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Voorpagina;   
 
Een klapperboom tegen de Indonesische sterrenhemel, met de tekst  ‘Sterren die blijven’, verwijzend 
naar een Soendanees gedicht; 
 
In Waroeng-Danas (Java) zongen een paar Soendanese meisjes een opvallend lied. Ik vroeg hen dit zo 
vaak voor te zingen dat ik het uit mijn hoofd kon meezingen, de woorden en de melodie heb ik al die 
tijd in gedachten gehouden. 
 

Pang-pring, a-a-la pang-pring, 
Bentang poepoes tinggal tiloe, 
Abdi ngiring, abdi ngiring, 
Lamoen poepoes, lagi abdi ngiring. 
 
Volgens hun uitleg is het een Soendanees versje over de sterren;, ze twinkelen en schitteren, ik huil,  
ik huil, duizenden sterren en ik huil.  
 

Mijn herinneringen zijn als die sterren, ze schitteren of blijven wat vager, maar naarmate ik langer 
blijf kijken, zie ik er steeds meer. Dan kan ik wel huilen, vooral om die bij het Zuiderkruis. Maar dank 
zij die Soendanese en Javaanse kinderen en hun prachtige land, lach ik door mijn tranen heen en hoop 
ik dat hun land hen gelukkig maakt, zodat ze zullen blijven zingen en spelen en ook hun lied toch 
eindigt met een lach. 
 
De Nederlandse vlag in 3 banden, de blauwe is afgehaakt, symboliserend de afhaking van Nederland 
bij de wording van de Republiek Indonesia. 

 

 
 

 

J.T. Ploeg; Schubertlaan 13,  6815 HH Arnhem 085-437784 
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INLEIDING;                                                             W.E. Meiboom 

Het Kennemer-bataljon 2-4 R.I. 1945-1948  

(Mars & Historie jaargang 30 nr. 3) 

30 november 1995 was het vijftig jaar geleden dat 700 jongens en mannen op een boot vanuit 
Oostende naar Engeland overstaken. Deze jongens en mannen maakten deel uit van het Kennemer-
bataljon, een bataljon oorlogsvrijwilligers, samengesteld uit inwoners van Haarlem en wijde om-
geving. Het Oorlogs-vrijwilligers-bataljon II-4 R.I. zoals de officiële legernaam luidde, zou zich in 
Engeland gaan voorbereiden op de grote oversteek naar Azië. In Engeland zouden de mannen worden 
ingeënt tegen tropische ziekten, tropenuitrusting krijgen en financiële administratieve zaken regelen. 
Uiteindelijk doel van de reis was Nederlands-Indië. Weinig mensen weten tegenwoordig nog iets van 
het Kennemer-bataljon af. In dit artikel hoop ik u iets te vertellen over de oprichting, organisatie van, 
en ideeën over het Kennemer-bataljon.  

Voorgeschiedenis. Mei 1944/mei 1945. De Nederlandse regering realiseerde zich eind 1942 dat de 
tijdstippen van bevrijding in Europa en Azië niet synchroon zouden lopen. Het leek waarschijnlijk dat 
Europa eerder bevrijd zou worden. Dit zou in Azië op militair gebied grote problemen met zich mee 
kunnen brengen. De enige troepen die Nederland had om in te zetten in gevechten voor de bevrijding 
van Nederlands-Indië waren de restanten van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), die in 
1942 naar Australië waren uitgeweken. De Nederlandse regering in Londen stond onder meer voor de 
vraag hoe een expeditionaire macht kon worden voorbereid om deel te kunnen nemen aan de strijd 
om een vreedzame herbezetting van Nederlands-Indië. Eind 1942 maakte men plannen om, direct na 
de bevrijding van Nederland, de reeds geoefende jongste lichtingen van voor de oorlog op te roepen, 
ten einde 15 bataljons te kunnen formeren. Deze plannen hielden in dat de Britten voor de uitrusting 
zouden zorgen en de opleiding en oefening in Australië plaatsvond. In 1944 maakte de Nederlandse 
regering aanvullende plannen bekend, behalve de 15 bataljons zou men ook nog 5.000 man 
vrijwilligers naar Nederlands-Indië sturen. Op 10 mei 1944 machtigde de regering de minister van 
oorlog vrijwilligers, reserve personeel en dienstplichtig personeel na de bevrijding in werkelijke dienst 
te roepen. De Nederlandse regering in Londen verkeerde in grote onzekerheid over de gezond-
heidstoestand van de mannen, zowel militair als niet-militair, zowel gevangen als niet gevangen, 
zowel in Nederland als overzee. De voedselsituatie in Nederland was gedurende de oorlog 
langzaamaan steeds slechter geworden, de berichten over krijgsgevangenen in Duitsland waren niet 
erg bemoedigend, maar vooral de berichten over kampen in Azië, voor zover ze doorkwamen, deden 
het ergste vrezen. Pogingen van Amerika en Engeland om voedseltransporten in de kampen in Azië te 
krijgen waren, op een heel enkele uitzondering na, jammerlijk mislukt. Toen het eerste Nederlandse 
grondgebied werd bevrijd, werd bekend gemaakt dat Nederlandse mannen en jongens zich konden 
aanmelden als vrijwilliger om Nederlands-Indië te bevrijden van de Japanners. 
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Het eerste aanmeldingsbureau in Nederland werd ingesteld op 22 september 1944, al snel gevolgd 
door bureaus in iedere bevrijde Nederlandse stad. Er verschenen pamfletten en boeken om mannen 
op te roepen oorlogsvrijwilliger te worden. Het boek 'En nu ... Indië', door Andries Voortland en 
W.G.N. de Keizer dat in het najaar van 1944 in Maastricht gedrukt werd, was hier een goed voorbeeld 
van. De toeloop naar de aanmeldingsbureaus was groot. Hele verzetsgroepen gaven zich tegelijk op 
als vrijwilliger om ook Nederlands-Indië van de bezetter te bevrijden. Op 30 november 1944 werden 
officieel twee verschillende soorten verbandakten onderscheiden. In de eerste plaats was er de lange 
verband-akte: wie hiervoor tekende kon overal ter wereld als oorlogsvrijwilliger worden ingezet voor 
onbepaalde tijd. In de tweede plaats was er de korte verbandakte: ondertekenaars konden tot een 
half jaar na de bevrijding van Nederland ingezet worden in Europa. Niet alleen de Nederlandse 
regering wilde graag Nederlandse troepen naar Nederlands-Indië sturen, ook de Amerikaanse 
generaal MacArthur drong in februari 1945 aan op het zo snel mogelijk sturen van minstens 4.000 
man troepen. Op 5 mei 1945 was de toestand dus als volgt: in het bevrijde zuiden was er al een begin 
van organisatie van oorlogsvrijwilligerbataljons en in het net bevrijde overgebleven gedeelte 
wachtten velen op een mogelijkheid om zich als oorlogsvrijwilliger aan te melden. 

Het Kennemer-bataljon in wording na Mei 1945. Meteen na 5 mei 1945 waren de leden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten in Haarlem en omgeving bovengronds gaan werken. In heel Zuid-
Kennemerland handhaafde de Binnenlandse Strijdkrachten de orde, registreerde opgepakte 
gevangenen en nam als vanzelfsprekend ook de taak op zich om oorlogsvrijwilligers te werven. Velen 
uit de Binnenlandse Strijdkrachten hadden in de oorlog al afgesproken zich te zullen melden om mee 
te helpen Nederlands-Indië te gaan bevrijden van de Japanners. Zeker de eerste lichtingen 
oorlogsvrijwilligers bestonden dan ook louter uit leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het 
aanmeldingsbureau was aanvankelijk gevestigd in de Jansstraat 81, maar al in juni 1945 werd het 
bureau verplaatst naar de Heemsteedse Dreef 271. Er deden zich in Haarlem, net als bij andere 
aanmeldingsbureaus, nogal wat problemen voor bij de inschrijving van vrijwilligers. In de eerste 
plaats hadden de leden van verzetsgroepen toen ze afspraken om zich met zijn allen te melden als 
oorlogsvrijwilliger niet gedacht aan door de regering te stellen criteria, (leeftijd tussen 18 en 36, een 
goede gezondheid en onder de 21 toestemming van de ouders). Uiteraard leverden deze criteria 
problemen op. Als een hele verzetsgroep zich kwam melden kon een aantal van hen, die te oud of te 
jong waren, zich niet laten inschrijven. Dit leidde ook in Haarlem en omgeving tot vele protesten en 
adhesiebetuigingen om mensen toch toe te laten. Jongens van 16 of 17, die toestemming van hun 
ouders hadden, werd oogluikend toegestaan dienst te nemen. Ook de bovengrens van 36 jaar werd af 
en toe ontdoken, J. Maliepaard ging met het Kennemer-bataljon mee, hoewel hij al ouder dan 36 jaar 
was (22.08.1909). Hier en daar leidde de strenge leeftijdseisen tot verontwaardiging en wrevel. 
Officiële toestemming om als oorlogsvrijwilliger mee te gaan werd, als men niet aan de leeftijdseis 
voldeed, ook na het schrijven van brieven en het uitoefenen van druk niet gegeven. Vandaar dat men 
het op illegale wijze voor elkaar probeerde te krijgen. Per slot van rekening hadden velen daar in het 
Verzet wel wat over geleerd! Een voorbeeld is Piet van de Boon (06.06.1927). In mei 1945 was hij pas 
16, maar kwam op een persoonsbewijs waarop zijn leeftijd was veranderd in 18 jaar door de keuring. 

Een tweede probleem voor de aspirant vrijwilligers was de medische keuring. Jongens en mannen in 
en rond Haarlem waren vlak na het einde van de oorlog door ondervoeding bepaald niet in medisch 
optimale toestand. Toch werd vrijwel iedereen goedgekeurd. Bij de keuring ging men ervan uit dat ‘de 
tijdelijke zwakte’ door ondervoeding snel over zou zijn. Daarom werd men, behalve als er duidelijke 
ziekten werden geconstateerd, snel goedgekeurd. 

Een laatste probleem bij de aanmeldingen van oorlogsvrijwilligers bleek de ouderlijke toestemming. 
Sommige aspirant-oorlogsvrijwilligers, waarvan de ouders toestemming moesten geven, kregen die 
niet. Meestal niet omdat de ouders het niet eens waren met het tekenen van hun zoon als 
oorlogsvrijwilliger, maar omdat het kind niet gemist kon worden als arbeidskracht. Ondanks al deze 
problemen melden zich velen aan bij het 'Haarlemse aanmeldingsbureau.  
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Op 28 juni 1945 hadden zich de volgende aantallen oorlogsvrijwilligers aangemeld in district 12 
(Noord-Holland Zuid, behalve Amsterdam): 

 

Haarlem 

(inclusief Spaarndam en Haarlemmerliede) 885    

Heemstede  174 
Bloemendaal  159 
Sassenheim    12 
Hillegom    25 
Haarlemmermeer (inclusief Halfweg) 153 
Velsen    90 
Lisse    19 

Hiervan vielen uiteraard een aantal mannen af, maar er bleven nog genoeg oorlogsvrijwilliger om een 
‘eigen’ Kennemer-bataljon te vormen. 

Het idee om mee te helpen aan de bevrijding van Nederlands-Indië was in brede lagen van de 
bevolking bekend en goedgekeurd. Dit blijkt wel uit de diverse feeststoeten na de oorlog. Bij gebrek 
aan feest-materiaal werden met primitieve middelen in vele plaatsen allegorische stoeten 
samengesteld die door het dorp of de wijk of zelfs de hele stad reden. Er waren wagens met 
‘onderduikers’, met ‘illegalen’, maar ook vaak wagens met anti-Japanse leuzen. Zo werd in 
Haarlemmerliede een wagen gemaakt, waarop een spandoek bevestigd was met daarop de leuze: 
"Wij geven de Jappen raken klappen". En Haarlemmerliede was zeker niet de enige plaats in 
Kennemerland waar zo'n wagen in de bevrijdingsstoet mee reed.    

