Joseph Moors: op zoek naar een verborgen verleden
In het tv-programma Verborgen Verleden gaan mensen op zoek naar hun
familiegeschiedenis, hoe het allemaal in elkaar steekt. Het doodsprentje van Jozef Moors
zou ook een reis genoemd kunnen worden naar het verleden, een interessante zoektocht
naar een mysterie. Miet van Es-Moors een nicht van genoemde Jozef had dit prentje in
bezit. Zij vroeg zich of er over Jozef of Sef iets terug te vinden zou zijn. En zo begon
Liesbeth Dirks-Jessen een zoektocht op internet naar een verborgen verleden dat
eindigde met zijn overlijden in Japan.
De zoektocht begon bij de burgerlijke stand van de gemeente Stevensweert. Jozef Moors werd
geboren op 24 oktober 1916 te Stevensweert als vijfde kind van de negen kinderen en derde
zoon uit het huwelijk van Henricus Philippus Hubertus (Driek) Moors en Maria Elisabeth
(Beth) Tummers. Zij overleed op 3 januari 1936 op 54-jarige leeftijd. Driek Moors overleed
op 6 oktober 1959 te Stevensweert.

Vooraan vader Henricus (Driek) Moors en moeder Elisabeth (Beth) Tummers.
V.l.n.r Jozef (Sef) , Sjaak, Harie, To, Lambert, Pierre en Sjeng. Zus Mia ontbreekt.
Foto: Har Moors

In 1936 moest zoon Sef zijn dienstplicht vervullen. Volgens zijn militiekaart werd hij op 17
februari 1936 ingelijfd als Gewoon Dienstplichtige van de lichting 1936 te Stevensweert, lot
103 bij het korps pontonniers (1)
en torpedisten (2). Op 1 augustus
ging hij met groot verlof. Op 21
september 1936 ging hij over als
soldaat b.d. naar de koloniale
reserve met een vrijwillig
dienstverband van vijf jaren
overzee. Dit betekende dat hij
naar Indië vertrok. Uit zijn
doodsprentje valt op te maken dat
hij zijn geliefde geboorteplaats
nooit meer zou terug zien.
Over de tijd tussen september
1936, de reis naar Indië en zijn
aankomst daar in april 1937 is
niets bekend. In de brieven die
hij naar zijn familie in
Stevensweert stuurde, schreef hij
dat hij in april 1937 voor de duur
van drie en een halve maand bij
het eerste depot bataljon, eerste
compagnie te Bandoeng was
ingedeeld. Vervolgens was hij op
7 november 1937 bij het tweede
bataljon, derde compagnie te
Magelang. Hierna blijft het jaren
stil. Niets wordt meer van hem
vernomen.
Zijn familie in Stevensweert in
onwetendheid en onzekerheid
achterlatend.

Japanse bezetting van Nederlands-Indië
Op 8 december 1941 verklaarde Nederland de oorlog aan Japan. Midden januari 1942
bedreigden zij ook Tarakan op noordoost Borneo, een belangrijk centrum voor de productie
en distributie van olie. Op 27 februari werd de geallieerde vloot verslagen tijdens de Slag in
de Javazee en van 28 februari tot 1 maart 1942 landden de Japanse troepen vrijwel ongestoord
op vier plaatsen langs de noordkust van Java. Op 8 maart gaven de geallieerde troepen in
Nederlands-Indië zich over, werden de krijgsgevangenen naar Jappenkampen gezonden en
Indonesische vrijheidsstrijders vrijgelaten. Europese burgers werden opgesloten en
Indonesische en Japanse burgers werden op strategische posten geplaatst.
Onder de krijgsgevangenen behoorde ook Jozef Moors. Uit zijn Japanse interneringskaart
blijkt dat hij op 3 augustus 1942 door de Japanse bezetter gevangen werd genomen te Cimahi

te Bandung (afb. 1). Ook valt te lezen dat hij op 3 augustus 1942 verplaatst werd naar Java
naar het krijgsgevangenkamp nr. 1 branch kamp 20031.

