
 

‘Met een barrel over de Preanger’                
Dagboek van Hein Turk 

                                                                              

 

Vormgeving M. de Graaf – Archief Kennemerbataljon 2014 



1 

 

‘Met een barrel over de Preanger’ 
Dagboek van Hein Turk 

 

                                                                                                                  
Mersing – Mallaka  maart 1946, voor onze ‘bungalows’                                                                                                                             

Vlr. Gerrit Kuipers, Hein Turk, Jan Huigsloot.  

   

Het Staf-peleton van de 2
e
 Comapagnie –‘Circus Coors’. 
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Mersing-Malakka, februari/Maart 1946. 

 

Hendrikus Jacobus (Hein) Turk                                                                                                                                                      
Legernummer 210130003                                                                                                                                                                      

Chauffeur bij de 2
e
 compagnie van het Kennemerbataljon 2-4RI 

Woonachtig te Roelofarendsveen 
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Voorwoord; 

Zoals vele andere verzetsmensen schreef Hein Turk uit Roelofarendsveen zich direct na de bevrijding in als 
oorlogsvrijwilliger (OVW-er). Net zoals zijn vrienden en dorpsgenoten Jan Huigsloot en Gerrit en Jan Kuipers, 
waarmee hij in de oorlog bij de wapendroppingsploeg van de Veense ondergrondse had gezeten.  Zij werden 
als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten-Gewest 12 (Haarlem en omstreken) automatisch onderdeel van 
het 2e Bataljon 4e Regiment Infanterie (II-4R.I.). Het was een zogenaamd streekbataljon, dat zich het 
Kennemer-bataljon noemde. Grotendeels bestaande uit oud-verzetsmensen rondom Haarlem, de Haar-
lemmermeer en omstreken. Vlak voor zijn vertrek naar Ned.-Indië, ging Hein in ondertrouw met zijn vriendin 
Martha Wesselman. Na de militaire opleiding in Noordwijkerhout en in Easthampstead - Engeland vertrok         
II-4 R.I. op 31 December 1945 op het S.S. Alcantara naar de Oost. Op 24 januari bereikten ze de haven van 
Singapore, maar omdat de militairen door de Engelsen niet in Indië werden toegelaten verbleven ze tot 27 
maart 1946 op Malakka, eerst op een v.m. Japans vliegveld in de Oetan, genaamd ‘De rode Hel’ omdat de 
regen de rode klei wegspoelde. Om die reden verhuisde men reeds op 9 februari naar de idyllische kustplaats 
Mersing aan de Zuid-Chinese zee, waar ze een stevige jungle-training ondergingen, en toegevoegd werden 
aan de aldaar opgerichte W-brigade. Eind maart werd eindelijk toestemming verleend om naar Nederlands-
Indië te gaan, en reisden ze naar Batavia, op Java. In de maanden april t.m. juni werd Batavia en omstreken 
beveiligd en gepacificeerd. De volgende taak van de W-brigade was de beveiliging van de convooiweg 
tussen Batavia en Bandoeng. Op 27 juni verhuisde de W-brigade naar het gebied tussen Patjet en Tjiandjoer.  
 
De titel is treffend, het dagboek omschrijft overduidelijk de strubbelingen van een chauffeur die zijn (al van 
begin af aan) afgeschreven wagen op de vaak moeilijk begaanbare wegen op gang probeert te houden.               
Het dagboek van Hein begint op 22 juli 1946 in de streek Preanger, als het Bataljon daar al een kleine 
maand gelegerd is. Hein was destijds chauffeur bij de Staf-compagnie 2-4 R.I. Nagenoeg al zijn  foto’s en ook 
de rest van de dagboeken zijn helaas verloren geraakt. De geplaatste foto’s komen uit albums van Hein’s 
zeer nabije sobats. 
 
 

Van links naar rechts de baroes (Maleis voor nieuwelingen); Gerrit Kuipers, Jan Huigsloot, Jan Kuipers en Hein Turk. 

Maandag 22 Juli 1946  Gewone dienst, in de namiddag naar Tjiandjoer geweest om brood te halen. De 
jongens hebben patrouille en de kampongs zijn gezuiverd dus 't grootste werk is gedaan. Op de weg naar 
Soekaboemi is het plaatsje Tjibeber bezet. Aldaar werden 2 treinen buitgemaakt, de extremisten zijn 
gevlucht.                                                                                                                                                                 
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Dinsdag 23 Juli 1946  Convooidag, om 8.00u de weg geveegd tot Poentjak. Om 9.00u naar Tjiandjoer ge-
weest met patiënten voor de tandarts en om 14.00u weer naar Tjiandjoer voor fourage. Ik begin last te 
krijgen van het schokken, de weg wordt steeds slechter. Infanterie I neemt de wegbewaking van Poentjak 
tot Buitenzorg van de Brits-Indiërs over. 

Woensdag 24 Juli 1946  De Compie gaat uit elkaar, het 3e Pel. komt bij Poentjak met de 15 cwt. (1500 
weight) met mijn persoontje, en het 1e Pel. bij het andere einde van ons traject. Ik had liever nog een poos 
zo blijven zitten, maar 't is niet anders, we komen daar ook weer in een heel grote villa, maar licht en water 
is er nog niet. 

Donderdag 25 Juli 1946  In de voormiddag naar Tjiandjoer geweest, verder diverse vrachtjes gereden.                    
‘s Namiddags op uitnodiging van het dessahoofd op wilde zwijnenjacht geweest. Wel koffie gedronken en 
klappers gegeten, maar geen wilde zwijnen gehoord of gezien. 's Avonds nog verhuisd naar het nieuwe 
bivak. Ik deel een kamer met 2 koks dus geen klagen over gebrek aan eten. 

Vrijdag 26 Juli 1946  De hele dag gereden, veel rijwerk hier, 90 mijl in 2 dagen, wat veel is met de slechte 
wegen en de korte afstanden. We hebben een vaste post uitstaan bij de baileybrug ongeveer 3 km op 
Poentjak aan, ik moet hun daar ook 's avonds nog fourageren. 

28 Juli 1946 Patjet, eten halen. 

Zaterdag 27 Juli  Het gewone dagelijkse werk, o.a. met zieken en tandartspatiënten naar Tjiandjoer, verder 
de wagen doorgesmeerd. We zitten 's avonds nog in het donker, 3 dagen geleden een pakje verzonden. 

Zondag 28 Juli  Het gewone werk, de wagen doorgesmeerd.  We hebben ook licht gekregen maar het sloeg 
drie keer door. Er werd een driedubbele draad in gezet, die wordt wel gloeiend heet, maar we hebben in elk 
geval licht. 

Maandag 29 Juli  Maj. Melse is naar een jachtpartij, ik ben hem om 10.00u uit de kampong wezen halen, 
weer niets geschoten. Vijf brieven gehad, een van Martha, ze heeft 't op het ogenblik veel te druk bij een 
zieke kraamvrouw op Oude Wetering. We hebben een theeplantage ontdekt, de fabriek is nog in behoorlijk 
staat, maar de tuinen zijn natuurlijk verwaarloosd. De huizen hebben prachtige meubels en er zijn zelfs nog 
radiotoestellen. 
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Dinsdag 30 Juli  Convooidag, posten uitgezet. Daarna naar Tjiandjoer geweest met Buys en Kollaart om de 
2,15 cwt. te halen. In de namiddag weer een  moeten inleveren. Verder de jongens om half zeven 's avonds 
naar de mis gebracht. Het is regenachtig weer, in de verte staat weer wat in brand. Verder geen bijzonders. 

Woensdag 31 Juli  Er lijkt meer actie te komen onder de TRI, het schijnt door de ‘grote vasten’ van die lui te 
komen, dan zwepen ze zich op. De gewone ritten en verder wat kasten in mekaar geslagen voor brandhout. 

Donderdag 1 Augustus  Alweer augustus, de tijd gaat hard. Geen goede berichten over de gezondheid van 
Martha, ze maakt zich weer veel te druk. Er wordt een aanval op Patjet verwacht, volgens berichten maken 
de extremisten zich gereed voor die aanval, we zullen wel zien. Eergisteren is er een dessahoofd vermoord 
en zijn er 22 huizen verbrand, ook vanavond zijn weer verscheidene huizen in vlammen opgegaan. 

Vrijdag 2 Augustus  Grote zuiveringsactie ondernomen. Ik heb 2 maal moeten rijden tot aan versperringen 
van over de weg liggende bomen, zeker wel 80 stuks. De extremisten waren natuurlijk weer gevlucht en de 
kampong is platgebrand. Een bekende plopper is gefusilleerd. 

Zaterdag 3 Augustus  Convooidag, niets bijzonders te melden. 's Avonds nog post gehad, en de 2 pakketjes 
uit Engeland zijn toch nog aangekomen. Er was wel veel uit, bijna alle sigaretten waren er uit, maar twee 
paar kousen en twee zeemlappen zaten er als hoofdzaak nog in, 't valt toch nog een hoop mee. 

Zondag 4 Augustus  Voor het eerst vandaag geen dienst voor de jongens. Nog weer een brief gehad, ik mag 
niet klagen over de post. Volgens berichten uit de Veen heeft Martha 't nog steeds niet best, ze kan er                                    
nog niet overheen komen en huilt veel, ik vind dat erg beroerd maar kan er ook niets aan doen. De kok                       
G. Dekker haalde zijn duim open aan een blik, een stukje eruit, niet zo plezierig voor hem. Verder een brief 
aan Martha geschreven. 

Maandag 5 Augustus  Met jongens naar Tjiandjoer gereden voor de dokter en de tandarts. De weg naar 
Tjiandjoer wordt 'n schrik voor de chauffeurs, hij wordt steeds slechter door de convooien. Zelf gooi ik hier 
de gaten dicht met puin of oude dakpannen, wat ook een stuk scheelt. Veel chauffeurs zijn ziek! 

Omgeving Patjet, op achtergrond de Goeoeng Gedeh en Goenoeng Pangrano. 

Dinsdag 6 Augustus  Een toko half gesloopt voor brandhout voor de keuken, verder patrouille en weg-
beveiliging. Wouters, sold. 1e klas, ligt met tyfus in het hospitaal in Tjiandjoer, er is weinig kans op herstel, 
het is in Patjet te lang verwaarloosd. 
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Woensdag 7 Augustus  Ik ben naar Wouters geweest met een stuk of 8 bekenden van hem. Hij is bijna niet 
meer te herkennen zo mager, ik geef hem niet veel kans meer op herstel. In de namiddag 2 uur geslapen, 
want ik voel me de laatste week niet erg in orde. In de buurt is door de ploppers weer een groot huis in 
brand gestoken, het is toch niet te verhinderen. 

Donderdag 8 Augustus  Weinig bijzonders, de wagen doorgesmeerd enz. Ik voel me niet erg lekker en heb 's 
avonds wat verhoging. 

Vrijdag 9 Augustus  Patrouille weggebracht en gehaald verder kuilen dichtgegooid, dat moesten ze allemaal 
doen. Ik had een malaria-aanval en stond te klappertanden bij het fornuis, ik heb de dokter in Patjet 
gesproken en ik moet in bed blijven. 

Zaterdag 10 Augustus  Ik lig op bed met 38,8° koorts en voel me maar beroerd. Ze willen me in het hos-
pitaal hebben, morgen wordt ik afgelost door Buys. M'n wagen wordt op 't ogenblik vernield door aller-
hande koekebakkers, op 't ogenblik rammen ze tenminste 't dak zodat alles kraakt. Een zonderlinge order 
vandaag luidt: 'Taak W-brigade is hier geëindigd.' 

Zondag 11 Augustus  Weinig geslapen vannacht, maar ik ben al veel beter dan gisteren, de koorts is een 
stuk minder en ik heb geen hoofdpijn meer alleen de laatste tijd pijn in mijn buik. 'T Is hier een best land 
wat de natuur en klimaat betreft, maar je loopt eerder wat op dan in Holland en dan nog veel slopender. 
Hier bij Tjipendawa, aan de voet van de Poentjak vat je erg gauw kou. 

Maandag 12 Augustus  Het gaat nu aardig, bijna geen koorts meer, ik zal me voorlopig maar ontzien. Heb 
nog weinig eetlust en was tegen de avond weer koortsig, ik kruip maar weer onder de wol, morgen beter. 

Dinsdag 13 Augustus  Voel me slechter dan gisteren, heb last van de milt en hoofdpijn. De hele dag aanloop 
van veel jongens gehad, tussentijds 8 man, grote herrie en lachen natuurlijk. Maj. Melse rijdt nu iets beter, 
dus ik druk m'n porum voorlopig maar. Eindelijk heb ik ook weer post gekregen. 

Patjet, een  passerend konvooi op weg naar Bandoeng 

Woensdag 14 Augustus  Nog niet zo goed geweest als vandaag, heb een zee-pakket gemaakt voor thuis met 
een vleesmolen erin, had die gekocht van G. Dekker.  P. de Rijk is beschoten via de middelste raamlijst dwars 
door de cabine heen, iemand in de bak was door een ketsende kogel aan z’n been gewond, goed afgelopen. 
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Donderdag 15 Augustus Hemelvaartsdag, ik merk er niets van. In Holland gaan de mensen uit, hier ben je 
altijd uit, dus blijven we maar thuis. Vandaag een zuiveringsactie gehad naar het gebied bij de theefabriek 
waar gisteren de wagen beschoten is. Geen kip of kraai te bekennen natuurlijk, die zitten niet op je te 
wachten. Ik voel me vandaag uitstekend en heb vandaag weer normaal gereden.  

