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Afgezien van de betere materiële omstandigheden waarin de gijzelaars
waren komen te verkeren, was het voor hen natuurlijk een grote verademing
dat zij, hoewel nog steeds in Duitse gevangenschap, van de beklemming
van Buchenwald verlost waren en weer in het eigen land vertoefden. De
overbrenging uit Buchenwald zag men als een vorm van Duitse toegefelijk-
heid - zou de bezetter dan niet verder gaan en alle Indische gijzelaars vrij-
laten? De hoop daarop groeide toen in de eerste maanden van '42 heel
Nederlands-Indië door Japan bezet werd. Velen uit de groep in Haaren
(die niet wist dat een groot deel van de in Indië geïnterneerde Rijksduitse
mannen tijdig naar Brits-Indië overgebracht was-) namen toen aan dat de
grond voor hun gijzeling weggevallen was en begrepen niet waarom zij
vastgehouden werden. Vastgehouden niet alleen maar wéér overgeplaatst:
nu, in mei' 42, naar het Kleinseminarie 'Beekvliet' in Gestel waar de Indische
gijzelaars aan de eerste groep anti-verzet-gijzelaars toegevoegd werden.
'Het was ontstellend', aldus een van die laatste gijzelaars,

'wat die Indische groep allemaal meegebracht had: twee piano's, een orgel, een
filmapparaat, tuinstoelen, een luidspreker-installatie, een boekerij van twee-
duizend werken, tuingereedschap in alle mogelijke vormen, planten, bloemen
en zelfs twee poezen met kroost, vormden de bagage, welke wij werkelijk met
open mond zagen uitladen'" -

typische reacties van 'onervaren' gijzelaars op anderen die al meer dan
anderhalf jaar gijzeling achter de rug hadden. Er waren meer van dergelijke
reacties. 'ondanks de aangeknoopte vriendschapsbanden zijn', zo noteerde
H. van Wermeskerken, een der Indische gijzelaars, medio mei in zijn
dagboek,

'de Nederlandse en de z.g. Indische gijzelaars toch nog duidelijk in twee groepen
gescheiden. Wij voelden ons in kampervaring verre superieur aan de groentjes
van Nederlanders, die pas zijn opgepikt, nog bangelijk zijn en nog niet weten
hoe je met die Moffen moet omspringen. Zij daarentegen zien ons als een troepje
door de gevangenis gedegenereerden, waar alle fut uit is en waar ze dan maar een
beetje medelijden mee hebben, denkende: het kan met ons over anderhalf jaar
ook zo ver zijn! Dat komt omdat de nieuwelingen zich met een laaiend enthou-

1Een van de transportschepen, de 'Van Imhoff', is daarbij door een]apanse aanval
tot zinken gebracht hetgeen aan ruim vierhonderd Duitsers het leven gekost heeft;
wij komen op dit gebeuren in deel II terug. 2 B. H. van der Gijzel (ps. van]. E.
Boddens Hosang): St. Michielsgestel. Herinneringen uit hetgijzelaarsleven (1946), p. 89.


