
 

 

 

 
 
     Sinds 1 Juni 1945, den dag, dien de eerste compagnie als haar 

     oprichtingsdag beschouwd, is een jaar verstreken. Op dezen eersten 

     verjaardag biedt de redactie van de “Kennemer Klapper’’ haar hartelijke 

     extra-nummer aan de militairen van genoemde compagnie, waardoor 

     Ieder een blijvende herinnering aan deze dag heeft. 

                 Het gaat niet aan om de eerste compagnie te prijzen ten koste 

     van andere compagnieën. Dat de eerste compagnie echter trotsch op zich- 

     zelf is en dat zij haar eigen geest en kameraadschap hoog houdt, dat is 

     haar goed recht. Evenzoo is dit het goede recht van de andere compag- 

     nieën. Laat elke man ervoor zorgen zijn compagnie omhoog te helpen en  

     in goede kameraadschap en in goede verstandhouding met elkaar te leven 

                 Dan zullen wij als grooter geheel, als de Kennemers een waardig 

     en waardevol baltaljon zijn temidden van de bataljons die uit Nederland 

     werden uitgezonden om in deze historische tijd de orde en rust in 

     Nederlandsch-Indië te herstellen en de belangen van de Nederlandsche en 

     Indonesische bevolking voor de toekomst te beveiligen. 

                                                                  De Redactie. 

 

     Mannen van de eerste Compagnie. 

 

     Op een dag als deze is men licht geneigd over het verleden te gaan 

     spreken. Maar dat wordt waarschijnlijk al genoeg gedaan, en daarom 

     wil ik het eens over het heden hebben. 

              Na een jaar lief en leed gedeeld te hebben ( het één wat meer  

     dan het ander), staan we dan op Indische bodem, om de taak te vervul- 

     len die we in ons enthousiasme zo groot hadden voorgesteld. 

     Grote gevechtsacties tegen de extremisten, nietwaar, en zuivering van 

     de binnenlanden. Geen wonder, dat, nu we al twee maanden niet veel 

     anders doen dan wachtdiensten en nog eens wachtdiensten, de teleur- 

     stelling onder jullie niet is te miskennen. 

              Maar toch mannen, ondanks dat, mag iedereen zien, dat er hier 

     midden in Batavia, kerels op wacht staan van II – 4 R.I. Of het nu actie 

     te velde is, dan wel wachtdienst in de stad, soldaat zijn en blijven 

     we. Onderschat niet de enorme indruk die een schildwacht maakt, wanneer 

     hij correct en zelfbewust op wacht staat. Natuurlijk zouden we wat 

     graag in actie gaan, maar toch moet ook deze dienst, die minstens even 

     zware eisen aan jullie stelt, voor ons een succes worden. 

     En dat zal het ook worden! Ik weet dat jullie je stuk voor  

     stuk inspant om deze dienst zo goed mogelijk te vervullen. Blijft zo 

     doorgaan mannen. Blijft trouw aan de traditie van de 1e Compagnie, dan 

     bestaan er geen onoverwinnelijke moeilijkheden voor ons. 

              Houdt elkaar vast, en bewaart de goede geest. Hebt vertrouwen in  

     onze hogere leiding. Dan kunnen we met een moedig hart het tweede jaar 

     van ons compagnie-bestaan ingaan. 

              Laat ik eindigen met het devies, dat de ons allen bekende Majoor 

     van Vollenhoven ons meegaf: 
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                                                               BATAVIA  1  JUNI  1946. 

               Mannen van de eerste Compagnie, 

 

               Nu aan mij door bijzondere omstandigheden gedwongen het zwijgen 

     is opgelegd, kan ik niet anders dan langs dezen weg uiting geven aan 

     datgene wat in ons leeft. 

              Deze dag is een zeer bijzonder dag voor jullie; maar ook voor heel het 

     Bataljon en mij. Het is n.l. een jaar geleden dat de 1e Compagnie werd 

     opgericht in de suikerfabriek te Halfweg. Ik vind dit fijn zo belang- 

     rijk, dat ik niet kon nalaten eenige oude herinneringen op te halen. 

