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Verslag Indische Ambulance Missie in China (dec 1937- dec 1938) 

 

Go Tiong Han (met S.K. Que en Maya H.T. Liem als co-auteurs) 
 

 "Voor de Tweede Wereldoorlog hadden de Chinezen in Nederlands Indië een derde-rang positie, na de Europeanen 

(waarmee Japanners, gek genoeg, gelijkgesteld waren), en als tweede groep de Indische Nederlanders. Wij vormden 

samen met de Arabieren één van de gediscrimineerde groepen met de benaming 'Vreemde Oosterlingen’, wat vreemd 
was gezien onze Nederlandse onderdaanschap. 

Men keek op de Chinees neer. Wij dachten: "Als China maar sterk was, bij voorbeeld even sterk als Japan, zou men er 

wel voor oppassen ons te minachten." Die discriminatie was misschien ook de hoofdreden waarom er onder zovele 

Chinezen nationalistische gevoelens hoogtij vierden. 
Op 7 juli 1937 viel Japan China binnen en veroorzaakte daar zo'n grote ellende, dat bij ons verontwaardiging en woede 

de overhand kregen. Men moest iets doen, de Tionghwa Siang Hwee (Chinese Kamer van Koophandel) in Batavia kwam 

in actie. Onder leiding van Kwa Tjwan Sioe van Jang Seng Ie (Chinees Ziekenhuis in Batavia) en Ang Jan Goan van het 

dagblad Sin Po werd een comité opgericht en een Medische Hulp-expeditie opgezet, naast de alom in het land gehouden 
collectes, bekend als Tjin Tjaij Hwee." (Liem en Tan, 1991:13)  

  

Met deze woorden schetste Go In Tjhan het klimaat in de jaren '30 dat een Medische Hulp expeditie, ook wel de Indische 

Ambulance genoemd1, mogelijk maakte en hem persoonlijk ertoe had bewogen om aan de expeditie deel te nemen, toen 
hij ruim 50 jaar later (1991) door Jade Magazine werd geïnterviewd. Terwijl de welbewuste motieven en de grootse 

aanpak van de expeditie, zoals hierboven geschetst, weinig kans tot mislukking lijken te hebben, valt het op dat dr. Go in 

de loop van het interview zich negatief uitliet over het resultaat van de expeditie. Hij noemde de missie 'een vergeefse 

medische missie'.  Deze woorden roepen onmiddellijk vraagtekens op over wat er in werkelijkheid was gebeurd. Veel 
details heeft hij immers nooit willen loslaten.  

 

Doordat de Koninklijke Bibliotheek nu digitaal de mogelijkheid heeft geschapen om inzage te krijgen in de historische 

kranten zijn er enkele feiten boven water gekomen die een aanvulling of zelfs een beter beeld geven over deze missie. 
 

De oorlog tussen Japan en China heeft onder de Chinese bevolking van Nederlands-Indie veel sympathie geoogst voor 

China en de oorlogslachtoffers. Volgens de gegevens uit de kranten werden overal in het land inzamelingsacties 

gehouden en andere initiatieven ondernomen om hulp te bieden aan China (Ravando, 2011, 87-97). Zo ook werd 
omstreeks oktober 1937  een Comité opgericht (Hulp aan noodlijdenden in China) die een plan opperde, om naar 

voorbeeld van Nederland bij de oorlog in Ethiopië, een Nederlands-Indische Ambulance naar China te sturen. Er werd 

een sub-comité onder leiding van Khouw Ke Hien, directeur van de Merbaboe fabriek te Magelang, ingesteld, die moest 

zich belasten met de voorbereidingen voor een uitzending.2 De geraamde kosten voor de ambulances en het materieel 
bedroegen ongeveer 50.000 Fl voor 1 heel jaar en moesten uit steun en giften van alle bevolkingsgroepen worden 

opgebracht. Het transport zou gratis worden uitgevoerd door de Java-China-Japanlijn (JCJL). 

Om de gelden op te halen werd onder leiding van dhr. Khouw op 30 oktober 1937 een Pasar Malam in Batavia 

georganiseerd. Echter, voordat de Pasar Malam begon was er reeds 30.000 Fl bijeen gebracht uit giften, standverhuur en 
advertenties betaald door Chinese en Europesche firma’s.3 Vertegenwoordigd waren o.a. Kings’ sigaretten, Kian Gwan 

concern, Van Houten Cacao en Nestlé, de Borsumij met een biertent en een expositie van kantoormeubelen.4  

Een dag voor de beëindiging van de Pasar Malam werd er 74.000 Fl bijeen gebracht. De giften stroomden binnen. Ook 

meldden zich vrijwilligers aan om mee te gaan waarvan de meesten van Chinese afkomst waren, maar er waren ook 
Europeanen. Als eerste zou zelfs een vrouwelijk, Europese arts zich hebben aangemeld. Helaas wordt nergens vermeld 

waarom dat niet was doorgegaan. 

 

                                              
1
 In het Indo-Chinese dagblad SinPo wordt deze missie (Ho Siok) Hoa Kiauw Ambulance genoemd. 

Ho Siok betekent waarschijnlijk (He)vrede, (Shu)zuiver dus zuivere vrede 
Hoa Kiauw= overzeese Chinezen 
In China heette deze missie Unit 36.  
 
