke kopieergedrag van slager H leidde onmiddellijk tot 

voortreffelijk lik-op-stuk-beleid. Kijk, dát waren nog eens tijden!

VAN VELDEKE