              Zetelend als toenmalig Districtscommandant B. C.  Haarlemmermeer 

     en omstreken in het Polderhuis te Hoofddorp, kreeg ik van den toenmalige 

     pl. V.  Gew.  Commandant te Haarlem, Majoor van Vollenhoven opdracht om een 

     bataljon Haarlemmermeer te formeren. De Haarlemmermeer had reeds zijn 

     sporen verdiend bij militarisering van de verzetsorganisatie, maar  

     een bezwaar bleef toch altijd de plaatselijke commando’s. Jaren hadden 

     de “verzetters’’ nu “ondergronds’’ moeten werken. Ze wilden nu eindelijk 

     wel eens bovengronds komen en aangezien worden voor “echte’’ soldaten. 

              Als ik aan dien mooien tijd terug denk, jongens dan beginnen 

     mijn ogen te glimmen en ik weet zeker dat dit ook bij de oude garde 

     onder jullie het geval is. Ik vind het nog altijd één van de grootste ver- 

     diensten van Majoor Vollenhoven (Maarschalk) dat hij reeds in Aug. en 

     Sept.  1944 in een vergadering van ondercommandanten zijn “militaire’’ 

     plannen aan ons blootlegde. Deze waren uitvoerbaar mits de groepen ver- 

     zetters militair werden opgeleid. Ik heb z’n plannen direct toegejuicht 

     omdat ze mij volkomen uit het hart waren gegrepen en ook voor de tegen- 

     woordige Commandant van jullie Compagnie was dit een heerlijk kluif- 

     je. Met volle instemming werd “Frans’’ aangewezen als hoofd-instructeur  

     om de militaire opleiding uniform te maken. 

              Hard zijn we aan de slag gegaan, want ieder moment kon van ons 

     daadwerkelijke actie verwacht worden n.l. het drooghouden van de Haar- 

     lemmermeer. Reeds spoedig bleek dat we een stelletje doorgefourneerde 

     “vechtersbazen’’ hadden. Ik noem enkele: Oosthoek (Sijdzes), Hein, Mass, 

     Tinus, Johny, Vis, Eilander, v. Beek, Kraak, Snitselaar en last but not 

     least, Hooft  (thans ook wel genoemd Overste van Grotenhuis). Een mooi 

     span voor de bokkenwagen. Alle verschillend van karakter, 

     maar één door bezieling en ideaal. Met dit stelletje “oude stunters’’ 

     heeft Maarschalk zijn plannen verwezenlijkt. Frans spurtte met Jan en 

     Karel alle groepen af. Vogels van diverse pluimage. Zelfs dominé’s 

     bleken plotseling “aartsmoordenaars’’ te zijn geworden. Vraag het maar 

     eens aan Ds. v.d. Windt. Als ik bij onze veldprediker koffers zie denk 

     ik altijd; “Wat zou hij nu weer aan wapens “gestunt’’ hebben?’’ En in zijn 

     vrije tijd deed de dominée ook nog in “centrale keukens’’. 

              Uit dit geheel is in korten tijd een verzetsleger geformeerd van 

     bijna 800 man; niet allen bewapend, maar met een enthousiasme, dat geen 

     hinderpalen en moeilijkheden kende. Dit zuivere enthousiasme heb ik 

     later wel eens gemist. 

     Na de bevrijding was Majoor van Vollenhoven alles alweer lang 

     vooruit. Zijn hersens “kraakten’’, zoals we dat noemden, en reeds zag 

     hij in visioen het jonge nieuwe leger, dat de taak van geallieerde  

     legers moest overnemen. 