2
 ‘Een Indische Ambulance Naar China?’ De Tijd, 9-10-1937 

3
 ‘De Indische Ambulance. Thans reeds f 30.000 bijeen’, in: Bataviasch Nieuwsblad, 07-10-1937, 2.  

4
 ‘Leniging van China’s Oorlogsleed. Met Prachtig Enthousiasme is er Gewerkt en de Resultaten Zullen Alles Verre Overtreffen!’, in: 

Nieuws van de Dag voor Nederlandsch-Indie, 29-10-1937. 
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Dr. Kwa Tjwan Sioe, oprichter van het Jang Seng Ie ziekenhuis5, kreeg de leiding over de organisatie en de formatie van 
de Indische ambulance. Voor de missie naar China zouden negen wagens naar China worden vervoerd, waarvan er zes 

voor de missie gebruikt zouden worden en drie afgestaan aan het Health Department in China. De exploitatiekosten van 

zes wagens waren voor de rekening van het Chinese Rode Kruis in Indië, terwijl de inrichting van de overige drie wagens 

bekostigd werd met de opbrengst van de inzamelingacties.  
 

Ondanks het grote aantal aanmeldingen van vrijwilligers bestond de uiteindelijke groep die aan de missie deelnam uit ca. 

20 mensen.  Drie onder hen waren artsen, nl. Go In Tjhan, Que Keng Lead en Tio Tik Iem. Verder waren er 9 verplegers, 

3 monteurs, chauffeurs en een tolk/vertaler die tevens fotograaf was. 
De namen die door de pers bekend werden gemaakt:6  

 

 
Deelnemers aan de Indische Ambulance in China 

 

Go In Tjhan, arts en leider van de missie 

Tio Tik Iem, arts 
Que Keng Lead, arts 

Aalderink, D., technisch adviseur 

Guillonard, D  

Kuo Wei Hung (Kwee Hwie Hong), tolk en fotograaf 
Kho Thiam Tie 

Liem Ing Liong  

Na Tjan Ho 

Tan Djin Sik 
Tan Kang Sioe 

Tan Sioe Koen 

Tan Siong Khing 

Thouw Teng Giok, anesthesie verpleegkundige  
Thung Liong Boe 

Tjie Hoay Liep 

 

Tjiok Thiam Tie 
Siauw Giok Bie (was reeds in China en sloot zich bij de missie aan)7 

  

Go In Tjhan die een gedeelte van zijn artsenstudie in Leiden (1928-1932) volgde en in Batavia deze studie afmaakte, was 

werkzaam als arts in Garut, toen hij met de Indische Ambulance meeging. Zijn collega’s Que Keng Lead en Tio Tik Iem 
waren beide als arts werkzaam bij het Jang Seng Ie-hospitaal. Bevlogenheid, betrokkenheid bij het lot van de 

                                              
5
  Het ziekenhuis gelegen in het stadshart van Batavia werd in 1924 door Kwa Tjwan Sioe opgericht en op 11 maart 1925 voor het 

eerst in gebruik genomen. In 1965 werd de naam van het ziekenhuis op advies van de Indonesische minister van gezondheid veranderd 
in Rumah Sakit Husada. 
6 Zie Sinpo Weekly 11 december 1937 en zie ‘Indische Ambulance terug uit China. China vraagt Nederl. en Ned.-Ind. Doctoren. Indië 
bekostigt nog elf Ambulances,’ in: Bataviaassch Nieuwsblad, 07-12-1938. 
7
 Onder de deelnemers bevonden zich een Indonesische timmerman, een bediende voor de was en een Chinese  

kok. Hun namen zijn niet bekend. 
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oorlogslachtoffers, maar zeker ook persoonlijke banden met Khouw Ke Hien en Kwa Tjwan Sioe, en de wens om meer 
ervaring als arts op te doen, hebben meegewogen om deel te zijn van de missie. Terugblikkend op de opzet van de 

expeditie, zegt dr. Go in een interview in 1991 enigszins kritisch:    

‘Achteraf viel ons op, hoe het geheel, hoewel met enthousiasme opgezet, amateuristisch was. Ik was in Garoet 

om als arts te beginnen. Het was malaise-tijd en bij vacatures kregen Hollandse gegadigden voorrang. 
Het was dus heel moeilijk om aan de slag te komen. Ik had amper ervaring, maar kreeg bij onze expeditie toch de leiding 

over twee collega's Que Keng Lead en Tio Tik Iem, die van het Jang Seng Ie-hospitaal werden gehaald. Geen van ons 

was chirurg, wat voor een operatie van oorlogsslachtoffers toch zeker noodzakelijk is.’(Liem en Tan, 1991:13-15) 

 
 

Rol van het Nederlandse Rode Kruis. 
Uit een verklaring afgegeven in november 1937 door het Nederlandse Rode Kruis kan worden begrepen dat er 
verwarring bestond over de rol van het Rode Kruis. Het Rode Kruis meende dat aan deze verwarring een einde moest 

komen.  Met stelligheid verklaart het Rode Kruis geen ‘enige bemoeienis met de ambulance te hebben, wier uitrusting en 

uitzending geheel buiten het Roode Kruis om worden geregeld door een Comité van Chineesche ingezetenen van 

Nederlandsch-Indië’. 8  Verder werd er vermeld dat Kwa Tjwan Sioe zich wel gewend had tot het Rode Kruis maar dat 
het Rode Kruis geen gelden over had om deze particuliere onderneming te steunen.  