afbeelding 1

Harugiku Maru 1
De zoektocht op internet werd
voortgezet en zou het volgende
opleveren. Jozef Moors ging
scheep op de Harugiku Maru 1.
Dit
was
een
vracht/passagiersschip van de NV
Koninklijke
Paketvaart
Maatschappij (KPM). Dit schip
ook
aangeduid
als
Van
Waerwijck bevoer NederlandsIndië van 1930 tot 1942. Op 2
maart 1918 werd het schip door
de Britse autoriteiten te Hong Kong (Britse kroonkolonie) ingevolge Le droit d'angarie (3) in
beslag genomen en onder Britse vlag gebracht.
In februari 1919 werd het schip teruggegeven aan de KPM. Op 2 maart 1942 werd het schip te
Tandjong Priok (Batavia, Java, Nederlands-Indië) door de bemanning tot zinken gebracht. Het
schip werd door de Japanners gelicht en als Harukiku Maru (Harugiku Maru) in de vaart
gebracht.
Op 26 juni 1944 is het schip in de Straat van Malakka (Nederland-Indië) door de Britse onderzeeboot HMS Truculent getorpedeerd. Het schip vervoerde op dat moment ruim 1.100 geallieerde
krijgsgevangenen, waarvan er ongeveer tweehonderd zijn omgekomen.

Met dit schip vertrokken op 4 januari 1943 992 krijgsgevangenen (allen Nederlanders),
waaronder Joseph Moors uit Batavia naar Singapore. De krijgsgevangenen waren afkomstig uit
verschillende kampen op Java, o.a. het 10de Bataljon in Batavia. Deze krijgsgevangenen
behoorden tot Java Party 7, de zevende groep krijgsgevangenen van Java. De omstandigheden
aan boord waren redelijk: bewaking niet streng, eten niet slecht en met slechts één dysenteriegeval. Het schip kwam op 7 januari 1943 aan in Singapore, zie tabel hieronder.
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Na ontscheping te Singapore volgde transport van de krijgsgevangenen per truck naar het
Changi-kamp in de buurt van de beruchte Changi gevangenis. Onder Nr. 763 E (E staat voor
brigadiers en minderen) Moors, J. Fusilier infanterie, stamboeknummer 91942, onder welk
nummer hij werd ingeschreven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-Azië in de periode maart 1942 - augustus
1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgsgevangenen geïnterneerd.
Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de ligging van het kamp, de in- en
uitgaande transporten, een plattegrond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur.
Er is tevens een overzicht van alle zeetransporten, waarmee krijgsgevangenen over zee
werden getransporteerd. Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschikbaar.
Deze krijgsgevangenen werden overgebracht naar Thailand om te werken aan de Birmaspoorweg met trein-transporten op 25 april1943 en 6 mei 1943. Dit was echter niet van
toepassing op Jozef. Hij werd op 26 april op transport gesteld naar Japan om daar te gaan
werken.
Japanse Registratiekaarten
Het plaatselijke Japanse hoofdkwartier hield van iedere krijgsgevangene een registratiekaart
bij met de volgende gegevens.
Voorzijde: de voorzijde werd meestal in het Nederlands of Engels ingevuld. In de vakken
Camp en No. werden stempels geplaatst met Japanse tekens en nummers. Met doorhalingen
en nieuwe stempels en nummers als de betrokkene naar een ander kamp werd overgebracht.
In de uiterste bovenrand van de kaart werd ook nog informatie aangebracht, meestal in
Japanse tekens.
Links boven, buiten de kaderlijn, is soms een met de hand geschreven nummer, 2 letters,
schuine streep, getal (in Jozefs geval JN/72) aangebracht; dit verwijst naar een telegram met
een naamlijst van krijgsgevangenen, die werd doorgeseind naar het Internationale Rode Kruis
in Geneve (Zwitserland).
Achterzijde: de achterzijde werd geheel in Japanse tekens ingevuld. Iedere regel begint
meestal met een datum met daarachter de bijbehorende informatie, zoals ziek geworden,

overleden en als laatste overgedragen aan de geallieerde autoriteiten. Hieronder de registratie/interneringskaart van Joseph Moors.