              Ik werd ontboden en kreeg opdracht op korten termijn het Bataljon 

     Haarlemmermeer te vormen. Halfweg werd eerste garnizoensplaats met Sijd- 

     es en Frans als C.C.’s en dan kwam er ook nog een Comp. uit de Bollen- 

     streek onder 2 commandanten, nl. Wim Vis en Jaap de Witt-Hamer. Sijdzes 

     en ik gingen eens praten en stelden aan Maj. Van Vollenhoven voor om de 

     Comp. Bollenstreek te legeren in Noordwijkerhout. We zagen, dat daar  

     mogelijkheden voor ons zaten. We hebben even gesmoesd met Jaap de Witt- 

     Hamer, ook zoo’n echte oude stunter, en die zou wel “even’’ zorgen voor 

     een kazerne. 

              In een paar dagen had hij het voor elkaar en toen hebben we di- 

     plomatiek maar vast 1 Comp. daar gelegerd, “bezet’’ noemden we dat. Het 

     Bat. Haarlemmermeer was als eerste in gewest Haarlem geconcentreerd ge- 

     legerd. De afwikkelingsbureaux konden hun werk beginnen. De “schoen- en 

     slof-periode’’ – of te wel het 1e steenen tijdperk voor het latere Ken- 

     nemer-Bataljon begon - . Reeds spoedig werd het garnizoen Halfweg op- 

     geheven met veel dierbare herinneringen : Suikerfabriek, Kruithuis, 

     Sectorpark en alles kwam naar Noordwijkerhout. . We gingen in ‘t “Sa- 

     natorium’’. Jaap, II-4 R.I. zal je altijd dankbaar zijn en blijven, dat  

     je “Sancta Maria’’ voor ons hebt gestunt. 
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     Het enthousiasme en de goede geest. Zij die thans een jaar in dezelfde groep 

     hebben “gezeten’’ zullen me toegeven dat deze twee eigenschappen dit 

     1e levensjaar bergen van moeilijkheden zijn verzet, teveel om op te noem- 

     en. Op deze verjaardag leven jullie en ik ieder in z’n eigen herinneringen 

     en dan vragen we ons misschien af: “Hoe was het toch mogelijk, dat, hoeveel 

     er ook veranderde in de comp., toch de twee genoemde eigenschappen gelijk 

     bleven. Dat is het werk geweest van den 1e Luitenant Weterings. Zijn be- 

     zielende leiding gaf jullie vertrouwen, rust en enthousiasme. Jullie had- 

     den vertrouwen in zijn kennis en zijn leiding. Hij heeft het kader ge- 

     vormd, dat later ten volle voor z’n taak berekend bleek te zijn. Hij gaf 

     iets “huiselijks en gezelligs’’ aan de 1e comp. Ik voelde me er tenminste 

     altijd “thuis’’ en niemand in het bataljon zal het mij kwalijk nemen, dat 

     ik voor de 1e comp. Toch altijd een extra plekje in mijn hart heb. 

     Iedere compagnie in het bataljon is voor mij gelijk en alle jongens zijn 

     voor mij gelijk, maar deze comp., aan welks wieg ik gestaan heb, is altijd 

     een trouwe steun geweest, een kern, die wat er ook gebeurde pal stond. 

              Commandant, officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen 

     van de 1e comp., mijn hartelijke gelukwenschen met dit eerste jubileum. 

     Weest er allen van overtuigd, dat mijn gedachten veel bij jullie zijn, 

     doch vandaag in het bijzonder. Blijf de trouwe wacht rond onze Vorstin, 

     die het symbool is voor eenheid van ons Imperium. Laat ieder defait- 

     isme jullie vreemd zijn. Blijft standvastig in jullie doel: Oranje en 

     het Koninkrijk der Nederlanden. 

              Ieder, die deze band moedwillig wil verbreken vindt jullie met het 

     wapen in de aanslag tegenover zich. 

              Maar isoleer je niet als eerste compagnie. Jullie vormt de eerste 

     compagnie van het Kennemer-bataljon. Het Kennemer-bataljon heeft een 

     goede naam hier, (‘k heb tenminste een pluimpje gekregen voor de wacht bij  

     het Paleis), maar die goede naam maken alle compagnieën samen. Onthoudt 

     dat goed! 