 

In een brief van oktober 1939, gericht aan de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië9, vroeg het hoofdbestuur van 

het Nederlandse Rode Kruis toestemming om een ambulance naar China te zenden. Als argument werden velerlei zaken 
aangevoerd, die direct te maken hadden met de Indische ambulance: 1. nu er door de Chinese gemeenschap van Indië een 

activiteit werd ontwikkeld voor de uitzending van een ambulance naar China, kon het afzijdig houden van het Roode 

Kruis gezien worden als een tekort schieten van de Nederlandse groep als het leidend element in de Indische 

samenleving; 2. wanneer een activiteit buiten het Rode Kruis om wordt ontwikkeld, die duidelijk op het terrein van het 
Rode Kruis ligt, dient deze onder de auspiciën van het Rode Kruis te geschieden; 3.  het Rode Kruis beoordeelde de 

artsen en anderen die zich vrijwillig hadden opgegeven om met de Indische Ambulance mee te gaan onvoldoende 

geschikt om leiding te geven en onervaren op militair geneeskundig gebied; 4. het feit dat menige Nederlandse bedrijven 

en bankinstellingen niet onaanzienlijke bedragen hadden geschonken aan het Comité voor de Indische Ambulance, zou 
het een indruk van partijdigheid kunnen wekken, waardoor er politieke consequenties kunnen ontstaan in de verhouding 

tussen Nederland en Japan. Een missie van het Rode Kruis daarentegen zou de neutraliteit van de hulpverlening kunnen 

waarborgen. 

Het is niet duidelijk of het verzoek van het Rode Kruis door de Gouverneur Generaal uiteindelijk werd ingewilligd, maar 
uit de verklaring van het Rode Kruis van november 1937 blijkt duidelijk dat het Rode Kruis zich in ieder geval niet wilde 

vereenzelvigen met de missie van de Indische ambulance.  

 

Vanuit nog een andere hoek werden de bezwaren van de uitzending van de Indische Ambulance belicht. In een geheime 
spoedbrief d.d. 24 jan.1938 schreef de heer L.W.H. de Leeuw, directeur van Justitie van het Departement van Justitie, 

aan de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië over het gevaar van verlies van de Nederlandsche 

Onderdaanschap.10 Het zou om die personen gaan die zonder aanvraag van verlof van de Gouverneur-Generaal zomaar 

met de ambulance zijn meegegaan en evt. zich in vreemde krijgs- of staatsdienst zouden begeven. De heer de Leeuw 
schrijft dat het nogal simplistisch is te denken dat ambulancewerkzaamheden verrichten niet als vreemde krijgdienst te 

beschouwen is. Hulpverlening aan gewonden en zieken op international terrein is namelijk geregeld bij het Rode Kruis-

Verdrag van 27 juli 1929, waarin o.a. staat dat de uitvoering door particuliere verenigingen alleen kan en mag 

plaatsvinden bij wijze van medewerking aan de officiële geneeskundige dienst van het oorlogvoerende leger. Vrijwillige 
verenigingen moeten bovendien eerst door hun eigen regering zijn erkend en bevoegd verklaard, aldus de heer de Leeuw. 

 

Voor zover nu bekend zijn de deelnemers van de Indische Ambulance het verlies van hun Nederlandse Onderdaanschap 

bespaard gebleven. Een brief die vermoedelijk door een diplomatieke en consulaire vertegenwoordiger in China werd 
geschreven vanuit Chungking op 18 augustus 1938 verklaart enigszins het uitblijven van de problemen. In die brief werd 

verwezen naar het verslag van de Consul-Generaal in Shanghai, waarin deze verklaard zou hebben dat de Indische 

Ambulance onder leiding van de Chinese Rode Kruis gewonde soldaten en civiele slachtoffers helpt.11 Een brief van de 

Minister van Buitenlandse Zaken A.M. Snouck Hurgronje aan de Minister van Koloniën op 25 februari 1939, waarin 

                                              
8
 ‘De Ambulance voor China. Verklaring van het Ned. Roode Kruis,’in: Soerabajasch Handelsblad, 22-11-1937. 

9  Nat. Archief. Ned. Rode Kruis 2.19.224; 3.4.5. Chinees-Japanse oorlog IIde afdeling,, dossier nr. 328 
10 Nat. Archief, Mail no. 116/23. Document 2.10.54 no. 812 (was doss.nr. 8360) 
11

 Nat. Archief. Ned. Rode Kruis 2.19.224; 3.4.5. Chinees-Japanse oorlog IIde afdeling. Afschrift no. 17. 
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verwezen wordt naar de uitleg van de Consul-Generaal in Hongkong, vermeldt dat de personen die deel uitmaakten van 
de ambulance niet in Chinese staats- of krijgsdienst waren getreden.12  

 

Ondanks de tegenwerpingen van het Rode Kruis en het Departement van Justitie kon de Indische Ambulance volgens 

plan vertrekken en gedurende 1 jaar ambulancewerkzaamheden verrichten onder de auspiciën van het Chinese Rode 
Kruis. 