      

Zoals gezegd, de eerste lichtingen Oorlogsvrijwilligers waren eigenlijk alleen maar oud-
verzetsstrijders, die via de Binnenlandse Strijdkrachten bij de oorlogsvrijwilligers terecht kwamen. 
Vanaf 31 mei bevond een administratieve ploeg oud-B.S.'ers zich in de gebouwen van de 
psychiatrische inrichting voor vrouwen ‘Sancta Maria’ (kortweg ‘de Sancta’) in Noordwijkerhout. De 
eerste administratieve foerage-troepen in de Sancta hadden de opdracht om alles administratief voor 
te bereiden voor het ontvangen van aspirant-militairen. Dat betekende onderdak regelen, geen 
probleem op de terreinen van de Sancta Maria. Er waren nog maar heel weinig bewoners en 
verpleegsters op het terrein aanwezig, zodat vele gebouwen door de aspirant-militairen betrokken 
zouden kunnen worden. De eerste oorlogsvrijwilliger die komt is de vrijwilliger Jaap de Witt Hamer, 
afkomstig uit de ondergrondse ploeg Haarlemmermeer /Halfweg. Jaap de Witt Hamer had 
‘georganiseerd’ dat zijn compagnie, gestart in de suikerfabriek in Halfweg, hier geconcentreerd 
gelegerd kon worden. Deze latere eerste compagnie heeft altijd als bijnaam ‘de Bietenbak’ gehouden, 
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naar de plek waar de compagnie is opgericht. Afspraak was dat de andere compagnieën zo snel 
mogelijk zouden volgen. En beetje bij beetje gebeurde dit ook.  

Het was bepaald niet ongezellig op de Sancta, tot op de dag van vandaag circuleren verhalen over de 
gezellige en vriendelijke verpleegsters van de Sancta. Zeker voor de heel jonge jongens, die voor de 
eerste keer van huis waren, waren zij een grote hulp. Ook de sfeer onderling was uitstekend. 
Huisvesting was op het terrein van de Sancta geen probleem, maar het organiseren van de aanvoer 
van eten, het vinden van kleding en schoeisel en het vinden van militair materieel leidde tot haast 
onoverkomelijke problemen. Toch wist de administratieve- en foerageploeg nog aardig wat voor 
elkaar te krijgen. Er werd getracht eten te regelen voor de komende troepen, en dat lukte, zij het met 
veel problemen. De kleding van de oorlogsvrijwilligers leverde veel meer problemen op. Het uniform 
bestond uit de kleren die de vrijwilligers aan hadden met een band van de B.S. om hun arm, want ook 
de foerageploeg kon niets doen aan het tekort aan uniformen en het ontbreken van schoenen.   

Die eerste vrijwilligers moeten een bont gezelschap zijn geweest. Er werd veel geëxerceerd, bij gebrek 
aan schoenen vaak op blote voeten. Andere trainingsmogelijkheden waren er nauwelijks. Voor zover 
er iets aan militaire training werd gedaan bestond dit uit het illegaal gooien van handgranaten in de 
duinen bij Noordwijkerhout, Dit had twee voordelen. De aspirant-militairen leerden handgranaten 
gooien en tegelijkertijd werden de mijnen die in de duinen gelegd waren tot ontploffing gebracht. Tot 
op de dag van vandaag worden deze alternatieve trainingen met een mengeling van plezier en 
nostalgie opgehaald. De overgrote meerderheid van de mijnen in de duinen en langs het strand 
werden echter geruimd door gevangen genomen Duitse militairen. Ook werden wel eens militaire 
aanvallen nagespeeld in de duinen. Dat leverde veel hilariteit op maar niet zoveel militaire kennis.  

Voor echte trainingen waren twee dingen nodig die in Noordwijkerhout ontbraken: instructeurs en 
materiaal om mee te trainen. Kaderleden, die de oorlogsvrijwilligers konden trainen, waren echter 
niet voorhanden. Al snel na de bevrijding werden, onder andere in Amsterdam, kadertrainingsscholen 
opgezet. Op deze school zou het allernoodzakelijkste onderwezen worden op militair en leiding-
gevend gebied. Naast militaire training zouden de kaderleden ook onderwezen moeten worden in 
taal, land, godsdienst en zeden van Nederlands-Indië. Ook uit Noordwijkerhout werden mensen naar 
deze training gestuurd. De eerste groep al in juni 1945.  

Het bezoek aan deze school was geen onverdeeld succes, volgens de verhalen haakten een aantal 
mensen tijdens deze cursus af. Verder werd getracht met Engelse instructeurs het gebrek aan Neder-
landse kaderleden op te heffen, maar dat lukte maar zeer ten dele. In kleine ploegen werden ook mili-
tairen in spe naar de Wildhoef in Bloemendaal gestuurd. Op deze stormschool werd ook getraind. 
Favoriet was het springen, aan een touw, uit de derde verdieping van het gebouw. Dit gebeurde 
onder leiding van Koos Kortekaas die later op 6 jan. 1948 samen met Akkie Steenhuizen sneuvelde. 

Op 30 juli werd het Kennemer-bataljon in wording bezocht door Major Clutton, een Brits officier 
toegevoegd aan de regionaal trainingsofficier van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het bataljon 
bestond toen alleen nog maar uit medisch goedgekeurde en aangemelde vrijwillige leden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten en viel ook onder de bevelen van de Binnenlandse Strijdkrachten. Clutton 
was onder de indruk van de goede sfeer, de uitstraling en efficiency en de militaire houding van de 
mannen. Wel schreef hij dat er geen uniformen waren en dat schoenen een ernstig probleem 
vormden. In zijn officiële rapport nam hij op wat de leden van het bataljon vertelden over oefeningen 
op blote voeten, bij gebrek aan schoeisel. Ook noteerde hij de verhalen over het opblazen van mijnen 
met handgranaten in de duinen als militaire oefening. Hij beschouwde dat niet als een optimale 
voorbereiding op militaire acties. Het aantal wapens was bedroevend. Er was een redelijk aantal 
buitgemaakte Duitse handgranaten en Duitse geweren met munitie, maar slechts 10 Brens, 50 stens 
en 25 Lee Enfields. Het bataljon telde op dat ogenblik meer dan 400 man, dus is een totaal van 85 
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mogelijke schietwapens niet al te best. Er werd wel met de Duitse geweren getraind, maar handig 
was dat niet. Als schietoefening kon het nog wel, maar het had natuurlijk nauwelijks zin om goed 
vertrouwd te raken met deze geweren en ze snel in en uit elkaar te kunnen halen. De Engelse en 
Amerikaanse bewapening zat heel anders in elkaar en moest ook anders behandeld worden. Waar de 
militaire houding, die Clutton beschrijft, uit bestond is niet duidelijk, maar de kameraadschap 
onderling was, zo vertelt men nu nog, inderdaad heel groot. 

Politieke toestand na de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945.  Vanaf 17 augustus veranderden 
de oorlogsomstandigheden over de hele wereld drastisch. Japan capituleerde en Nederlands-Indië 
kwam volgens in de oorlog gemaakte afspraken onder het gezag van het South East Asia Command. 
De opperbevelhebber hiervan was Lord Louis Mountbatten. Engeland had niet veel op met de 
Nederlandse plannen om militairen naar Nederlands-Indië te sturen. Ze reageerden na de capitulatie 
dan ook uiterst terughoudend op de plannen van de Nederlandse regering om troepen in Azië te 
krijgen. Een van de zaken die hierbij zeker meegespeeld heeft is dat Engeland niet wilde dat Neder-
land als geallieerde partner in Azië mee ging doen. De macht die ze hadden wilden ze niet graag 
afstaan of delen. Ook Australië gooide roet in het Nederlandse eten. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling geweest dat de net gevormde, niet getrainde bataljons oorlogsvrijwilliger via Engeland 
naar Australië getransporteerd zouden worden om daar hun opleiding in militaire- en tropenkennis te 
krijgen. Na de capitulatie van Japan waren er geen troepen meer nodig om Nederlands-Indië van de 
Japanners te bevrijden en was het dus volgens de Australische regering niet meer nodig om Neder-
landse troepen te sturen. Ze weigerden dan ook pertinent om nog troepen toe te laten op Australisch 
grondgebied. Goede raad was duur. Vele bataljons oorlogsvrijwilligers waren in oprichting of al 
opgericht en wachtten om verscheept te worden. De Nederlandse regering vond het bovendien van 
groot belang, net als bij de voorbereidingen voor de vorming van oorlogsbataljons tijdens de oorlog, 
dat Nederland als partner van de geallieerden erkent werd in Azië. Eind augustus werd daarom toch 
besloten om alles in het werk te stellen om troepen naar Azië te sturen.  

Het plan was om bataljons via Engeland direct naar Nederlands-Indië te sturen, dus niet meer via 
Australië. Er werd niet meer gerept over militaire trainingen voor oorlogsvrijwilligers. Vreemd genoeg 
waren de Engelsen wel bereid om Nederlandse troepen in kampen in Engeland op te vangen, ook al 
meenden ze, dat ze zelf Nederlands-Indië wel konden beheersen. Helaas waren ze zelf uiterst traag in 
het sturen van troepen naar Java. Pas op 29 september, dus meer dan een maand na de capitulatie, 
landden de eerste Engelse troepen bij Batavia. Het was slechts een kleine groep van 1.000 man en ze 
konden niet veel uitrichten. De mensen in de Japanse kampen konden de kampen nog steeds niet 
verlaten, aangezien er niet genoeg troepen waren om hen buiten de kampen te beschermen. Als ze de 
kampen toch verlieten, liepen ze grote kans vermoord te worden. Maar er was niet genoeg materieel 
en mankracht om de mensen naar minder rampzalige plaatsen te vervoeren. De Engelsen hand-
haafden daarom alleen de status-quo en de mannen, vrouwen en kinderen moesten onder erbarme-
lijke omstandigheden. in de kampen blijven De weinig enthousiaste houding van de Engelsen in 
Nederlands-Indië werd uiteraard in Nederland bekend. Velen hadden familie of vrienden in 
Nederlands-Indië en de nonchalante benadering door de Engelsen wekte dan ook grote boosheid. Het 
regeringsbesluit om hoe dan ook zelf troepen in Nederlands-Indië te krijgen werd hierdoor alleen 
maar meer gesteund door mensen in Nederland. Vanaf 18 september 1945 werden er troepen naar 
twee kampen in Engeland gestuurd. Hier zouden de troepen tropenuniformen krijgen en konden de 
laatste administratieve en financiële zaken worden geregeld.   

Er werd een troepentransportschip gecharterd om de oorlogsvrijwilligers naar Nederlands-Indië te 
verschepen. Op de eerste reis van dit schip, de Alcantara, ontstonden begin oktober 1945 grote 
politieke problemen. De oorlogsvrijwilligers mochten van de Engelsen niet aan land in Nederlands-
Indië. Ze waren bang dat de Indonesiërs hierdoor geprovoceerd zouden worden, en overvallen op 
Britse militairen zouden gaan plegen. Tijdens de onderhandelingen over het al dan niet toelaten van 
Nederlandse militairen in Nederlands-Indië tussen de Engelse en Nederlandse legertop voer de 
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Alcantara een aantal keren op en neer tussen Batavia en Singapore. Uiteindelijk, na elf dagen 
onderhandelen, bleven de Engelsen bij hun besluit om de troepen geen toestemming te geven om in 
Nederlands-Indië aan land te gaan. Er werd toen uitgeweken naar Malakka, waar de troepen ver in 
de jungle werden weggestopt. 

De oprichting en organisatie van het Kennemer-bataljon na 17 augustus 1945. Terug naar het 
Kennemer-bataljon. Uiteraard had de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945 ook gevolgen voor 
het Kennemer-bataljon. Het oorspronkelijke idee van veel oorlogsvrijwilligers was om Nederlands-
Indië te bevrijden van de Japanners. Dat was na 17 augustus niet meer nodig. Toch werd stug verder 
gewerkt aan de opbouw van het bataljon. Op 27 augustus 1945 werd een voorlopige officiële 
instructie uitgevaardigd om II-4-R.I. het Kennemer-bataljon dus, formeel op te richten als eenheid van 
de Koninklijke Landmacht. Deze voorloper van de officiële oprichting was natuurlijk alleen maar de 
bevestiging van de bestaande toestand. Voor de militairen in Sancta Maria veranderde er niets. De 
officiële oprichtingsbeschikking van het ministerie van Oorlog volgde op 17 september. Het bataljon 
bestond toen uit leden van de Binnenlandse Strijdkrachten van de rayons Haarlem en Alkmaar, 
aangevuld met ‘gewone’ Oorlogsvrijwilligers. De officiële plaats van legering bleef Sancta Maria in 
Noordwijkerhout. Reserve 1e Luitenant Chris van Kammen werd Bataljonscommandant. Er werd 
getraind onder leiding van Engelse trainingsofficieren en verder werd er nog steeds veel door de 
omgeving gemarcheerd. Het opzetten van de administratie bleef een reuzeklus, evenals het 
foerageren (voedsel, kleding, militaire zaken) voor zoveel man. Toch was de sfeer uitstekend. Op 17 
november ontving het bataljon hoog bezoek, prins Bernhard kwam om II-4 R.I. te inspecteren. Dit 
deed de leden van het bataljon enorm goed. Het bezoek was een groot succes, de parade en het défilé 
erna verliepen prima. 

