
Tjidengkampreünie op 15 april 2014. 

 

Op 15 april namen deel aan de Tjidengkampreünie  in Bronbeek 220 personen. De tafels waren per 

straat, waar de deelnemers in Tjideng hadden gewoond, ingedeeld. Op deze manier hadden velen de 

mogelijkheid om  daardoor nieuwe contacten als ex. straatgenoten met elkaar te maken. Om 11 uur 

sprak Hans Freiboth, organisator, het welkomstwoord.  Ko van Halteren,  de raadsman in Tjidengzaken 

voor Hans Freiboth, memoreerde daarna veel aspecten van het Tjidengkampverleden.  Tot 1995 had hij 

samen met een vriend 6 reünies georganiseerd en deze tijd werd ook door hem aangehaald. 

Vervolgens gaf Winy Rinsema een lezing over de medische aspecten in het Tjidengkanp. Wie de 

doktoren waren, hoe de besmettelijke ziekten behandeld werden , kortom het functioneren van de 

medische dienst. De heerlijke nasi rames werd om ongeveer 12.45 uur door de aanwezigen met smaak 

gegeten. Elise Lengkeek, de schrijfster van onder andere het boek “De hel van Tjideng”, gaf samen met 

“Babs”, de hoofdpersoon in het boek, een fantastische lezing. Wouter Muller deed op zijn bekende  en 

indrukwekkende wijze, het muzikale element bij dit optreden van Elise.    

Tegen 16 uur was er gelegenheid om gratis het museum te bezoeken, waar de expositie “Het 

Poppenkind” te zien was. Dit zijn voorwerpen die door de moeder van wijlen mevrouw in ‘t Anker-de 

Jong in het Tjidengkamp waren gemaakt. Tevens was in de kumpulan de expositie te zien  “Indië 

verwerkt?” van Renske Scheffer.  Het thema van deze tekeningen is: Herinneringen en verwerking van 

Tjidengjaren.  

Mevrouw Scholte-Kuipers exposeerde ook haar tekening “Beer en Pop”, het beertje uit het Tjidengkamp 

waarin muntstukken verstopt waren. 

Vele complimenten met de woorden als “ik kwam in een warm bad” als “prettige en ongedwongen 

sfeer” zijn na deze reünie bij Hans binnengekomen. Misschien komt er later wel weer een reünie. Eén 

advies wordt door Hans gegeven. Kijk af en toe op de site http://www.tjidengkamp.nl en  als u een ander 

e-mail adres heeft, geef het a.u.b. aan hem door via de site. 

       

http://www.tjidengkamp.nl/