  

 

 

De Indische Ambulance in China 

 

  
Voor vertrek uit Tanjung Priok 

 

Op 10 december 1937 vertrok onder geweldige belangstelling de "Tjisaroea" uit de haven Tanjung Priok van Batavia. Uit 

Soerabaiasch Handelsblad van 11 december 1937 is op te maken wat in eerste instantie het plan was: 
 

’De bedoeling is dat de ambulance te Hong Kong debarkeert. Daar zullen nadere orders in ontvangst genomen 

worden omtrent de bestemming.Waarschijnlijk zal deze Hankow zijn en zal dan haar basis hebben op 50-60 km 

van het front, om dagelijks te rijden tot 10 km van de vuurlijn.’ 
 

Dit plan is nooit gerealiseerd. De aankomst in Hongkong was 17 december 1937. Het vervolg van de missie werd 

onduidelijk. Omdat Nanking gevallen was, moest van het oorspronkelijke plan worden afgeweken.Uiteindelijk vertrok de 

Indische Ambulance op 31 december 1937 vanuit Canton (Guangzhou) met bestemming Changsha, de hoofdstad van 
Hunan. Deze reis heeft bijna 10 dagen geduurd en had vele problemen, die beschreven zijn in het kran tenartikel uit het 

Bataviaasch Nieuwsblad van 5 februari 1938: 

 

’Tweemaal onverrichter zake naar Canton terug. In overleg met het Hoofd van het Rode Kruis in China, 
minister J Heng Liu wordt besloten de missie te stationeren te Changsha, maar de wegen waren niet geschikt 

voor de ambulances. Men probeerde toen per spoor Changsha te bereiken, met voorlopige achterlating van het 

materieel, de eerste maal ontspoorde de trein na drie uur rijden omdat de baan door een luchtbombardement 

was vernield, de tweede maal bleek kort voor de aankomst van de trein een spoorbrug te zijn gebombardeerd.’  
 

                                              
12 Nat. Archief. Ned. Rode Kruis 2.19.224; 3.4.5. Chinees-Japanse oorlog IIde afdeling, Spoed Brief ged. 25 feb. 1939.  
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Vervoer van Canton naar Changsha 
 

Uiteindelijk werd Changsha op 9 januari 1938 bereikt. In China ging de Indische Ambulance verder onder de vlag van 

het Chinese Rode Kruis nadat in Hongkong contact was gelegd met Robert K.S. Lim, een gedelegeerde van het Chinese 
Rode Kruis met als hoofdkwartier in Changsa en belast met de leiding van en het toezicht op alle uit het buitenland naar 

China gekomen ambulances. Go vertelt in een interview uit 1991 hierover:  

 

’In Hong Kong kregen wij veel hulp, maar in China zelf was men niet zo enthousiast. Wij konden toch maar 
beter geld sturen, want mensen hadden zij in China meer dan genoeg. En inderdaad, in China wisten wij niet 

altijd wat ons te doen stond. Er was geen helder patroon. Wie het gezag voerde was vaak onduidelijk. 

Er waren veel groepen, waaronder de Kuo Min Tang, die lokaal de macht uitoefenden. Onze enige houvast was 

het Rode Kruis, die in Hongkong geleid werd door Robert K.S. Lim, zoon van de bekende arts Lim Boon Keng. 
Deze was hoofd van het Rode Kruis in China met het hoofdkantoor destijds in Changsha. Dank zij zijn hulp was 

het nog mogelijk het een en ander te doen.’ (Liem en Tan, 1991:14) 

 

In een interview uit 1980 vertelt Go uitgebreid over de situatie waarin hij in China kwam te werken: 
 

U kwam te werken in dat deel van China, dat door de Guomindang bestuurd werd, dus 
niet in de rode basisgebieden van Mao Zedong. Hoe was de situatie van de gezondheidszorg toen in 

Guomindang-gebied? 
Die was zeker niet goed; de geneeskundige voorzieningen in de grote steden waren redelijk en de missie en de 

zending probeerden natuurlijk ook de gezondheid te verbeteren, maar op het  platteland was er nog niet veel. 

