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Op ons monument in Ede en later in Amersfoort staan  
119 personen. Twee daarvan hebben dezelfde achter-
naam: Brigadier Henri Gerardus Erfmann en Soldaat Wil-
lem Erfmann. Na mijn onderzoek in 2018 en 2019 kwam het  
totaal aantal gevallenen van de Verbindingsdienst op 212. 
Daarbij kwam ook het aantal dubbel voorkomende namen 
op drie. Naast de twee personen met de naam Erfmann 
staan er nu ook twee met de naam Tessers en twee met de 
naam Neyhoff. Ondanks hun achternaam en het feit dat ze  
beide geboren zijn te Wonosobo op Midden-Java zijn de 
Neyhoffs geen broers. Mogelijk wel ergens familie, maar  
dat heb ik nog niet kunnen achterhalen. De twee Tessers’  
zijn wel broers. Over de soldaten op ons monument  
Alexander Paul Louis Tessers en Eugène Louis Tessers en 
hun familie gaat dit artikel.

F.F.M. (Frank) Peersman, kolonel 
van de Verbindingsdienst b.d.
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De volgende zoon Alexander Paul Louis Tessers – roepnaam 
Alex - werd op 21 mei 1916 te Batavia geboren en ruim twee 
jaar later op 22 oktober 1918 Sven Olaf Tessers - roepnaam 
Wennie. De tweede tweeling, deze keer twee meisjes, werd op 
25 oktober 1920 te Batavia geboren: Louise Johanna Tessers 
en Thérèse Coralie Tessers met als roepnamen respectievelijk 
Loutje en Thea. 

Bijna twee jaar later, op 23 september 1922, werd Eugène 
Louis Tessers geboren; op 4 augustus 1926 Yvonne Marie 
Tessers – roepnaam Marietje - en tenslotte op 21 juni 1928 
Henri Eduard Tessers.

Per 30 december 1924 werd Frits Tessers benoemd tot reser-
ve-kapitein der Infanterie en op 1 oktober 1931 is hem eervol 
ontslag verleend als reserve-officier ‘wegens einde van zijn 
dienstplicht’. 

Donald Charles Eduard Tessers is op 6 juni 1933 eerst in-
geschreven als dienstplichtige bij de landmacht. Op 18 april 
1934 werd hij heringedeeld bij de Zeemacht en aangesteld 
als dienstplichtig matroos. Hij moest op 3 juli 1934 opkomen, 
werd opgeleid tot stoker en ging op 15 december 1934 met 
Groot Verlof. Het militaire leven bleef hem trekken, want op 5 
maart 1937 werd hij vrijwillig verbonden voor zes jaar bij de 
Koloniale Troepen als kanonnier 2e klasse bij het Wapen der 
Artillerie en kreeg stamboeknummer 92086. Hij is rond de jaar-
wisseling van 1937 - 1938 te Batavia getrouwd met S. Oliveiro 
en ze kregen samen een dochter op 4 juli 1939. 

Frits Donald Arthur Tessers heeft zijn dienstplicht ook vervuld 
bij de Marine als matroos-schrijver. Daarna ging hij werken bij 
de Landspandhuizen, eerst als leerling adjunct hoofdbeheer-
der te Tanahabang (Batavia) en daarna als pandhuisbeheerder 
te Soerabaja. 
Alexander Paul Louis Tessers was volgens zijn archief voor 

Het gezin Tessers
De gebroeders Tessers zijn geboren als zoons van Frits Tes-
sers en Thérèse Louise Miseroy. Hun vader Frits Tessers was 
geboren op 20 augustus 1886 te Kota Radja (nu: Banda 
Atjeh) op Sumatra en is overleden op 20 augustus 1961 te 
Amsterdam. Hun moeder Thérèse Louise Miseroy – roepnaam  
Trees - was geboren op 29 juli 1892 te Batavia en overleden 
op 30 oktober 1959 te Amsterdam.