 

Vrijdag 16 Augustus  Ik ben alweer naar Tjiandjoer gereden en voel me nu weer uitstekend, beter dan de 
laatste maand kan ik wel zeggen. Er is een convooi van een paar honderd wagens gepasseerd. 's Avonds nog 
even een z.g. slow-convooi naar Patjet begeleid en verder 3 brieven geschreven. 

Zaterdag 17 Augustus  Vandaag weer de zoveelste mislukte actie, eerst naar een kampong bij de Poentjak, 
daarna daar het grut weer opgehaald en naar Tjiwalen gebracht. Om 12.00u daar weer opgehaald, ondanks 
berichten van gewapende concentraties was er geen kip of kraai te bekennen. 

Zondag 18 Augustus  Met kerkgangers naar Tjiandjoer gegaan en daar in de kapel een Mis gehoord. Op de 
terugweg heb ik Maj. Melse laten rijden, nog hopeloos, hij breekt m'n karretje af, ik vind 't zonde. 

Maandag 19 Augustus  De wagen wat opgeknapt met benzine en olie, doorgesmeerd enz. hij ziet er weer 
netjes uit. Verder de gewone ritten geen bijzonderheden. 

Dinsdag 20 Augustus  Post gehad, ook weer van N. Heemskerk. Ik heb 2 brieven geschreven, de tijd gaat 
ook zo vreselijk hard. Verder heb ik het slot van de gereedschapskist, de vetspuit en de luchtslang verloren. 

Woensdag 21 Augustus  Het Bat. gaat verhuizen en komt hier naartoe, grotendeels in het buitenverblijf van 
G.G. (Gouverneur-Generaal, de landvoogd van Nederlands-Indië) tussen Tjimatjan en Patjet. Gisteravond                
is er een handgranaat in huis van de hadji (islam. pelgrim) van Tjimatjan gegooid, ze hadden de splitpen erin 
gelaten. Vanmorgen weer een actie gehad, om 4.30u reed ik al, het resultaat was als gewoonlijk nop. We 
hebben een geit en mooie hangklok als buit meegebracht. Die slaat alleen, maar lopen hó maar. 

Donderdag 22 Augustus Rustige dag, convooidag. Ik voel me tegenwoordig gelukkig weer heel goed en 
hoop dat het zo blijft. Mevrouw Spoor is geweest, ze is Overste bij het Rode Kruis. We hebben 10 sigaretten 
en ½ pakje shag per man gehad, de shag was echter beschimmeld. 

Vrijdag 23 Augustus  De wacht bij de Baileybrug heeft een onrustige nacht gehad, er werden 3 hand-
granaten naar binnen gegooid. Gelukkig is er niet een ontploft, hun spullen schijnen niet best te zijn. Ik heb 
veel rijwerk gehad en ben ook nog met tandarts-patiënten naar Tjiandjoer geweest. 

Zaterdag 24 Augustus De wacht bij de brug is vannacht met stenen bekogeld, vermoedelijk is er met 
katapulten geschoten, er is weinig tegen te doen. Vanmiddag heb ik op bed gelegen want ik voelde me al 
een paar dagen duizelig en ben bang voor opkomende malaria. 

Zondag 25 Augustus  De jongens naar de kerk gebracht, dat is nu weer een stuk gemakkelijker want de mis 
wordt nu in een groot Chinees huis bij de G.G. gelezen. Vanavond cabaret gehad bij de G.G. was wel aardig 
al moesten we buiten zitten. Ik heb weer tobberij aan de wagen tgv. een slippende ventilatorriem. 

Maandag 26 Augustus Euvel met de slippende riem verholpen, viel nogal mee, gelukkig geen nieuwe nodig. 

Dinsdag 27 Augustus  Een patrouille weggebracht naar Tjiwalen, ik moest ze op de weg naar de theefabriek 
in Tjiseureuh om 12.30u weer ophalen. Ik ben drie maal bij de theefabriek geweest en heb daar lopen 
struinen. Pas om 15.30u had ik de patrouille in een zijweg gevonden. De wacht bij de Baileybrug werd die 
avond overgenomen door 7 man van de Staf-compie. Ze waren doodsbang en hebben ook nog weer ’n 
handgranaat zonder lading ‘gekregen’, ze hebben als gekken geschoten. 

Woensdag 28 Augustus  Schootsveld gemaakt, bij de baileybrug hebben we daarvoor drie huizen gedeel-
telijk afgebroken en toen verbrand, mooi vrachtje brandhout. Na de middag naar Tjiandjoer geweest om 
rantsoenen weg te brengen voor de zieken in het Veldlazaret, aldaar zaken bezocht. H. den Haan ligt er met 
een verwaarloosde blindedarm, hij is er slecht aan toe. Wouters is weer een stuk opgeknapt, die redt 't wel 
weer. Vannacht is het einde van de ‘grote vasten’, ze slaan nu nog dubbel zo hard op alles wat maar leven 
maken wil, dat doen ze nu al 30 nachten lang. 

Donderdag 29 Augustus  Convooidag. Heb de cardan ververst, had er 2100 mijl aan gezeten, werd dus  tijd. 
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Vrijdag 30 Augustus  Een patrouille vanuit Patjet van het 1e en 2e peloton werd door extremisten bij 
Tjiwalen beschoten. Twee van hun werden doodgeschoten en één gevangen genomen, de kampong van 
waaruit 't verzet kwam is platgebrand. 

Zaterdag 31 Augustus  Koninginnefeest. Er was een parade en een toespraak van de Bataljons-Commandant 
We kregen een extra rantsoen van 110 sig. en 2 tinnetjes bier. Vandaag ben ik bevorderd tot Sld. 1ste klas. 
dat geeft me 3 gulden meer, niet de moeite om die streep er op te naaien. 1-4 R.I. zit in de Poentjak en jaagt 
massa’s lichtkogels en lichtspoor de lucht in. 

31 augustus 1946 Patjet, Wajang spelen op Koninginnedag. 

Zondag 1 September  Gewone ritjes naar de kerk en voor fourage, een rustige dag zonder bijzonderheden. 

Maandag 2 September  Het boeltje van een inlander die voor ons kookt verhuisd. Toen ik terugkwam was 
er hier in Tjimatjan juist een handgranaat in een Chinese toko gegooid. Een lag er dood op het trottoir, twee 
anderen zwaargewond, een halve voet kwijt en de andere een groot gat in z'n kuit, beide waren veel bloed 
verloren, en een er van is later overleden. Ik heb ze naar G.G. gebracht, later waren er nog 5 gewonden van 
hetzelfde geval. 

Dinsdag 3 September   De wagen opgeknapt, hij ziet er weer netjes uit. Ik ben weer niet vrij van malaria en 
voel me af en toe duizelig. We hebben een lezing gehad van Pater v.d. Meulen, om 9.30u heb ik de Pater 
naar Tjipanas gebracht. 

Woensdag 4 September  De jongens naar het ziekenhuis gebracht, er zijn nog steeds veel dysenterie-
gevallen. Verder naar de theefabriek geweest om breekmateriaal te halen. De Support-compie werd een 
kwartier later op dezelfde weg met handgranaten bekogeld ik ben blijkbaar door het oog van de naald ge-
kropen want we waren met z'n drieën. 's Avonds had ik weer een lekke band. 

Donderdag 5 September  Vandaag de band gemaakt en de gereedschapskist gerepareerd, verder de 
gewone ritten.  ’s Avonds om 22.00u nog iemand naar de dokter gebracht, ik weet niet wat hem scheelde. 

Vrijdag 6 September  Olie van de voor-cardan ververst en de transmissie en de motor schoon gemaakt.               
Het heeft hevig geregend, en ik moet om 9.00u nog mensen ophalen bij de G.G. Om 10.00u. de mensen en 
post meegebracht, 3 brieven voor ‘saja poenja’. 
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Zaterdag 7 September  De gewone ritten. De put met puin gedempt en een pomp-installatie gemaakt, die 
werkt best. Verder nog een pomp gestut bij de villa, ze zetten er hier een ketel tot 9 atm. mee onder druk, 
alleen de filter werkt nog slecht. 

Zondag 8 September  De jongens naar de kerk gebracht en een paar ritten naar Patjet voor cantinespullen. 
Verder rustig, ik werk nooit op zondag. Hofmans is naar Patjet verhuist wegens ziekte van de kok aldaar. 

Maandag 9 September  De wagen doorgesmeerd en de bak gerepareerd, de hoekijzers waren doorgetrild. 
Er werden door ploppers 3 schoten gelost op de wacht bij de baileybrug. Verder werd er een handgranaat 
geplaatst bij het groente-inkoopcenter Amaeab, het was een eigengemaakt ding, die zijn niet erg gevaarlijk. 

Dinsdag 10 September  Gewone dienst met weinig bijzonders, vannacht geen onraad bij de baileybrug. Ben 
ook nog naar Tjiandjoer geweest om rantsoenen weg te brengen naar Wouters, de weg is verdomd slecht. 

Woensdag 11 September  Een ander fornuis gehaald uit het afgebrande klooster dat door de Bantam-stam 
in brand werd gestoken. Verder wegens de hevige regen een kleed over wagen gespannen en regenscherm-
en er ingezet. Gisteren nog met Sgt. Maj. Melse weggeweest om een vent weg te brengen die gefusilleerd 
zou worden, het was een soort bendeleider geloof ik. 

Donderdag 12 September  We hebben een afdak van golfplaten over de kachel gebouwd en een rooster 
ervoor gemaakt met stukken van een oud ledikant. Verder werden er twee handgranaten gevonden bij de 
baileybrug. Veel post de laatste dagen, o.a. van kapelaan Schrama. 

Vrijdag 13 September  Er was een grote actie van de Support en 2e compie. resultaat; 2 gevangenen. Weg-
gebracht naar Tjiwalen om 5.30u en om 14.00u afgehaald bij de theefabriek nabij Tjiseureuh. Er is vannacht 
een handgranaat bij de Baileybrug geworpen en ontploft, zonder slachtoffers. 

Zaterdag 14 September  Gewone ritten en dagl.-onderh v.d. wagen. 3 brieven, o.a. naar W. Los en C. Cardol. 

                
15 September 1946, Batavia-Bandoeng konvooibeveiliging. 

Zondag 15 September  De gewone ritten, naar de kerk en verder plaats rust, ik heb tegenwoordig op 
zondag nooit geen dienst meer. Heb een luchtpost-pakketje gemaakt voor thuis, met 4 tinnetjes sigaretten. 

Maandag 16 September  Gewone dienst. Er was een handgranaat geworpen bij een Chinees hier in 
Tjimatjan, die is ontploft zonder slachtoffers te maken. 
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Dinsdag 17 September Vandaag het eenjarig bestaan van ons Bataljon gevierd. ’s Ochtends parade, daarna 
wegbeveiliging, want het is convooidag. Verder een toespraak van de Overste, B.C. van der Meer gehad.                 
's Avonds hadden we een gemeenschappelijke maaltijd, maar er was niets buitengewoons want er was niets 
anders dan aardappelen met bonen die niet gaar konden worden, en pudding die wat aangebrand was. 
Vanavond was er een plaatselijke bijeenkomst bij G.G., maar ik bleef thuis om te schrijven. 

Woensdag 18 September  De sectie weggebracht naar de theetuin Tjibodas. Het is  de steilste en slechtste 
weg die er te vinden is, ze gaan daar op de schijf schieten. Verder een boeltje weggebracht van jongens die 
in het hospitaal liggen, er zijn nog steeds veel zieken. 

Donderdag 19 September  De wagen nog weer 'ns opgeknapt, de jongens scholden omdat 'ie vet van de 
olie was. Vannacht vielen er vier pistoolschoten, ik weet niet wie ze losten, niet bij de Chinezen en niet bij 
de Amaeab. De Amaeab heeft hier ’n groenten-inkoopcentrale, alle groenten worden hier nu opgehouden, 
ook rijst mag niet zonder vergunning worden vervoerd. 

Vrijdag 20 September  Jongens weggebracht voor een actie in Tjiwalen, een prachtige omgeving daar, veel 
djeroeks gegeten. Om 19.00u  naar een lezing van de Hoofd-aalmoezenier over de rede van Herni de Greeve 
(priester, publicist en radiospreker) die zich onjuist heeft uitgelaten over de zedelijke toestand hier. 

Zaterdag 21 September  Maj. Melse is met verlof naar Batavia, ik geloof dat hij daar met de handschoen 
gaat trouwen, hij doet ze best maar. Verder was ‘t weer convooidag en G. Kuipers heeft amoebe-dysenterie. 

Zondag 22 September  In Tjimatjan zijn er vannacht 9 handgranaten gegooid, ze zijn ontploft zonder slacht-
offers. Verder was er een kinderfeest bij G.G., ze werden getrakteerd. 

Maandag 23 September  Vandaag hebben we bezoek gehad van de Opperbevelhebber, Generaal Doorman. 
Het is nog maar een betrekkelijk jonge vent en een broer van de Doorman die in de Javazee naar de kelder 
gegaan is. Heb een postpakketje met sigaretten gemaakt voor Martha. 

