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August Johannes Kop werd geboren te Purmerend op 5 mei 1904. 
Kop bleek in sport een allrounder te zijn. Hij “topte”in de tienkamp en hij roeide in de “vier” 
Argo naar een overwinning op Aegir (een heldenfeit in die dagen, uitbundig verslagen in de 
Almanak van het Wagenings Studenten Corps). Maar zijn grootste prestatie was wel, dat hij 
als rechtsbuiten van het Nederlandse Hockeyelftal tijdens de  Olympische Spelen in 1928 te 
Amsterdam het elftal door een overwinning op Duitsland aan het zilver hielp. De kranten 
stonden er vol van en in De Telegraaf van 26 maart 1929 stond hij met zijn bruid Maria 
Elisabeth (Bep) van Bremen (1904-1983), jongste dochter van de gepensioneerde kolonel uit 
het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, Johannes Henricus Van Bremen. 
Na zijn afstuderen bij Prof. ir. J. Hudig – specialisatie landbouwscheikunde - volgde de 
dienstplicht. Teneinde die zo kort mogelijk te doen zijn, zag hij af van een officiersopleiding, 
hetgeen hem tijdens actieve dienst na 10 mei 1940 (zie later) behoorlijk heeft berouwd: 
gebrek aan comfort, etc.

In 1929 werd hij te werk gesteld in het laboratorium van de gloednieuwe suikerfabriek 
Goenoeng Sari (“Bloemenheuvel”) op Oost-Java.

In 1935 kreeg hij het aanbod te werk gesteld te kunnen worden bij de Rubber Cultuur 
Maatschappij Amsterdam (RCMA), eerst 2 jaar in de rang van planter, vervolgens als hoofd 
van het laboratorium op de rubberonderneming Liberta (thans Sungai Mankei) op Sumatra’s 
Oostkust (Deli). 
Het onderzoekswerk gaf  resultaten en grote bevrediging. Toepassing van kalibemesting deed 
onder andere de opbrengst sterk toenemen in de oliepalmonderneming Poelau Radja.  
Na de bezetting van Nederland werd de schaduw van de Tweede Wereldoorlog merkbaar. 
Spaaracties als “A Spitfire a day” en het breien van wanten voor onze jongens overzee 
kwamen van de grond. Kop werd opgeroepen als Landstormsoldaat en hij moest eens in de 3 
weken “op”. Ik zie hem nog voor me in zijn “rijbroek” met “putties” en de soldatenhoed met 
één schuingeklapte kant. Het kazerneleven en vooral het voedsel beviel hem slecht.

Na 7 december 1941 (Pearl Harbour) gingen de gebeurtenissen snel. Nederlands-Indië 
verklaarde op 8 december 1941 Japan de oorlog. Kop moest permanent in dienst. Hij kwam 
terecht in het “circus Overakker”. Na de opoffering van de Nederlandse luchtvloot boven 
Malakka hadden de Japanse verkenningsvliegtuigen vrij spel boven Sumatra. Generaal 
Overakker speelde hierop in door zijn geringe troepenmacht (circa 3000 Europeanen en 
ongeveer 3000 Inheemsen, voornamelijk Ambonezen) vrijwel continu in vrachtauto’s door 
Deli, Tapanoeli en de berglanden van Atjeh te laten crossen. De list lukte. Toen de Japanners 
op 12 maart 1942 op de kust van Sumatra’s Oostkust landden, arriveerden zij met een 
troepenmacht van ruim 30.000 (?) man, hetgeen een onttrekking van manschappen inhield in 
de aan de gang zijnde verdere verovering van de archipel en mogelijke aanval op Australië.

