
Persoonlijke getuigenissen van onschatbare waarde 

 

Dit boek met de opmerkelijke titel “Dode Apen op Java” is een 

persoonlijk relaas van Indiëganger Jan Faber uit Gytsjerk. Hij vertrok 

per schip op 27 augustus 1948 met “De Groote Beer” en kwam terug 

op 15 januari 1950 met “De Waterman”. Het boek is een emotionele 

reis terug naar Midden Java. En verschijnt eind november.  

 

Schrijver Hylke Speerstra van “Op klompen door Dessa” schrijft in zijn 

voorwoord o.a het volgende…….. 

Wat is het belangrijk dat er behalve historische verhandelingen 

ook een diversiteit aan persoonlijke getuigenissen wordt 

afgelegd. Verhalen van Indië-veteranen bijvoorbeeld, die na de oorlog wettelijk verplicht naar 

Indië werden gestuurd om te vechten.  

Jan Faber uit Gytsjerk, schrijver van dit leesbare en waardevolle document, was een van 

hen. Al vóór uitzending besefte hij dat hij zou  worden ingezet voor een in zijn ogen 

verwerpelijke zaak. Wie zich nu afvraagt waarom hij toch ging, heeft te weinig benul van de 

draconische consequenties anno 1948 van dienstweigering voor een twintigjarig 

gezinshoofd. 

Aanvankelijk besloot de legerleiding Jan Faber een opleiding tot onder-officier te laten 

volgen, maar na de gebruikelijke screening  liet Jan desgevraagd niet na zich kritisch uit te 

laten over zin en mogelijke effecten van militaire ingrijpen in Indië. Hij vond dat de luide 

Indonesische roep om onafhankelijkheid, die al lang voor de Japanse bezetting was 

begonnen, niet langer genegeerd kon worden. 

“De wierheid hat in skel lûd”, luidt een Fries spreekwoord. Onmiddellijk werd Faber als 

gewoon soldaat op transport gesteld naar Indië. Ze zouden hem wel leren. Wat hij daar op 

patrouilles zou meemaken draaide uit op een bevestiging van zijn oordeel vooraf. 

Opmerkelijk genoeg schreef Jan Faber het boek niet met de inzichten van veel historici van 

vandaag maar met die waarmee hij zelf begin jaren vijftig terug uit Indië kwam. Niet zo zeer 

was hij gedesillusioneerd, zoals zo veel van zijn lotgenoten. Hij kwam terug en bleef de 

immer onafhankelijke vrijdenker, die de stem van zijn hart probeerde te volgen. En gewoon 

opschreef wat hem was overkomen. 

Hylke Speerstra. 

 

Dit boek wordt in samenwerking met Dorpsbelangen Gytsjerk en Stichting Cultureel 

Erfgoed Trynwâlden uitgegeven. Prijs per boek 14 euro.  

Om de juiste oplage te bepalen graag even e-mailen naar siebesiebenga@kpnplanet.nl of 

bel:0511-464834 /mobiel 06-11832761 
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