 

23 September 1946 Patjet, Generaal Doorman op inspectie tocht o.a. bij 2-II-4 R.I. Voor hem staat Sgt. Ronnie v.d. Berg. 

Dinsdag 24 September  Maj. Melse is terug van verlof. De jongens hebben 3 baboes opgediggeld en onder-
gebracht in het huis aan de overkant, ik hoef niet te schrijven waarvoor. Ik heb 9 brieven gehad en heb een 
pakje met sigaretten per luchtpost verzonden.  
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September 1946  Patjet, de baboes die ons ‘helpen’. 

 

Woensdag 25 September  Vandaag een lijk van een oude Chinese vrouw naar Tjiandjoer gebracht, ze wordt 
daar begraven. De Chinees was blij als een oude dief, we hebben lekker zitten schransen en koffie gedronk-
en. De Chinezen hier zijn erg bang voor de ploppers en er zijn al vaak handgranaten gegooid. Vanmorgen is 
Tjimatjan weer eens gezuiverd, alle mannen werden gefouilleerd. 

Donderdag 26 September  Convooidag, ik hoop dat er post is. Er komt vanavond een cabaretgezelschap bij 
de G.G., het beloofd aardig te zijn, ze heten de "Two happy days". 

Vrijdag 27 September  De avond van gisteren was goed geslaagd. Vandaag weer gezamenlijke actie van 2e 
en Support-compie. Ze zijn beschoten en hebben de kampong platgebrand en verschillenden gefusilleerd. 
Vandaag heb ik bij de uitbetaling veel gevangen, ongetrouwden zonder dienstjaren krijgen toeslag met 
terugwerkende kracht tot Mei. Bovendien kreeg ik nog een paar gulden meer wegens dat ik nu Sld. 1ste klas 
ben, ik ontving Fl. 27,-. 

Zaterdag 28 September  Convooidag Bandoeng-Batavia, geen post gehad. H. den Haan is in de VPA te 
Tjiandjoer overleden aan buikvliesontsteking, hij heeft er ongeveer 6 weken over gedaan. Erg voor z'n 
vrouw, het was een beste vent. 

Zondag 29 September  Militaire begrafenis in Tjiandjoer van den Henk den Haan. Ik heb de Chevrolet 3t. ge-
reden, een niet onderhouden rakker. Op de terugweg kreeg ik een verstopte benzineleiding en heb me op 
laten slepen tot Patjet en hem daar laten staan. Herrie gehad met Maj. Melse omdat hij iemand heeft laten 
rijden die er niets van kon, 't laatste woord is daarover nog niet gesproken. Rond 21.30u werden er op ongv. 
100m. aan deze kant van de Baileybrug drie handgranaten in de truck gegooid, alle drie van Japans makelij. 
Ze zijn niet ontploft, dus zonder slachtoffers. Ik heb geluk gehad, misschien waren ze voor mij bestemd.                 
Ze zijn niet bar gevaarlijk maar gun 'n ander de pret. 
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Jongens van onze compagnie, geheel rechts Henk den Haan. 

 

 

 

29 september 1946 Tjiandjoer, De begrafenis van Henk den Haan, het verlaten van de V.P.A.(Verbandplaaats-afdeling). 
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29 september 1946 Tjiandjoer, de begrafenis van Henk den Haan. 

 

 

 

29 september 1946 Tjiandjoer, voor het graf van onze kameraad Henk den Haan. 
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De grafsteen op het graf van Henk den Haan. 
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Maandag 30 September  Naar Tjiandjoer geweest om lampen te halen. De weg is nog steeds ’n nacht-
merrie. Post gehad van Nic Heemskerk en M. van Klink en ook teruggeschreven. Verder het licht gemaakt in 
het transformatorhuisje, daar was 'n hoofdzekering doorgebrand. Heb ‘t gemaakt met een stuk koperdraad. 

Dinsdag 1 Oktober  Convooidag, weer een maand voorbij. Drie brieven van Martha en een van thuis, ik 
hoor maar niets over het op 1 september verzonden pakje. Verder een lekke band gemaakt en verlof 
gevraagd om Co Huigsloot in Batavia te bezoeken. 

Woensdag 2 Oktober  Het water in Patjet is niet meer te gebruiken, we moeten hun water met tankwagens 
bij de G.G. vandaan aanvoeren. Verzoek toegestaan, morgen 8.00u vanaf Tjipanans. Het verzoek van G. 
Kuipers werd afgewezen. 

Donderdag 3 Oktober  Vanmorgen om 8.30u vertrokken we met de drietonner, bestuurd door J. Metselaar, 
hij viel me tegen als chauffeur. De warmte in Batavia valt erg mee, we ontmoeten Co Huigsloot in een Jeep. 
Verder een bezoek gebracht aan de fam. Dengers in de Sawahlaan. We staan ingeschreven bij het X-Bat. en  
zijn gaan slapen bij Co Huigsloot in Jan Pietersz. Coen. 

Het Kramatplein in Batavia. 

Vrijdag 4 Oktober  Niet al te best geslapen bij de dienstplichtigen, er werd 's nachts zelfs al geschoten. We 
zijn naar de bios geweest in Meester Cornelis, en hebben daar een mooie film gezien. 

Zaterdag 5 Oktober  We hebben een beetje door de stad geslenterd, het beviel me niet erg bij Jan Pietersz. 
Coen, rommelig met het eten, en er is weinig discipline bij de jongens. 

Zondag 6 Oktober  We verhuizen naar het X-Bat. en vinden het er veel rustiger, er is een goede mandie-
gelegenheid. We hebben nog 50 sigaretten en busje melk gehad. In Batavia is alles vreselijk duur, de stad is 
wel opgeknapt en bijna alle gebouwen zijn weer wit gemaakt. Priok is verboden gebied voor onbevoegden. 

Maandag 7 Oktober  Schoenen wezen kopen op Pasar Baroe (Nieuwe markt), mooie schoenen gekocht voor 
Fl. 27,50. Ook een paar schoenen gekocht voor J. Dekker, kinderschoenen m.27 na afdingen voor 12 gulden. 

Dinsdag 8 Oktober Er wordt een nieuw kamp gebouwd aan Tangerangsche-weg, het is erg groot en kan 
2000 man bergen, allemaal van bamboe en riet, maar toch een goede legering, het werd in 6 weken uit de 
grond gestampt. 
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Woensdag 9 Oktober  We zijn Frans Rietbroek op gaan zoeken bij de Glodok-gevangenis, want we hebben 
hem niet kunnen treffen. Hij is bij de stoottroepen, 't is een geschikte knul en hij is op Banka geweest. We 
zijn daar alle bioscopen af geweest, we hebben er alles gezien wat er te zien was. Verder hebben we ook 
nog G. de Bruin en P. Boxe ontmoet. 

Donderdag 10 Oktober  Vandaag weer uit Batavia vertrokken, het verlof zit er weer op. We zijn met een 
drietonner geladen met gedroogde vis, bestuurd door J. Uilenbroek meegereden. Het is best gegaan.                    
We voelden de schokken niet eens, J. Uilenbroek is een van de beste chauffeurs van het Bataljon. 

Vrijdag 11 Oktober   Ik weet nu wat me scheelt, ik kan slecht tegen de berglucht, ik voel me in Batavia beter 
dan hier. Ik ben veel duizelig en heb dan trillende vingers zodat ik slecht kan schrijven, zie er niet best uit en 
voel me ook ziek. Hoor zojuist weer een partij handgranaten ontploffen, 't Is voorbij de brug. Gisteravond 
was er een openluchtfilm-voorstelling, was wel aardig maar erg luid. Er liggen 8 brieven op beantwoording 
te wachten. 

Zaterdag 12 Oktober  Naar Tjiandjoer geweest om elektrische lampen te halen en diverse boodschappen te 
doen. Verder olie- en luchtfilter schoon gemaakt. Om 20.30u nog even naar de brug geweest want er werd 
weer geschoten, ze schoten nu met lichtspoor, maar  zoals gebruikelijk geen pest te zien. Verleden week is 
er nog een georganiseerde aanval geweest op het wachthuis en hier op het huis rechts, beiden zonder 
ongelukken afgeslagen. 

Zondag 13 Oktober  De gewone ritten. Buiten mijn gewoonte heb ik vandaag nog eens onder de wagen 
gelegen want m'n starter weigerde af en toe en dat is zo lastig dat ik daar eerst een eind aan gemaakt heb. 
Verder een pakket per luchtpost verstuurd. 

                                                             
Het eeuwige geklungel aan de oude barrels. 

Maandag 14 Oktober  De wagen weer 'ns opgeknapt, deze met benzine en olie ingesmeerd. Ik was 
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halverwege toen er bericht kwam dat er een gewonde opgehaald moest worden. De I.D. (Inlichtingen Dienst) 
had een nachtelijke actie gehad en was 's ochtends met handgranaten begooid. Een had er een scherf in z'n 
achterste dus 't liep wel los. Ik moest toen met dik 20 man terug en ik was er nog nooit geweest. 's Nachts 
was er weer granaat- en geweerbeschieting bij de brug. 

Dinsdag 15 Oktober  Convooidag. Op het ogenblik is er wapenstilstand, maakt voor ons niets uit. Verder 
post gehad, dat werd wel tijd. 

Woensdag 16 Oktober  Naar Tjiandjoer geweest en foto's laten maken. Kostte me weer fl. 10,- maar 't is 
maar voor de aardigheid, als het niet goed uitpakt verstuur ik hem niet eens. Vanavond werd er een cabaret 
gegeven dooreen  gezelschap van I-4R.I. Had vandaag nog pech in Tjiandjoer, de ventilatieriem slipte door 
het lostrillen van de dynamo. Ik heb dat telkens en heb weinig tijd voor reparatie. 

Donderdag 17 Oktober  Het cabaret van gisterenavond was best geslaagd, het was een leuke avond, vooral 
't 'ballet' oogstte veel applaus. Vandaag convooi, en gewone dienst. 

Vrijdag 18 Oktober  Gisteravond is de post aan de brug flink met bren- en geweervuur beschoten. Er ligt nu 
een sectie in hinderlaag maar er gebeurt  natuurlijk niets. Vanmiddag nog naar de theefabriek bij Tjiseureuh 
geweest, heb daar voor de kinderen wat boeken heen gebracht. 

Zaterdag 19 Oktober  We hebben aflossing gekregen van de 1e compie. De jongens worden er niet beter 
van want nu moeten ze een week lang in hinderlaag en het regent haast elke avond. Verder de gewone 
ritten, hout gehaald en daar een huis voor afgebroken. Er zijn dienstplichtigen in de roemah sakit met T.B.C. 

Zondag 20 Oktober  Om 9.30u naar de kerk geweest, verder voor tijdverdrijf wat djeroeks wezen plukken en 
een keer naar Patjet geweest. De jongens liggen weer in de regen in hinderlaag. Nog foto's gehad van Buys. 

20 oktober 1946  Patjet, 2-II-4 R.I. Commandopost. 

Maandag 21 Oktober  Even naar Tjiandjoer geweest om foto's te halen. De mijne was mislukt, ik had er een 
laten maken die me fl. 10,- had gekost, maar nu 't overgedaan moest worden heb ik er 4 laten doen voor             
fl. 5,-  zodat ik nog geld terugkreeg. Voor de heenrit had ik als ballast een vracht baboes, voor terug een 
vracht koelies met komkommers. 's Middags even naar de theefabriek Tjiseureuh geweest om wat meubels 
voor de mensen van de Amaeab te halen. Vandaag was er veel opschudding over een geval van diefstal in 
de kampong. De daders, 2 man van 't peloton zijn door de mand gevallen, 't ondermijnt wel ons gezag hier. 
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21 oktober 1946, drie chauffeurs van de 2
e
 cie. voor hun verblijf. 

 

Dinsdag 22 Oktober  Ik ben bezig met het bouwen van een 'garage' want met de aanstaande regens wil ik 
de wagen droog neer kunnen zetten. Een patrouille van de 2e compie is bij Tjiwalen beschoten, J. Huigsloot 
was toevallig meegegaan. Die lui schieten nogal slecht, dat is maar gelukkig ook. 

Woensdag 23 Oktober  We zijn nog steeds aan de garage bezig, 't ‘frame’ staat al overeind en morgen de 
dakbedekking als 't vleugt. Er is een convooi doorgekomen met troepen van 1-3R.I. en 1-5R.I. Ze gaan 
richting Buitenzorg en gedeeltelijk naar Sumatra. 

Donderdag 24 Oktober  De garage is bijna klaar. Verder voor de komende week vanuit Patjet gefourageerd. 
We zijn knap bedonderd, maar trekken toch aan het kortste eind. Vanuit Tjimatjan ketsten er juist een paar 
kogels tegen de muur. 

Vrijdag 25 Oktober  De garage is voltooid, de wagen staat nu droog en uit de felle zon. 's Avonds om 23.00u 
heb ik nog post gehaald, acht brieven van Martha en een van thuis. B. Oskam  stond vanmiddag met een 
kapotte ventilatorriem bij de baileybrug, ik heb hem opgesleept tot Patjet. En wéér zijn 20 van de 50 
sigaretten Brits-Indische, ze zijn nog slechter dan de Boderia. 

 

                                     
Bataljons-patch voor de linkermouw. 
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Baileybrug bij Tjimatjan, de oude brug ligt in de diepte. 

 

 

 
Tjimatjan 25 oktober 1946, de bailey brug voor-aanzicht. 
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25 oktober 1946 Patjet, eten uitdelen langs de weg. I.d.g. de 4
e
 sectie van de 2

e
 compie. 3

e
 van links is J.K. de Graaf. 