              Zoo doen we ons werk, vrijwillig, tot heil van Koningin en Vaderland. 

 

                                                    Majoor van Kammen. 

 

 

     EENIGE KORTE BERICHTEN. 

             ( Tengevolge van het ongeregeld binnenkomen van de copy, was 

               het onmogelijk een geschikte volgorde aan te houden.  Red. ) 

 

              Vrijdag kwamen Soetan Sjahrir en Soekarno te Djocja bijeen om 

     hun kabinet te completeren en tevens houding te bepalen ten aan- 

     zien van de Nederlandse voorstellen. Volgens den B.B.C.-correspondent 

     heeft Soekarno verklaard, dat de Nederlandse voorstellen niet aan- 

     vaardbaar waren. 

              Op een vraag, of het mogelijk was, dat de Nederlanders niet bereid 

     zouden zijn verdere besprekingen te voeren als de huidige onderhan- 

     delingen zouden worden afgebroken en of de besprekingen in een impasse 

     zullen komen, antwoordde Sjahrir: “Dit is mogelijk, hoewel de zaak 

     op het ogenblik nog niet duidelijk is’’. 

 

              In verband met den toestand in het Verre Oosten was Nederland 

     niet in staat deel te nemen aan de bezetting van Duitsland. Prof. 

     Schermerhorn heeft de Britse Regering bericht, dat Nederland nu bereid 

     is dit te doen, welk aanbod door de Britse regering dankbaar werd aanvaard 

     werd. Thans wordt de practische uitvoering hiervan in studie genomen. 
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              Om zeven uur eten: kaakjespap zonder ….. …… …… ….. ….. …… …… 

     stonden we aangetreden voor appél, in vol tenue …..  ….. …… ….. …… ……. 

     overall (met gaten) en gepoetste schoenen (met ….. ……) …… ….. …… …… ….. 

     dan stond Commandant Drenth of Van Rooden te debatteren …… ….. …… …… 

     had, tot groot genoegen van de zwakzinnigen achter de draad. 

              Op een morgen werd ons verteld, dat er die dag een oefening werd  

     gehouden in de duinen; tot grote vreugde van ons allen, speciaal voor 

     m’n vriend Heuter. We mochten op elkaar schieten, alleen jammer genoeg niet 

     met scherp maar met losse flodders, en, werd erbij gezegd, niet binnen  

     een afstand van 25 meter. 

              Iedere man moest nu zijn 25 patronen halen bij Janus en z’n knechtje 

     Pietje. Toen we weer in gelid stonden fluisterde Heuter tegen mij: Ik 

     heb er vijftig geratst. Nu destijds was ikzelf ook nogal een zoet sol- 

     daatje en ik had ook mijn zakken vol met die rode-stokjes-patronen. 

              Zingend en fluitend gingen we naar de duinen, onder leiding van 

     Commandant Weterings, en als peletonscommandanten Drenth en Van Rooden. 

     Op de plaats van bestemming aangekomen werden we ingelicht over het terrein 

     en werd uitgemaakt wie de verdediging en wie de aanval voor zijn rekening 

     nam. Het Peleton van Commandant Drenth zou dit keer eens verdedigen, dus 

     gingen wij met 30 man een stuk verderop om ons in te graven, en slag te 

     leveren als de vijand kwam. 

              Het geluk was met ons, want de vijand moest door een duinpan heen en 

     tegen het duin opkomen. Tot ons beider groot genoegen werden Heuter en 

     ik op dat duin neergezet om de vijand te bespieden, terwijl de hoofdmacht 

     zich 150 meter achter ons schuil hield tussen de dennenbomen, om daar 

     de grote stoot op te vangen. (Die tussen haakjes nooit gekomen is, want 

     Heuter en ik hebben de vijand met z’n tweeën verslagen, hoewel we er nooit 

     een ere-teken voor hebben gekregen). 

