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Lieve Emma,
Gisteren net je alres gekregen en wat hebben we daar lang
op gewacht.
Bijna 50 jaar gele~en hebben we eindexamen gedaan
op de Genteng, jij~ Lyda Bolk$ Gen Joachim, Vonny Mulie,
Rosidi Voorn, Ineke Kettlitz~ Tineke F'rankema, Manda Hartman,
Hannie van Heteren ei niet te vergeten de Chinese vriendinnen,
Thera Kn09 Marietj8 Go& Jora Nio en Annie Han. Weet je het nu
"f,veer?

Op elke reupie~ die we hie~ hebben gehad, vroegG~ we on8
steeds af, hoe het ~et jullie allemaal zou gaan. Ik zeLf ben alle
foto's kwijt, maar anderen, zoals Lyda en Hannie hebb8n nog
foto's en die komen dan op tafel.
Jouw adres heb ik gekregen van Gwen Joachim, die het wepr
krec~ van Paula Willems van Beveren. Zo hoorde Gwen, dat je wel
eens naar Holland kwam. Ik hoop, dat als je weer komt ons, dus
bijv. mi1 waar'schuwt, zodat we dan een reunietje kunnen organiseren.
Werkelijk we zouden je zo graag terugzien. Heb je je lange haar nog?
Eerder op een grote reunie van alle HESsen var, Indie,
ontmoette ik Mevrouw Sutan Shahrir (Siti voor haar vriendinnen
van de HBS) en die heb ik een briefje Eeschreven om jouw adres,
m~ar ik ~rpog geen antwoordp ~at is nu ongeveer 4 jaar geleden.
Hisschien da de brief is "f,o!se-e-sraa
1\:tf1 n ik hopp j da t da t me t deze
brief niet gebeurde
Hoeili.1k hoor oln zo in lang
1d per briel?'te l'"1oeten
overbrugaenj want er is in die tijd natuurll'~ zo verschrikkelijk
veel t"ebeurd.
Ik heb nog na het kamp tot 1953 in 1od10 gewoond met mijn
man de laatste dri€ jaar daarvan in Palembeng of iegen ijk
SUDgei Gerongp topr: nog een raffinaarderi j van:e
Stanvac, ik
hoorde dat die niet meer bestaat. Daarna zijC"! we naar Canada geirnlligre"rd,waar we 12 jaar woonden, darna Duitslang voor 2 .1.-.:,!r
Engeland voer 2 jaar, L~ble voor een jaar en toen nog Algerije
voor 2 jaar en daarna in 1973 terug i~ Nederland. Mijn man was
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dan ik en is tWG€ en een half jaar geleje~ overleden. Ikzelf
heb ik geen ~inderen, maar mij~ 'TIanhspPt 9~~ j08htsr uit zijn
eerstA huwelijk, die dus ook zo'n beFt je mijn dochter is.
IlrWO:Jn nu in Sn,!1.eveningen.
Heb 2 ,jaar gEÜeden mi 1D li:1kerheup
p'ebroekn, maar dat. i13 een te laDE: 'Jer~aal. Het gaat gelukkig nu
w8pr goed, al 100) ik no~ met een ~tok.
Dit is miJn verhaal in het heel kort nat:_mdijk. JGe~)ie
een uur pr"Jten dan wisten we m er van elkaar, dan zo per :Jriefp
nou wie \..,reE't
karnt hel. er n'lg ïTan.
Nu in het kort zo'n beetje ov~r de ?ripndinnen. 0 ja we
met enkele
he<J~)eneen l{eer in 196) nog een reutliGt~jegeh,.,c1
leraressen, zoals Juf~r. de Bruyn O~botpr~ was toen al 83 jaar.
WOE
op :::!at moment dicsctrice van "en :'WS in
Greebe (..1:ngels,
Rotterdamj Ros(tekenen), Molhuysen (Duits) Het was erg leuk
die clag, 1e staa dan opeens anders tSP'<.oDovrr
ze dan op school.
Lyda Bolk, gr-trouw1 T.et Eri~ Sangster(internist,
nu met pensioen)
woont in Leidschendam, zie haar vrij vaalr. Heeft een zoon en dochter
allebei ook internist, "etrouwd en Lvda hee~t 4 kleinkinderen.
gecn kj,n-;
eren (haa r man ls enie-8
Tlnet.e F'raokema 0('·17 gl:! tr'ot.!"'d,
jaren geleden overleden) woont in fiatterdam. Spreek ik vaan over
de telrfoon.