Daar heersten toen in veel gevallen van die potentaten, generaals die veel macht hadden; de gezondheidszorg 

verschilde dan ook erg per provincie. 
U zegt dat de ambtenaren niet wisten wat ze met u aan moesten, hoe kwam dat? 
Toen wij in China aankwamen was het leger aan het terugtrekken voor de Japanners; het leger was helemaal 

kapot en wij kwamen daar aan als ambulance met 20 mensen, maar je kon je werk niet doen. De gewonde 

mensen stierven op straat, het leger trok zich snel terug, met veel gewonden en haast geen medische 
voorzieningen. Maar als wij in het veldhospitaal wilden werken, dan had je een soort vergunning nodig en die 

kreeg je niet gemakkelijk van de officieren; je kwam daar zogenaamd om te helpen. Maar je kreeg daartoe bijna 

geen kans. 
Dat kwam doordat de Guomindang-legers steeds op de terugtocht waren? 
lnderdaad, maar daarnaast was er ook een grote volksverhuizing van de kust naar het binnenland, waardoor er 

een constante stroom van legeronderdelen was, de een haveloos, de andere goed uitgerust, en daarnaast 

vluchtelingen van de burgerbevolking. Er was geen behoorlijke gecoördineerde organisatie. lk werkte toen 

onder het Rode Kruis, maar het hoofd daarvan -  professor Lim - had ook niet genoeg invloed; wat moet je doen 
als je niet genoeg mag, en dan dat terugtrekken. Op een gegeven moment zaten we in Changsha. Maar dat werd 
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ook al bedreigd door de Japanners; daarna moesten we terugtrekken naar Wuhan, doch daar werden we ook 
weer verdreven; je wiIt graag werken. Maar je bent aldoor op de vlucht. waardoor je weinig kunt doen. De 

omstandigheden in de veldhospitalen waren afschuwelijk; de gewonde soldaten hadden haast geen eten, er 

waren te weinig artsen en te weinig verplegers. 
U spreekt over gebrekkige coördinatie, waarom was er geen eenheid in de Guomindang? 
De eenheid die de keizer vroeger aan China gaf, was verdwenen. In 1911 was de Republiek opgericht. Dr. Sun 

Yatsen kwam met zijn westers georiënteerde democratische ideeën, de zogenaamde drie volksbeginselen. Zijn 

doel was een centrale regering te vestigen, maar er 
waren veel provinciale machthebbers en de Republiek kon haar macht nog niet uitstrekken over alle provincies; 
zelfs in 1937 waren er nog warlords, zoals Zhang Xueliang, Bai Jingshi, Li Zhongyan, ieder met een eigen leger. 

De periode 1911 tot 1937 was een te korte periode om er een eenheid van te maken: om dat te bereiken moet je 

een machtig man hebben en dat was Chiang Kaishek, de opvolger van Sun Yatsen, niet. Doordat er geen 

eenheid was, kreeg het Rode Kruis veel te weinig steun van boven; het was allemaal niet goed geregeld, de 
middelen kwamen er niet: financiën, instrumenten en medicamenten. 
lk moest zelfs naar Hanoi, om daar de Fransen te vragen of ze ons in godsnaam met medicijnen wilden helpen, 

we hadden het gewoon niet. 
Was het in heel China zo slecht georganiseerd? 
De geneeskundige voorzieningen van het Achtste Leger, van de communisten, waren betrekkelijk goed; de 

Canadese arts Norman Bethune werkte toen ook daar; het was veel beter gedisciplineerd.lk ben daar zelf niet 

geweest, maar wel moest ik op een gegeven moment medicijnen en andere dingen brengen bij het Vierde Leger; 

dat was tijdens het Eenheidsfront, toen de communisten en de Guomindang samenwerkten tegen de Japanners. 
Het Vierde Leger lag toen aan de Yangtze, onder bevel van Ye Jianying, die nu voorzitter van het Volkscongres 

is. Tijdens een diner dat ons werd aangeboden als dank, zat een van zijn officieren aan, een zeer eenvoudig 

man; deze bleek arts te zijn en meegedaan te hebben aan de Lange Mars. Er waren in die tijd veel buitenlanders 

in het gebied van Changsha en Wuhan, Amerikanen, waaronder de schrijfster Agnes Smedley. Engelsen en een 
groep artsen uit India op weg naar het Achtste Leger in Yanan. Tijdens het diner ontmoette ik Zhou Enlai, 

toentertijd nog jong, klein van postuur, doch duidelijk een man van invloed. De artsen in het Rode Kruis waren 

vol bewondering voor de communisten, die de bevolking hadden gemotiveerd en georganiseerd. De 

Guomindang heeft dat niet gekund. De Guomindang dreef op een oude organisatie, op een oude beschaving en 
steunde op een oude bovenlaag, die vaak corrupt was. Er waren wel goedwillende officieren, maar die konden 

niet op tegen de oude organisatie. Mao Zedong en de communisten hebben korte metten gemaakt  met het oude; 

dat ging soms een beetje dictatoriaal, maar ik geloof dat het de enige manier was om succes te behalen (van 

Galen, 1980). 
 