              Commandant Weterings en Van Rooden stelden zichzelf op een heuvel op 

     om te kijken of we onze opdrachten goed uitvoerden. Het fluitje klonk en 

     het spul ging beginnen. 

     Rustig zaten we in ons kuiltje. Voor ons konden we de hele duinpan 

     overzien; op de rechterflank maakte Commandant Drenth ruzie met Commandant 

     Van Rooden. De één zei: Mijn jongens winnen vandaag, hé, dat heb ik al lang 

     gefikst; terwijl de andere smoesde; Dat nooit! 

              Vriend Heuter hoorde dit en ontvouwde mij zijn plannen. Die andere lui  

     hebben maar 25 patronen, en wij onze zakken vol, dus we verslaan ze. 

     We laten ze komen tot op 10 meter en dan jagen we ze de houten proppen om 

     de oren. 

              Zo gezegd, zo gedaan. Toen de vijand nog maar twaalf meter van ons af 

     was, begonnen we te schieten: de knallen waren niet van de lucht. Tot grote 

     schrik van Commandant Drenth, want we hadden terug moeten trekken om de  

     hoofdmacht te waarschuwen. 

              Maar wat ze brulden van: Jullie zijn dood, en je moet terug trekken, en 

     weet ik wat al meer: m’n vriend Heuter knalde er lustig op los en ik  

     hielp hem trouw mee. Tot onze voldoening bleef het hele spul voor 

     ons in de duinpan staan schreeuwen dat het niet afgesproken was en nog 

     veel meer, doch Heuter knalde maar door en ze moesten wel achteruit anders 

     hielden ze geen hoofd meer over. Ten einde raad blies Commandant Weterings 

     maar op z’n fluitje: Verzamelen. We kregen op ons kop, want we hadden na- 

     tuurlijk moeten terugtrekken op de hoofdmacht. Commandant Drenth stond 

     ook iets te smoezen, maar z’n gezicht stond te glunderen, want zijn jongens 

     hadden het spul van Tinus tegengehouden, hoe dan ook! 

     (Dank zij Heuter.) 

              We mochten even rusten, en het bleek, dat er nog 15 patronen over 

     hadden: alvast een begin voor het volgende gevecht. 

 

              En nu de Compagnie een jaar bestaat, hoop ik, dat er nog eens wordt 

     terug gedacht aan de “Heuters’’, aan Theo en Niek en zoveel anderen uit de 

     eerste tijd, die altijd, wat er ook gebeurde, de stemming er in hielden 

     met hun streken, die de heren Commandanten ieder ogenblik de stuipen op het 

     lijf joegen. Of is het niet zo, Majoor Drenth? 

 

                               Een Oud- Eerste- Compagnieër. 
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                  BIJ DE EERSTE VERJAARDAG VAN DE EERSTE COMPIE 

 

     De oudste compie van ons twee – vier R.I. 

     Bestaat van de week al een jaar! 

     Het is niet zo lang, maar we kregen het toch 

     In dat jaartje maar goed voor elkaar! 

 

     Er zijn er gekomen, er zijn er gegaan. 

     (Vierhonderd wordt er zelfs beweerd!!) 

     Maar de kern bleef bestaan, en daar gaat het maar om: 

     Ouwe stunters, en vrij onverveerd! 

 

     Heel vaak is er nu al een woordje gezegd 

     Over Halfweg en de bietenbaktijd, 

     Over schoenen en sloffen en “vodden aan ’t lijf’’, 

     Toen Nederland pas was bevrijd. 

 

     We spreken daar hier dus maar verder niet van 

     Maar weet, dat die eerste compie 

     Die daar zwoegde en zweette en velddienstjes deed 

     Het begin was van twee – vier – R.I. ! 

 

     Luit Weterings voerde de scepter er bij. 

     (En vergeef me de “bruinkwekerij’’) 

     Er zijn veel officieren, maar dit staat toch vast: 

     Er is er geen één zoals hij! 