 

Zaterdag 26 Oktober  Ik moest voor wagencontrole naar Patjet, deze eerst schoongemaakt en doorge-
smeerd, maar de wagen werd niet eens aangekeken. In Patjet is er nu een cantine geopend. De pakketjes                                   
zijn thuis aangekomen, er wordt Fl. 4,- per pond invoerbelasting geheven, dat wordt plus fl. 5,- luchtpost 
een dure liefhebberij. 

Zondag 27 Oktober  Vandaag was de begrafenis van Korporaal Trompetter van 3e compie, hij sneuvelde 
door een schot in 't hoofd en aan verwondingen van een handgranaat bij een overval te Tjikalong Koelon. 
Verder convooidag vandaag. Buiten schiet de wacht juist een hond raak, het beest loopt jankend weg. 

Maandag 28 Oktober  Een band geplakt en diverse onderhouds-dingetjes verricht. Na de middag in een dje-
roektuin gaan struinen, maar veel is er niet meer te halen. 

Dinsdag 29 Oktober  Gewone dienst geen bijzonderheden. J. Huigsloot heeft de oppassersbaan er aan ge-
geven en is weer naar de Geweer-compie gegaan, hij zit nu in 2e pel. bij G. Kuipers. Hij moest naar de pijpen 
dansen van de vrouw van een zekere meneer Pufkens. 

Woensdag 30 Oktober  Convooidag. Beetje geknoeid aan wagen verder geen nieuws van betekenis. 

Donderdag 31 Oktober  Naar Tjiandjoer geweest, de weg is nog steeds verdomde slecht. Heb wat thee 
gedronken bij een Chinees. Mevr. van Mook kwam op bezoek en 1-5R.I. is  weer terug uit Buitenzorg, daar 
zijn nu dienstplichtigen. Verder geld gevangen fl. 56,- 

Vrijdag 1 November  Allerheiligen. Alweer ’n maand voorbij. Ben even naar de kerk geweest maar kwam 
daar door verkeerde tijd-opgave pas met de consecratie aan. Jan (broer Jan Turk) moet 5 nov. a.s. opkomen. 

Zaterdag 2 November  Allerzielen, vanzelf. Olie ververst en 's avonds om 20.00u nog een Dodge van de  
dienstplichtigen gerepareerd. Die was bij ons gestrand, hij draaide om 22.00u weer. 

Zondag 3 November  's Ochtends eerst sla gehaald, we hadden verse aardappelen dus gewoon 'n feestmaal. 
Om 21.30u werden er in het dorp een handgranaat gegooid. De inlanders gaan de hele avond al met trom-
mels te keer, blijkbaar weer een feest of zo. 
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Maandag 4 November  Gewone dienst. Een patrouille weggebracht in de richting van Tjiseureuh. Verder 
een brief gehad van Jan, die moet morgen opkomen en is ingedeeld bij de Grenadiers in Amersfoort.                       
Het pakje met de vleesmolen, kaneel en nootmuskaat is thuis aangekomen, moeder had van kaneel koffie 
gezet. 

Dinsdag 5 November  Naar Tjiandjoer geweest, de weg is verschrikkelijk, ik ben met ’n rotgang een halve 
colonne gepasseerd. Verder wat ritjes naar de kleermaker enz. 

Woensdag 6 November  Heb om 7.00u Maj. Melse naar de G.G. gebracht, hij gaat met z'n verlof naar 
Bandoeng. Verder voor de keuken hout gehaald, ik breek maar gewoon een huis af, want ik weet er anders 
niet aan te komen. 

Donderdag 7 November  Een brief naar Henk en Marie geschreven, die trouwen 20 nov. a.s.  Verder een 
pakket met boeken en oude brieven per zee-mail verzonden. 

Vrijdag 8 November  De wagen schoon gemaakt en vrachthout gehaald, verder een luchtpost-pakketje klaar 
gemaakt voor St. Nicolaas en een brief naar Martha geschreven 

Zaterdag 9 November  Vandaag een heel rustige dag gehad, ’n brief van Martha gekregen 

Zondag 10 November  De gewone rit naar de kerk en verder niets bijzonders. Na de middag op bezoek 
geweest bij de Loerah, gezellig gepraat met zijn assistent die Hollands spreekt. ’s Avonds naar de film in 
Tjipanas geweest, die viel tegen. Er is bij de 3e Compie een dode ten gevolge van ziekte. 

Maandag 11 November  Er was een patrouille van 't peloton om een ontvoerde Arabier op te halen die al 
bijna een week weg is, 's middags om 17.00u waren we pas terug. De patrouille van de 2e compie ging 
richting Tjiwalen en zijn aldaar zwaar beschoten. Serg. Redeker werd door z’n schouder, Jaap Koppen door 
z'n neus en Hielke Zeilmaker door z'n been geschoten. De ploppers worden steeds brutaler, de omliggende 
kampongs werden ontruimd. De gewonden maken het goed, geen gevaar. 

                                                                         
Tjipannas,  Hielke die gewond is door een kogel in zijn been, wordt net verbonden. 
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Dinsdag 12 November  Gewone dienst, 3 brieven van Martha gehad. Verder zijn de schoenen aangekomen, 
ze passen precies. Om 8.00u de  dominee opgehaald voor een lezing. 

Woensdag 13 November  Vanavond is er een cabaretgezelschap bij de G.G., het moet wel aardig zijn, er is 
een tent gebouwd van bamboe en alang-alang. 

Donderdag 14 November  Het cabaret is werkelijk mooi geweest. We zitten nu in de regentijd,  't giet alle 
dagen 'n poos geweldig. Verder een postpakket naar huis verzonden. 

Vrijdag 15 November  De Majoor is ’s avonds met de wagen weg geweest en heeft de achterklap in mekaar 
laten rijden, moest hem gisteren al bij Sindanglaja halen. Er is ook kortsluiting in de bobinekabel door vocht. 

Zaterdag 16 November  Vandaag zijn we 1 jaar getrouwd, de tijd is ondanks alles best opgeschoten, ik wou 
dat we alvast een jaar verder waren. Ik heb een foto gehad van Martha, zij vind hem afschuwelijk, ik vind 
dat het wel gaat. Ik heb een watertank gehaald om regenwater op te vangen voor de M.P.-post Tjiseureuh. 
Ze hadden er al een bok voor gemaakt, maar de tank bleek zo lek als een mandje. 

                                                                                 
Hein en Martha in ondertrouw, Hein in een niet geheel passend uniform (mouwen te kort). 

Zondag 17 November  Niks bijzonders te doen. Twee brieven gehad en twee geschreven, aan ome Jaap en 
(.?.) van der Meer. 
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Maandag 18 November  Vanmiddag weer een watertank gehaald om regenwater op te vangen. Ze waren 
eerst bezig om er een te slopen bij een huis van 'n hadji, maar daar werd tegen geprotesteerd. Vanavond 
gaan we naar de bioscoop. 

Dinsdag 19 November  Ik had de film van gisteravond al tijdens het verlof in Batavia gezien. De watertank 
is klaar om regen op te vangen, maar nu regent het weer niet, maar dat zal wel weer komen. ’s Avonds 
jongens weg gebracht voor de bioscoop. 

Woensdag 20 November  Naar Tjiandjoer geweest voor diverse boodschappen, de weg is nu een heel stuk 
beter. Vier brieven gehad, twee van Martha, niet bijzonder lollig maar dat wordt wel weer beter. 

Donderdag 21 November  De regenwatertank is klaar en al in gebruik ook want 't heeft vanmiddag aardig 
geregend. Nu nog water op de kamer, want er is zo’n wasbak  maar geen water, maar dat komt wel. Ik heb al 
een drum gevonden, nu nog wat pijpleidingen. 

Vrijdag 22 November  Vandaag samen met G. Dekker aan watervoorziening van onze kamer gewerkt, het  is 
al bijna klaar. Drie brieven van Martha gehad, alles is o.k. Gerrit z'n verkering is afgelopen. Vanavond was er 
weer film bij de G.G. 

Zaterdag 23 November  De watervoorziening van onze kamer in orde gemaakt. Verder wezen schieten op 
de baan bij Patjet. Co van Elteren werd in Tjimatjan beschoten, hij kwam net aanrijden, er werd terug-
gevuurd, verder heb ik er niks van gehoord of gezien. 

Zondag 24 November  Uit een tuin op de weg naar Tjiseureuh, heb ik een bende djeroeks gehaald.                         
J. Huigsloot ligt met een zere keel in het hospitaaltje. Vanavond is er weer een soort cabaret er was niks aan. 

25 november 1946, De auto's brengen een  patrouille vanaf de Gedeh terug naar hun kampement. 

Maandag 25 November  Vandaag voor diverse boodschappen naar Tjiandjoer geweest, verder de gewone 
ritten met geen bijzonderheden.  

Dinsdag 26 November Vandaag was er een voetbalwedstrijd, Kader tegen Manschappen, ik kreeg vlak voor 
de wedstrijd een lekke band en heb dus maar de helft gezien. De manschappen wonnen met 4-3. 

Woensdag 27 November  Niets buiten gewoons. Voetbalwedstrijd 2e Comp tegen de Support-compie 2-3. 
Ik heb de achterklep van de wagen vernieuwd, die had Maj. Melse in mekaar laten rijden bij de G.G.                         
Een pracht-foto van Martha gehad ter gelegenheid van ons 1-jarig huwelijk.  
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Patjet 25 oktober 1946.  Eten halen met de djongos (hulpjes). 

 

25 oktober 1946 , Panorama Sindanglaja, op de achtergrond de berg Goenoeng Mars. 
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Donderdag 28 November  Voor hele week gefourageerd, en weer lekke band, ze worden onderhand slecht. 
Er werd een wagen beschoten bij Sindanglaja en bij de baileybrug werden handgranaten gegooid. Het 
gedonder begint weer, we zijn er nog op uit geweest maar niets te zien natuurlijk. 

Sindanglaja, een van de gevaarlijkste plekken voor convooien. 

28november 1946 Sindanglaja, de haarspeld-bocht aan de convooiweg Batavia - Bandoeng. 
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Vrijdag 29 November  Wéér een lekke band gehad, het wordt tobben. Even naar Tjiandjoer geweest, de 
weg schikt nogal vergeleken bij 3 weken terug. 

Zaterdag 30 November  Geld gevangen, nog weer extra vakantiegeld ook, bijna fl. 60,-  Om 9 uur 's avonds, 
ontplofte in de verte weer eens een handgranaat. 

Zondag 1 December  De gewone rit naar de kerk. Ik voel me niet erg lekker in mijn buik, morgen ga ik op 
ziekenrapport denk ik. Verder nog even naar djeroektuin geweest voor aanvulling van de voorraad. 
Vanavond had ik een weinig bloed in de ontlasting. 

Maandag 2 December  Vandaag op ziekenrapport gegaan en  ontlasting ingeleverd. Er is nog geen zekerheid 
omtrent amoebe-dysenterie, maar ik ben er wel bang voor. Heb nog steeds een beetje bloed en slijm en 
een rotgevoel. Verder de wagen nog doorgesmeerd. 

Dinsdag 3 December  Weer ontlasting ingeleverd voor onderzoek, ik zit in de boot met amoeben. Het rijden 
heb ik aan Nel Conijn overgegeven. Wegens plaatsgebrek moet ik naar ’t V.P.A.-hospitaal in Tjiandjoer,                  
ik ben er niets groots mee, want het duurt gauw 14 dagen tot 3 weken. 

Woensdag 4 December  Vanmorgen weer bloed afgetapt voor onderzoek, en we zijn gewogen, ik woog 75 
kg. Ben toen naar V.P.A. gegaan en nou lig ik hier op bed. Ik heb al een spuit gehad voor bloedonderzoek, 
ben blij dat ik lig. 

Donderdag 5 December  De 2e dag in het V.P.A. Ik leef op dieet, drie bordjes pap en vier sneetjes droog ge-
roosterd brood per dag, plus wat pillen en een emetine-spuit. 

Vrijdag 6 December  Sint Nicolaas. Gisteren kwam zwarte Piet nog met zuurtjes en vanmorgen is de Domi-
nee in gedaante van de goede Sint zelf geweest, en ook hij bracht ook nog zuurtjes en chocola. Met de 
ziekte gaat het best, er zijn al geen amoeben meer in mijn ontlasting aangetroffen noch bloed of slijm.                  
De 2e compie heeft in Tjipanas ’n cabaret-avond gegeven, dat liep ik dus mis. 

Zaterdag 7 December  De dagelijkse spuit gehad en weer een bende pillen, ik loop gewoonweg leeg. Post 
van Jan en thuis gehad en deze teruggeschreven. 's Avonds voor tijdverdrijf zitten kaarten en om meer eten 
gekankerd, we hebben een busje melk en biscuit gehad. 

Zondag 8 December  Bezoek gehad van G. Kuipers en nog een stel bekenden. Jammer genoeg geen post van 
Martha. Ik heb toch nog geschreven maar je beleefd niks en ik wil niet schrijven dat ik hier lig want dan 
denken ze ik weet niet wat. 

Maandag 9 December Vanmorgen is de Kaptein-dokter geweest en hij heeft ons boven verwachting met 
een briefje voor de dokter alhier naar huis gestuurd. Nu nog een poosje m'n gemak houden en weinig of 
niets rijden. Ik blijf maar een tijdje hier in Patjet om op verhaal te komen. 

Dinsdag 10 December  Post gehad van Martha, verder wat zitten schrijven en wat spullen van Tjimatjan  
gehaald en 'n beetje lopen slenteren. 