Het Changikamp.

Dit kamp bestond uit een
uitgestrekt kazerne-terrein
op de noordoostelijke punt
van het eiland Singapore,
vanuit de stad gezien juist
voorbij
de
Changi
Gevangenis. Op het terrein
waren diverse groepen van
barakken.
Onder
kampcommandant
generaal Arimura (per 1712-1942) werd op 7 januari
1943 binnenkomende met
de Harugiku Maru 1 uit Java, Batavia een transport met 1500 krijgsgevangenen afgeleverd in
het Changikamp.
De werkzaamheden in het kamp bestonden voornamelijk uit het schoonhouden van het
terrein, afvoeren van het afval, reinigen van de wc’s, het aanleggen van het vliegveld.
Officieren hoeven niet te werken! De omstandigheden waarin geleefd werd, werden steeds
slechter. De voeding was in 1942 nog goed. Dit werd later steeds slechter. In april 1943 was
het ronduit onvoldoende.
Veel meubilair was niet aanwezig. Men moest zich behelpen. Er stonden enige tafels en
stoelen, er waren geen bedden, geslapen werd op een matje op de grond. Het sanitair was
bijzonder slecht, de behoefte werd gedaan op vieze tonnetjes.
De krijgsgevangenen hadden in het kamp veel bewegingsvrijheid over het gehele terrein. De
behandeling was redelijk goed. Er waren geen Japanners in het kamp, zij hielden zich alleen
op bij de hekken.
De geestelijke zorg verleend werd door twee dominees: Ds. Schaefer en Ds. Oranje. Ten
behoeve van de recreatie stond de bibliotheek met boeken ter beschikking. Er werden
lezingen en muziekuitvoeringen aangeboden. Er werd een nieuwskrant uitgegeven en er
ontstonden discussiegroepen.
Overledenen werden begraven op de begraafplaats nabij het hospitaal.

16.000 krijgsgevangenen staan
opgesteld op appèl in Changi Singapore in 1942.

De Kyokko Maru.
De lijdensweg van Jozef
was nog niet ten einde. Voor
de tweede keer werd hij
ingescheept. Op 26 april
1943 vertrok hij met het
vrachtschip Kyokko Maru
vanuit
Singapore
naar
Japan. Aan boord ongeveer
1500
krijgsgevangenen
(1000 Nederlanders, 300
Engelsen
en
200
Australiërs), waarvan 2
krijgsgevangenen tijdens het
transport aan ziektes en
ontberingen
stierven.
Onderweg brak namelijk
dysenterie uit. Er waren
geen doktoren onder de krijgsgevangenen, wel enige verplegers. Een deel van de
Nederlanders, waaronder Jozef, kwam als Java Party 7 uit Batavia in Singapore aan. Op 21
mei 1943 kwam Jozef aan te Siniizuka bij Nagasaki. Dit transport vrijwaardde hem om te
moeten werken aan de Birma-spoorlijn.
De krijgsgevangen werden ondergebracht in diverse kampen. Jozef kwam terecht in het
Fukuokakamp 7B te Futase.

Fukuokakamp 7B
Het kamp lag tussen de
plaatsen Futase en Iizuka. In
dit gebied lagen kolenmijnen,
die een onderdeel waren van
een in de buurt liggend
Hoogovenbedrijf
.
De
Nederlandse
krijgsgevangenen vielen onder
kapitein Andrau die de
kampleiding
had.
De
werkzaamheden
bestonden
uit: werken in de zes
kolenmijnen en in de fabriek.
Dit was niet ongevaarlijk. De
omstandigheden in het kamp
waren slecht te noemen. De
voeding was onvoldoende met
alle gevolgen van dien;
zwakte, eerder vatbaar voor

ziekten, uithongering. Onder een Japanse dokter werd de medische zorg door 5 doktoren (3
Amerikaanse, 1 Engelse en 1 Nederlandse) verzorgd. Velen stierven aan longontsteking.
In de naamlijst met 404 personen (inclusief 51 overledenen, allen Nederlanders) staat onder
nummer 236 Jozef ingeschreven: Moors, Jozeph, krijgsgevangene met als rang soldaat
infanterie, met stamboeknummer 91942 en de dag dat hij overleed: 24 mei 1943.
236