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Rosidi Voorn. woont in Laren N.H met haar man~ ze heeft drie zoons
Manda Hartman, is gescheiden van haar eerste man Saleh, die ze van
Soerabaia kenden,
is nu hertrouwd allang met een Duitser en woont
xn bij Munchen, is tot haar pensioennering gymnastieklerares
geweest. Heel aardige man, heeft van haar eerste huwelijk 4 kinderen
en een heleboel kleinkinderen. Manda zien WE heel af en toee,
als ze hier is om haar moeder en drie kinderen op te zoeken,
een dochter is getrouwd met een Duitser en die woont bij Manda
in de buurt.
Vonnie Mulie woont in Amsterdam, getrouwd geen kinderen. Heeft
jarenlang als hostess gevaren op de rondvaartboten in Amsterdam.
Ineke Kettlitz woont in Rotterdam, getrouwd en heeft een tweeling
(meisjes) en kleinkinderen.
Gwen Joachim woont getrou~d in Oegstgeest, 2 dochters uit eerste
huwelijk en een zoon uit twede huwelijk. Zien elkaar weleens
en praten door de tslefoon. Jammer genoeg kan ik niet autorijden,
dus ik heb geen auto.
Hannie van Heteren, getrouwd woont in Voorburg heeft twee dochters
en ook al kleinkinderen.
Hierbij twee foto'svan twee reunietjes, kan je zo'n beetje
zien hoe we er nu uitzien, allemaal zo'n vijftig jaar ouder. Ik
ben nu een stut dunner(gelukkig)
dan op de fot bij Hannie thuis.
Nu een paar vragr-n aan jou, wie wept heb je de antwoorden.
Aan wie ik al die jsren vaak heb teruggedacht is Zoeraitla, schoonzusje van Dr. Sjaaf (ooga~ts te Soerabaia) ging na de driejarige
HBS van school. En dan natuurlijk de Chinese meisjes van onze klas.
Heb je enig idee, waar die gebleven ziin en waar ze misschien wonen;
Lieve Emma \<!atis er nog veel tevertellen, maar omdat alles in een
brief te schrijven is oijna een onmogelijkheid.
Als ik het goed
heb onthouden heb jij 5 kinderen, natturlijk ook al volwassen?
Ik geloof dat mevrouw Sutan Sharir mij dat heeft verteld.
We hebben hier op het moment heel mooi weer, de winter was ook
erg zae ht.
Ik hoop echt, dat je mi' terug wil schrijven, wat jij doet, wat
je man is of misschien al met pensioen en over je kinderen kan je
ook schrijven~ getrouwd of niet, zijn er kleinkinderen?
Heel

veel lie~s en een zoen van een
oud vriendinnetje,
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xn bij Munchen, is tot haar pensioennering gymnastieklerares
geweest. Heel aardige man, heeft van haar eerste huwelijk 4 kinderen
en een heleboel kleinkinderen. Manda zien we heel af en toea,
als ze hier is om haar moeder en drie kinderen op te zoeken,
een dochter is getrouwd met een Duitser en die woont bij Manda
in de buurt.
Vonnie Mulie woont in Amsterdam, getrouwd geen kinderen. Heeft
jarenlang als hostess gevaren op de rondvaartboten in Amsterdam.
Ineke Kettlitz woont in Rotterdam, getrouwd en heeft een tweeling
(meisjes) en kleinkinderen.
Gwen Joachim woont getrou~d in Oegstgeest, 2 dochters uit eerste
huwelijk en een zoon uit twede huwelijk. Zien elkaar weleens
en praten door de telefoon. Jammer genoeg kan ik niet autorijden,
dus ik heb geen auto.
Hannie van Heteren, getrouwd woont in Voorburg heeft twee dochters
en ook al kleinkinderen.
Hierbij twee foto'svan twee reunietjes, kan je zo'n beetje
zien hoe we er nu uitzien, allemaal zo'n vijftig jaar ouder. Ik
ben nu een stuk dunner(gelulrkig) dan op de fot bij Hannie thuis.
Nu een paar vrag~n aan jou, wie WE'Rt heb je de antwoorden.
Aan wie ik al die jaren vaak heb teruggedacht is Zoeraiàa, schoonzusje van Dr. Sjaaf (ooga~ts te Soerabaia) ging na de driejarige
HBS van school. En dan natuurlijk de Chinese meisjes van onze klas.
Heb je enig idee, waar die gebleven ziin en waar ze misschien wonenÎ
Lieve Emma wa t is er nog veel tevertellen, maar omda t alles in een
brief te schrijven is oijna een onmogelijkheid.
Als ik het goed
heb onthouden heb jij 5 kinderen, nat~urlijk ook al volwassen?
Ik geloof d8t mevrouw Sutan Sharir mij dat heeft verteld.
We hebben hier op het moment heel mooi weer, de winter was ook
erg zacht.
Ik hoop echt, dat je mi terug wil schrijven, wat jij doet, wat
je man is of misschien al met pensioen en over je kinderen kan je
ook schrijven, getrouwd of niet, zijn er kleinkinderen?
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