       

M. van den Heuvel, inspecteur der voor uitzending naar Nederlands Oost Indië. (N.O.I.) bestemde 
Lichte Infanterie Bataljons (LIB's), maakte dezelfde dag een - Rapport betreffende de toestand bij II-4-
R.I.-  Hierin schetste hij het volgende: 

-  De basis van het bataljon was gevormd door oud-B.S.'ers. Doordat een aantal mensen in de loop 
van de tijd medisch was afgekeurd of geen ouderlijke toestemming had gekregen was er een tekort 
van 250 man. Voor de aanvulling was een beroep gedaan op Oorlogsvrijwilligers die niet tot de 
Binnenlandse Strijdkrachten behoord hadden. Vrijwel al deze aanvullende Oorlogsvrijwilligers 
waren oud-militairen van vóór 1940. Aanvankelijk werden ze met enige terughoudendheid 
ontvangen, maar waren door hun eigen positieve houding al snel geaccepteerd. 
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- Maar 18 van de 707 mensen hadden tropenervaring. Er werden lezingen georganiseerd door het 
Koloniaal Museum over Indische onderwerpen die veel belangstelling trokken. Ook waren er aan 
iedereen Maleise leerboekjes uitgedeeld. Het effect hiervan was echter niet duidelijk. Er was wel 
interesse voor de lezingen, maar het nagenoeg ontbreken van mensen met tropenervaring zou 
misschien tot problemen kunnen leiden. 

- Een groot probleem was het militaire gezag. "Dit is ontstaan", zo meldde Van den Heuvel, "door de 
samenstelling en de wordingsgeschiedenis van het bataljon maar kan tot gevaarlijke uitwassen 
leiden." Er bestaat nog niet het rotsvaste begrip, dat elke order, hoe schijnbaar onbelangrijk ook, de 
militair heilig moet zijn. Ook is er het foutieve begrip dat de persoon van de meerdere eerbied 
behoort te krijgen en niet het door de meerdere vertegenwoordigd gezag." Wat hij bedoelde was 
het volgende: vaak werden oud-commandanten van de verschillende groepen uit het verzet, nog 
steeds als het hoogste gezag erkend. Mensen werden nog steeds bij hun naam uit de illegaliteit 
genoemd en het doorvoeren dat de benoemde officieren het hoogste gezag waren verliep stroef 
voor diegenen die niet daarvóór al als illegale commandant erkend waren. Ook vond Van den 
Heuvel dat het begrip voor orde en netheid in de kazerne nog onvoldoende was. Van den Heuvel 
sprak echter de overtuiging uit dat deze problemen door de leiding gecorrigeerd zouden kunnen 
worden. 

- Over de kleding en uitrusting meldde hij het volgende: De bovenkleding was compleet, maar in 
slechte staat (bedoeld wordt dat het gedragen Engelse militaire kleding is, die deels versleten was 
en deels nog de kogelgaten van vorige eigenaar bevatte) en de onderkleding was helemaal 
ontoereikend. Ook schoenen bleef een probleem, boven maat negen was er nog steeds niets in 
voorraad. Het militaire materieel was tussen juli en november beter geworden en nu goed en 
compleet. 

- De geoefendheid was wisselend. Ongeveer twee-derde van het bataljon (dus ongeveer 450 man) 
had een voldoende schietvaardigheid. Er was dus, en dat stond ook in het rapport, kennelijk 
behoorlijk geoefend tussen juli en november. Het officierskorps en de commandant werden als goed 
gekenschetst. Hun technische en tactische vaardigheden moesten nog verbeterd worden, maar het 
overwicht op de soldaten was prima. Dit was vooral het gevolg van het feit dat nagenoeg alle 
officieren al een leidinggevende positie hadden gehad in de illegaliteit. 

De conclusie van Van den Heuvel was dan ook dat het bataljon geschikt was voor bewakings-
opdrachten en eenvoudige gevechtstaken, bv. verdediging van bepaalde objecten, maar dat aan 
tactische vaardigheid nog het een en ander verbetert kon worden. Veel tijd om iets aan dit laatste te 
doen was er echter niet meer. Een week na het uitkomen van het rapport, op 22 november, 
marcheerde het bataljon ten afscheid door de stad Haarlem. Op 28 november werden de officieren 
beëdigd, die drie dagen eerder officieel benoemd waren. Vervolgens mocht iedereen naar huis om 
afscheid te nemen, aangezien 30 november de datum van vertrek naar Engeland was. Dat was 
trouwens niet de eerste keer dat de militairen afscheidsverlof kregen. In de loop van de maanden is 
dit wel vijf keer gebeurd. Steeds ging het vertrek niet door. Maar nu was het dan toch echt zo ver! 

Verblijf in Engeland Na een enthousiast vertrek op 30 november van het station Leiden, ging de reis 
van Haarlem en Amsterdam naar Oostende. Dit ging met enige haperingen. Een gedeelte van de trein 
bleef vlak na Haarlem staan, terwijl de rest doorreed naar Amsterdam. Deze wagons kwamen weer 
terug naar Haarlem en vertrokken na een nieuwe omweg over Amsterdam, via Arnhem en 
Roosendaal alsnog naar Oostende. Er was niet genoeg ruimte in de trein, daarom gingen sommige 
mannen in de bagagerekken liggen om voor ruimte te zorgen. Alle ramen waren stuk zodat het weer, 
het was eind november, vrij spel had. Er was geen verlichting en een deel van de manschappen zat 
zelfs in beestenwagens.  
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De aankomst in Oostende was dan ook een opluchting. De oversteek naar Engeland op de ‘Prinses 
Astrid’ geschiedde voorspoedig. Ook het transport naar het kamp East-Hampsteadpark bij Woking-
ham, het kamp waar het Kennemer-bataljon naar toe getransporteerd werd, ging zonder hapering. In 
Engeland zou, volgens het vooropgezette plan, kleding en militaire uitrusting op peil worden 
gebracht, de tropen-inentingen verzorgd en militaire trainingen gegeven worden. Het kamp in 
Engeland waar het Kennemer-bataljon gevestigd was, was bepaald geen hemel op aarde. Er waren 
grote wrijvingen met de Engelsen over het stoken van kachels in de barakken, over het eten en over 
de kleding. Overdag mocht er volgens de Engelsen in de ijskoude barakken niet worden gestookt. Dus 
stookten de militairen illegaal, met kolen die ze 'achteroverdrukten'.  

Het rantsoen dat de manschappen kregen was absoluut onvoldoende voor de mensen die door lang-
durige ondervoeding nog in slechte lichamelijke conditie waren. Ook de kleding en het schoeisel, dat 
in Engeland aangevuld zou worden, bleken slecht, kapot of gewoon niet aanwezig. De ruzies hierover 
tussen de Engelse intendance en de bataljons-foerageurs liepen steeds hoog op en bleven voortduren 
tot aan het vertrek van het bataljon op 31 december.    

       

De minister van Oorlog besloot op 6 december 1945 aan alle Nederlandse troepen die in Engeland 
gevestigd waren een kerstpakket te sturen. Deze pakketten waren oorspronkelijk bedoeld voor Neder-
landse krijgsgevangenen in Duitsland. Ze waren nu over en konden dus wel dienen voor de soldaten in 
Engeland. Probleem was de administratieve toestand, niemand wist meer hoeveel troepen waar 
lagen. De foeragemeesters kregen dus ongeveer zoveel pakketten als de leiding dacht dat nodig 
waren. Dit leverde uiteraard in de twee opvangkampen weer het nodige gekanker op. Al met al waren 
de manschappen van II-4 R.I. blij dat ze op 31 december 1945 Engeland konden verlaten op weg naar 
Azië. 
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Eindelijk naar de Oost  Het transport, over zee ging aan boord van het schip de Alcantara, samen met 
I-4 R.I. (samengesteld uit Oorlogsvrijwilliger uit het district Den Haag) en het 4e bataljon 
Stoottroepen. Aan boord van het schip was de toestand verre van ideaal. Tot op de dag van vandaag 
wordt er met afgrijzen aan de reis met de Alcantara gedacht. Het schip was veel te vol, er waren wel 
3.000 man aan boord, zodat het soms leek of er op het hele schip geen enkel vrij plekje meer was. 
Velen werden zeeziek, dat was op het overvolle schip bepaald geen pretje! Het eten was onvoldoende 
en smakeloos, vele manschappen verveelden zich op het overvolle schip te pletter en er was absoluut 
onvoldoende reddings-materiaal aan boord voor alle troepen. Een gedeelte van de officieren deed zijn 
uiterste best om de manschappen bezig te houden en af te leiden, maar de houding van een aantal 
andere officieren ten opzichte van de meereizende Engelse vrouwen riep nogal wat weerstand op. De 
beloofde aanvulling van het materieel in Sri Lanka was er niet, er waren geen postbestellingen voor 
de Nederlandse manschappen en het onderscheid tussen de manschappen en de officieren was in de 
ogen van de manschappen, maar ook in de ogen van een onafhankelijke rapporteur, veel te groot. 

       

Deels werd voor de problemen, die vergroot werden door de beroerde communicatie met de Engelse 
bemanning en deels te wijten waren aan Engelse voorschriften (voedsel, positie en ruimten 
officieren), nog tijdens de reis een oplossing gezocht. De reis ging naar Malakka, aangezien de 
Engelsen Nederlands-Indië nog steeds gesloten hielden voor Nederlandse troepen. Maar Malakka zat 
vol met Engelse troepen, zodat de Nederlanders noodgedwongen in de rimboe werden geplaatst. 
Voordat ze in Singapore van boord mochten werden de troepen eerst zes dagen op het schip 
vastgehouden. Nadat de troepen toen eindelijk van boord mochten bleek het aanwezige 
transportmaterieel absoluut ontoereikend. Een groot gedeelte van de troepen sliep, in afwachting 
van de komst van een trein, op het station in Singapore.  
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Het Kennemer-bataljon werd in eerste instantie in Chaah geplaatst. De ‘legerbasis’ Chaah was een 
oud leeg Japans vliegveld mandje voor mandje aangelegd door krijgsgevangenen. Het vliegveld 
bestond uit een grote vlakte van rode klei met niets erop. In no-time werd geprobeerd een 
kampement te maken, maar dat viel niet mee. De tenten spoelden weg in de tropenregens, het 
voedsel was hopeloos en bij gebrek aan latrines braken al snel ziekten uit. De toestand was zo slecht 
dat verschillende militairen oedeem kregen. Gewassen moest worden in een rivier op 20 min. lopen 
van het kamp. Niet dat dit wassen hielp, want voor je terug was zat je toch weer onder de rode klei, 
zo ongeveer het enige wat in Chaah in ruime mate aanwezig was.     

Gelukkig werd het bataljon al na tien dagen overgeplaatst naar Mersing, een plaatsje aan de Zuid-
Chinese zee. Foto's laten een idyllisch plaatsje zien. Hier bleef het bataljon tot 26 maart 1946. Tot ver-
driet van velen viel hier de eerste dode van het Kennemer-bataljon. Garrelt Vinke verdronk in de Zuid-
Chinese zee. Wat er gebeurde bleef onduidelijk. Mogelijk was hij te ver in zee gegaan en had geen 
kans meer gezien het strand te bereiken.     