Woensdag 11 December  De jongens waren op patrouille naar een kampong. De jeep van de Luit stond er 
met vastgelopen voorremmen, ben hem wezen repareren. Vanmiddag loos-alarm, ben met een kluit 
jongens in stromende regen nog 'n stuk weggereden maar onverrichter zake terug gekeerd. 

Donderdag 12 December  De dynamo wil niet bijladen, ik heb van alles al geprobeerd, morgen maar naar 
de L.T.D.  Er was een filmavond, maar er was niks aan. 

Vrijdag 13 December  Martha is vandaag jarig. De dynamo eraf gesloopt, was misschien wat vuil, maar niet 
defect. Ik knap de hele wagen meteen eens goed op. Verder veel schrijfwerk in verband met Kerstfeest en 
Nieuwjaar. Het pakje voor st. Nicolaas is nog niet aangekomen. 

Zaterdag 14 December  Weer nieuwe pech met de wagen, nu weer de ontsteking. Ik heb een vreselijke 
stommiteit begaan door te denken dat Martha op 16-12 jarig was, dat blijkt de 13e, dus gisteren geweest te 
zijn. En ik heb een telegram verzonden dat op 16-12 aankomt, sta er dus gekleurd op. Vandaag was een 
slechte dag voor ons Bataljon. De wagen gestuurd door een zekere Verheem is in een ravijn gereden. Harm 
Kamps, ofwel ‘Opa’, die achterop stond was op slag gedood. Verder ook 'n paar gewonden, de bestuurder is 
ongedeerd gebleven. Ik heb het momenteel druk, want er zijn 2 chauffeurs naar Bandoeng voor spullen en 
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reparaties en Buys is er met verlof. Bovendien is mijn wagen defect en morgen is de militaire begrafenis. 

Zondag 15 December  Vandaag is mijn vader jarig. Vanmorgen voor de militaire begrafenis van Opa Kamps 
gereden. Er was een grote belangstelling want iedereen kende hem en hij was zeer gezien. De 2 andere 
gewonden maken het ook niet zo best al is er geen levensgevaar. Vanavond bioscoopvoorstelling bij G.G. 

Maandag 16 December  De wagen opgehaald bij L.T.D., hij  loopt weer maar trekt slecht en pingelt, met bij-
stellen tot nog toe geen resultaat kunnen bereiken. 

Dinsdag 17 December  De Compie is weer op actie geweest, 'n paar peloppers naar de jachtvelden en 'n 
karabijn buitgemaakt. Post van Martha gehad en nog een nagestuurde brief vanuit het V.P.A. 

Woensdag 18 December  Wéér een wagen in ‘n ravijn gereden, op dezelfde plek als de vorige. Nu is het wel 
beter afgelopen. Dokter Rooda stuurde en kon eruit springen, een jongen kwam eronder terecht. Gelukkig 
passeerde er juist 'n kraanwagen anders was hij gestikt. Het is daar 10 meter diep dus het blijft een flinke 
smak. Weer post gehad van Martha, het pakketje is aangekomen. Ik repareer verder m’n wagen maar, heb 
nu de tijd om hem eens goed onder handen te nemen. Ik voel mezelf uitstekend, ze willen me in Tjimatjan 
terug hebben maar ook hier houden, dus zoek 't maar uit. 

Donderdag 19 December  Ik ben nog steeds bezig de bak van de wagen te krammen, het is hard nodig. 
Cabaretavond met Lou Bandy en z'n gezelschap is geweest, het was een pracht avond. 

Vrijdag 20 December  Patrouille gemaakt naar Tjiwalen. Geen goed nieuws, want we gaan van hier naar dat 
gat, geen licht geen water, geen geschikte gebouwen. Het 1e Pel. gaat naar Tjiseureuh en ik ga nu weer 
terug naar het 3e Pel. en kom dan ook in Tjiwalen. Morgen beginnen we al te verhuizen. 

Zaterdag 21 December  Vandaag begonnen met legering maken in Tjiwalen. Bale Dessa half afgebroken om 
een garage van te maken en verder 'n stel huizen laten ontruimen. 's Nachts werd de boel door ploppers in 
brand gestoken. We hebben een andere legering gezocht, 'n stukkie verderop in ‘n paar behoorlijke huizen. 
Sld. Pietersz is ten gevolge van auto-ongeluk overleden. 

Zondag 22 December  We zijn bezig met verhuizen, het is hier tamelijk bekrompen We hebben veel tob-
berij met de watervoorziening, het licht komt van benzinelampen. De weg is slecht en een eind  klimmen. 

Maandag 23 December  Ik blijf vandaag weer in Patjet bij het 1e Pel. om wegbeveiliging uit te zetten.                    
Alle detachementen zijn aangevallen, Tjiwalen werd aangevallen door een gewapende bende en hier in Pat-
jet  zijn 4 handgranaten in een ziekenzaaltje gegooid, wat gisteren juist leeg gemaakt was. We zijn nu zo'n 
beetje in alarmstelling, want er is misschien nog meer op til vannacht. Verder 2 brieven en een Kerstpakket 
gehad. 

Dinsdag 24 December  Vannacht geen aanval gehad. Vanmorgen werd een wagen aangevallen door een 
met steekwapens en klewangs gewapende bende, twee chauffeurs werden danig toegetakeld. In Tjiwalen is 
een aanval met verliezen voor de aanvallers afgeslagen en bij Tjiseureuh is Jaap Kanis gewond geraakt.  

Woensdag 25 December Kerstmis. De Nachtmis is wegens onveiligheid niet doorgegaan, de aanvallen werd-
en niet herhaald. Vandaag in Tjiwalen geweest om mijn spullen op te halen. De aanval in Tjiwalen geschied-
de door een met alle soorten wapens gewapende bende van 3-400 man en werd op 150m van de posten 
afgeslagen. De bende had grote verliezen door ons 3 inch mortiervuur. Ik merk op deze manier niet veel van 
de Kerstmis. 

Donderdag 26 December  Vanmorgen werd er een handgranaat in de postwagen van de W-brigade geworp-
en, 1 gewonde. De gewonden van eergisteren maken het goed. Verder een tankwagen gehad voor Tjiwalen 
en een zeepost-pakket gemaakt met tabak voor Martha. Weer zes brieven gehad waarvan drie van Martha.  

Vrijdag 27 December  De plannen voor verhuizing veranderen telkens, nu is er sprake van kampong Lodji.    
Alles in de buurt is nu rustig, de zeepost is verzonden. 

Zaterdag 28 December  De 3e Compie is naar Lodji en Tjimatjan gegaan en het 1ste Pel. blijft in Patjet.                  
Ik zou er op verzoek ook bij blijven en had me al helemaal geïnstalleerd. Maar op eigen verzoek zal ik 
proberen naar Tjiwalen te komen, want krijg praatjes achter me rug dat 't hier comfortabeler is en dat ik 
hem knijp om naar Tjiwalen te gaan. 
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Zondag 29 December  Vandaag is er niets van gekomen om naar Tjiwalen te gaan, heb de jongens naar de 
kerk gebracht en had weer een lekke band. Verder wat geschreven. 

Maandag 30 December  De gewone ritten naar de G.G.  Voor cantinewaar naar Tjiandjoer geweest maar 
daar is ook niet veel los te branden. We hebben wel genoeg drank en extra bier om Oudejaarsavond te 
vieren. Ik heb besloten om maar hier in Patjet te blijven. 

Dinsdag 31 December  Oudejaarsdag, een gezellige dag gehad. 'T Oude jaar zit er weer op en ik heb er geen 
spijt van. Veel hebben we eigenlijk niet beleefd en als we 't nieuwe jaar ook zo door kunnen brengen ben ik 
tevreden. 

Woensdag 1 Januari 1947 Nieuwjaarsdag, 's ochtends naar de kerk gereden en daarna voor boodschappen 
naar Tjiandjoer, de wagen pingelt nog steeds. Afgelopen nacht is er geprobeerd om de brug bij Tjiwalen in 
de lucht te laten vliegen, dat is niet gelukt. In Tjiwalen hebben we nu 2 Vickers-mitrailleurs voor versterking, 
het is nu een sterke stelling geworden. 

7 Januari 1947 Tjiwalen, de bunker met Vickers-mitrailleur. 

Donderdag 2 Januari  Vandaag de wegbeveiliging weg gebracht en de wagen een beetje opgeknapt. In de 
namiddag ben ik naar Tjiandjoer geweest en heb daar weer een lekke band opgelopen. Verder post gehad 
en geschreven. Ik ga waarschijnlijk naar Tjiwalen. De banden van m’n wagen worden te slecht en de 
ontsteking is ook nog niet in orde, daarbij lekt de radiateur ook nog. 

Vrijdag 3 Januari  Vanmorgen naar de theefabriek Tjiseureuh geweest om triplex en theelood te halen, dat 
willen ze gebruiken om de cantine op te knappen. Ik blijf een dag of 4-5 hier om de wagen op te knappen. 
Serg. Redeker is door een vallende boom geraakt. Gevolg: gebroken kaak, neusbeen en vermoedelijk ook 
nog een schedelbasisfractuur. 

Zaterdag 4 Januari  Vandaag de wagen schoon wezen maken in Tjimatjan en met reparties begonnen. 
Volgens berichten staat de theefabriek bij Tjiseureuh in brand, ik was er gisteren nog om een en ander te 
halen. Een pyama gehad van de fourier, ze lijken wel gek. 
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Zondag 5 Januari  Niet de theefabriek, maar de woonhuizen er omheen waren afgebrand. Vannacht een 
wachtje geklopt, dat was zeven maanden geleden voor ‘t laatst. 

Maandag 6 Januari  Ik ben nog steeds met de wagen bezig, de radiateur laten solderen en andere verdeel-
punten opgescharreld. Ik hoop dat ‘ie het nu beter zal doen. 

Dinsdag 7 Januari  Vannacht actie door de jongens van het peloton, er werden vier arrestaties verricht.                           
Ik moest die nacht weer op wacht, het staat me niets aan. 

Woensdag 8 Januari  Wacht en tussendoor de wagen goed schoongemaakt en uitgeprobeerd. Hij trok weer 
prima en pingelt ook niet meer, dus eer van mijn werk. Morgen ga ik weer naar Tjiwalen terug. Verder in de 
cantine zitten knobbelen om rondjes, ik had bijna een stuk in mijn kraag. 

Donderdag 9 Januari  Boeltje gepakt en pigi Tjiwalen gegaan. Lig weer op ‘t oude plekje onder het raam, nu 
veel gerieflijker dan 14 dagen terug. Verder een aggregaat gehad, dus mooi licht en een goede tankwagen. 

Vrijdag 10 Januari  Eindelijk weer eens post gehad, verder op de foto gegaan met vier chauffeurs en Luit 
Coors voor foto’s voor de Legervoorlichtingsdienst. 

Zaterdag 11 Januari  Met de tankwagen water gehaald in Tjipanas, de Chevrolet is een beetje lui maar sterk. 
De klok uit mekaar gehaald maar hij wil niet blijven lopen. 

Zondag 12 Januari  Rit naar de kerk en toen naar de voetbalwedstrijd 2e Compie tegen de Support 1-4 R.I.             
’s Avonds naar de film, ik heb een levensgroot gat in een band. 

Maandag 13 Januari  Band verwisseld, ik kan er een weggooien. Naar Patjet en Tjipanas geweest om brood 
en post te halen. Verder drie brieven van Martha gehad. 

Dinsdag 14 Januari  Vanochtend verlofgangers naar Tjipanas gebracht en puin gereden om de weg in orde 
te houden. Vanavond is er cabaret bij de G.G. 

Woensdag 15 Januari  Vandaag ingeënt tegen pest. De cabaretavond bij de G.G. was werkelijk nogal aardig.                   
Weer post, twee brieven van Martha. 

Donderdag 16 Januari Het terrein opgeknapt, met de tankwagen water gehaald en diverse klusjes opge-
knapt. 's Avonds beetje zitten kaarten. 

Vrijdag 17 Januari  De gewone ritjes, niet veel te beleven hier, de patrouille opgehaald en gefourageerd in 
Tjipanas. 

Zaterdag 18 Januari  Puin gereden voor wegverharding, het is weer hopeloos, er komt geen einde aan. 

Zondag 19 Januari  Gewone kerkdienst naar Tjipanas. 's Middags zitten klaverjassen met J. Huigsloot en G. 
Kuipers. ’s Avonds was er een muziekgezelschap bij de G.G.  De film was er voor afgelast, het was geen 
uithaal. 

Maandag 20 Januari  Water gehaald en puin gereden. Er is een band gesprongen bij Sindanglaja, ik had 
geen reserveband meer en moest een uur op ‘n wagen van ons wachten. Ik wordt hopeloos van die banden. 

Dinsdag 21 Januari  Band geplakt, hoop dat ie 't 'n poosje als reserve uithoudt. Luit Coors is bevorderd tot 
Kaptein. 's Avonds weer wat zitten kaarten. 

Woensdag 22 Januari  Vandaag weer puin gereden vanaf Sindanglaja. Het geweer van Schulz is zoek, ver-
moedelijk gestolen door een koelie. Ik kan 't echter niet geloven. 

Donderdag 23 Januari Water gehaald in Tjipanas, ik kan m'n haar niet geknipt krijgen. 's Avonds zitten 
kaarten. De post blijft lang weg. 