De broers kwamen uit een militaire familie. Hun vader had zich 
op 18 februari 1904 vrijwillig verbonden als fuselier bij het 1e 
Depot Bataljon met stamboeknummer 58032. Die trad daar-
mee in de voetsporen van zijn vader, die zich als 16-jarige 
op 18 mei 1879 voor tien jaar had verbonden als fuselier bij  
het 10e Bataljon. Kennelijk ging Frits het militaire leven goed  
af, want op 10 mei 1907 werd hij ‘bij dispositie van den Com-
mandant van het leger’ toegelaten tot de hoofdcursus ter op-
leiding voor officier van de Infanterie te Kampen. Daartoe ver-
trok hij op 12 juni 1907 vanuit Batavia aan boord van het s.s. 
Salak, dat op 16 juli 1907 aankwam te Rotterdam. 
In september 1909 is hij geslaagd voor de opleiding en bij 
Koninklijk Besluit van 15 september 1909, nummer 60, werd 
hij benoemd tot tweede-luitenant bij het wapen der Infanterie 
van het leger in Nederlands-Indië. Hij vertrok 29 januari 1910 
aan boord van het s.s. Ophir vanuit Rotterdam terug naar  
Nederlands-Indië en bij aankomst op 6 maart 1910 werd hij 
geplaatst bij het 11e Bataljon. In november 1911 werd hij 
overgeplaatst naar het 1e Depot Bataljon te Bandoeng. 

Frits en Thérèse hebben zich verloofd op 28 januari 1912 te 
Buitenzorg (nu: Bogor) op West-Java. Ze zijn in ondertrouw 
gegaan op 31 maart 1912 te Buitenzorg en zijn daar getrouwd 
op 11 april 1912. In totaal kreeg het gezin negen kinderen, 
waaronder twee tweelingen. Frits Tessers werd in januari 1913 
bevorderd tot eerste-luitenant en drie maanden later is hij 
overgeplaatst naar de Garnizoens Compagnie van Sumatra’s 
Oostkust te Medan. Thérèse was toen in verwachting van de 
eerste tweeling en bleef aanvankelijk in Buitenzorg wonen. 
Op 8 juli 1913 werden Donald Charles Eduard Tessers en Frits 
Donald Arthur Tessers geboren te Buitenzorg. In augustus 
1913 is zij met de tweeling ook naar Medan gegaan om zich 
bij haar man te voegen.

Met ingang van 5 mei 1914 is Frits Tessers op eigen verzoek 
eervol ontslagen uit de militaire dienst en hij werd tijdelijk ter 
beschikking gesteld van de directeur Binnenlands Bestuur 
om daar tewerk te worden gesteld. Het gezin verhuisde van 
Medan op Sumatra naar Batavia op Java, waar alle volgende 
kinderen werden geboren. Eind 1914 werd hij benoemd tot 
commies-redacteur bij het Binnenlands Bestuur. 
In november 1915 werd Frits Tessers benoemd tot eerste-lui-
tenant bij de Schutterij te Batavia. Wegens opheffing van de 
Schutterij te Batavia op 30 juni 1920 werd hij daar – inmiddels 
als kapitein - eervol ontslagen. 
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Pas na de oorlog kreeg vader Frits te 
horen wat er met zijn zoons en schoon-
zoon was gebeurd. Hij ging met zijn 
echtgenote op 12 april 1951 te Tand-
jong Priok aan boord van het m.s. Wil-
lem Ruys naar Nederland, waar het 
schip op 3 mei te Rotterdam aan kwam. 
Hij overleed op 20 augustus 1961 te 
Amsterdam en zijn echtgenote op 30 
oktober 1959 te Amsterdam. Thérèse 
Coralie was met hen mee gegaan naar 
Nederland en trouwde daar met de 
Heer Marckelbach. Zij overleed op 20 
oktober 1975.

Donald was in december 1941 ge-
plaatst als kanonnier bij de Lucht- en 
Kustdoelartillerie te Balikpapan op Bor-
neo, dat een interessant doel was voor 
Japanners vanwege de olie. In januari 
1942 vielen de Japanners Borneo bin-
nen, onder andere bij Balikpapan. Begin 
1942 veroverden de Japanners Borneo. 
Donald moest zich daar door Japanse 
linies rondom Balikpapan heen vechten 
en wist na een zware tocht door de rim-
boe de plaats Bandjermasin te bereiken, 
zo’n 200 kilometer naar het zuidwesten. 
De weinige overlevenden zijn met een 
schip van het Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij naar Soerabaja gebracht 
en daarna verder per trein naar Ban-

hij in dienst ging employee van de 
N.K.V.P.M. De afkorting N.K.V.P.M. is 
echter nergens te vinden. Wel N.K.P.M.: 
de Nederlandsche Koloniale Petroleum 
Maatschappij en K.P.V.M.: Koloniale 
Petroleum Verkoop Maatschappij. Dat 
waren twee zustermaatschappijen die 
nauw samen werkten - de ene voor de 
productie; de andere voor de verkoop  
- en sinds januari 1938 gezamenlijk ge-
vestigd waren in een gebouw op Ko-
ningsplein Zuid 18 te Batavia, waar nu 
het Ministerie van Energie en Minerale 
Grondstoffen van Indonesië zit.