     

Tijdens het verblijf in Mersing werd het Kennemer-bataljon op 15 februari 1946 in een officiële 
plechtigheid samengevoegd tot één Brigade met I-4 R.I. en het 4e bataljon Regiment Stoottroepen 
(tot maart 1946) en 1-11 R.I. (vanaf 4 mei 1946). Deze brigade kreeg de naam W-brigade. Tot 26 
maart werd er door de mannen van het Kennemer-bataljon in het kampement gebouwd, veel 
geoefend met militair materieel en in militaire tactiek. Toch werd er nog tijd gevonden voor 
ontspanning. De ‘Kennemer-Klapper’, het bataljonsblad, werd opgezet. Het eerste nummer van dit 
‘dagblad’ werd op 17 februari 1946 verspreid. In het dagblad verschenen: mededelingen van de 
commandant, moppen, nieuwsberichten en verslagen van radioberichten uit Nederland, oproepen om 
mee te doen aan clubjes, verslagen van voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, informatie 
over Nederlands-Indië, raadsels en achtergrondverhalen over Java. In Mersing werd door de 
commandant een ‘gemeenteraad’ voor het Kennemer-bataljon ingesteld, met heuse gemeente-
raadsverkiezingen. De eerste raad trad aan op 15 maart 1946. De leden van de raad wilden 
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praktische zaken geregeld zien, bijvoorbeeld de aankoop van sportschoenen in Singapore. Inspraak in 
het beleid zou deze raad, in tegenstelling tot een normale gemeenteraad, niet krijgen. Wel mochten 
ze wensen uiten en ideeën opperen.  

       

Via de Kennemer-Klapper werd ook gemeld dat mensen in Nederland via de radio zelf de groeten 
konden doen aan militairen in de Oost. Militairen konden hierover met achterblijvers schrijven. Deze 
moesten zich dan aanmelden en konden dan zelf via de radio hun boodschap overbrengen, hiervan is 
heel veel gebruik gemaakt. Nog in Mersing, wordt op voorstel van soldaat Bart Haasbeek, 
vertegenwoordiger in de raad namens de 2e compagnie, een prijsvraag ‘mouw-insigne’ 
uitgeschreven. Dit voorstel kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Generaal Spoor, die eind januari 
1946 de nieuwe leger-commandant over het KNIL en de bataljons in Malakka werd, had een order 
uitgevaardigd om bataljonsemblemen te laten ontwerpen. Het ontwerp van soldaat C. Groninger, van 
de 3e compagnie, werd door de raad uitgekozen. Het stelde een blauwe tulp voor met daaronder in 
zwarte letters ‘de Kennemers’. Het geheel zou moeten komen op een oranje ondergrond, met de 
aanduidingen II-4 en R.I. in beide hoeken, en in het midden de letter W (van de brigade waar het 
bataljon deel van uitmaakte). Dit insigne werd echter afgekeurd door de staf van generaal Spoor. Het 
nieuwe ontwerp was de Kennemertoren, dit werd wel goedgekeurd. 

               

Op naar Batavia. 26 maart 1946. Eindelijk was het dan zover. Ruim 10 maanden na het tekenen van 
de lang-verbandakte, waarbij men zich opgegeven had om als vrijwilliger over de hele wereld te 
worden ingezet, werden de manschappen ingescheept voor het uiteindelijke doel van iedereen in het 
bataljon; Nederlands-Indië. Niet dat het verschepen van een leien dakje ging. De Engelsen, eigenlijk 
niet gesteld op het toelaten van Nederlandse troepen in Nederlands-Indië, probeerden nog op de  
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kade van Singapore de zaak te saboteren. Op Malakka was er koortsachtig gewerkt om de uitrusting 
voor het hele bataljon in orde te krijgen. En dat was, gezien de Engelse tegenwerking, een heel 
probleem. Toch waren de troepen toen ze op de kade van Singapore verschenen, voorzien van veel 
materieel, brandstof en zelfs grammofoons en platen. De manschappen sjouwden zelf hun spullen het 
naar het ruim van het SS ‘Salween’, het schip dat hen naar Nederlands-Indië zou brengen. Nadat al 
een groot gedeelte ingeladen was, beval de kapitein om de munitie en benzine van boord te halen, 
aangezien dat niet op een troepentransportschip vervoerd mocht worden. Daarop werden munitie en 
benzine uit het ruim van de ‘Salween’ gehaald en in het ruim van het zusterschip de ‘Samhain’ 
geladen. Maar wie schetst de verbazing van de aanwezige Nederlandse troepen? Ook de kapitein van 
dit schip vond het te gevaarlijk om een lading munitie en benzine aan boord te hebben. Goede raad 
was duur. Na onderhandelen met de Engelsen werd een soort compromis afgesproken. De benzine en 
munitie werd op de kade achtergelaten en zou worden overgedragen aan de Nederlandse liaison-
officier in Singapore. Deze zou zorgen dat het naar Batavia nagestuurd werd. Op 28 Maart ongeveer 
16.00u werd de Equator gepasseerd. Neptunes met zijn vrouw en volgelingen kwamen op bezoek.  
Veel officieren en minderen werden gedoopt en vol gesmeerd met vet en zeep. 

              

Op 30 maart 1946 kwam de ‘Salween’ aan in de haven van Tandjong Priok. De hele brigade werd 
ontscheept en in twee delen in trucks naar Batavia vervoerd. De weg was zeer onveilig, maar er 
gebeurde gelukkig niets. Het Kennemer-bataljon werd gelegerd in een oude KNIL-kazerne in Tanah 
Tinggi (=hoge grond). Tanah Tinggi lag aan de rand van Batavia. In de toegangshekken naar de 
kazerne zaten vele kogelgaten en op het terrein troffen de manschappen een pas gedolven graf van 
een Brits-Indische wachtpost aan, die kort tevoren ter plekke was gesneuveld. Mede daardoor was de 
eerste nacht in Tanah Tinggi er één om nooit te vergeten. Nerveus geworden door de kogelgaten en 
de gesneuvelde Brits-Indiër, opgeschrikt door het gerucht van mogelijke aanslagen en bang door de 
onbekende geluiden in en rond het kamp, brachten velen een onrustige nacht door. Er werd op van 
alles geschoten, honden, katten, kikkers, vuurvliegjes en wat dies meer zij. Het gemis aan materieel 
werd in Batavia met grote creativiteit te lijf gegaan. Met spullen uit de Engelse legerdump en veel 
vernuft, werden complete Brengun-carriers in elkaar geknutseld. Ook werden Jeeps en andere 
voertuigen, met instemming van de leiding van het bataljon, van de Engelsen ‘geleend’. De 
chassisnummers werden eruit gevijld en de voertuigen opnieuw gespoten. Het verhaal gaat dat het 
bataljon zoveel rollend materieel had toen ze Batavia verlieten, dat een gedeelte door andere 
voertuigen getrokken moest, worden. Enkele van de in elkaar geknutselde Brengun-carriers hebben 
het tot het afscheid in 1948 uitgehouden.    
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De tijd in Nederlands-Indië wordt door de mannen van II-4-R.I. als moeilijk, enerverend, maar zeker 
zinvol ervaren. In het kader van dit artikel voert het te ver om in te gaan op de militaire acties waar 
het bataljon aan heeft deelgenomen. Eén uitzondering wil ik echter maken. Namelijk voor het 
standhouden in Tjiandjoer in juni 1946. Op 27 juni 1946 droegen de Engelsen de stad Tjiandjoer en 
het gedeelte van de Grote Postweg (Batavia-Bandoeng) tussen Batavia en Tjiandjoer over aan de 
Nederlanders. Tijdens de overname door II-4 R.I. was een groot gedeelte van de Engelse bezetting al 
verdwenen. Vlak bij Tjiandjoer vertrokken de Brits- Indiërs onmiddellijk nadat een kleine groep 
verkenners daar arriveerde. Meteen werd deze groep verkenners door de vijand onder vuur genomen.  
De ruiten van de auto's sneuvelden en de verkenners moesten ijlings dekking zoeken. Tjiandjoer was 
in handen van de extremisten, dat was wel bekend, maar de verrassing over deze aanval was groot. 's 
Nachts werd bekend, dat in de buurt van het station van Tjiandjoer een grote groep Chinezen door de 
extremisten was samengedreven. De bataljonscommandant, luitenant-kolonel Van der Meer, besloot 
om te proberen Tjiandjoer te veroveren en de Chinezen te ontzetten. Er waren van II-4 R.I. slechts 98 
man aanwezig bij het gevecht in Tjiandjoer, afkomstig van de eerste compagnie en van de staf, de 
rest van het bataljon lag al verspreid langs de Grote Postweg. Tegenover hen stond een 
troepenmacht van 1.000 extremisten. Door hardnekkig vol te houden, wisten deze 98 man stand te 
houden tegen de enorme overmacht tot dat twee dagen later versterkingen werden aangevoerd.       

       

Een groot gedeelte van de tijd bracht het bataljon, verspreid over vele afgelegen posten, door in 
Pekalongan op Java. Hier werd veel, zeer veel patrouille gelopen. Bij het afscheid in mei 1948 werden 
tussen Nederlanders en Indonesiërs grote sportwedstrijden gehouden in Pekalongan. Enigszins wee-
moedig namen de troepen na zoveel tijd in Nederlands-Indië gezeten te hebben, afscheid van de 
baboe's, de kokkies en de Indonesische helpers. Na een verblijf van ruim twee en een halfjaar buiten 
Nederland keerde het bataljon in juni 1948 huiswaarts. 
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Terug naar huis. De terugreis werd gemaakt aan boord van de ‘Indrapoera’. Gelukkig was het op dit 
schip niet zo vol als op de Alcantara op de heenreis. Aan boord werd een tijdschrift gemaakt voor de 
thuisvarende eenheden van zee-, land- en luchtstrijdkrachten. In deze ‘Scheepsklok’ stond informatie 
over de plekken waar het schip langs voer en sportmogelijkheden aan boord. Ook werd vooruitgeblikt 
op de terugkeer in Nederland. Het hele Kennemer-bataljon werd opgeroepen om op zaterdag 31 juli 
op een nog nader te bepalen plaats met zijn allen de gevallenen te herdenken. Ook het debarkeren 
werd uitvoerig doorgenomen. Er mocht geen familie bij de boot, per bus moest men ordelijk en netjes 
huiswaarts keren. Onderweg op de Indische Oceaan kreeg het schip motorstoringen, waardoor de reis 
terug ongebruikelijk land duurde, nl. vijf weken. Zelfs de gezagvoerder meldde de ongebruikelijk lange 
reis. In zijn afscheids-boodschap schreef hij: "Nu het einde van deze, door allerlei onvoorziene 
omstandigheden lange reis in zicht is ...". De kranten in Nederland, die de vorderingen van de schepen 
uit Nederlands-Indië dagelijks meldden, hebben zelfs enige tijd de ‘Indrapoera’ niet in hun schema 
opgenomen, omdat niet bekend was waar het schip zich bevond. Ongeveer twee weken was niet 
bekend wat er met het schip was gebeurd.    

Na de terugkeer Zoals al in de ‘Scheepsklok’ was aangekondigd, was het debarkeren in Rotterdam 
een zakelijke, sobere aangelegenheid. Geen juichende menigte langs de kade op 28 juli 1948, maar 
tafels waarlangs de militairen moesten lopen om hun dienstverband officieel administratief af te 
werken. Daarna per bus naar het huisadres, voorwaar een rare thuiskomst na al die jaren! De kerken 
hielden dankdiensten voor de teruggekeerde oorlogsvrijwilliger. Niet in één oecumenische dienst, 
maar twee aparte, een katholieke en een protestantse dienst, helaas. Hoe hard dominee De Windt en 
aalmoezenier Vastbinder ook geprobeerd hadden om vanaf de ‘Indrapoera’ een gezamenlijke dienst 
te organiseren, het is ze niet gelukt. In de katholieke Bavo mocht geen dominee achter het altaar en 
in de protestantse Bavo mocht geen pastoor op de kansel. Het probleem werd op Kennemer-
bataljonswijze opgelost. Het hele bataljon woonde de dienst bij in de protestantse Bavo, trok naar de 
katholieke Bavo en woonde daar de mis bij. 

