
Wie was Eli van Dorssen? 

Tijdens het reconstrueren van de kampervaringen van Dé Huizinga 

(geb. 1924 te Padang) komen we de naam Eli(sabeth) van Dorssen 

tegen. In het Japanse interneringskamp Moentilan maakte Eli van 

Dorssen voor de 20ste verjaardag van Dé deze tekening van Dé’s in 

1935 overleden moeder. De naam van Elisabeth van Dorssen komt 

merkwaardig genoeg niet voor op de Moentilan-kamplijst, dus wie 

was deze Eli van Dorssen?  

In het Rode Kruis ontdekken we dat Eli van Dorssen is geboren op 13 

augustus 1926 in Soerabaja. De oude Kleian Adresboeken van 

Nederlands-Indië vermelden rond 1926 slechts één echtpaar Van 

Dorssen woonachtig in Soerabaja. Het zijn Matthijs Cornelis Willem 

van Dorssen en Maria Catharina Kamper (Kämper). Maar waren zij 

ook de ouders of familie van Elizabeth van Dorssen? 

 Matthijs en Maria hadden in 1924 twee kinderen, Anna Carolina (geb. 9-8-1917) en Johan Willem 

(geb. 5-5-1920 in Pladjoe). Johan Willem is later in 1951 in Jakarta getrouwd met M.Ch. Govaert – zij 

kregen op 24 juli 1957 in Bandung een dochter José Maria, en nog een dochter Alexandra M. juni/juli 

1959 (omgeving Arnhem). 

In de oude kranten komen we Eli van Dorssen slechts één keer tegen, als zij zich in 1946 verlooft met 

de 28-jarige KNIL-luitenant Arnoldus Otto Spangenberg (geb. 27-11-1918), die in Japan in 

krijgsgevangenschap heeft gezeten. In het 

Overijsselse Diepenveen krijgen ze medio 

december 1952 een zoon (naam niet terug te 

vinden). Het huwelijk van Eli en Arnold houdt 

geen stand, ze scheiden (datum onbekend). In 

1960 hertrouwt de op dat moment 41-jarige 

Arnoldus Otto Spangenberg met Hansje Gretha 

de Jong, geboren op 11-8-1928 in Heeg 

(Friesland). Op 13-7-1968 overlijdt Arnold op 49-

jarige leeftijd in ’s Hertogenbosch, en Hansje 

overlijdt op 20-2-1997, beiden liggen ze 

begraven op de begraafplaats van Orthen (in de 

buurt van ’s Hertogenbosch). 

Eli van Dorssen hertrouwt met de uit de 

Verenigde Staten afkomstige Eli Bob Jee, en ze 

overlijdt in 1995 in Alameda, California. Van 

haar (en haar nazaten) ontbreekt tot nu toe elk 

spoor. Misschien dat deze zoektocht Eli van 

Dorssen aan de vergetelheid kan onttrekken? 