Sven Olaf (Wennie) Tessers volgde eind 
jaren 30 de officiersopleiding te Ban-
doeng, maar heeft deze niet afgemaakt. 
Daarna werd hij leerling douane-ambte-
naar. Eugène Louis Tessers volgde het 
Lager Onderwijs en daarna nog 2 jaar 
MULO (Middelbaar Uitgebreid Lager 
Onderwijs) en 3 jaar ambachtsschool 
werktuigkunde.

DE OORLOG

Vader Frits
Toen de oorlog ook dreigde in Neder-
lands-Indië meldde Frits Tessers zich 
aan bij het KNIL, net als vele oudge-
dienden. Het Departement van Oorlog 
te Bandoeng gaf aan dat er voorshands 
geen plaats was, maar dat er wel een 
burgerdienstplicht was ingevoerd op 
grond waarvan hij werd ingedeeld bij de 
Algemene Politie-reserve. Als oud-offi-
cier kreeg hij een compagnie om op te 
leiden en werd aangesteld tot politie-
commissaris.

Zelf woonde Frits met zijn vrouw, de drie 
dochters en de jongste zoon Henri aan 
de Tangerangseweg 11 te Weltevreden. 
De vijf oudere zoons waren inmiddels 
opgeroepen bij de mobilisatie. Dochter 
Thérèse Coralie Tessers trouwde op 
12 december 1941 met Julius Hendrik 
Sonne – roepnaam Harry, die geboren 
was op 8 september 1915 te Batavia. 
Hij was opzichter bij de gemeente maar 
was op dat moment vanwege de mobili-
satie opgeroepen als landstorm soldaat 
Infanterie.

Inmiddels was vader Frits het verzet in 
gegaan onder de schuilnaam Kennedy 
en leidde zijn eigen verzetsgroep onder 
dezelfde naam met een tijdelijke radio-
zender bij Tandjong Priok. 
Op zondag 14 februari 1943 stortte 
een Japanse jager neer boven op het 
ouderlijk huis. Daardoor brandde het 
huis af en liep Henri, de jongste zoon, 
een grote wond aan zijn been op en 
erg veel brandwonden. Henri werd naar 
de Gezondheidsdienst in Laan Canne 
gebracht en vervolgens door naar de 
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te 
Salemba, Batavia. Na drie maanden 
mocht hij – na enig aandringen – het 
ziekenhuis verlaten.
Van 9 oktober tot en met 31 december 
1943 zat Frits gevangen door de Ke-
petai in het gebouw van de Koninklijke 
Paketvaart (geen typefout!) Maatschap-
pij bij de 2e binnenhaven van Tandjong 
Priok. Daar werd hij ondervraagd en 
op Oudejaarsdag weer vrijgelaten. In 
de tussentijd waren zijn vrouw en kin-
deren verhuisd naar de Javaweg 2 en 
een nicht van hem bracht hen weer bij 
elkaar. Door de mishandelingen heeft hij 
een paar maanden moeten herstellen. 
In de jaren daarna zal hij nog een aantal 
keren worden verhoord door de Politie-
ke Inlichtingen Dienst. 

De m.s. Willem Ruys in de Rotterdamse haven
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delijk sergeant. Op 1 januari 1950 heeft 
hij zich verloofd met J.D. Maatman. Zij 
woonde op de suikerfabriek Kaliwoen-
goe en hij was toen sergeant bij de Staf 
van de B-Divisie. Uiteindelijk is hij over-
leden in Weesp.

Zoon Frits was in 1941 pandhuisbe-
heerder te Soerabaja, Oost-Java, en 
woonde aan de Sumatrastraat 100. 
Later werd hij overgeplaatst naar Tegal, 
Midden-Java. In de oorlog zouden alle 
Europese ingezetenen door de Japan-
ners worden gebracht naar Kamp 4 te 
Tjimahi.