 

     Hij houdt niet van lof, is bescheiden van aard, 

     (Tweede regel van ’t vorig couplet) 

     Maar deze keer wordt-ie toch zonder pardon 

     In de tropische zon neergezet! 

 

     En bij de verjaardag van onze compie 

     Beloven we hier één voor één: 

     Het kan niet zo “link’’ zijn, gevaarlijk of zwaar: 

     Met U gaan we overal heen! 

 

     Tot slot van dit lied (want daar was ’t toch voor) 

     Van harte geluk gewenst, luit. 

     U kunt op ons rekenen, wij doen ons best, 

     En daar is dit gerijmel mee uit. 
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              Geheel vreemd kwam ik met de andere jongens uit Kijkduin half 

     December bij het Kennemer-Bataljon. Die ontmoeting vond plaats in Enge- 

     land in het onvergetelijke Easthampstead. Wij, jongens uit Rotterdam, 

     Den Haag en omstreken, en de jongens uit de bollenstreek Kennemerland. 

              Pas later leerden we elkaar kennen op weg naar Indië op 

     de “Alcantara’’. We maakten kennis met onzen C.C., onzen Luit, en de 

     anderen, die boven ons geplaatst waren. Tesamen hingen we over de railing 

     wat toch bij een zeereis hoort. Wat hebben we niet gelachen met de 

     sinaasappel-verkopers in de haven van Port-Said, geen mens zal dat ooit 

     vergeten. 

              De reis ging voort naar de Oost, nog levendig herinner ik me de 

     gezellige zangavonden op het achterdek. We leerden nieuwe pittige 

     soldatenversjes, die later ook over Malakka klonken, rond de kampvuren. 

     Toen werd ons nieuwe Bataljonslied geboren, temidden van onze oefen- 

     tijd in Mersing. 

              Met ongeduld wachtten we op het tijdstip dat we naar ons Indië 

     zouden gaan . Ook die dag brak aan en zo belandde het Kennemer-Bataljon 

     te Batavia. 

              Holland-Engeland-Malakka-Batavia, de reis is ver geweest, de taak is 

     moeilijk die ons wacht. Maar voorwaarts zullen we gaan tot ons werk hier 

     gedaan is en we weer terug zullen keren naar Holland. We zullen het 

     hoofd niet laten hangen. Al is er wel eens veel dat ons zou kunnen ont- 

     moedigen. 
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              Eén jaar bestaat onze Compagnie nu. Nog een moeilijk jaar wacht 

     ons. Wachtlopen is niet wat we in de eerste plaats hadden verwacht, maar 

     de omstandigheden noopten. We hopen alleen dat er spoedig verbetering 

     in de toestand komt. Dan kunnen we ons pas laten gelden en laten zien 

     wat we waard zijn. 

              Ik ben ervan overtuigd, dat alleman van ons Bataljon dan z’n beste  

     beentje voor zal zetten, onverschillig uit welk deel van ons land hij 

     moge komen. De tijd doorgebracht bij de jongens van de eerste Compagnie 

     zal ik nooit vergeten. 

                          LEVE DE EERSTE COMPAGNIE 

                          LEVE HET KENNEMERBATALJON 

                                                           Soldaat A. Verburg. 
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     DE  FEESTAVOND 

                         Lag het aanvankelijk in de bedoeling, de feestavond voor 

     het 1-jarig bestaan en voor de verjaardag van onzen Luitenant op 

     Zaterdag 1 Juni te houden, doordat het onmogelijk is om die avond de 

     Compagnie compleet te hebben moest dit worden uitgesteld. Het bezwaar 

     dat een groot deel van jullie er niet kan zijn, was tenslotte toch te 

     groot. 

              We hopen nu zodra de Compagnie weer op één punt is samengetrokken 

     door te zetten, en dan goed. Nog even geduld dus! 

 

                                  De Welfare-Contactman 1e compagnie 

                                                     Korp. W. F. Brommelcamp. 
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