
TRANSITKAMP 
TJILILITAN II 
 
               UITREKSEL uit de kamporders en bepalingen het 
                            Transitkamp Tjililitan II betreffende, 
                            waaraan iedere kampementsbewoner wordt 
                            verzocht zich te houden. 
 
1. Het kampement moet in zindelijke staat gehouden worden om vliegenplagen 

te voorkomen. 
Deksels van de W.C.’s en vuilnistonnen moeten steeds gesloten blijven. 
Etensresten en ander vuil worden in de daarvoor bestemde vuilnistonnen 
gedeponeerd en niet in kuilen enz. 
De Kamppolitie zal daar streng op toezien. 
 

2. Legeringsplaats wordt door de man zelf schoon gehouden en bedden op- 
gemaakt, klamboe opgeslagen enz. 
Er mogen geen drooglijnen worden aangebracht tussen de bewoonde barakken. 
Alleen de bestaande drooglijnen worden gebruikt; ook is het verboden om 
goed te drogen te hangen aan de omrastering van het kampement. 
Alleen in de wasplaats mag kleding gewassen worden, dus niet in de bad- 
kamers of bijkeukens. Het wassen van de etensblikjes in de waskamers is 
ten strengste verboden. 
 

3. In verband met de geringe druk op het water en daardoor tekort aan water 
in de algemene wasplaats, wordt bepaald dat de kranen in alle badkamers 
des ochtends van 8 tot 12 uur gesloten moeten zijn. 
 

4. In het kamp is aanwezig eeen miltair, de Sld. Ekl. VAN ZIJL, belast met 
lichtstoringen enz.  Het is daarom verboden om zelf herstellingen te doen 
of storingen op te heffen. 
Om 22.00 uur wordt de nachtverlichting ingeschakeld  en om 06.00 uur 
worden alle lichten uitgedraaid doorn de daarmee belaste militair. 
 

5. Diefstal in het kamp komt veelvuldig voor. Men neme dus zijn maatregelen. 
klachten over de plaats gehad hebbende diefstallen leiden tot niets.  Bij 
het ontdekken van diefstal door koelies, baboes of militairen waarschuwe 
men direct de Kamppolitie,  de O.O.v.Polite of de wachtcommandant. 
 

6. Burgers en militairen, voor eventueel bezoek in het kamp, melden zich 
eerst bij de wachtcommandant.  Om 22.00 uur zijn alle bezoekers uit het 
kampement (de kamers) verwijderd. 
Na 08.30 mogen er geen baboes of koelies zich ophouden op de kamers. 
Om 18.00 uur zijn alle baboes en koelies uit het kamp. Alleen baboes 
die voorzien zijn van een toegangskaart hebben toegang tot het kampement 
van 06.00 tot 18.00 uur. 
Het zich in de kamers ophouden van baboes is ten strengste verboden, 
Behalve van 06.00 tot 08.00 uur. 
Een ieder, die het kampement binnenkomt anders dan door de ingang, loopt 
de kans neergeschoten te worden door de posten. Men zij dus gewaarschuwd. 
Het binnenkomen en verlaten van het kamp mag slechts plaats hebben door 
de Hoofdingang. Het hek aan de Z.-zijde van het kamp is uitsluitend ten 
behoeve van de vrouwen en kinderen voor passarbezoek enz. 
Het is ontoelaatbaar en ten strengste verboden het kamp te verlaten of 
binnen te komen door de draadversperring. 
De Kamppolitie zal op e.e.a. nauwlettend toezien. 
 

7. Banken of kastjes, tafels enz. Mogen niet uit andere kamers gehaald worden 
of verplaatst worden, ook niet als de kamers onbewoond zijn. Dus geen 
verplaatsing of verwisseling van meubilair op eigen gezag. 
 

8. Een ieder wordt aangeraden geen eindjes sigaret of sigaar weg te werpen, 
Daar het kampement uit zeer brandbaar material is opgebouwd. Dergelijke 
Eindjes sigaret of sigaar in een blikje met water deponeren, dat op iedere 
Kamer door de zorg van de man aanwezig dient te zijn. Op andere plaatsen 
Het eindje doven door het uit te trappen. Wanneer bij onderzoek blijkt, 
dat iemand schuldig is aan vernieling of brand, dan wordt de dader belast 
met de kosten van de herstellingen en gecorrigeerd. 
Het steken van vuurtjes is, in verband met het licht ontvlambare mate- 
riaal waaruit het kamp is opgebouwd, ten strengste verboden. 
 