Al veel eerder, in 1939, deed één van de drie artsen (naar alle waarschijnlijkheid dr. Que) in briefvorm verslag aan 

hoogst waarschijnlijk een bloedverwant in Nederland:  

 
’Toen we pas in China kwamen, was Nanking net gevallen. Het geheele land was gedemoraliseerd en 

gedesorganiseerd. Was Japan direct doorgemarcheerd, dan waren de gevolgen misschien niet te overzien 
geweest. Misschien had Japan op dat oogenblik ook nog niet zooveel troepen bij de hand. In ieder geval was dit 

wachten van Japan een geluk voor China geweest. Maarschalk Tjiang Kai Shek heeft van deze periode gebruik 

gemaakt om de verdediging te reorganiseeren; het is hem gelukt en goed ook. In de tien maanden die wij in 

China hebben doorgebracht, hebben wij dit alles zien groeien en beter worden en nu kunnen we zeggen, dat het 
geheele land als een geheel achter den generalissimo staat. Hemzelf hebben wij nog nooit gezien, hij wordt heel 

goed bewaakt. Wel echter zijn vrouw, die veel doet voor den gewonden soldaat. Ook ons hospitaal te Hankow 

heeft ze met een bezoek vereerd, waarbij ze verschillende geschenken aan de gewonden uitdeelde. Ze is een heel 

charmante dame en ziet er heel goed uit.’
13

 

 

                                              
13

 ‘Een arts vertelt over de Nederlandsch-Indische ambulance in China. (in briefvorm),’in: Chung Hwa Hui Tsa Chih 1939 XVII, no.1, 
pag 33. Opvallend dat dr. Go in het interview van 1980 een andere mening opna hield over Tjiang Kai Shek dan de schrijver van deze 
brief. 
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Mrs Tjiang Kai Shek op bezoek aan het hospitaal in Hankow 

 
Aangezien in de interviews onduidelijkheid is over wanneer en waarheen de missie in 1938 zich had verplaatst, is dit wel 

iets duidelijker te destilleren uit diverse historische krantenartikelen en het verslag van een van de artsen. De missie 
verbleef tot eind april in Changsha waar zij haar werk verrichtte in een zogenaamd Basis-hospitaal van het Chinese Rode 

Kruis op een afstand van 600 km van het front. 

 

In een krantenbericht staat vermeld: 
 

De patiënten […] waren afkomstig van het strijdtoneel rondom Nanking en Wuhan […] hadden een kleine 

zeshonderd km afgelegd voor ze in Changsha aankwamen. De behandeling in het hospitaal bestond 

hoofdzakelijk in het recht zetten van scheef gegroeide ledematen, het behandelen van verwaarloosde wonden en 
het verrichten van operaties. Drie zalen met in totaal 100 bedden werden aan de zorg van deze ambulance 

toevertrouwd, maar al spoedig werd haar nog een zaal van 40 bedden toegevoegd. 

Om de moeilijkheden met de taal te overwinnen, werd een Chinese dokter aangesteld en verder een drietal 

gediplomeerde verpleegsters, die behalve verschillende Chinese dialecten ook Engels machtig waren.’ 14 
 

De Indische ambulance of unit 36, zoals zij in China werd aangeduid, vertrok vervolgens naar Hsuchow (=Suizhou). 

In het eerder genoemde verslag in briefvorm van één van de artsen wordt verteld over de tocht van Hsuchow naar 

Sinyang: 
 

’Na de slag bij Tai-Erh Chwang (April '38) zijn wij gedirigeerd naar Hsuchow, waar wij nog juist op het 

nippertje uit de handen der Japs zijn ontsnapt. De heele stad was geheel ingesloten op een punt na, n.l. de 

Lunghai-spoorweg, die van Hsuchow westwaarts verloopt. Met de laatste trein konden we nog vertrekken in den 
nacht van den 13den Mei; Hsuchow was practisch door de dagelijksche bombardementeri met den 

grond gelijk gemaakt. Den 14den Mei werd de spoorbrug vlak bij Hsuchow door de Japs opgeblazen, den 15den 

trokken de vijandelijke troepen de stad binnen. Een dag ons vertrek langer uitgesteld en wij zijn erbij geweest, 
zooals gebeurd is met hen, die niet tijdig hadden kunnen evacueeren. Een van deze heeft, in boerenkleeding 

vermomd, kunnen vluchten, kwam na 2 maanden loopen in Hankow aan en gaf ons een ooggetuigeverslag van 

de wreedheden door de Japs begaan; niet alleen het medisch personeel, ook gewonde Chineesche soldaten 

werden afgemaakt .... !  
De terugtocht langs de Lunghai-spoorweg was zeer enerverend en avontuurlijk. Het was steeds een springen uit 

den trein en dekking zoeken in het vrije veld tegen de vliegtuigen, die de geheele lijn onveilig maakten. 

Verschrikkelijke scenes hebben we meegemaakt, wanneer zoo'n stationnetje is getroffen. 

                                              
14

 ‘De Ned. Indische ambulance in China. Nieuwe werkkring aan Noordelijk front,’ in: Bataviaasch Nieuwsblad, 4 mei 1938. 
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Na 7 spannende dagen kwamen we te Hsin-Yang (Sinyang) in het zuidelijk gedeelte van de provincie Honan, 
300 km ten noorden van Hankow aan. Daar hebben wij het gedurende een maand heel druk gehad.’15 

 
Vervolgens trok de ambulance zich terug naar Hankow. Hier gaat het verslag van één van de artsen verder: 

 

’Door de dreigende opmarsch van de Japs moesten we tenslotte toch vertrekken en in 4 ambulancewagens 

aanvaarden wij de tocht van Hsing-Yang naar Hankow. De weg was ontzettend slecht, mede tengevolge van de 
vele regens. Herhaaldelijk slipten we of kwam een der auto's in de sawah terecht; soms kwamen we bij een 

rivier, die heelemaal geen brug had en waar wij dan maar bij lage waterstand dwars door het water heen reden. 

