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Naamlijst (april 1944, alfabetisch)
De originele naamlijsten van de blokken 1 tot en met 10 van het Tjideng-kamp liggen in het Nationaal Archief in
Den Haag in het archief van de “Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regeering” (toegangsnummer
2.10.14, inventarisnummer 5254) Deze lijsten bevatten de namen van alle aanwezige personen met rangnummer
per blok, achternaam, voorletters, geslacht, leeftijd en handtekening, totaal 5290 personen. Deze lijsten zijn in
april 1944 opgemaakt per huis en zijn niet alfabetisch gerangschikt (huisbewoners staan dus bij elkaar).
In dit register is iedere familie (veelal vrouw-alleen of moeder-plus-kinderen) op één regel samengevat met een
verwijzing naar het nummer van het blok, het paginanummer en het rangnummer binnen dat blok, en de leeftijd
van alle familieleden, totaal 2553 regels.
In de laatste kolom onder KNR is het vermoedelijke kampnummer gegeven: uit de naamlijst van Tjideng
augustus 1945 zijn kampnummers afgelezen van diegenen, die vanaf april 1944 reeds in Tjideng zaten. Hieruit
bleek dat KNR = NR een goede benadering is voor blok 1, maar ook voor de andere blokken als de nummering
van blok 1 t/m 10 doorlopend wordt gemaakt.
Met dit register kan worden nagegaan
--- of een bepaalde familie in april 1944 in Tjideng aanwezig was,
--- op welk blad van de originele naamlijsten de naam van de betrokkene is vermeld,
--- wat bij benadering het kampnummer was.
N.B. De leesbaarheid van de originele naamlijsten was een enkele keer niet optimaal; hierdoor is het mogelijk dat enkele namen, voorletters
of leeftijden niet geheel correct zijn vermeld.

NAAM
Barkmeyer, J.E.

BLOK
6

PG
3

NR
142

LEEFTIJD
70 (M)

KNR
3179

Geboortejaar Jaques Eduard Barkmeijer 19-08-1873 te Meerssen.
Hij is de halfbroer van oa. Ben / Tom /Vic / Dora / Lien uit t 2e huwelijk van zijn vader, J.C
Barkmeijer en Hermine Eugenie Mathilde Canter Visscher. Dit gezin bestond uit 12 kinderen.
J.C Barkmeijer is de oom van: Johan Victor Eugene Barkmeijer geb. 16-08-1900 te Meester
Cornelis / Henry Charles Herman Barkmeijer geb. 09-02-1903 te Meester Cornelis en Pieter
Ferdinand Barkmeijer geb.17-11-1910 te Meester Cornelis waarvan allen zijn tewerkgesteld,
kampkaart van de drie broers is aanwezig.
Zij zijn de drie zoons van: Herman Cornelis Barkmeijer (2e zoon uit 1e huw) geb. 16-03-1872
te Meester Cornelis en overl. Malang 30-01-1943 en Henriette Augusta Victoria du Puy geb.
Bidera Tjina 15-05-1876 overl. Den Haag 23-06-1966. Samen met hun enige dochter,
Veronica Johanna Bernardina heeft Henriette vermoedelijk in één van de vrouwen kampen op
west-Java de oorlogsperiode doorgebracht.
Jacques Eduard Barkmeijer is de 3e zoon uit het 1e huwelijk van Johannes Cornelis
Barkmeijer en Jonkvr. Louise Caroline Elisabeth Goldman.
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Gedenkmuur te Bronbeek / Arnhem.

Jaques Eduard Barkmeijer.
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