9. Het zitten op bamboe-afsluitingen en dergelijke is ten strengste verboden. 
Evenzo het voetballen op het voetbal- en exercitieterrrein van de Veld- 
politie, gelegen ten Z. van het kamp. 
 

10. Indien dit gewenst wordt, is het aan de Off.-oppassers vergund hun logies 
op te slaan op de voorgalerij van de kamer van de betrokkenen offier. 
Officieren worden zoveel mogelijk in de Off.-blokken gehuisvest. 

 



11. ‘s Middags tussen 14.00 en 16.00 uur dient het rustig te zijn in het kamp. 
Een ieder werke hieraan mede. 
 

12. De prophylactiekamer bevindt zich vlak bij de wacht, achter de kamer van de O.O. 
van Politie. Een ieder die gebruik wil maken van de kamer, kan zulks doen; men 
late echter de medicijnen in de kamer. 
NIET MEDENEMEN. (Denk aan de kameraden, die ook daarvan gebruik wensen te maken). 
 

13. Het eten wordt voor elke Cie afzonderlijk door enige daarvoor aangewezen manschap- 
pen uit de keuken gehaald en verdeeld. Direct na de maaltijden zullen de gamellen 
in de keuken worden tergbezorgd.   
Ontbijt :     06.30     

uur 
Lunch :     12.00     

uur 
Diner :     04.30     

uur. 
Voor drinken kan men thee halen in de hoofdkeuken of een daarvoor aangewezen bijkeuken. 
Het drinken van water uit de kranen is niet aan te bevelen. 
 
MAALTIJDENKAARTEN. 
Iedere Cies.Cdt. neemt maaltijdenkaarten in ontvangst, af te halen bij de adminis- 
tratie en deze worden ingevuld zoals aangegeven op de kaart. Deze kaarten zijn 
STRIKT PERSOONLIJK en dienen bij vertrek weer bij de administrateur te worden 
ingeleverd. 
Het systeem van maaltijdenkaarten vervalt, indien het eten per compagnie wordt verstrekt. 
 

14. De K.L. eenheden, die gelegerd zijn in het kamp Tjililitan II, nemen voor de duur van  
hun verblijf in het kamp met behulp van de O.O.v. Politie de benodigde baboes aan. 
De baboes moeten vóór het vertrek van de troep door het betrokken onderdeel worden 
 betaald.  
 

15. De Cies.Cdtn. laten op de dag van aankomst z.s.m. de sterkte hunner Cie opgeven bij 
de administrateur van het kamp.  De volgende dagen zal zulks des ochtends vóór 08.00 
uur plaats hebben. Vermeerdering of vermindering van het aantal deelnemers aan de  
menage moet minstens 2 á 3 dagen van te voren worden opgegeven, e.e.a. in verband 
met voorgekomen stagnatie in het fourageren van de levensmiddelen. 
 

16. Stelt U van alles op de hoogte door het lezen van de bekendmakingen op het 
publicatiebord. 
 
REGELING BUSDIENST op het publicatiebord aangeplakt. 
 
POST. In de brievenbus bij de facteur (naast de O.O.v. Politie). 
 
KAPPER in het kamp aanwezig (naast de facteur).                       
 
ZIEKENRAPPORT iedere dag te 09.00 uur. 
 
CANTINE   is geopend van : 10.00 tot 14.00 uur en 
                        van : 19.00 tot 22.30 uur.              
 
Een ieder zorgt dat hij bij bezoek aan de cantine behoorlijk gekleed in jas (over- 
hemd) en broek. Verzocht wordt geen lectuur (kranten e.d.) uit de cantine mede te nemen. 
 

17. Medewerking wordt verzocht voor het navolgen van de bestaande orders en aanwijzingen 
gegeven door het hiervoor aangewezen personeel van het kamp, zoals wachthebbenden, 
plantons, Kamppolitie e.d.) 
                                                   Tjililitan II, 7 Juni 1948. 
                                                    De Kampcommandant, 
 
 
 
                                                       W. de  KRUIJF 
                                                       Olt.Cav.v/h K.N.I.L. 
 
 
 Off.-kamers mogen niet worden bewoond door ordonannsen en/of kantoorpersoneel 
 en ook niet als opslagplaats worden gebruikt. 
 
                                                             

         
      
      
        