Na de inval trokken de KNIL troepen onder leiding van Overakker zich vechtend terug. 
Bruggen werden opgeblazen. Waar nog mogelijk werden fabrieken en olieopslagplaatsen 
volgens de tactiek van de “verschroeide aarde politiek” in brand gestoken, hetgeen enkele van 
de  uitvoerenden (burgers) de doodstraf opleverde. Kop schijnt de dood van enige Japanse 



soldaten op zijn naam te hebben gebracht, omdat hij als nauwkeurig werpende granaatgooier 
– hij kon immers goed kogelstoten en speerwerpen -  vanuit de opening van de overvalwagen 
resultaten wist te boeken. Zijn vrienden schijnen hem diverse malen naar beneden hebben 
moeten trekken, omdat hij in zijn (over)moed het gevaar onderschatte. Zijn vriend Hughes 
van de onderneming Nijkerk sneuvelde bij de verdediging van de brug bij Porsea, waar de 
Asahan uit het Toba Meer stroomt. Op 28 maart 1942 gaf Generaal Overakker zich over met 
zijn tot 3000 man gereduceerde leger bij Blang Kedejeren op de daar gelegen hoogvlakte. 
Voor Kop betekende de overgave:
- gevangenschap in het kamp Gloegoer bij Medan;
- torpedering van de “Van Waerwijck”  op 26 juni 1944 bij de overtocht van Sumatra 

naar Singapore;
- slavenarbeid bij de aanleg van de spoorweg van Sawahloento (de Ombilin 

kolenmijnen) naar Pakan Baroe aan de bevaarbare Siak rivier op Midden-Sumatra 
zonder voldoende voedsel (hetgeen beri-beri, oedeem en pellagra tot gevolg had), 
zonder klamboe (met als gevolg malaria) en zonder medicijnen ter bestrijding van 
gastro-enteritis, bacillaire en amoebe dysenterie;

- uitputting en de dood in de nacht van 30 april 1945 op 1 mei 1945 in het “hospitaal” 
van Kamp Twee langs de “dodenspoorweg”.1

Na de overbrenging van de militaire graven in de archipel naar Java bevindt zijn laatste 
rustplaats zich thans op het Ereveld  “Leuwi Gajah” nabij Tjimahi (West-Java).
Prof. ir. J.H. Kop, Leersum 6 mei 2013.
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1  Citaten uit  “Het pannetje van Oliemans”, door C. van Heekeren e.a. ,T. Wever B.V., Franeker, 1975 (ISBN 
9061352347) m.b.t. de ziekenboeg in Kamp II, Pakan Baroe:
1)......... terecht te komen in het hospitaal, waar bij binnenkomen rechts de oedeempatiënten als  opgeblazen 
kikkers lagen te stikken in hun vocht en waar achterin de dysenteriepatiënten in een walgelijke, zoetige lucht 
van bloed en ontlasting lagen te kreperen.
2) Peter Hartley schrijft in “Escape to Captivity”:
Je moest de lage deuropening binnenkomen om je te realiseren dat dit niet de plaats was om hoop of 
optimisme in een mens te kweken. De gewone verhoging van planken liep langs twee wanden, één 
gereserveerd voor hen die nog naar buiten konden lopen of kruipen, de andere voor hen, die dat niet meer 
konden, voor hen die zó zwak geworden waren, dat zij van de verplegers afhankelijk waren geworden, of die 
zó de macht over hun lichaam hadden verloren, dat zij van niemand meer iets hadden te verwachten. In de 
middenruimte, tussen de twee rijen van ellende, waren zes veldbedden, ongehoord komfort na de lange tijd 
op de planken, maar komfort dat men tot elke prijs diende te vermijden. Zij vertegenwoordigden het derde en 
laatste stadium van de ondergang en werden gebruikt, omdat ze zo gemakkelijk verplaatsbaar waren! Ik keek 
in een verschrikkelijke, ziekelijke spanning hoe de gezichten op de veldbedden elke nacht wisselden. Elke 
dag zag ik mensen langzaam en onontkoombaar sterven. In de morgen waren ze verdwenen en nieuwe 
slachtoffers  waren gereed om de doodsbedden te bezetten.    
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