Vrijdag 24 Januari Oude autowrakken opgeruimd bij de keuken. Verder vuil opgeruimd. Het geweer van 
Schulz terecht, het was door iemand meegenomen naar de G.G. en vergeten. Gefourageerd bij de G.G. en 
mijn haar laten knippen door Zegers. 
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Patjet, chauffeurs van de 2
e
 cie. 

Zaterdag 25 Januari  Puin en vuilnis gereden en voor de afwisseling wéér ‘n lekke band, maar gelukkig wel 
veel post. G. Kuipers ligt met amoeben in het hospitaal. 

Zondag 26 Januari  Eerst m’n band weer geplakt en toen om 9.30u naar de kerk. 's Middags de deelnemers 
van de bridge-drive weggebracht. 

Maandag 27 Januari  Vuil opgeruimd en diverse klusjes opgeknapt, o.a. de wagen doorgesmeerd en olie 
ververst. 

Dinsdag 28 Januari  Weer het terrein opgeknapt en een paar vrachtjes puin gehaald om de weg op te 
knappen. Veel post gehad vandaag. 

Woensdag 29 Januari  Vandaag rommel opgeruimd en de accu gerepareerd, dat was een heel karwei maar 
’t is gelukt. Tevens wagen-inspectie gehad, je wordt er wild van. 

Donderdag 30 Januari  Ik ben jarig vandaag. Heb ook een brief van Martha gehad door bemiddeling van G 
Kuipers, mooi idee van haar geweest. 

Vrijdag 31 Januari  De eerste maand zit er weer op, geld gevangen. Verder water naar Patjet gebracht, want 
de pomp is daar stuk. Kollaart heeft weer amoeben. 

Zaterdag 1 Februari,  Ik heb de wagen schoon laten maken door 'n paar koelies, die doen wonderen voor 'n 
paar sigaretten. Verder gefourageerd naar Tjipanas en wéér veel post gehad. 

Zondag 2 Februari  Naar de vroege kerk geweest. Om 9.00u water getankt bij de G.G. en naar Patjet 
gebracht waar de pomp stuk is. Ik ben erg verkouden, 't is ook guur en akelig weer. We zijn nog steeds in 
klaverjas-competitie maar 't vleugt niet erg.  

Maandag 3 Februari   Water gereden en een paar reparaties verricht, verder vuil gereden en diverse klusjes 
gedaan. ’s Avonds weer zitten kaarten. 

Dinsdag 4 Februari  G. Kuipers is jarig. Weer water gehaald en 's middags een paar vrachten puin gehaald, 
want de weg moet ook begaanbaar blijven. De Kapitein is naar Batavia. 

Woensdag 5 Februari  Voor de middag drie maal naar Tjipanas geweest.  's Middags overgebleven eten naar 
de kampong gebracht, de mensen hebben nog honger genoeg. 
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Donderdag 6 Februari  Er werd bezoek verwacht van Generaal de Waal, die vent is niet op komen dagen. 
Verder voor de hele week gefourageerd. M’n motorrijbewijs gehad, heb 't nog nooit gedaan moet je 
rekenen. 

Patjet - 2-II-4 R.I. - De waterwagen - Ron Dreckmeijer op de achtergrond bij de aap. 

Vrijdag 7 Februari  Water naar Patjet gereden en ook weer hierheen. Door 'n paar heren en wat van onze 
jongens zijn drie wilde zwijnen geschoten. Twee hebben we hier gehouden, dus mogelijk krijgen we weer 
eens een beste kluif. 

Zaterdag 8 Februari  Weer de gebruikelijk water-rit gemaakt. De karbonades hebben best gesmaakt. Het 1e 
Pel. gaat verhuizen naar Tjoegenang, bij de elektrische centrale halfweg Tjiandjoer. 

 

                                                                                                              
Embleem van de W-brigade. 
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Het kampement bij Tjoegenang. 

 

Zondag 9 Februari   Er waren er weer 'n stel jongens gaan jagen en weer brachten ze drie zwijnen mee, dus 
weer vlees. Voor de middag drie maal naar Tjipanas gereden, ik had 't in m'n rug. Verder eten weggebracht 
naar Kawoeng Roewoek de eerstvolgende kampong. 

Maandag 10 Februari  Ik heb de kapper opgehaald bij de baileybrug, het 1e Pel. verhuisd naar Tjoegenang                        
en ’s middags de stuurinrichting van de Dodge gerepareerd.                        

Dinsdag 11 Februari  We hebben vanmorgen een vriendschappelijk wedstrijd gevoetbald, Staf tegen een bij 
mekaar geraapt elftal uit de compie, gewonnen met 4-9 ik ben er zo stijf als een plank van. 

Woensdag 12 Februari  We hebben weer onverwacht aanzegging gehad om te verhuizen, en gaan naar 
Tjibeber aan het andere eind van het W-brigadegebied. 

Donderdag 13 Februari  We zitten nu in Tjibeber, we waren om 8.00u gaan rijden en waren om 10.00u. hier. 
We liggen met z'n zessen in een groot huis, ongeveer 16km van Tjiandjoer deze ligging is prima en we 
hebben elektrisch licht. De weg is tamelijk goed en niet steil. Gefourageerd uit Tjiandjoer. 

Vrijdag 14 Februari  Een beetje vuil gereden en wat drums opgezocht voor hetzelfde doel. Eindelijk weer ’n 
paar brieven gehad, de postverbinding is op het ogenblik slecht. 

Zaterdag 15 Februari  De brigade bestaat een jaar, daarvan hebben we een oorkonde gehad. Er viel vandaag 
een massa water, maar ik heb m'n wachtrondje er gelukkig weer opzitten. 
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De oorkonde ter gelegenheid van het Eenjarig bestaan van het Bataljon. 
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Tjibeber febr. '47, de voorste post bij de brug, dé ontmoetingsplaats met de T.R.I.  Aan de andere kant is T.R.I.-terrein. 

Zondag 16 Februari  Weer banjak regen vandaag, de Pater komt om 16.00u de Heilige mis lezen. Verder 
geen bijzonderheden. 

Maandag 17 Februari   Het terrein opgeknapt en vuil gereden. De filmwagen is gearriveerd maar de avond-
voorstelling is mislukt door een defecte geluidsinstallatie. 

Dinsdag 18 Februari  De wagen ingeleverd bij L.T.D.  Ik kreeg een 3-tons Dodge maar verwacht daar niet 
veel van. De filmwagen is ook weer klaar. Vanavond huisarrest om de Officier van picket rond te rijden.                
Het op 7 November verstuurde zeepost-pakket is pas op 6 Februari gearriveerd. 

Woensdag 19 Februari  Bij beschieting van een patrouille van 1-11R.I. is  een man gedood en er raakten 
twee man zwaargewond. Verder de gewone ritten en de film was ook al niet veel bijzonders.  

Donderdag 20 Februari   Naar Tjiandjoer geweest met rapporten en post, de weg was tamelijk goed. De bak 
van de wagen wordt slecht, die zal bij de L.T.D. moeten worden gerepareerd. 

Vrijdag 21 Februari  Even naar Tjiandjoer geweest en daar een wagen gerepareerd van een man van de B.B. 
De verdeler was vet van de olie en leverde daardoor geen stroom. 

Zaterdag 22 Februari  De gewone werkjes van fourageren en vuil opruimen, weinig te beleven hier. 

Zondag 23 Februari  Beetje geschreven en een askruisje gehad, ik wist niet eens dat het al Vasten was. 
Vanavond gezamenlijk maaltijd en filmavond, we hebben aardige smalfilms gezien. 

Maandag 24 Februari  Heb de wagen moet op-blokken voor de 28e, heb daar geen bezwaren tegen want  
de bak wordt slecht en we hebben geen reservebanden meer. 

Dinsdag 25 Februari   De wagen schoongemaakt en op blokken gezet in een oude toko naast onze roemah. 
Hij staat daar best, we zullen wel zien voor hoe lang. 

Woensdag 26 Februari  Nog een en ander aan de wagen gedaan. Vanavond wordt de cantine geopend en 
de weekrantsoenen van verleden week zijn er nog niet. 
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Donderdag 27 Februari Vandaag een makkelijke dag gehad. 's Avonds de Officier van picket gereden, die 
controleert ’s avonds 'n keer of drie de wachten. Het eten is de laatste tijd slecht, we krijgen heel weinig 
gefourageerd. 

Vrijdag 28 Februari  Vandaag wagen- en wapeninspectie gehad, tevens de maandrantsoenen ontvangen. 
Slechts 150 sigaretten, waar blijft de rest? Verder naar Tjiandjoer geweest om brood en diverse bood-
schappen te halen. Met de post is ’t hopeloos slecht de laatste maanden. Vandaag ook maandgeld gevang-
en Fl. 42,- 

Zaterdag 1 Maart Weer 'n nieuwe maand. Er wordt weer nieuw kwartier gezocht want er zijn weer ver-
huisplannen. Verder vuilnis opgeruimd enz., geen bijzonderheden. 

Zondag 2 Maart  Vandaag hadden we twee voetbalwedstrijden tegen 1-11R.I, beide gewonnen door 2-4R.I.   
Nog even ’n boodschap in Tjiandjoer gedaan. De Kapitein is naar Bandoeng voor een nieuw kwartier. 

Maandag 3 Maart We vertrekken over 14 dagen naar Tjimahi en gaan met hele bataljon in ‘n grote kazerne, 
dat bevalt me best. 

Dinsdag 4 Maart  De wagen weer rijdende gemaakt, we krijgen volgens zeggen nieuwe banden en aan-
vulling van materiaal, eerst nog zien. Buys is vandaag jarig en dat moet natuurlijk gevierd worden. Morgen 
gaan G. Kuipers, J. Huigsloot en ik met verlof naar Bandoeng. 

     
Boven: Hein Turk, Koos Koek, Gerrit Kuipers, Jan Huigsloot. 

Onder:  Co Huigsloot, Koos Spruit 
 

Woensdag 5 Maart   We zijn in de ‘Rustende Strijder’ aangekomen en hebben de halve dag nog op bed ge-
legen door de kater van gisteravond. Ik was niks lekker maar voor een keer is dat zo erg niet. Ligging en 
verzorging zijn hier prima, beter dan Batavia. 

Donderdag 6 Maart  Gisteren zijn we naar bioscoop geweest, Bandoeng heeft een lekker klimaat en is hele-
maal 'n uitgaansstad, maar alles is wel vreselijk duur. We hebben Jan Kuipers opgezocht in Tjimahi, hij 
maakt het niet slecht. Z'n galblaas is weggenomen maar dat schijnt toch te gaan. 

Vrijdag 7 Maart  Vanmorgen wat door de stad gewandeld, er was niet zo veel te beleven. 's Avonds naar de 
bioscoop, het doek was zo grauw als een kolenzak, je zag tenminste niet veel. 
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Zaterdag 8 Maart Naar het vliegveld Andir geweest, was wel interessant, een komen en gaan van vlieg-
tuigen. Plotseling moest ik weer weg, en ik was om 14.30u weer in Tjibeber. We moeten donderdag alle-
maal verhuisd zijn. 

Zondag 9 Maart  De verhuizing gaat door, dus niet veel over te mekken. Vanavond naar de film, verder geen 
bijzonderheden. 

Maandag 8 Maart  Naar Tjipanas geweest voor diverse boodschappen, ik had geen reserveband, maar het 
vleugde nogal, de wagen trekt nog geweldig. Vanavond weer film. 

Dinsdag 11 Maart  Eindelijk weer een vrachtje post, ook in Holland stagneert de post. Martha denkt dat ik 
maar weinig meer schrijf, wat ik niet erg plezierig vind. Even naar Tjiandjoer geweest voor fourage, verder 
een brief terug gehad van zr. Norbertine. 

Woensdag 12 Maart  Weer naar Tjiandjoer geweest voor fourage en allerlei boodschappen. Verder maar 
weer wat geschreven, ik had zes brieven. 

Donderdag 13 Maart Vuil gereden bij keuken vandaan en 's middags naar Tjiandjoer. 's Avonds even een 
geschoten zwijn opgehaald halverwege de weg naar Tjiandjoer, geschoten door de I.D. (Inlichtingen Dienst). 

Vrijdag 14 Maart  Vandaag het boeltje geladen voor Tjimahi, ik vertrek morgen vroeg met Piet de Rijk.                
De wagen gaat daar op blokken om voor de andere wagens reservebanden te hebben. 

Zaterdag 15 Maart  Vanmorgen al vroeg naar Tjimahi gaan rijden, zonder pech waren we er om 8.00u, de 
wagen werd op blokken gezet. Kollaart heeft de banden meegenomen om de wagen van Buys hier te kun-
nen krijgen, die staat in Tjibeber op blokken. De wasgelegenheid is hier prima, verder dezelfde tangsi als in 
Tanah Tinggi. Het klimaat is ook prima, 's nachts is het wel wat koud. 

Zondag 16 Maart  Weer eens in een fatsoenlijke kerk naar de Hoogmis geweest. Verder Jan Kuipers 
opgezocht in het hospitaal Tjimahi. 's Avonds naar Tjimahi gelopen, er is een behoorlijk R.K.-militair tehuis. 

Maandag 17 Maart Vandaag komt de rest van de compie, gelukkig, want zo is 't ook niets gedaan, met zes 
man in zo'n groot hok. 's Avonds met G Kuipers naar Bandoeng geweest, we troffen er Koos Koek en J. van 
der Wereld aan. 