Alex was militie soldaat Genie telefo-
nist-lijnlegger bij de Verbindingscom-
pagnie van het 1e Bataljon Genietroe-
pen te Batavia en had stamboeknummer 
90016. Hij is op 8 maart 1942 bij Tji-
peundeuj krijgsgevangen gemaakt door 
de Japanners. 
Alex werd, na een verblijf in een aan-
tal kampen op Java, op 1 februari 1943 
vanuit het HBS-kamp te Soerabaja naar 
Tandjong Priok gebracht aan boord van 
de Maebashi Maru met nog ongeveer 
1900 Nederlandse en 3 Engelse krijgs-
gevangenen. 
De Maebashi Maru was een van de  
vele ‘hell ships’; vrachtschepen die ge-
bruikt werden om krijgsgevangenen en 
dwangarbeiders te transporteren. 
Op 3 februari kwam het schip aan op  
de rede van Tandjong Priok. Daar wer-
den ongeveer 200 zieke krijgsgevange-
nen aan wal gebracht. Vervolgens ver-
trok het schip weer op 5 februari naar 

Bandoeng, waar hij gevangenennum-
mer 9313 kreeg. L.O.G. staat voor ‘s 
Land-Opvoedings-Gesticht voor jonge-
ren, wat voor de oorlog een jeugdge-
vangenis was. Hij heeft dit overleefd. 

Op 22 juni 1946 is hij te Batavia ge-
trouwd met Betje Helena de Haas. Zij 
was geboren op 23 juni 1923 te Fak-
Fak, Nieuw-Guinea, en overleden op 
11 april 2000. Hij kende haar kennelijk 
al langer want Betty de Haas is ook de 
naam van de contactpersoon op zijn 
Japanse krijgsgevangenenkaart. Niet 
lang daarna zijn ze weer gescheiden. 
Op 1 november 1947 werd Donald tij-

doeng. Na een debriefing en een kort 
verlof moest hij zich melden bij de ra-
dioluisterpost Tjiheulang, een paar ki-
lometer zuidoost van Bandoeng. Na de 
capitulatie op 9 maart 1942 wist hij van 
daaruit te ontkomen naar huis, waar zijn 
ouders hem verborgen hielden. Hij sloot 
zich onder de schuilnaam Dodo aan bij 
de verzetsgroep Kennedy die geleid 
werd door zijn vader. 

Donald Tessers is alsnog op 3 okto-
ber 1944 krijgsgevangen gemaakt. Hij 
kwam eerst in het kamp Xe Bataljon te 
Bandoeng terecht en werd medio 1945 
overgebracht naar het L.O.G. Kamp te 

Soldaat A.P.L. Tessers

Japanse krijgsgevangenenkaart Soldaat A.P.L. Tessers
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stamboeknummer 115918. Sven Olaf 
is ook krijgsgevangen gemaakt door 
Japanners op 8 maart 1942 bij Padala-
rang, West-Java. Hij werd vrij gelaten 
op 30 augustus 1945 en stuurde een 
briefkaart naar huis vanuit Moulmein in 
Birma. Wat later stuurde hij een tele-
gram vanuit Rangoon in Birma en zou 
pas op 12 mei 1946 terug komen vanuit 
Singapore. 

Eugène was op 1 juli 1941 in werkelijke 
dienst gekomen te Tjimahi, West-Java, 
en volgde de opleiding tot telefonist- 
lijnlegger. Hij kreeg stamboeknummer 
96122. Ongeveer december 1941 werd 
hij overgeplaatst naar Weltevreden, 
waar hij werd ingedeeld bij de Staf van 
het 1e Regiment Infanterie te Batavia.

Eugène is krijgsgevangen gemaakt door 
de Japanners, vermoedelijk op 8 maart 
1942. Er is een krijgsgevangenenkaart 
op film in het archief van de Stichting 
Administratie Indonesische Pensioenen, 
maar niet online.

Initieel is hij als lid van ‘Java Party 7’ 
met volgnummer 905 aan boord van de 
Harugiku Maru op 4 januari 1943 van 
Batavia naar Singapore gebracht, waar 
het schip aankwam op 7 januari 1943. 
Vervolgens is hij met trein nummer 70 
op 25 april 1943 verder gebracht naar 
Ban Pong in Thailand. Later dat jaar is 
hij terug gebracht naar Singapore en 
getransporteerd naar Japan, waar hij 
tewerk gesteld werd in de Takamatsu 
mijn, zo’n 6 kilometer van Orio, in het 
kamp Fukuoka 6B. 