Moors, Jozeph

Krijgsgev Rang: sld
angene inf
PRN

Stamboekn Overleden 24-5ummer
1943
91942

Hij leed aan kroep (4), longontsteking en dysenterie. Hij liep een acute ontsteking van de dikke
darm op. Hij kwam doodziek aan op 21 mei in het kamp en overleed enkele dagen later op 24
mei om 20.00 uur in het Kokura militair ziekenhuis aan acute cilitis (5). Hij werd gecremeerd
en zijn as werd in het Fukuokakamp 7B te Futase bewaard. Zijn as werd 4 maanden later op
20 september in het kamp overgedragen aan de Amerikaanse kapitein Price Rosco. Dit valt te
lezen op zijn Japanse interneringskaart.

Kokura Military Hospital.

Achterkant van het Kokura Militair Hospitaal

De operatiekamer

De ziekenzaal

Ingang

Het Nederlands Rode Kruis.
Het blijft de familie Moors, zijn vader, broers en zussen, bezig houden wat er met zoon en
broer gebeurd is. Zij besluiten om het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag aan te schrijven.
De desbetreffende brief wordt op 11 maart 1947 verstuurd. De inhoud van de brief laat aan
duidelijkheid niets te wensen over. De familie wil weten over het lot van Jozef Moors. Op 2
april 1947 komt er een reactie van het informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis.

Schrijven van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina

De inhoud van de brief is triest. Hen wordt bekend gemaakt dat soldaat Jozef Moors in het
Verre Oosten aan difterie en acute darmontsteking te Izuka in Japan is overleden. Het
Nederlands Rode Kruis te Batavia had dit het Rode Kruis in Den Haag laten weten.
Volgend op dit bericht ontvangt de heer H.P.H. Moors, Singelstraat 32 te Stevensweert op 9
september 1947 een schrijven van Koningin Wilhelmina.
De brief handelt over de heldhaftige deelname aan de strijd en de dood van soldaat Jozef
Moors te Izuka Modji te Japan. De brief zal een standaard brief zijn geweest maar getuigt
desondanks van diep medeleven van de vorstin. Dit is aan leiding voor de familie om een
afscheidsmis te houden in de St. Stephanus kerk te Stevensweert.
De uitgifte van een bidprentje van Jozef Moors hoorde erbij.

Melia Moors-Seegers.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Op 10 februari 1949 bezorgt de postbode bij de
familie Moors een brief. Als afzender Melia Moors-Seegers uit Magelang. Het nieuws is een
verrassing.
Melia, wonende te Magelang, werd op 16 augustus 1916 te Cheribon (6) geboren. Zij verhaalt
in de brief hoe zij en Jozef elkaar leerden kennen op 5 januari 1940. Dat zij een half jaar later
in juli 1940 wilden trouwen maar dat dit niet doorging vanwege het ontbreken van de juiste
formulieren. Daar in 1940 in Europa WO II uitbrak, konden de benodigde formulieren niet
tijdig opgestuurd worden. Op 2 april 1941 was het dan eindelijk zover. Het huwelijk met Joep
(zo noemde zij hem liefkozend) kon eindelijk worden gesloten..

Helemaal aan de rechterkant van het kaartje staat de naam Cheribon.
In Magelang vindt men een van de zeven wereldwonderen, de Borobudur, een boeddhistisch
monument uit de negende eeuw.

Borobudur

Magelang Raadhuis 1900-1940

Fröbelschool te Cheribon, 1942

Drukke winkelstraat in Cheribon, 1943

Oude weg buiten Cheribon in de jaren
20 of 30.
Als jong meisje zal Melia deze weg
gelopen kunnen hebben.