Op 14 augustus werd er tot slot een afscheidsparade gehouden, met een ontvangst op het stadhuis 
en feestavond in het concertgebouw. Een maand later volgde de complete eindafrekening. Het einde 
van een tijdperk was aangebroken. Iedereen ging vervolgens hard aan het werk of de studie. Wel 
bleven velen in de jaren daarna onderling contact houden en zijn er in de afgelopen jaren een aantal 
reünies geweest en reizen naar de oude plekjes in Indonesië. Of het verblijf van het Kennemer-
bataljon in Nederlands-lndië zin heeft gehad? Ik zou het niet kunnen zeggen. In ieder geval zijn ze, 
bezield van de beste voornemens en idealen naar Nederlands-lndië vertrokken. Bij terugkomst waren 
ze een groot aantal ervaringen rijker, maar vele illusies armer. 
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Tijdstabel van het Kennemer-bataljon 2-4 R.I. 

30-05-1944  Advies aan regering over vorming bataljons oorlogsvrijwilligers. 

22-09-1944 Oprichting eerste aanmeldingsbureau in bevrijd Nederland. 

30-11-1944 Onderscheid gemaakt in korte en lange verbandakte voor oorlogsvrijwilligers 

05-05-1945 Bevrijdingsdag Nederland. 

31-05-1945 Voorbereidings-militairen in het zwakzinnigengesticht (vr.) ‘Sancta Maria’ in Noord-
wijkerhout. 

01-06-1945 Oprichting eerste compagnie van het latere bataljon in ‘de Bietenbak’ van de suiker-
fabriek in Halfweg.                                                                                                                                                                                

30-07-1945 Bezoek en inspectie door Major Clutton van het bataljon in wording. 

17-08-1945 Capitulatie van Japan. 

27-08-1945 Werd het bevel tot formele oprichting van II-4 R.I. gegeven. 

15-11-1945  Afscheidsavond in Noordwijkerhout. Hierbij aanwezig; Major Thomas van het 
Engelse trainingsteam en als gast ‘Jetje van Oranje’. 

17-09-1945 Volgde de autorisatie tot oprichtingsbeschikking. De formateur was de Res. 1e Lt. Ch. 
v. Kammen (maart 1946 gerepatrieerd). Second in command; Res. 1e Lt. E.H. Sydzes. 
De kern v.h. bataljon was afkomstig uit Gewest XII der Binnenlandse Strijdkrachten, 
Haarlem en omstreken, terwijl ook een groot gedeelte uit Gewest XI, ten noorden v.h. 
Noord-zee-kanaal afkomstig was. 

17-11-1945 Bezoek van prins Bernhard aan het bataljon en rapport M. van den Heuvel over het 
bat. 

22-11-1945 Afscheidsparade te Haarlem. 

25-11-1945 Werden verschillende nieuwe officieren benoemd. De Bataljons-commandant sloeg 
de rang van Kapitein over en werd in een keer benoemd tot Majoor. 

28-11-1945 Beëdiging van deze Officieren en voor het laatst naar huis. 

29-11-1945 Vertrok het bataljon uit Noordwijkerhout via Leiden, Amsterdam, Arnhem, 
Roosendaal naar Oostende. 

30-11-1945 Oostende per M.S. ’Prinses Astrid’.  

30-11-1945 Aankomst in Crowthorne en lopend naar Easthampstead Park-Camp. 

30-12-1945 Vertrek naar Southampton. 

31-12-1945 Scheepte het bataljon zich te Southampton in op het troepentransportschip M.S. 
‘Alcantara’ naar ‘onbekende’ bestemming. 

23-01-1946 Aankomst in Singapore, zes dagen in afwachting op de rede gelegen. 
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22-01-1946 Ontscheping in Singapore en slapen op het station in afwachting van transport. 

24-01-1945 Overnachting in de buitenlucht rond het station van Singapore. Per trein naar Labis 
en per truck naar Chaah, een voormalig Japans vliegveld. Japanse krijgsgevangenen 
hielpen mee het kamp op te zetten. Aldaar had het bataljon te kampen met veel 
zieken, bovendien spoelden na vele tropenregens de tenten weg in de ‘Rooie Reut’ 

09/12-02-‘46 Verhuisd naar het dorpje Mersing aan de Zuid-Chinese zee, alwaar jungletraining 
door de Engelsen. (op 09-02 kwamen de kwartiermakers). 

23-03-1946 Kwartiermakers per SS ‘Nevasa’ naar Batavia, ze werden in afwachting van de komst 
van het bataljon gelegerd in de gevangenis te Meester Cornelis in Batavia. 

26-03-1946 Werd scheepgegaan naar Java met het SS ‘Salween’, gevolgd door het SS ‘Samhain’ 
met goederen.  

28-03-1946 Neptunesfeest bij overschrijding van de evenaar. 

30-03-1946 Aankomst in Tandjong-Priok / Batavia. Het bataljon werd gelegerd in de v.m. KNIL-
tangsi te Tanah-Tinghi. Deze kazerne werd pas verlaten nadat op 5 en 6 mei een 
landing werd uitgevoerd te Maroenda Besar. 

05/06-05-‘46 Operatie ‘Duck, omgeving Maroenda Besar, ten oosten van Batavia. 

08-05-1946 Bat. gelegerd te Batavia in de Wielrijders-kazerne aan de Hospitaalweg. 

26/27-06-‘46 Vertrok men in de richting Tjiandjoer om een gedeelte van de convooiweg Batavia-
Bandoeng van de Engelsen en Brits-Indiërs over te nemen. Het Stafkwartier van de 
Brit-ten was even buiten Tjiandjoer gevestigd. In de stad bevonden zich ongv. 900 
man TRI. Nadat het laatste gedeelte van het bataljon (de rest had stellingen langs de 
convooiweg overgenomen) aan de rand van de stad Tjiandjoer was aangekomen, 
opende de TRI het vuur waarbij 2 Brits-Indiërs sneuvelden. Met amper 120 man zette 
Overste P.H. van der Meer de aanval in, gevolgd door de aanval op 27-06-’46 te 
18.00u. door Kpt. H. Dieperink. Na twee dagen was Tjiandjoer gezuiverd. 

   Daarna Na anderhalve maand acclimatiserings-periode waarin veelal bewakingsdiensten 
werd-en verricht, kreeg men de opdracht de routebeveiliging Batavia-Bandoeng van 
de Engel-sen over te nemen. De omgeving daarvan, een 600km² groot gebied werd 
gepacificeerd. 

Maart 1947 Het hele bataljon gelegerd in de kazerne te Tjimahi. 

07-04-1947 Bataljon ‘in ruste’ te Lembang. Aldaar bezochten velen de vulkaan Tangkoeban-
Prahoe, de watervallen van Dago en Tjisaroea, de Bosscha sterrenwacht en natuurlijk 
de stad Bandoeng die aan hun voeten lag. 

21-07-1947 Nam II-4 R.I. deel aan de 1e Politionele Actie onder Bataljons-Commandant. Majoor 
der Infanterie B. Voogd. Het ging via Tjiater-Segalherang-Cheribon-Brebes-Tegal-
Tjomal en Pekalongan uiteindelijk naar Batang. 

04-08-1947 In de omgeving van Weleri (Soebah) maakten de Kennemers contact met de uit het 
westen oprukkende T-Brigade. 

07-08-1947 Terug gekomen op Pekalongan begon de pacificatie van dit gebied onder Luitenant-
Kol. der Infanterie B.H. Jansen. 
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19-05-1948 Werd II-4 R.I. gelegerd te Djatingaleh, even ten zuiden van Semarang, waar het de 
repatriëring afwachtte. 

04-06-1948 Vertrok men per trein via Pekalongan-Pemalang naar Batavia en werd gelegerd in 
Kamp Tjililitan 2. 

21-06-1948 Werd het Bat. ingescheept op het M.S. ‘Indrapoera’, men ondervond door motor-
problemen bijna een week vertraging. 

28-07-1948 Aankomst in de Schiehaven te Rotterdam. 

14-08-1948 Dankdiensten en afscheidsfeest te Bloemendaal. Afscheidsparade met ontvangst op 
het Stadshuis te Haarlem.  

Sept. 1948 Eindafrekening en opheffing van het bataljon. 

    Later Veel herinneringen en hechte vriendschappen bleven over. Iedere reünie werden her-
inneringen op-, en vriendschapsbanden aangehaald. 

Nov. 2010 Het archief Kennemer-bataljon ziet haar eerste daglicht. Doelstelling; verzamelen van 
informatie, foto’s, verhalen, dagboeken etc. om uiteindelijk een herinneringsboek te 
realiseren. 

* In dit artikel is consequent de naam Nederlands-Indië gebruikt. Dit was tot de grondwetswijziging 

van 20 september 1948 de officiële naam, vanaf die datum werd de naam Indonesië. Ook gebruik ik 

de oude, toen in gebruik zijnde plaatsnamen in Nederlands-Indië. Hierbij wil ik mijn hartelijke dank 

uitspreken aan mevrouw C.E.M. Strik-Zijlstra van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke 

Landmacht en de heer P. Roos van het Centraal Archieven Depot van het Ministerie van Defensie voor 

hun uitstekende hulp. De inhoud van dit artikel kwam mede tot stand dankzij gesprekken met S. van 

der Aar, H. Butot,    P. Meiboom, H. Redel en H. Smulders. 

                                                                                                                                                  
Koningin Wilhelmina 
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2 Jan. ’46, Beste allemaal, …..... zo begon ik ruim veertig jaar geleden mijn brieven vanuit Indonesië 

naar huis. Een goed begin ook voor deze aanvulling op het dagboek, dat ik toen bijhield en in delen 
naar huis stuurde. De onderbrekingen die er in voorkomen hebben me aan het denken gezet toen ik 
alles na lange tijd eens las. Zijn er delen zoekgeraakt? 
Heb ik sommige ervaringen niet willen beschrijven? Of was af en toe mentaal de kast leeg? 
Ik denk dat elk van deze drie wel het geval is geweest. Voor zover het dagboek is bijgehouden, ver-
meldt het regelmatig de feiten, maar verzwijgt toch gebeurtenissen die wel in mijn herinnering zijn 
blijven hangen. Nu ik behoefte voel om het dagboek aan te vullen, is dat niet voor de lege plekken, 
maar om er een bodem aan te geven, die toen ontbrak en pas na veertig jaar vorm kan krijgen nu               
ik afstand van die periode in Indonesië heb kunnen nemen. 
 
Eigenlijk was het toen nog Nederlands-Indië, althans voor de Nederlanders, die van mening waren, 
dat op zijn minst een overgangsperiode naar Indonesisch zelfbestuur noodzakelijk was, met Neder-
land als mentor. Toen we op weg waren van Malakka naar Java hoorden we eigenlijk pas voor het 
eerst, dat er in Indië revolutionaire groeperingen waren gevormd en aangesticht door de Japanners, 
die van een tijdelijke Nederlandse voogdij niets moesten hebben en onmiddellijke vrijheid tot zelf-
beschikking wilden nemen. Als ik het toen voor het zeggen had, zou ik rechtsomkeert hebben kunnen 
maken. Maar ik zat letterlijk en figuurlijk in het schuitje en voer mee met vele “bevrijders” om als 
“bezetters” te worden ontvangen. Hoe kwam ik op het idee dat wij als bevrijders gingen? 
Dat kwam door de bevrijding van de Duitse overheersing, die we zelf als iets onvergetelijks onder-
gingen dankzij de geallieerde militairen. Zo’n bevrijding moest ook voor Nederlands-Indië waarge-
maakt worden, want de bevolking leefde daar nog onder de knoet van de Japanners.  
Ik trok de consequentie uit mijn overtuiging, dat ik hier aan mee moest werken, door in dienst te 
gaan. Eigenlijk ben ik vanuit het verzet, via de “Binnenlandse Strijdkrachten” die bij de bevrijding 
werden gevormd, vrijwillig toegetreden tot een van de onderdelen die bestemd waren om naar 
Nederlands-Indië te gaan met het bekende doel, onze bevrijding te voltooien.  
Intussen maakte de atoombom een eind aan dit motief om een leger naar de oost te sturen, want 
Japan capituleerde. Een minder hard motief bleef over, de orde moest worden hersteld en gehand-
haafd tot de Indonesiërs naar onze mening in staat waren het roer over te nemen zoals toegezegd 
door koningin Wilhelmina op 7 december1942, toen de inlossing van deze belofte nog ver weg leek. 
Dus hadden we toch nog een ideale poot onder de militaire stoel. 
 