Dinsdag 18 Maart Rustig prutsen aan wagen. 's Avonds met J. Huigsloot naar de bios in Tjimahi geweest. 
We moesten bij een Chinees fl. 2,- voor vier kopjes koffie betalen. 

Woensdag 19 Maart De jeep schoongemaakt en boodschappen in Bandoeng gedaan. 's Avonds wezen 
kaarten bij Koos Koek in Bandoeng. 

Donderdag 20 Maart  De jongens zijn op een mars van 20km geweest. Wij prutsen maar wat aan die karren, 
want marsen is niks voor ons. Vanavond weer naar Bandoeng geweest. 

Zondag 23 Maart Ben naar de kerk in Tjimahi geweest, verder een beetje geschreven. Even op ziekenbezoek 
geweest bij (kok) Meure in het hospitaal. Koos Spruit kwam ook nog op bezoek, en deze week ook weer         
J. van der Wereld ontmoet. Vanavond weer naar Bandoeng geweest, hier verveel je je toch ook. Koos Spruit 
kwam ook toen weer  aanlopen. 

Maandag 24 Maart  De sport hebben we vandaag maar afgewimpeld, ik ben in Bandoeng kaartjes wezen 
halen voor de Kapitein. Verder maar op de plaats rust en wat geschreven. 

Dinsdag 25 Maart  De tijd zoet gemaakt met prutsen aan de motorfiets, we moeten ‘m weer inleveren.             
’s Avonds naar Bandoeng gegaan, er draaide een mooie film. 

Woensdag 26 Maart  De jeep schoon gemaakt en doorgesmeerd. Verder is er niet veel te beleven en ik heb 
geen zin om naar de stad te gaan. De Linggadjati-overeenkomst werd ondertekend, er was feest en 
vuurwerk in Batavia. 

Donderdag 27 Maart  Voor de middag even naar de L.T.D. in Bandoeng geweest om te kijken hoe het met 
m’n wagen stond, maar dat gaat nog niet hard. 

Vrijdag 28 Maart  Ze hebben me de wagenwacht bij de wagens in Bandoeng gegeven, vanavond van 18.30u 



37 

 

tot 22.30u. Het is gelukkig maar voor een avond want het is een vervelend avondje op zo’n manier. 

Zaterdag 29 Maart  Een ontsteking van ‘n Ford van 3de compie gerepareerd. De jeep van Coors ingeleverd 
en nieuwe vering ontvangen, de kwaliteit van de nieuwe jeeps valt tegen. 's Avonds naar bioscoop Tjimahi 
geweest, daar draaide een cowboyfilm. 

Zondag 30 Maart Palmzondag. Er was een plechtige Heilige mis in de cantine en ook een palmwijding.                           
's Middags was er een voetbalwedstrijd 2-4R.I. tegen 1-4R.I. uitslag 1-1. 

Voetbal-elftal van de 2e comp. 'Circus Coors' 

Maandag 31 Maart  Naar de pasar in Bandoeng geweest, daar heb ik twee hoofddoeken gekocht voor fl. 8,-                     
Er werd een chauffeur gevorderd voor de V.P.A., Nel Conijn was 't slachtoffer. 

Dinsdag 1 april  De velgen van de wagen schoon gemaakt, in afwachting van banden die nog steeds niet 
komen. ’s Avonds naar de bioscoop in Bandoeng geweest. 

Vrijdag 2 april  De jeep schoon gemaakt en ’s middags naar de voetbalwedstrijd in Bandoeng, 2-4 R.I. tegen 
de Genie, er was niet veel aan.  

Donderdag 3 april  Witte donderdag. 's Morgens was er een gezongen Heilige mis in de cantine. Verder de 
hoofddoekjes per luchtpost verstuurd. Ik heb ook een gouden kruisje gekocht, dat mag niet verstuurd 
worden. Er zijn alweer verhuisplannen, nu weer naar Lembang. 

Vrijdag 4 April Goede-vrijdag. Zondagse dienst, dus alles plan-plan (kalm aan). 's Middags was er een 
kruisweg in de kerk van Tjimahi en 's avonds maar naar de bioscoop geweest. 

Zaterdag 5 April  Paaszaterdag. De Mis werd gezongen door Huigsloot en Kuipers, tijdens litanie van 
Allerheiligen schoten we in de lach. Co Huigsloot ging op bezoek bij Jan. 

Zondag 6 April  Eerste Paasdag.  Er was een Openluchtmis, opgedragen door aalmoezeniers van 1-5R.I,           
1-4R.I. en 2-4 R.I, een mooie geslaagde plechtigheid. 's Middags met Co Huigsloot naar Bandoeng gegaan 
om wat foto's te maken, wel een mooie, maar erg vervelende stad. 

Maandag 7 April   Hoogmis in de kerk van Tjimahi. 's Middags naar een voetbalwedstrijd geweest en verder 
maar wat geschreven, naar de stad gaan is ook niet veel aan. 
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Woensdag 9 April  De wagen teruggehaald van L.T.D, die is behoorlijk opgeknapt, stalen bok en de remmen 
zijn prima, enz, alleen stuurt het iets zwaarder. 

Donderdag 10 April  Vandaag een paar ritten gemaakt, een naar Tjiseroea, ik moest de band van de Jeep 
die we uitgeleend hadden terug halen, het was een erg steile en slechte weg. ’s Avonds met J. Huigsloot 
naar de bioscoop in Tjimahi geweest. 

Vrijdag 11 April  We zijn verhuisd naar de Lembangweg. We hebben beste ligging in villa's in een pracht-
omgeving en niet ver van de stad. Ik moet vanavond de Luit. en Onder-Officieren rijden, 't wordt dus veel 
rijwerk door de stad. 

 
Lembang, Comp-buro bij huize Isola. 

Zaterdag 12 April  Een paar ritten van Tjimahi naar Lembang gemaakt en 's Avonds de jongens naar de stad 
gebracht. Nu is er nog veel rijwerk, maar dat wordt wel minder. 

Zondag 13 April  De jongens naar de kathedraal gebracht, die kerk is niet zo mooi als die van Batavia, geen 
versieringen van betekenis. Vanavond heb ik weer busdiensten te rijden, dus ’t wordt weer laat. 

Maandag 14 April  De gewone ritten zoals water halen met ’n aanhang-tankwagen enz. Ik heb nog een 
lekke band gehad en een uur aan de weg gestaan omdat ik geen reserve had, 's avonds weer busdienst. 
Kollaart moest in de cel wegens te hard rijden. 

Dinsdag 15 April  De band geplakt en de wagen doorgesmeerd, verder brandhout opgescharreld en stenen 
gehaald om een stookgelegenheid te bouwen in de keuken. Kollaart is weer vrij.  De M.P. is erg lastig, ze 
lagen vanmiddag in hinderlaag langs de weg om de chauffeurs op verkeersovertredingen te grijpen.                            
's Avonds om 22.00u. jongens ophalen in de stad. 

Woensdag 16 April  Water gehaald en diverse boodschappen gedaan. Verder vuil geruimd en stenen 
gereden voor de oven. We hebben een schoorsteen van lege drums gemaakt en hij trekt best. 

Donderdag 17 April  Een rit naar Tjimahi gemaakt om de laatste rommel op te halen. De wagen van Conijn 
staat er nog steeds, we hebben er geen banden voor. Hij wordt op den duur voor onderdelen gesloopt. 
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Vrijdag 18 April  De jongens naar het zwembad gereden en teruggehaald en met Kollaart de banden van de 
Dodge verwisseld. 's Avonds naar de film geweest. 

Zaterdag 19 April  's Morgens water gehaald en de wagen opgeknapt. 's Middags jongens naar het zwem-
bad gebracht. Er ontstond een brandje aan m'n motor door mankement aan de benzinepomp. Het mem-
braan was stuk en een paar bougiekabels waren verkoold. Dit met emmer water gedoofd, toen heb ik van 
iemand ‘n rolletje isolatieband gehad en ben weer op eigen kracht thuis gekomen. Maandag repareren. 

Zondag 20 April  Deze keer niet op eigen kracht naar de kerk kunnen rijden, maar toch een makkelijke 
zondag op zo’n manier. We moeten nu liften, wat natuurlijk een nadeel is. 

Maandag 21 April  Vandaag ben ik de wagen wezen repareren met onderdelen van een wagen van de 
Verbinding. Twee nieuwe bougiekabels en een ander membraan en hij is weer klaar. Morgen is er een grote 
oefening met alle wagens van het Bataljon. 

Dinsdag 22 April  Vanmorgen om al half zeven zijn we met 12 wagens naar de vulkaan ‘Tangkoeban Prahoe’ 
vertrokken. Met zo’n 250 man, zover mogelijk in de richting van de top gereden. Het was bar steil en slecht, 
we moesten vaak in de 1e versnelling naar boven. Sergeant Proper van de Support-compie is met een motor 
verongelukt en is er slecht aan toe. Vandaag is er een zeepostpakket voor mij aangekomen. 

Lembang 22 April 1947, tocht naar de Pangkoeban Prahoe (Maleis voor ‘omgekeerde boot’). 

Woensdag 23 April  Vanochtend voor de Genie gereden, o.a. zand en een paar ijzeren platen gehaald in 
Lembang en Tjimahi. Weer een lekke band gehad, ik heb die ’s middags weer geplakt. Alle oudere wagens 
komen bij elkaar onder beheer van de M.T.O.  Morgen verhuizen we naar de Compie-Staf. Als ik het zo 
bekijk zitten we hier nog wel een poosje, voor mijn part tot we afzwaaien. 

Donderdag 24 April  Vandaag de patrouille die in Bandoeng loopt moeten rijden, 't is grote onzin, maar wat 
doe je eraan. Dat wordt een rit of vijf naar Bandoeng en terug, we hadden veel tobberij met lekke banden. 

Vrijdag 25 April  Sergeant Proper is ten gevolge van het motorongeluk overleden, hij is de 16e van het batal-
jon die gaat. Vandaag weer 'n patrouille weggebracht en verder wat tegels gehaald om 'n vloertje in de 
keuken te leggen. 

Zaterdag 26 April  Voor de middag gereden voor de verpleging en sigaretten gehaald in Tjimahi. Verder een 
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paar banden geplakt. Ik zit nu weer behoorlijk in m’n banden, ze zijn wel glad maar voor in de stad gaat ’t 
wel. ’s Avonds met Bloemer naar de bioscoop geweest. 

Zondag 27 April  Naar de kerk in Bandoeng gereden en 's middags even naar het zwembad ‘Tjihampelas’ 
aan de Lembangweg. Verder maar wat geschreven. Er was de hele avond zware regen en te slecht weer om 
op de weg te wezen. 

Maandag 28 April  Ik heb vandaag de patrouille in en naar Bandoeng te rijden. De jongens rijden nu op 
fietsen door de stad, dat is dus beter dan lopen. Van Stappe, een MP-er van de ploeg die met ons in Patjet 
zat, heeft zich op motor dood gereden. 

                                                                          
Bandoeng, 29 April 1947 begrafenis van MP-er van Stappe. 

Dinsdag 29 April  Een beetje heen en weer gereden voor verschillende boodschappen. Er valt de laatste tijd 
bar veel regen, het terrein hier is één grote modderpoel, waarin je tot je assen wegzakt. Vandaag ook geld 
gevangen fl. 67,50. 

Woensdag 30 April, Juliana jarig. In Bandoeng was er een parade van hele B-divisie, die was werkelijk goed 
geslaagd, we moesten de jongens brengen en halen. Verder zondagse dienst en plaats rust. Er was ook een 
Oranjebal in Bandoeng, maar ik bleef thuis. We zijn gerantsoeneerd in benzine en krijgen maar 15L. per dag. 

Donderdag  1 Mei  Alweer mei, de tijd gaat wel door. Ik heb vandaag de patrouille te rijden en ben ook nog 
naar Tjimahi geweest, dus m’n 15 liter zijn er wel door gegaan. 

Vrijdag  2 Mei  De wagen schoongemaakt, dat was wel nodig. Vanavond gingen we met Santema en 
Bloemer de fourier naar de bioscoop. Vandaag verder niet gereden. 

Zaterdag  3 Mei  Vanmorgen, was ik op weg naar Lembang om verse aardappelen te halen, toen braken 
allebei m'n ventilatorriemen, ik ben maar weer met afgezette motor naar beneden gerold. Van een wagen 
die op blokken stond heb ik toen 'n stel andere gehaald. Meteen ook een uitlaat want die was bij mij ook 
ver-rot. Vanmiddag was er een voetbalwedstrijd V-brigade tegen de W-brigade 4-0, ze hebben de hele 
wedstrijd in de plasregen gespeeld. 

Zondag  4 Mei  Vandaag een rit naar de Hoogmis in de Kathedraal van Bandoeng, verder drie keer per dag 
de patrouille af te lossen bij de Renbaan. 
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De Kathedraal van Bandoeng. 

Maandag  5 Mei  De benzinepomp van de Dodge gerepareerd, het membraan was stuk. Ik heb met accu's 
zitten te tobben, als het zo moet kunnen ze ons beter naar huis sturen. Ook krijgen we heel weinig 
gefourageerd, de geest gaat eraan op zo'n manier. 

Dinsdag  6 Mei  Vandaag een gemakkelijke dag genomen, we kunnen nu eenmaal met 15 liter per dag geen 
grote sprongen maken. Verder kreeg ik vier brieven, waarvan twee van Martha. 