Uit het huwelijk werden twee zoons geboren. De oudste, Hendricus of Dicky, werd geboren
op 4 juli 1941. De tweede zoon, Frederik of Fred, zag het daglicht op 24 juni 1942. Beide
zonen werden geboren te Magelang.

Jozef vertrok op 23 februari 1942 van huis en arriveerde in maart te Tjimahi op Java. Zijn
laatste brief ontving zij in april 1943.
Als weduwe van Jozef Moors ontving Melia volgens het Indische archief fl 158,48 als laatste
afrekening van de Nederlandse Staat op 14 oktober 1949.
Zijn vader, broers en zussen hebben zich al die jaren afgevraagd wat er met hun zoon en broer
gebeurd was. Door deze zoektocht van Liesbeth Dirks-Jessen hebben ze nu eindelijk
antwoord op deze vraag gekregen.
Zijn nichten en neven in Stevensweert en daarbuiten zijn hem niet vergeten. Jozef zou recht
gedaan kunnen worden met een herdenkingskruis, hij was tenslotte een oorlogsslachtoffer, die
in het verre Azië ver van zijn geboortegrond het geluk vond, vele ontberingen kende en
uiteindelijk daar het leven liet.

Liesbeth Dirks-Jessen
Hans Richter

Voetnoten:
(1)
Pontonniers zijn een onderdeel van de genie dat zich met het bouwen van (tijdelijke)
bruggen bezighoudt. Deze bruggen worden op bredere rivieren en zee-engtes op aan elkaar
gebonden pontons gelegd. De techniek is al oud, volgens Herodotus legden de Perzen onder
Xerxes I een pontonbrug over de Hellespont om Griekenland te bereiken. De geallieerden
gebruikten na de ineenstorting van de brug bij Remagen in 1945 pontonbruggen over de Rijn.
(2)

Een eenheid torpedisten werd in 1876 in Nederland opgericht als maritieme
ernstvuurwerkers (maritieme explosievendeskundigen). Ze hielden zich oorspronkelijk
uitsluitend bezig met het fabriceren, aanleggen en scherpstellen van onderwatermijnen, die in
langgerekte stalen behuizingen waren geconstrueerd. Deze noemde men torpedo's. De latere
door schepen af te vuren voortgedreven torpedo ontleent weliswaar zijn naam ook aan die
oorsprong, maar was een wezenlijk ander wapen dan de oorspronkelijke torpedo, wat niets
anders was dan een explosief in een stalen behuizing in een natte omgeving. In 1927 werd het
Korps Pontonniers en Torpedisten los gemaakt van de artillerie en aan de genie toegevoegd.
Het werd één van de zelfstandige delen van de genie.
Le droit d’angarie: Angarie is beslag leggen op (neutrale) schepen d.w.z. het recht om
beslag te leggen op (neutrale) schepen.
(3)

(4)

kroep: een ademhalingsziekte die meestal op gang wordt gebracht door een acute
virusinfectie van de bovenste luchtwegen. De infectie maakt dat de binnenkant van de keel
opzwelt.
(5)

cilitis (colitis): een chronische ontsteking van de dikke darm.
Cheribon: een havenstad aan de noordkust van West-Java in Indonesië met ruim 300.000
inwoners.
(6)

Bronnen:
- burgerlijke stand gemeente Stevensweert
- Militiekaart (Nationaal Archief)
- Archief van mevr. Miet van Es-Moors: bidprentje, foto’s, brieven van Joseph Moors, brief
van Nederlandsche Rode Kruis, brief van H.M. Koningin Wilhelmina en brief van Meli
Moors-Seegers
- Japanse inteneringskaart (Nationaal Archief Den Haag, 2.10.50.03 inventarisnr. 442)
- Internet: Fukuokakamp, Harugiku Maru, Kyokko Manu, foto’s Cheribon, Changikamp
- Indisch Archief
- Foto’s: Kyokko Maru: John Craike Collectie / Kokura Military Hospital: Fotograaf Mark
Kelso / Borobudur: Indonesia Historical Site / Cheribon: schoolfoto: Collectie Tropenmuseum / foto oude weg: beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
Overige foto’s: Wikipedia