Of het kwam door de aardrijkskundelessen over Ned.-Indië en de speciale lessen met demonstratie-
materiaal over de thee-kultuur op de lagere school, weet ik niet zeker, maar ik voelde al jong een 
zekere verbondenheid met dat tropische deel van Nederland, die later elke twijfel of ik wel zou 
gaan, onderdrukte. Een kennis van ons was adjudant bij het KNIL geweest en al ver voor de oorlog 
teruggekeerd met pensioen in Nederland. Hij was getrouwd met een Indische vrouw.  
Met enkele van hun kinderen heb ik op school omgang gehad. Zij hadden in hun uitspraak geen 
accent dat afweek van het voor ons gangbare, maar van hun optreden ging een rust en zekerheid  
uit die ik later herkende in Soendanees en Javaan.  Onder druk echter, door getreiter van school-
makkers kwam eens een heftige reaktie tot uiting, die mij mysterieus voorkwam en gevaarlijk om 
mee te spotten. Op de mulo waren tijdens de oorlog lessen over Ned.-Indië natuurlijk taboe.                           
Er was in mijn klas een meisje die daar gewoond had omdat haar vader bij de koopvaardij was als 
gezagvoerder voor een rederij die daar belangen had. Onze leraar had de moed haar toch in de gele-
genheid te stellen iets te vertellen over het leven in de tropen. De inhoud van haar verhaal  is me niet 
bij gebleven, maar het ging over vreemde eetgewoonten. Zij had een pannetje zuinig bewaarde olie 
meegenomen en op de bunsenbrander uit de physica-kast deed zij voor hoe je kroepoek kon maken. 
Deze ervaringen brachten mij toen al op de gedachte dat andere Nederland te willen ontdekken. 
Toch heb ik op de mulo Max Havelaar niet gekozen uit de literatuurlijst voor ons examen.                                   
Als ik het boek toen gelezen had, zou ik me er misschien meer bewust, van zijn geworden, dat men 
als Nederlander met uiteenlopende voornemens naar Indië afreisde.  
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Voor mij was de militaire expeditie een middel en tussenstap om bij te dragen aan de opbouw van de 
Nederlands-Indische samenleving en er voorlopig ook deel van uit te maken.  
Dat het militaire element geen weerzin bij mij wekte, zoals tijdens de mobilisatie en vooral ook 
tijdens de Duitse bezetting, kwam door de sfeer van vrijheid en gelijkwaardigheid die de geallieerde 
militairen meebrachten. Ook binnen hun militaire tucht heerste een sfeer van vertrouwen en over-
leg, die als de tegenhanger van de angst en kadaverdiscipline in het Duitse leger, werd gezien en als 
het voornaamste wapen waartegen de Duitsers niet waren opgewassen.  
De instrukteurs die ik tijdens mijn opleiding heb gehad, brachten deze mentaliteit op ons over. 
Hieruit is later een solidariteit gegroeid tussen de militairen onderling, ongeacht rang of opleiding, 
die tot vandaag heeft stand gehouden. Aan die solidariteit zonder angst voor maat of meerdere,  is 
het te danken dat het in Indonesië geen chaos werd toen politiek elke grond voor onze aanwezigheid 
tot blubber was geworden. 
Die solidariteit had niets te maken met verheerlijking van het militarisme, integendeel, het “Hollands 
glorie”-gevoel verliet ons al toen we voet aan wal zetten in Tandjong Priok en de misère ons met de 
zwoele geuren van de tropen tegemoet kwam. En al stonden er mensen langs de straten te zwaaien 
en hoera te roepen, je voelde toen eigenlijk al, voordat je het “Andjing Nica” (nica=hond) als schut-
tingkreet had gelezen, dat de bewering hier onmisbaar te zijn als bevrijders en opbouwers voorlopig 
hoofdzakelijk gedeeld werd door blanken, Jappenkamp-bewoners en verarmde Indonesiërs, die von-
den dat herstel van ons gezag voor hun minimale levensbehoeften het enig houvast was. 
 
Later kregen we de indruk dat deze categorieën met de altijd al gezagsgetrouwen een meerderheid 
vormden van de samenleving, zoals die zich aan ons voordeed in gebieden waar wij aanwezig waren. 
Waar het gezag hersteld werd en een redelijk bestuur werd gevormd, ontstond een bedrijvigheid die 
gepaard ging met een opvallende verbetering van de welstand. Ik noem het nog liever een opleving, 
want ook mentaal maakte de bevolking niet de indruk gebukt te gaan onder onze aanwezigheid. 
De door onze meerderen veel gebruikte motivering: “Jullie aanwezigheid hier is reeds voldoende”, 
kwam dus niet onredelijk over. Het was wel een antwoord op vele vragen vol twijfel over de eigen-
lijke zin van de passiviteit van het militaire leven. Niet dat we verlangden naar echte oorlogshandel-
ingen met onze ondefinieerbare tegenstander, maar we werden steeds meer geprikkeld door de 
halfslachtigheid van de situatie. De door internationale bemoeienis ingestelde demarcatielijnen 
maakten het onmogelijk het door ons bedoelde bestuur met als gevolg meer veiligheid en welstand, 
verder uit te dragen.  Vanachter de demarcatielijn probeerden door honger gedreven Indonesiërs 
ons gebied te bereiken, ondanks dreigementen van revolutionaire landgenoten.   
Het was ook bij de demarcatielijn dat onze slachtoffers vielen, door hinderlagen van strijdgroepen 
die voor de republiek vochten. Ook lynchpartijen op Nederlandse militairen die zich te ver van ons 
gebied hadden gewaagd verscherpten de toestand. Als vanzelfsprekend gingen we de tegenstand 
steeds meer zien als een misdadige afbraakmethode tegenover onze pogingen tot opbouwen 
samenwerking.  
En nogmaals, als bewijs van de juistheid van ons optreden gold de economische en sociale opleving 
in de gebieden die onder ons bestuur kwamen. 
Er was in de verhouding tussen Nederlandse militairen en de bevolking niets dat leek op terreur of 
machtsmisbruik. Militairen werden uitgenodigd op familiefeesten, er werden sportwedstrijden geor-
ganiseerd tussen vertegenwoordigende groepen van bevolking en militairen die onder grote belang-
stelling en in een feestelijke sfeer werden gehouden. 
 
Er werd op normale wijze handel gedreven met militairen in winkels, eetgelegenheden en op markt-
en. Er heerste een ontspannen sfeer in tegenstelling tot bij de demarcatielijn waar de angst voor re- 
presailles door republikeinse groeperingen bij de bevolking duidelijk merkbaar was.  
De bevolking waardeerde duidelijk de normale orde die wij brachten en die schril afstak bij de chao-
tische wantoestanden die op Java heersten toen we pas aan land waren. 
Wij zijn heel wat gewend door televisiebeelden die we in deze tijd voorgeschoteld krijgen.  
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Maar daarbij is weinig vergelijkbaar met de vunzigheid, de ellende van ziekten en gebrek en het aan- 
trieste verval van een eens bewoonbare maar nu aan plundering overgelaten omgeving, zoals we die 
vankelijk op Java aantroffen. Het overtuigde ons van de noodzaak van onze aanwezigheid, niet met 
het oogmerk de koloniale verhoudingen te herstellen. Er was voor ons maar een doel; een georden-
de samenleving te bevorderen en die geleidelijk aan Indonesisch bestuur over te dragen. 
Er bestond daarbij wel het gevaar dat sommige Nederlanders weer de baas zouden gaan spelen en 
de Indonesiërs te lang als onvolwaardig voor zelfbestuur zouden blijven beschouwen, die tendensen 
waren er zeker ook. Maar de algemene opvatting was die van de wil tot een joviale samenwerking 
met de Indonesiërs die we als volk hoog achtten. 
 
De wederkerige bereidheid van de Indonesiërs hiertoe was voor ons een bemoediging om op deze 
weg voort te gaan. Als wij in de beginfase in de gelegenheid waren geweest op deze wijze alle gebie-
den onder controle te brengen, om vanuit een stabiele situatie in het gehele land het gezag over te 
dragen aan een democratisch gevormd Indonesisch bestuur, dan zouden wederzijdse excessen ten 
gevolge van de escalerende strijd door het voortdurende bestand, vermeden zijn. 
Er zouden dan tevens minder slachtoffers onder de bewoners van de Jappenkampen, minder slacht-
offers ten gevolge van onderlinge slachtpartijen van republikeinse groeperingen, minder slachtoffers 
ten gevolge van pressie door agressieve strijdgroepen ten opzichte van de bevolking, minder slacht-
offers ten gevolge van gebrek en ziekten, en minder slachtoffers onder de Nederlandse militairen ge-
vallen zijn.  
 
De schuld voor de excessen en het grootste deel der slachtoffers leg ik bij het optreden van de gealli-
eerden, onze bondgenoten Engeland, de Verenigde Staten en Australië, want door hun toedoen is 
ons een bestand opgedrongen, dat het ons onmogelijk gemaakt heeft voor geheel Indonesië te doen 
wat we in korte tijd voor een klein deel van het land met goed gevolg reeds hadden bereikt. 
Het Nederlands bestuur heeft toen onder internationale druk een inconsequente politiek gevoerd.  
Ik vergelijk de situatie van toen, met die van nu (’89) in Ethiopië. 
Uit respekt voor het recht om baas te zijn in eigen huis, wordt toegestaan dat in dat land door wan-
beheer tienduizenden slachtoffers vallen door hongersnood en represailles van elkaar bestrijdende 
groeperingen. De verenigde naties zouden in zo’n geval de verantwoordelijkheid moeten nemen, om 
tijdelijk ten kostte van de onafhankelijkheid, orde op zaken te stellen zodat een einde komt aan een 
massale moord die in Ethiopië het gevolg is van de heersende chaos. 
 
Een dergelijke verantwoordelijkheid had Nederland toen voor Indonesië. Nederland heeft zich die 
laten ontnemen door internationale machten die in plaats van deze verantwoordelijkheid over te 
nemen, een status-quo afdwongen die de oorzaak van veel ellende is geworden.  
Want juist daardoor is het oorspronkelijk beeld van een beschermend en regulerend optreden tegen 
een wanordelijke en onveilige woekering in de samenleving, verworden tot een strijd waarbij aan 
republikeinse zijde alles geoorloofd was in naam van de vrijheid, maar ons leger zich te houden had 
aan de beperkingen van het bestand en de “regels” van een normale oorlog.  
Onder zulke omstandigheden is het praktisch onmogelijk die regels voor honderd procent te eerbied-
igen. Het enige incident tijdens mijn verblijf aan de demarcatielijn bij verschillende detachementen, 
waarbij mij duidelijk werd dat een van die regels werd overtreden, deed zich voor in de nadagen van 
ons verblijf in Indonesië, medio 1947. 
Een Indonesische militair van een aan onze zijde opererende eenheid, schoot een gevangen republik-
ein dood uit bloedwraak, omdat die gevangene een deel van zijn familie had omgebracht. 
Ik kan me wel voorstellen dat dergelijke incidenten vaker zijn voorgekomen, naarmate de republik-
einse strijd, hoe dan ook gevoerd, steeds, meer werd erkend als DE vrijheidsstrijd van het Indone-
sische volk en daardoor werd aangewakkerd. 
 



25 
 

Met politiek geschipper heeft Nederland nog geprobeerd te redden wat er te redden viel, maar toen 
de eerste politionele actie begon was het al te laat. Bovendien werd die actie niet afgemaakt, maar 
halverwege gestopt. En alweer werden we opgezadeld met een bestand. 
 