Alles en alles bij elkaar hebben wij over deze afstand van 300 km 4 nachten en 3 dagen gedaan. Het was een tijd 

van ontbering met niet meer dan eenmaal per dag eten en slecht slapen.’16 

 
 

 

                                              
15

 ‘Een arts vertelt over de Nederlandsch-Indische ambulance in China. (in briefvorm),’in: Chung Hwa Hui Tsa Chih 1939 XVII, no.1, 
pag 30-31. 
16

 Idem, pag. 31. 
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De laatste 4 maanden van de missie werd doorgebracht in Hankow (nu Wu Han) tot 5-7 dagen voor de val. Over deze 
periode vermeldt hetzelfde verslag van één van de artsen: 

 

Te Hankow hebben we onze laatste 4 maanden doorgebracht. Hier konden we dagelijks de Chineesche 

vliegtuigen bewonderen, die dagelijks boven de stad cirkelden. Onze luchtmacht bezit de nieuwste Glenn Martin 
bommenwerpers en heel snelle Russische jagers die wel 600 km per uur halen. We hebben meegemaakt, dat op 

een middag 22 Jap. vliegtuigen werden neergeschoten. Jammer alleen, dat de Chineesche vliegtuigen nog te 

weinig in aantal zijn; qualitatief zijn onze vliegers zeker beter. Een maand vóór de val van Hankow is verwoed 

gestreden en we hebben het in deze periode bijzonder druk gehad. Als je bedenkt, dat we in de laatste 4 weken 
40.000 gewonden te behandelen hebben gekregen, dus gemiddeld meer dan 1000 per dag(!), dan kun je je 

voorstellen wat een vermoeiende dagen we hebben gehad. We opereerden van 's morgens vroeg tot 's avonds 

laat, haast geen tijd hadden we om te eten en daartusschen door moesten we ook operatieve hulp verleenen na 

een luchtbombardement. We hebben meegemaakt, dat boven Hankow op een keer 72 vliegtuigen tegelijk 
verschenen! Dien dag vielen meer dan 3000 dooden en gewonden. Het is dus een zeer leerrijke periode geweest 

en de operatieve handigheid, die men er heeft opgedaan is met geen schatten te betalen. Het werk was zoo 

inspannend en vermoeiend, dat verschillende van ons ziek werden (er werkten toen maar 4 Roode Kruis Units 

met totaal 7 doktoren, dus veel te weinig voor dit overvloedig materiaal). Tenslotte moesten we evacueeren, toen 
de Japanners gevaarlijk dicht bij Hankow kwamen.Vijf dagen na ons vertrek viel Hankow in handen van den 

vijand.17  

 

 

 

                 

                                              
17

 Idem, pag. 31-32. Het valt op dat de schrijver van het verslag de woorden ‘we’en ‘ons’ gebruikt wanneer hij verwijst naar het 
Chinese leger, de Chinese luchtmacht en de Chinese piloten. Dit duidt op zijn grote betrokkenheid met China. 
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Terugkeer naar huis 
De val van Hankow, gevolgd door de val van Canton was uiteindelijk de reden geweest dat de missie naar huis gezonden 

werd. Op 4 november 1938 werd in het Bataviaasch Nieuwsblad over de beslissing tot terugtocht melding gemaakt. Er 
werd besloten om overland via het toenmalige Indo-China terug te gaan naar Indië.  Hieronder het verslag in briefvorm: 

 

’In een vrachtauto gingen wij via Changsha, dwars door de provincies Hunan en Kwangsi langs een bijzonder goede 

weg naar Tonkin, waar we na een kort verblijf in Hannoi ons te Haiphong inscheepten naar Hongkong. Hiervandaan 
bracht de "Tjisalak" ons naar Batavia, waar we den 8sten December 1938 arriveerden. Gedurende onze terugreis per 

auto hadden we gelegenheid op te merken, dat het geheele platteland van China practisch gemilitariseerd is, overal 

garnizoenen en menschen in uniform.’18 

  
De missie-leden kregen van het Chinese Rode Kruis de opdracht om in Hanoi en in Haiphong Rode Kruis kantoren op te 

richten voor het vervoer van medicijnen. Na de val van Canton was het transport bijzonder bemoeilijkt. Het lag in de 

bedoeling om medicijnen via Hanoi met behulp van trucks naar de provincie Kwangsi te vervoeren. Het was het verzoek 

van de gedelegeerde van de Chinese Rode Kruis, dr. Robert K.S. Lim, om het materiaal in China achter te laten en 
waarbij dr. Go deze overdroeg aan dr. Eva Ho Tung, dochter van miljonair en filantroop Sir Robert Ho Tung. Na deze 

opdracht te hebben volbracht begaven de missie-leden, met uitzondering van dr. Go, zich huiswaarts. De boot die via 