Eugène werd in het kamp Fukuoka 6B 
bevrijd op 18 augustus 1945. Hij stuur-
de een briefkaart naar huis vanuit het 
kamp en later nog een brief vanuit Ma-
nilla op de Filippijnen. 

Na de oorlog is hij weer ingezet bij  
het Telefoonpeloton van de Verbindings- 
eenheid Grote Oost, een geografische 
regio in het toenmalig Nederlands-Indië. 
Het omvatte alle eilanden ten oosten 
van Java en ten westen van Nieuw- 
Guinea. De hoofdplaats van het gouver-

Singapore, waar het op 9 februari 1943 
aan kwam. Dit transport is bekend als 
‘Java Party 12’, het 12e krijgsgevange-
nen-transport dat van Java naar Sin-
gapore werd gebracht.
Na een verblijf in het Changi-kamp 
te Singapore werd hij op 2 april 1943  
aan boord gezet van de Hawaii Maru 
samen met een deel van Java Party 13 
om met 1000 voornamelijk Nederlandse 
krijgsgevangenen verder te worden ge-
transporteerd naar Moji in Japan. 

Tijdens het transport is hij op 10 april 
1943 ziek geworden. Op 24 april 1943 
kwam het schip aan in Moji, Japan. 
De ernstig zieken gingen naar het  
noodhospitaal in Moji. Alex Tessers  
kwam terecht in kamp Fukuoka 14B bij  
Nagasaki, Kyushu, Japan. 
Alex overleed op 29 maart 1944 aan de 
gevolgen van een longontsteking, waar-
na hij werd gecremeerd. Zijn as werd 
bewaard op het kerkhof voor buitenlan-
ders van Mezame-Machi, een wijk van 
Nagasaki, en op 12 september 1945 
overgedragen aan de Nederlandse Eer-
ste-luitenant Jacobus Martinus Jozef 
Vink, beroeps officier van gezondheid 

(militair arts) bij de Militair Geneeskun-
dige Dienst van het 2e Regiment Infan-
terie te Tjimahi, die in hetzelfde kamp 
Fukuoka 14B zat. Zijn urn is bijgezet in 
het columbarium op het Nederlandse 
ereveld Menteng Pulo te Jakarta, rij M, 
nummer 19. Hij was ongehuwd.

Sven Olaf was militie sergeant, dienst-
doend foerier, bij het 1e Landstormba-
taljon, afdeling Batavia, eerst te Bui-
tenzorg en later te Tandjong Priok met 
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nement was Makassar op Celebes. Uit andere bronnen zou 
blijken dat hij was ingedeeld bij het Verbindingspeloton van  
het 15e of 16e Bataljon Infanterie KNIL. 
Hij is gesneuveld op 11 maart 1946 als gevolg van een 
schot van een sluipschutter bij het leggen van lijnen tussen  
Padangsari en Palopo op Zuid-Celebes. Er is een overlij-
densakte opgemaakt te Batavia met nummer B.S. 156/1949. 
Hij heeft een graf op Nederlands ereveld Candi te Semarang, 
vak B, nummer 93.

Schoonzoon Harry
Ook schoonzoon Harry Sonne werd krijgsgevangen ge-
maakt op 8 maart 1942 te Bandoeng als soldaat karabijn/
mitrailleurschutter bij de Landstorm. Hij is overleden als  
soldaat Infanterie op 18 augustus 1943 vlak bij Takanun, Thai-
land, op 218 km van Non Pladuk. 
Bij het maken van de fundering voor de spoorweg ontstond  
een kleine aardverschuiving, waar hij onder terecht kwam 
en door verstikking om het leven kwam. Hij werd begraven 
op het kerkhof van Takanun en heeft later een graf gekregen  
op Kanchanaburi War Cemetery, vak 3, rij G, nummer 26.

Vijf van de zes zoons en zijn schoonzoon zijn (krijgs)gevan-
gen geweest door de Japanners. Twee van de zoons en de 
schoonzoon overleefden dit niet en een derde zoon over- 
leed nog geen jaar na de bevrijding door een sluipschut-
ter. Toen ik dat allemaal las, moest ik toch even denken aan  
de film Saving Private Ryan.

De Harugiku Maru

Het graf van Soldaat E.L. Tessers
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