
Recensente: Yvonne Vinke 
 
Abé Sahetapy: “Kamp Schattenberg – Verhalen van kinderen ” Uitgeverij Boekscout, 
november  Soest2017. (Geestelijke gezondheidszorg/ Kind en ouders/ 
Systeemdwang/ Goed Leven/ Persoonlijke relaties/ Nieuwe Nederlanders/ 
ED/AG).  ISBN 978-94-0224-057-3. Zie ook: www.boekscout.nl    
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Kinderboek van 192 pagina’s waarin  Abé, geboren in de Molukken vertelt over zijn 
herinneringen in kamp Schattenberg. Het verhaal bevat  zowel ware 
feiten/herinneringen van Abé als denkbeeldige situaties.  
 
“Kamp Schattenberg - verhalen van kinderen vertelt het verhaal van jonge kinderen 
die ondanks hun zware levensomstandigheden intens genieten van hun leven in 
Kamp Schattenberg. Het verhaal laat de groepscohesie zien van de zeven jongens die 
plezier met elkaar maken en waar in hun avonturen de ondeugd er vanaf spat. 
Spelenderwijs onttrekken zij zich van de moeilijke omstandigheden. Ze zijn soms dan 
ook gewoon even kinderen die zonder zorgen leven en spelen.”- Samenvatting 
www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
“Abé Sahetapy is in 1953 geboren in kamp Schattenberg (Westerbork). Het gezin is in 
april 1970 in Bovensmilde komen te wonen. Met het uitbrengen van zijn nieuwe boek 
Kamp Schattenberg - Verhalen van kinderen heeft Abé Sahetapy zijn wens, die zijn 
oorsprong kent in de jaren ´80, weten te realiseren. 
 
Met het uitbrengen van zijn nieuwe boek brengt Abé Sahetapy tevens een oprechte 
ode aan al zijn Molukse leeftijdsgenoten, die allemaal in dezelfde omstandigheden als 
hij elders in Nederland in een kamp zijn opgegroeid.” – www.boekscout.nl  
 
Abé Sahetapy heeft diverse boeken en gedichtenbundels geschreven. Zo heeft hij 
onder andere nog het boek ‘Minnestrijd voor de RMS’, een korte beschrijving omtrent 
zijn deelname aan de treinkaping in Nederland, én ‘Tawananan’, een beschrijving van 
zeven jaar gevangenschap, geschreven.  
 
Wat viel op: 
Abé heeft dit verhaal zo geschreven dat het voor kinderen makkelijk te lezen is. Voor 
volwassenen kan het echter ook inzicht geven in hoe een dag op kamp Schattenberg 
er ongeveer uitzag.  
  
Citaten: 
Blz. 14: “Helemaal achteraan in klas 4 zat Rudy een beetje weg te dromen. Vanaf die 
plek kon hij de natuur en het mooie uitzicht goed aanschouwen. Hij genoot ervan. 
Het open- staande raampje naast hem bezorgde hem enige verkoeling. Rudy had 
het warm. Niet alleen door het mooie warme zomerse weer. Maar ook door het 
proefwerk, dat hij nog niet had afgemaakt. 
In klas 4 was het heel stil. Alle 25 kinderen in klas 4 zaten stilletjes aan hun 
proefwerk Nederlandse taal te werken.” 
 
Blz. 40/41: ““Ik zie jullie morgen wel weer”, zei Tommy. 
“Ik hoop dat jij geen pak rammel krijgt van je vader”, antwoordde Alex. 
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Beiden maakten graag grappen met elkaar. 
“Dat zal het niet worden denk ik”, grapte Tommy terug, “ik zal gewoon huilend 
thuiskomen van de pijn en dan zal het wel goed komen.” 
De jongens moesten om het antwoord van Tommy lachen. Zij zagen Tommy dit 
ook doen. 
“Morgen is het wel zondag”, zei Ferry tegen Tommy. “Dan zien wij elkaar maar bij 
de zondagschool toch”, ging Freddie verder. 
“En na de zondagschool kunnen we weer verder gaan spelen”, zei Henkie. 
“Ga maar naar huis Tommy, we zien elkaar morgen wel weer”, zei Rudy. 
Tommy liep de verharde weg over en verdween achter de houten barakken. 
De anderen bleven hem nastaren, totdat hij uit hun gezichtsveld verdwenen was.” 
 
Blz. 76: ““Vanmiddag mag jij Ferry naar alle leraren gaan om hun te trakteren”, zei 
juf Noraly, “en na de grote pauze mag je de klas trakteren.” 
Ferry knikte goedkeurend. En zocht met zijn ogen naar Rudy en zijn andere 
vrienden in de klas. Deze zaten allemaal vermakelijk naar hem te kijken. Ieder op 
hun ei- gen manier. 
Ferry was echt blij. Zo blij met het gevoel dat hij van- morgen heeft gehad. En de 
dag was nog niet om. Na schooltijd mocht hij met zijn vrienden bij hem thuis nog 
verder zijn verjaardag vieren. Maar dan kwamen ook zijn naaste familieleden. En 
dat werd ook gezellig. Morgen hoefde hij niet naar school. Dan was het weekend. 
Het werd een lange verjaardag voor Ferry. 
Ver van zijn verjaardaggedachte hoorde hij juf Noraly de klas toe roepen: “Pak jullie 
somboekje uit de lade”. 
Aan Ferry waren die woorden vandaag op zijn mooie verjaardag niet besteed.” 
 
Extra’s/Recensies: 
Zie ook:  http://kampwesterbork.nl/geschiedenis/molukkers/index.html#/index   
Review van www.boekscout.nl: 

- 5/5. Na "Oleng en Ateng" uit 1971 van schrijfster Pia v.d. Berg is dit een mooi 
vervolg op de kennismaking met de leefwereld van jonge kinderen, die waren 
geboren in het kamp Schattenberg, voormalig doorgangskamp Westerbork. 
Avonturen onderweg van- en naar school. Dit alles tegen de achtergrond van 
pas werkloos geworden ex-militairen, "gewoon" ontslagen uit de dienst en de 
moeders, die probeerden er voor hun kinderen zoveel mogelijk te zijn, zonder 
hen de ballast te geven, die zij ondervonden in "den vreemde" . Delen uit het 
boek ga ik voorlezen in groepen 7 en 8 van de basisscholen tijdens de 
Nationale Voorleesdagen. Zo kunnen leeftijdgenootjes van nu kennismaken 
met de leeftijdgenootjes toen in de jaren '50 van de vorige eeuw! 
 

Een blog over Abé Sahetapy, naar aanleiding van een KRO aflevering over de 
generatie Molukkers, is te lezen op: http://www.robkamphues.nl/weblog/artikel/zie-
je-de-gezichten-nog-weleens-voor-je/165 . De aflevering zelf is te zien op: 
https://www.kro-ncrv.nl/dereunie/seizoenen/seizoen-2011/molukse-kamp-
schattenberg/abe?preview=7398534084172c9b2ce9123abda7fddd .  
 
Een interview van Abé over de treinkaping waaraan hij heeft meegedaan is te lezen 
op: http://www.historien.nl/interview-ex-treinkaper-sahetapy/  
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