Hongkong naar Batavia voer, deed eerst Manila aan, waar dr. Go verslag over de missie uitbracht en achterbleef. Terwijl 

alle overige missie-leden op 8 december 1938 met de ‘Tjisalak’ in Batavia arriveerden, kwam dr. Go op 16 december 
1938 met de “Tjisadane’ in Surabaja aan. Officiële ontvangst en welkom toespraken bleven niet uit. Dr. Go sloot zijn 

missie af met woorden, waar vooral de regering in Den Haag zich over kon verheugen, namelijk dat ‘het werk van Unit 

36 zeer gewaardeerd werd. Vooral de in Nederland opgeleide artsen werden door de buitenlanders zeer hoog geschat.’19 

  

Nasleep tijdens de Japanse bezetting 
In een interview met China Nu (1980) en Jade Magazine (1991) vertelde dr. Go dat hij na de Japanse inval op Java in 

1942 wederom met de Japanners te doen kreeg. Hij werd door de Japanners tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Aan 
China Nu vertelde hij dat dit te wijten was aan zijn deelname aan de missie van de Indische Ambulance. De Japanners 

zouden op de hoogte zijn geweest van zijn missie naar China en van zijn anti-Japan sentimenten. Vanwege dit feit zou 

hij, naar eigen zeggen, vroeg of laat opgepakt zijn geweest. Daar kwam echter bij dat hij betrokken was geraakt bij een 

ondergrondse beweging tegen de Japanners die vanuit Soerabaja geleid werd door Wil Meelhuysen. Wil Meelhuysen, 
kapitein-vlieger van de militaire Luchtvaart van het KNIL, had een uitgebreid netwerk van verzetsstrijders om zich heen 

gebouwd, dat uit zowel Nederlanders, Indische-Nederlanders, Indonesiërs als ook Chinezen bestond. Dr. Go In Tjhan 

werd door Meelhuysen benaderd voor het opzetten van de medische afdeling van de groep (zie Enk en Schreuder, ?). Het 

verzet werd echter gebroken en er kwam een vroegtijdig einde aan de organisatie van Meelhuysen. Na intensief 
speurwerk kwamen de Indonesische rechercheurs, de politie van de PID (Politieke Inlichtingen Dienst) en de Kenpeitei 

de groep op het spoor. Vervolgens werden in december 1942 de eerste arrestaties verricht. Begin maart 1943 volgde de 

arrestatie van dr. Go en vele anderen (in totaal ca. 200 personen). Dr. Go kreeg een gevangenisstraf van 8 jaar opgelegd 

en werd eerst in Surabaya en daarna in Solo in de gevangenis opgesloten. Na de Japanse capitulatie kon hij echter op 1 
oktober 1945, na 2,5 jaar gevangenschap, worden vrijgelaten. Spoedig daarna vertrok hij naar Nederland waar hij de rest 

van zijn leven doorbracht. 

 

In 1946 schreef dr.Go een artikel getiteld "De Japanse bezetting en de nawerking", waarin hij terugblikt op een zeer 
moeilijke periode tijdens de Japanse bezetting (Go I.T. 1946). Op een indringende manier beschrijft hij daarin hoe de 

Chinese bevolkingsgroep onder de gewelddaden leed. Veel is bekend over de gevolgen van de Japanse bezetting voor de 

Nederlandse en de Indisch-Nederlandse bevolkingsgroep. Zeer weinig feiten zijn echter tot op heden bekend geworden 

over de situatie van de Chinezen in die tijd. Het artikel van dr. Go bevat informatie van onschatbare waarde, maar dient 
bezien te worden als een begin van een nog te verrichten omvangrijk onderzoek in de (nabije) toekomst.  

 

 

Slotwoord 
Na bestudering van beschikbare documenten en krantenartikelen is gebleken dat de humanitaire missie niet vergeefs of 

nutteloos was. 

 

                                              
18

 Idem, pag.32. 
19

 ‘De Indische Ambulance in China. De moeilijkheden van het werk, dat algemeen zeer gewaardeerd werd,’in: Indische Courant 17-
12-1938. 
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Weliswaar waren de resultaten niet optimal, af en toe was er sprake van onderbezetting, gebrek aan medicijnen en 
tegenwerking van ambtenaren of officieren door de verwarring ten gevolge van de oorlogsomstandigheden: het Chinese 

Rode Kruis paste zijn strategie van hulpverlening voortdurend aan, afhankelijk van het verloop van de frontlinies. In 

september 1938 hielp de Indische Ambulance in Hankow bij de opvang van 40.000 gewonden die geëvacueerd moesten 

worden. In China en Nederlands-Indië kreeg het team veel blijken van waardering voor hun inzet en medische 
kwaliteiten. 

 

In ieder geval had de missie een grote symbolische waarde als blijk van steun vanuit de Chinees Indonesische diaspora. 

Door de grootscheepse invasie van het Chinese vasteland had het toenmalige fascistiche Japanse bewind de woede en 
verontwaardiging opgewekt van Chinese diaspora overal ter wereld, een feit dat door dit bewind werd onderschat. De 

deelnemers werden beschouwd als vertegenwoordigers van de Chinees Indonesische gemeenschap en kregen zowel in 

China als bij terugkeer een warm onthaal. Alle deelnemers wisten veilig en heelhuids naar Nederlands Indië terug te 

keren mede dank zij het leiderschap van dr. Go. 
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