De tijdens de bestanden aangewakkerde tegenstelling tussen de Nederlandse en de Republikeinse 
methoden voor het bereiken van een vrije, maar ordelijke samenleving, was niet meer te overbrug-
gen. Onze methode, mits snel uitgevoerd, zie ik nu nog als HET alternatief voor het bereiken van het 
zelfde doel met minder slachtoffers. Ik zou nu kunnen volstaan met de verzuchting: “Jammer dan, 
de bedoeling was goed, maar het is anders gelopen en Indonesië heeft haar vrijheid of wat zij daar 
onder verstaat, dus nakaarten over de methode heeft weinig zin”. Maar dan blijft het beeld hangen 
van ons optreden zoals het is opgetekend in;………. 
“HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG” deel 12, van dr. L. de Jong. 
Een vertekend beeld door een extra hoofdstuk over excessen, waarbij de term “oorlogsmisdrijven 
niet met overtuiging is teruggenomen. (blz. 1033) 
 
Op eenzelfde wijze zou men ten aanzien van de Nederlandse samenleving de term ‘Misdrijven tegen 
de mensheid’ mogen handhaven, na geconstateerd te hebben dat in die samenleving wordt gestolen, 
gebrandsticht, gegijzeld en gemoord. 
Eenmaal gebezigd, blijft de term “oorlogsmisdrijven”, hoe onredelijk ook hangen in verband met DE 
Nederlandse militairen in Indonesië. Degenen die lijden onder dit oordeel staan machteloos.                       
Het enige dat hen te doen staat: is zelf de pen te hanteren om hun eigen visie bekend te maken en 
een beeld te schetsen als getuige van, en als deelnemer aan dit militaire optreden. De doelstellingen 
daarvan waren goed en voor zover deze gestalte konden krijgen door hun toedoen, zou dit respect 
moeten afdwingen. Vooral past het hem te waarderen die hun werk bleven doen ook toen het tij 
keerde en de situatie geen uitzicht meer bood op een “happy end” en hen royaal erkenning te geven 
voor het feit dat ze geen chaos achterlieten zoals die in 1945 werd aangetroffen. 
 
Onze militairen hebben geen “verschroeide aarde taktiek” toegepast, maar een goed stuk weder- 
opbouw overgedragen. We zouden daarom in plaats van met valse schaamte, met trots over ons op-
treden moeten kunnen getuigen temeer omdat er veel voor geleden is en er veel van onze mede-
soldaten voor gestorven zijn.  Als u nu eerst kennis wilt nemen van mijn dagboek, dan kom ik daarna 
in wat breder verband op dit kernpunt terug. 
 

 
Kerstmis in Transit-camp East-Hampstead, bij Wokingham, Engeland. 
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Hoofdstuk 1:  Periode 16 – 26 december 1945. 
Nadat het bataljon 2-4 RI in Noordwijkerhout was gevormd, staken we in november 1945 via Oosten-
de over naar Engeland. Hier werd de training voorgezet in een kamp bij Wokingham. 
Eerste kerstdag werd ik met nog een militair bij een Engelse familie uitgenodigd om in huiselijke kring 
deze dag door te brengen. We werden verwend met snoep en lekkere maaltijden. Met de dochter des 
huizes heb ik een paar jaar gecorrespondeerd. Tweede kerstdag 1945 begint dan dit dagboek. 
 
Zondag 16 december 1945  
’s Morgens 9.30 uur. We lopen met z’n zessen, waaronder Henk R. naar Bracknell, met het doel 
daarvandaan met de trein naar Londen te gaan. We gaan de betonnen kampweg op en slaan dan af 
naar rechts een laan in die ons langs een door gaas afgezet gedeelte van het bos voert. Dit gedeelte 
staat vol met varkenshokjes en je ziet tientallen zeugen met biggetjes lopen. Zoals we op een bord 
lezen zijn het “Saddlebacks”. Een begrijpelijke naam, want de pikzwarte beesten hebben ter hoogte 
van de voorpoten een ring om hun lichaam. De laan wordt gevormd door  zware beuken, als je deze 
omgeving aanziet, begrijp je dat bet hier in de zomer prachtig moet zijn. 
Na een tien minuten gelopen te hebben zien we links aan de weg een kerk, dit is de Anglicaanse kerk 
van Easthampstead waar wij ook dienst in houden. Het interieur van deze kerk is prachtig, vooral de 
ramen met gekleurde afbeeldingen van glas in lood vallen op. De muren en pilaren zijn smetteloos 
wit en de indeling lijkt verder veel op die van de Katholieke kerken. Achter deze kerk is een klein 
zandweggetje, dat we aflopen en zo op een asfaltweg uitkomen. Je ziet nu ook bouw- en weiland dat 
er niet zo verzorgd uitziet als bij ons. Zo is een gedeelte nog stoppelland en de knollen op het andere 
gedeelte staan er slecht bij. Het weiland is hier samengesteld uit kleine stukjes grasland afgezet door 
doornenhagen. Even later zien we de eerste huizen van Bracknell en na vijf minuten lopen we op een 
brug waar vanaf we het station in de diepte zien liggen. We kopen onze retourtjes naar Waterloo-
station en wachten op de trein. Onze kaartjes worden eerst nog aan de ingang van het perron gecon-
troleerd door een vrouwelijke beambte, die ik eerst na enige ogenblikken als vrouw herken.  
Ze heeft een zwarte jas en dito lange broek aan en op haar sluike haar draagt ze een zwarte pet. 
Om ongeveer half elf komt de trein van de Southern Railway Cy aan, we stappen in en vallen neer op 
de zachte kussens van een derde klas coupe. Deze treinen ontvangen hun elektriciteit van een extra 
rail die naast een van de gewone rails loopt. 
 
Na enige seconden is de trein al weer op gang en als we naar buiten kijken zien we een steeds 
afwisselend natuurschoon. Nu eens een dicht sparrenbos, dan weer een heuvelachtig terrein met 
heide en struiken. Soms zie je plotseling tussen de bomen door een landhuis, meestal meer op een 
kasteel lijkend. We passeren diverse kleine stations en na in Ascot gestopt te hebben rijden we in-
eens door naar Londen. Al gauw naderen we de buitenwijken en doordat elke schoorsteen wel 7 a 8 
rokende pijpen heeft, lijkt de door nevel omgeven huizenmassa op een ruig afgebrand bos.  
We zien ook wijken waar gehele blokken door bombardementen zijn weggevaagd. 
Dan komt Waterloo-station, dit station is tamelijk groot. In een van de restaurants die zich daar be-
vinden, gebruiken we een kopje thee met cake. Daarna verlaten we het station en lopen in de richt-
ing van de Theems, die we via de Waterloo-bridge oversteken. Vanaf de brug zien we links de Big Ben 
en de Towerbridge. We maken plannen en besluiten eerst in de richting van de Tower te gaan. 
In een theehuis drinken we eerst nog een kopje  thee met cake. Het is hier verre van netjes.  
De kopjes worden met een natte vinger schoongewreven zodat, als je een paar slokjes genomen 
hebt, een bruine rand zichtbaar wordt als overblijfsel van de vorige hoeveelheden thee. 
De schoteltjes zijn te vies om aan te pakken, dit pleit niet voor de Engelse netheid. 
Als we onze weg vervolgen, zien we in de verte de koepel van St. Pauls Cathedral. Naderbij gekomen 
zien we voor dit gebouw een plein met een groot standbeeld van een beroemd geestelijke. 
Op het plein lopen overal tamme duiven die door voorbijgangers gevoerd worden. We klimmen de 
hoge stoep op en lopen tussen dikke pilaren door naar binnen, wat we daar zien is ongelofelijk mooi. 
We zien standbeelden van grote Engelse mannen als Nelson, prachtig beeldhouwwerk en muurschil-
deringen. Zo is de grote koepel, die tot in het bovenste puntje te volgen is, geheel versierd met 
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prachtige schilderingen, symmetrisch afgewisseld door de kunstigste beeldhouwwerken. Als we het 
gebouw verlaten zijn we onder de indruk van zoveel moois. Achter de kathedraal maken we een 
foto van ons groepje. Daarna vragen we de kortste weg naar de Tower en de Towerbridge. 
Een vriendelijk heer vertelt mij waar we heen moeten. Na een wandeling van twintig minuten zien 
we de Tower. We verwachtten een of andere toren te zien, maar als we naderbij komen herinner ik 
me de foto uit mijn atlas weer en zie een soort kasteel, geheel omgeven door en verbonden met bij-
gebouwen. Alles van vierkant gehakte keien en in de vorm van een middeleeuwse vesting. 
Op een plein in de buurt van de Tower staat een fotograaf en deze biedt aan een foto van ons te 
maken, die hij in enkele ogenblikken zal ontwikkelen. Hij is inderdaad binnen enkele ogenblikken ge-
reed, maar wat hij foto noemt is niet veel bijzonders. Ze zijn onduidelijk en klein, maar de prijs daarin 
tegen is onplezierig groot, nl. 6 sh. Maar door schade en schande word je wijs, dus gaan we verheugd 
verder en lopen, na de Tower nog eens goed in ons opgenomen te hebben de Towerbridge op om zo 
de Theems over te steken. Op deze beroemde brug maken we nog een foto. 
Aan deze kant van de Theems wandelen we nog een poosje rond en wachten daarna op een tram die 
ons weer terug brengt naar de overkant. We pikken er op goed geluk een, maar deze brengt ons 
verder van huis.  
We moeten dus weer terugwandelen. In de buurt van St. Pauls gaan we een ondergronds station 
binnen, om met de “illegale” trein, zoals de jongens hier zeggen, naar Victoria-street te gaan. 
In deze omgeving bevinden zich immers de Big Ben en de Westminster Abbey, die we vooral niet 
voorbij mogen gaan. De Westminster Abbey bezichtigen we ook van binnen en alles is al even indruk-
wekkend als in de St. Pauls Cathedral, hoewel de bouw hier geheel anders is. Je ziet weer prachtig 
beeldhouwwerk en schilderwerk en graftombes van Engelse admiraals en generaals. We zien ook  
een groot boek samengesteld uit lijsten van alle personen die door het geweld van deze oorlog zijn 
gedood. Vervolgens maken we een foto van de Big Ben. De wijzerplaat valt op doordat ze geheel wit 
is en samengesteld schijnt te zijn uit stukken marmer, die je door de groeven kunt onderscheiden,  
’s avonds zien we hem verlicht. Het volgend doel is Buckingham Palace, waarvan we ook zo vaak 
gehoord hebben. De weg daarheen loopt door een groot park, met een reusachtige vijver, waarin 
wilde eendjes en waterhoentjes zwemmen. Vanaf een brug over deze vijver zien we op de achter-
grond tussen de bomen door een verzameling torentjes en prachtige daken van verschillende 
gebouwen die door de afstand waarop wij ons bevinden, EEN reusachtig kasteel vormen. Ik moet 
direkt denken aan het Kremlin in Moskou. We maken er dan ook een foto van, die helaas later blijkt 
te zijn mislukt. Als we bij Buckingham Palace komen zien we toevallig de aflossing van de dubbele 
wachtpost. Het wachtpersoneel  is echter niet gekleed in groot tenue, zoals weleens het geval is.  
Op een plein voor het paleis staat een groot standbeeld. We vinden het weer een foto waard, maar 
ook deze blijkt mislukt te zijn, waarschijnlijk doordat er te weinig licht was. 
Inmiddels is het vijf uur en vinden we het hoog tijd om wat te gebruiken. We gaan het ondergronds 
Westminsterstation in en pikken op het onderste perron, waar we met roltrappen gebracht worden, 
een trein naar de bekende stadswijk Piccadilly Circus. Hier gaan we een restaurantje binnen, waar we 
heerlijke huzarensla eten. De resterende tijd tot negen uur besteden we aan een wandeling door de 
verlichte straten. We verkwisten wat penningen in een gokhuis, waar je je geluk kunt beproeven in 
allerlei soorten automaten, die echter alleen maar teleurstellende resultaten bieden. Maar dat is nat- 
uurlijk de bedoeling van degenen die er aan verdienen moeten. 
In een theehuis nuttigen we nog thee met gebak en dan beginnen we langzamerhand naar ons bed 
te verlangen, want van dat slenteren van het een naar het ander word je moe.  
 

Na een glas bier gaan we  met de ondergrondse  naar Waterloo-station en vertrekken een half uur 
later naar Bracknell. In de trein praten we nog wat na over alles wat we gezien hebben en komen tot 
de conclusie dat deze dag en ons geld goed besteed zijn. 
De reis duurt zodoende niet lang en drie kwartier nadat we in Bracknell-station aan komen, liggen we 
onder de wol en vallen weldra in een gezonde slaap. 
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………de Tower-bridge op om zo de Theems over te steken. 
Op deze beroemde brug maken we nog een foto…….. 
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Hoofdstuk 2:  periode 2- 27 Januari 1946 
De zeereis vanuit Engeland met het troepentransportschip de “Alcantara” naar Singapore. 
 