Woensdag  7 Mei  Ik heb patrouille van en naar Bandoeng te rijden. Verder de carburateur verwisseld met 
een van de opgelegde wagens. Het is een hele verbetering want de motor sloeg de laatste tijd slecht aan. 
Heb de hoofddoeken 'n maand terug verzonden en ze zijn nog niet aangekomen, weer een strop met de 
post. 

Donderdag  8 Mei  Ik zal maar kalm aan doen met rijden want ik kom toch niet uit met mijn benzine.                           
's Avonds naar Bandoeng geweest, daar kwamen we op de pasar Malam terecht, een soort jaarbeurs. Heb 
daar een cadeau voor Pastoor gevonden. 

Vrijdag  9 Mei  Een paar keer naar Bandoeng geweest voor de Staf-compie. 's Avonds weer naar die pasar 
geweest om dat cadeau op te halen, daarvoor is geld bij elkaar gebracht door jongens uit de Veen die hier in 
Indië zijn. Daarna nog naar de bioscoop geweest. 

Zaterdag  10 Mei  Dodenherdenking.  Voetbalwedstrijd BVC uit Batavia –tegen W-Brigade-elftal, mooie 
wedstrijd 0-1. Weer een aanzegging gehad van verhuizing naar Compie-bureau, zal nu wel doorgaan. 
Kollaart en Buys gaan naar de Staf-compie. 

Zondag  11 Mei  De gewone rit naar de kerk en terug. 's Middags naar de watervallen in omgeving van 
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Lembang geweest, de weg was slecht, af en toe erg steil en bochtig, maar de natuur fantastisch mooi.                      
's Middags 17.30u de wacht weggebracht naar het gebouw van de Staf W-Brigade. 

                                                        
Lembang, waterval. 

Maandag  12 Mei  Ik heb de wagen doorgesmeerd en  een beetje opgeknapt. Daarna de wacht van de W-
Brigade opgehaald, die werd 2 uur te laat afgelost door Inf. I.  Morgen is er wapeninspectie zeggen ze. 

Dinsdag  13 Mei  Gezondheidsinspectie. Vanmiddag voetbalwedstrijd 1-4R.I. tegen 2-4R.I. De uitslag was 
buiten verwachting 2-5, want na de eerste tien minuten was het al 2-0 voor 1-4R.I. 's Avonds in de stad 
werd ik door Coors opgeschreven voor opgestroopte mouwen, bovendien nog opgeschreven wegens niet 
neerlaten van m’n klamboe. Vandaag zijn we verhuisd naar het Compie’s-bureau. 

Woensdag  14 Mei  Eerst om 8.00u op rapport, ik kreeg  vijf dagen ‘licht’, dus binnen blijven deze week. Ook 
nog op het matje moeten komen voor de kledinglijst. Ik hoefde maar fl.3,- betalen voor alles wat ik mis, dat 
is niet veel. 

Donderdag  15 Mei  Hemelvaartsdag, dus zondagse-dienst, ik heb i.v.m. mijn arrest weinig te doen, dan 
maar een briefje pennen. 

Vrijdag  16 Mei  Vandaag wat jongens naar de stad gereden voor een voetbalmatch, daarna nog eens terug 
om de patrouille bij de renbaan te halen. 

Zaterdag  17 Mei  Eindelijk ook weer wat post, het gaat niet erg vlot. Ik heb weinig rijwerk, dat bevalt me 
heel best zo. We zijn alle dagen bezig met het uitroeien van mieren, er zijn hier miljoenen. Het valt ook nog 
weleens mee, heel de oost hangt van de mieren aan mekaar. 
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Zondag  18 Mei  Hier naar de kerk geweest, de auto's mogen voortaan niet meer op zondag rijden, dan met 
speciale orders van Bat. Com. ’s Middags een trip door het terrein wezen maken met Rekelhof, we hebben 
ons heel best geamuseerd. Hier is heel wat natuurschoon te bewonderen. Vanavond is het de laatste avond 
van mijn straf. 

Maandag  19 Mei  De gewone ritten met geen bijzonderheden. ’s Avonds hebben we wat zitten kaarten. 
Morgen is er een grote oefening in Bataljonsverband. 

Dinsdag  20 Mei  We hebben een grote oefening gehad met al 't rollend materiaal van het Bataljon. Dus ook 
de  2e compie met de drietonners en mijn 15 cwt. Door de rest van het bataljon werd een hinderlaag voor 
het convooi gevormd, een pracht ochtend gehad. Wilde ritten door het terrein en met de wagens door de  
kali heengereden want de brug was stuk. Wel niet best voor het materiaal, maar we hebben ons best 
geamuseerd. 

Woensdag  21 Mei  De wagen schoongemaakt, Rekelhof heeft een handje geholpen, we zijn naar de kali 
aan de Waterleidingweg gegaan. ’s Middags de wacht weg gebracht naar een nieuwe post in Bandoeng, ze 
moeten het wagenpark bij Bandoeng bewaken. 

Donderdag  22 Mei  Vandaag drie maal de wacht gefourageerd, een wacht weg gebracht en deze om 17.00u 
van het W-Brigadegebouw weer op gehaald. Verder een tamelijk drukke dag gehad, veel diverse klusjes 
opgeknapt. Het pakket, verzonden op 9 dec. uit de ‘Rustende Strijder’ is nu pas aangekomen. 

Vrijdag  23 Mei  Weer een Bat.-oefening gehad. Ik heb twee maal moeten rijden en daarna moeten wachten 
tot ’t afgelopen was, tamelijk saai voor mij.  S.M.I. van de 2e Comp. v. Hooff, vertrekt op 4 juni naar Holland 
voor opleiding beroeps-O.O. Hij neemt het kruisje en kettinkje voor me mee. 

Zaterdag  24 Mei  Vanochtend om 5.00u ben ik al weg gegaan om bij de L.T.D. olie te laten verversen.                      
Om 7.00u zeiden ze me dat er geen olie was. Ik heb toen zelf maar een paar liter bijgevuld en het filter 
schoon gemaakt. 

Zondag  25 Mei, 1e Pinksterdag.  Ik ben hier naar de kerk geweest, want naar Bandoeng rijden daarvoor 
geen wagens meer. Verder maar wat geschreven. 

                                                                                         
Barret-embleem 

Maandag 26 Mei, 2e Pinksterdag.  's Middags met Rekelhof naar de Dago-waterval geweest, het viel tegen. 
's Avonds met Bloemer naar bioscoop in Bandoeng geweest. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hU9ZWG959WRHCM&tbnid=ZyQJ0bavYxy6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hetdepot.com/&ei=4gcyUe6bN4WH0AXRk4CAAQ&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNFuHn2SHzJO6sRvVZX6ogkdJbpvpA&ust=1362319687704262
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Lembang, gezicht op de 'Dago-waterval'. 

Dinsdag  27 Mei  Vroeg naar de L.T.D. in Bandoeng gegaan om olie te laten verversen, ze hadden alleen 
maar motorolie HD50, dus morgen weer terug voor cardans enz. Er is een zeepostpakket aangekomen. 

Woensdag  28 Mei  Vanmorgen weer naar LTD (Leger Techn. Dienst) geweest, de wagen is nu eindelijk klaar, 
maar 't is wel hopeloos op zo'n manier. Vanmiddag 17.00u ga ik de wacht aflossen bij Generaal de Waal. 

Donderdag  29 Mei  Vandaag was er een grote inspectie op kleding en uitrusting. Ik ben weer een en ander 
kwijt, o.a. de camouflageoverall, dat kost me dik geld. Verder werden we gewogen voor gezondheidsinspec-
tie, ik woog maar 71 kg, bijna alle jongens zijn 4-5 kilo afgevallen. De voeding is dan ook buitengewoon 
slecht en karig te noemen, het is praktisch niet te eten. 

Vrijdag  30 Mei  Uitbetalingsdag, Fl 47,- gevangen. Vandaag was er ook een voetbalwedstrijd 2-4R.I. tegen 
1-11R.I. met 5-1 voor II-4 R.I. Verder een bruggetje hersteld en daarvoor wat puin opgescharreld. Nadien de 
weekfourage gehaald. De hele compie heeft 'n week rust wegens slechte gezondheidstoestand, sommigen 
zijn zelfs met ondervoeding opgenomen in hospitaal. 
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Zaterdag  31 Mei  Foto’s wezen bestellen bij de Staf W-Brigade in Bandoeng en ’s avonds samen met 
Bloemer naar de bioscoop geweest. 

Zondag  1 Juni  Alweer Juni, in de maand Mei best opgeschoten. Vanochtend was ik al vroeg naar Bandoeng 
om de wacht weg te brengen die gisteravond al geleverd had moeten worden. Ik was al vroeg terug voor de 
eerste mis. ’s Avonds om 17.30u heb ik ze weer opgehaald. 

Maandag  2 Juni  Vandaag een paar maal de wacht gefourageerd, verder maar wat gewone klusjes gedaan.              
Ik maak niet veel kilometers maar dat vind ik niks erg. 

Dinsdag  3 Juni  Vanmorgen oefening gehad om gauw kant en klaar ingepakt te staan. Ze beginnen weer 
met allerlei flauwekul, er hangt misschien weer wat in de lucht in verband met de nota die door de Hol-
landse regering aan de Republiek gericht is. Ik heb een oude uitlaat die ik ’n poos terug van m’n wagen 
gegooid had er weer op moeten zetten want ik had de nieuwe die er nu onder zat geleend van een wagen 
van de 1e Compie. 

Woensdag  4 Juni  Rem-olie van de wagen moeten bijvullen, want remmen deed 'ie praktisch niet meer, 
moet nu weer een paar maal pompen.  Er is sprake van dat er weer banden komen, we wachten maar af. 

Donderdag  5 Juni  Ik heb een pakket gemaakt en met zeepost verzonden. Het is alleen maar zeep want 
daar moet groot gebrek aan zijn in Holland, de rommel is maar knap zwaar. 

Vrijdag  6 Juni  Bataljonsoefening, ik hoefde niet te rijden, dus de wagen doorgesmeerd en schoon gemaakt. 
's Avonds ’t rommeltje maar weer gepakt voor de oefening van morgen, dan is het weer inpak-oefening. 
Voetbalmatch W-brigade tegen 7 December-divisie 3-0. 

Zaterdag  7 Juni  Zooitje in en uitgepakt voor de flauwe kul, was natuurlijk nog weer niet goed ook. Verder 
twee jongens naar de  sluipschuttersschool in Tjimahi gebracht. De Dodge van Kollaart bestuurd door Dam-
steeg, heeft een aanrijding met de MP gehad, geen ongevallen. 

Zondag  8 Juni  Om 18.30u moet ik de wacht rijden, verder een beetje zitten schrijven en kaarten om de tijd 
door te brengen. Ik heb ook weer een kapotte ventilatorriem en rij nu op slechts een. 

Maandag  9 Juni  Ik moest vandaag naar de tandarts vanwege verplichte inspecties. Een tand getrokken en 
een gevuld, raar idee om zonder ooit kiespijn te hebben gehad 'n kies te laten trekken. Verder twee maal de 
wacht gefourageerd bij Gen. de Waal. 

Dinsdag  10 Juni  Vandaag hout voor de keuken gehaald, verder niets bijzonders. Er waren weer veel 
bevorderingen vandaag, o.a. vier Sergeants. 's Avonds maar wat zitten kaarten om de tijd door te brengen.  

Woensdag  11 Juni  De gewone ritten in 't kampement.  

 

Dit boekje eindigt weinig sensationeel, ik kan wel zeggen gelukkig! 

Hein Turk 

 
Nawoord; 
Een maand later begon op 21 juli 1947 de Eerste Politionele Actie. Maar door de buitenlandse politieke druk 
moest deze op 5 augustus al weer worden gestaakt. II-4 R.I. was op dat moment tot de omgeving van 
Pekalongan gevorderd en had bij Soebah contact gemaakt met de T-brigade die vanuit Semarang naar het 
westen was opgerukt. De drie grote steden Batavia, Bandoeng en Semarang waren nu met elkaar verbonden 
binnen het door Nederlandse troepen veroverd gebied.  
Na Batavia en de convooiweg Batavia-Bandoeng, werd nu Pekalongan beveiligd en gepacificeerd. Dit 
duurde tot het moment waarop II-4 R.I. terug naar Holland ging. Op 22 juni vertrok II-4 R.I. met het M.S. 
Indrapoera vanuit Priok, de haven van Batavia, terug naar huis. Eenmaal thuis realiseren Hein en Martha 
hun plannen en trouwen op 28 september 1948. 
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Mersing-Malakka, maart 1946                                                                                          

Vlr. Hein Turk, Jan Huigsloot, Ron Drekmeier, Gerrit Kuipers.                                                                                                                       
We wisten toen nog geheel niet wat ons te wachten stond. 
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Voor Orde en Vrede. 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

                                                                                                             
Hein Turk op gevorderde leeftijd. 

 

 

Archief Kennemerbataljon 2-4 R.I. 

 

Martin de Graaf                                
Ridder Hoenstraat 173                   
6433 EE Hoensbroek                      
045-5224493             
martdapp@hotmail.com 

Rob de Graaf                                    
It Hiem 30                                       
9022 CG Mantgum                             
058-2501520  06-25349841    
r.de.graaf@online.nl 

Jan Kuipers                                        
Veenbes 13                                         
2318 BC Leiden                                         
071-5232210                        
jku@casema.nl                                                                                               
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