Woensdag 2 januari 1946. 
Maandagnacht 31 December om 2.00 uur vertrekken we van het kamp  naar Crowthorn om daar op 
de trein naar Southampton te stappen. Tegen de morgenstond komen we in deze havenplaats aan. 
Ik zie allerlei soorten schepen liggen, allemaal grote oceaanstomers. Het schip waarmee we de reis 
aanvaarden is de “Alcantara” welke 15. 000 ton meet. In de namiddag worden we naar de haven uit-
gang gesleept en blijven daar tot 23.00 uur liggen, vlakbij de “Nieuw Amsterdam” die, zoals we horen 
in Indië is geweest en repatriërende aan boord had. Terwijl ik slaap, kiest de “Alcantara” het ruime 
sop. Ons verblijf ligt diep in het vooronder, dus een ongunstige plaats wat de zeeziekte betreft.  
We krijgen hangmatten om in te slapen. Ik slaap er even lekker in als in een wollen bed en van 
schommelen merk je zo goed als niets. Als ik echter de volgende morgen op sta, voel ik me zweven 
en omhooggetild worden en als ik me heb aangekleed hol ik gauw naar het midden-dek waar het 
schip niet zo deint en ik blijf daar maar zo lang mogelijk. 
Op dat ogenblik zijn we volgens een lid van de bemanning ergens voor de Franse kust. Na de sloepen-
rol, dat is het aantreden met zwemvest voor de reddingsboten voor oefening, krijg ik opdracht om 
mee te helpen met het opruimen van ons verblijf. Ik neem vol goede moed de bezem ter hand, maar 
niet lang daarna moet ik hard naar boven hollen om de vissen te voeren. Na deze onaangename ge-
beurtenis ga ik slechts voor het hoogst noodzakelijke naar beneden. Aan het dek is het fijn, de wind 
blijft aanhouden maar de kou mindert. Op het ogenblik zitten we voor de Spaanse kust. De zon die ik 
vanmorgen prachtig op zag komen, schijnt nu heerlijk. Ik zit op het bovendek, zoals de meeste mili-
tairen, omdat je hier het minst van de schommelingen merkt. Ze zingen volop, begeleid door 29ktie-
deon en gitaar. Behalve ons bataljon bevinden zich aan boord nog een bataljon 4 RI, een bataljon 
Stoottroepen en een meisjes-afdeling van het Rode Kruis en van de Koninklijke Marine.  
Ik ontmoet bij de Stoottroepen een paar jongens die ik ken van onze legering in kasteel Renswoude. 
Door de boordradio wordt ons de positie van het schip opgegeven. Nu zijn we voor de Portugese kust 
en zien in die richting enige eilanden. De radio heeft ons vaak verteld dat wij vanavond om ongeveer 
20.00 uur de lichten van Lissabon kunnen zien en we te middernacht kaap St. Vincent zullen passeren 
en zodoende van de Golf van Biscaje in de straat van Gibraltar zullen komen.  
Het weer is buitengewoon mooi en ik voel me kiplekker, ik heb dan ook heerlijk gegeten. 
Het eten is hier tamelijk goed en in geheel niet eenzijdig, jammer dat ik gisteren niet ten volle van de 
gerookte vis kon genieten. We kunnen hier ook nog heel wat in de cantine kopen. 
In een zaal kunnen we dansen en daar wordt eveneens film vertoond en kerkdienst gehouden. 
Als ik niets te doen heb wandel ik het schip een beetje rond. Soms sta ik uren naar de golven te kijk-
en, die steeds weer mooi zijn. Vooral die grote, die tegen het schip aanslaan, terugstuiten, tegen de 
nog aan komende golven opvliegen en een hoge waterzuil vormen, die weer schuimend ineen valt. 
 

Donderdag 3 januari 1946.  
Het waait hard op het ogenblik en de lucht is zwaar bewolkt, naar schatting zijn we nu in de straat 
van Gibraltar. In het zuiden zie ik hoge bergen, dat is Afrika. Je kunt het je bijna niet voorstellen, zes 
weken geleden zat ik nog thuis, nu zie ik de Afrikaanse kust. Door de radio hoorde ik berichten uit 
Holland, beschuit, koek enz. zijn er nu vrij te koop, dus de voedselpositie wordt steeds beter.  
Om ongeveer 13.00 uur zullen we Gibraltar passeren.  Als het zover is, zie ik dan ook die hoge rots, 
waar over vaak is gesproken. Deze dingen had ik voor geen geld willen missen. 
 

Vrijdag 4 januari 1946.  
Vandaag zien we voor een groot deel de kust van Noord-Afrika. Tegen onze verwachtingen in is het 
weer uitermate slecht, de golven zijn nu huizenhoog. In het vooronder kan ik het niet uithouden, 
want het voorschip heeft een deining van meters. We zien Algiers en ik kan het land met een verre-
kijker van nabij zien. Mooie witte huizen met op de achtergrond rotsachtige heuvels, die in werke-
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lijkheid wel bergen zullen zijn. Ze zijn soms voor grote delen met groen bedekt, wat het geheel een 
schilderij doet gelijken. 
 
Zaterdag 5 januari 1946  
Wij varen nu langs de kust van Tunis, broer Hendrik wist dat goed te liggen, toen de gevechten daar 
nog in volle gang waren. We zien ook Biserta en even later de plaats die het “Duitse Duinkerken” 
wordt genoemd. Het weer is veel beter dan gisteren, de zon schijnt nu af en toe. Ik kijk mijn ogen 
weer uit naar de wal, waar ik al het genoemde zie. Intussen worden er op het dek bokswedstrijden 
gespeeld. Vanmiddag komen we veel schepen tegen o. a. ook een vliegtuig-moederschip. 
 
Zondag 6 januari 1946  
Zondag vandaag. Het weer is al weer mooier dan gisteren, slechts enkele wolken kruipen voor de 
zon, die hier even hoog staat als bij ons in de zomer. De zee is zo kalm dat je niet merkt op een schip 
te zijn. Evenals op Nieuwjaarsdag verschilt de zondag weinig van de gewone dagen, alleen de kerk-
dienst en het eten maken er nog wat bijzonders van. 
De dominee hield een preek, zeer toepasselijk n.a.v. het tekstwoord: “Gij kleingelovige, waarom hebt 
ge gewankeld” uit Mattheus 14 vers 23. We bevinden ons nu ergens ten zuiden van Kreta.  
Morgen zullen we Port Said bereiken waar ik de 2e brief kan posten, tenminste, hij wordt voor mij 
gepost, want wij zullen daar niet aan land mogen gaan. Ik lig nu in mijn hangmat, de avond is omge-
vlogen. We hebben op het open dek met een man of tien zitten praten over verkeerd optreden van 
enkele meerderen. Die zaten er zelf bij en van weerszijden kon het hart worden gelucht. Ook over 
onze eigen houding voor de toekomst is gesproken. Het was een gezond gesprek en ieder heeft er 
wat van op kunnen steken, terwijl we elkaar ook beter leerden kennen. 
Nu beëindig ik deze brief hopende dat hij spoedig op de plaats van bestemming is. Ik sluit er ook een 
brief voor Corrie bij in omdat ik niet zeker weet of ze nog bij prof. W. werkt. Als ik de volgende brief 
verstuur zit ik waarschijnlijk dicht bij het einddoel en als deze brief weggaat naar Holland waar mis-
schien nog geschaatst wordt, loop ik in mijn korte broek te genieten van de zon. Ik hoop spoedig wat 
terug te horen. 
 
Maandag 7 januari 1946 
Wij beleven vandaag weinig want wij zien totaal geen land. Het weer is zacht en de zee lijkt op een 
meer zo kalm is ze. Je ziet op het dek groepjes jongens bezig met het verstellen van hun tropen-
uniform om als ze deze dragen er zo netjes mogelijk uit te zien. Morgen zullen we waarschijnlijk Port 
Saïd bereiken. Het spijt ons natuurlijk dat we de boot niet zullen mogen verlaten. 
 Ook is het verboden en iets van de bevolking te kopen, want zij komen met boten naar ons schip en 
proberen op allerlei manieren iets aan ons te verkopen en dat zou besmettelijke ziekten kunnen ver-
oorzaken, daar de hygiëne op een laag peil staat. Wij zijn allen nieuwsgierig hoe het zal zijn in de 
eerste vreemde havenplaats die we na Southampton aandoen. 
 
Dinsdag 8 januari 1946  
Reeds om 4.00 uur staan er jongens op om toch maar aan dek te zijn als we de haven binnenlopen. 
Maar pas om 6.30 uur krijgen we Port Saïd in zicht. We zien van verre de witte huizen met platte 
daken en in de haven allerlei soorten schepen: oorlogsschepen, landingsvaartuigen, koopvaardij-
schepen en daartussendoor zwermt het van kleine motor-, roei- en zeilbootjes bemand door bewon-
ers van Port Saïd. Ze zijn donkerbruin van kleur en hebben veel weg van de Armeniërs die in 
Amerongen ingekwartierd lagen. Ze zijn gekleed in lompen, door vuil zijn ze nog donkerder van kleur. 
De gasten uit het “logement” zien er bij hen vergeleken netjes uit.  
Maar voor we verder de haven in varen en alles van dichterbij kunnen bekijken, moeten we helaas 
naar beneden, omdat de bemanning anders last van ons, zou hebben bij het meren van het schip. 
Ais we eindelijk toestemming krijgen vliegen we naar boven. De eerste ogenblikken dat ik rondkijk 
zijn het mooist. Want terwijl je een week geleden nog in de winter zat met mist en kale bomen, zie je 
nu volop groen, beschenen door een stralende zon. Hoge palm- en naaldbomen en andere onbeken-
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de soorten. Inmiddels ligt het om de “Alcantara” vol met bootjes van waaruit kooplui portefeuilles en 
ander leerwerk, sinaasappelen, bananen enz. te koop aanbieden. Niet alleen omdat het verboden is, 
maar ook door het vieze uiterlijk van de kooplui, is er weinig lust om het zakgeld aan boven genoem-
de zaken te besteden. Er zwemmen kleine  jongens van ’n jaar of tien om de boot, vragend om geld. 
Gooi je een geldstuk in het water, dan duiken ze het na, komen er even later mee boven en stoppen 
het achter hun kiezen. Vanavond zoek ik samen met een jongen die een boek heeft over de sterren-
hemel naar sterrenbeelden. De Grote en de Kleine Beer zijn nog duidelijk te zien, maar het is moeilijk 
om andere bekende beelden te vinden. Van de maan zie ik een klein schijfje als bij ons, maar hij ligt 
horizontaal, dat is een vreemd gezicht. 
Terwijl we hier liggen, wordt olie gebunkerd en de “provisiekast” aangevuld. 
 
Woensdag 9 januari 1946  
Om 6.00 uur voel ik dat de “Alcantara” weer vaart en als ik aan dek kom, zie ik dat we langzaam door 
het Suezkanaal varen. Aan weerszijden zien we woestijn, afgewisseld door bomen en groene oases. 
Sedert het begin van de oorlog zijn hier veel kampen gekomen met soldaten en op vele plaatsen zie 
je aan stuurboord mooie nieuwe gebouwen van gele natuursteen die als kantine ingericht zijn.  
De eerste plaats die we bereiken is El Quantaran. Langs het kanaal liggen een spoorlijn en een asfalt-
weg en af en toe zien we een  trein voorbijkomen en dan wordt er over en weer gezwaaid. 
Op regelmatige afstanden van elkaar zijn werkkampen gebouwd, waar Europeanen en Arabieren 
wonen. Zij dragen zorg voor het onderhoud van kanaal, spoorweg en verkeersweg. Soms zien we 
een groepje van die werklui en die laten bij wijze van groet een schel gefluit op hun vingers horen, 
wat door ons natuurlijk op dezelfde wijze wordt beantwoord. Ook zie ik een kameel met berijder 
langs het kanaal draven. Om 12.00 uur zijn we Lake Tilmsah met de stad Ismailia gepasseerd en om 
16.00 uur zijn we in het Great Bitter Lake waar blijkbaar een marine- en luchtmachtbasis is, want we 
zien er landingsvaartuigen. Gevechtsschepen en startbanen.  
In de buurt van die startbanen zie ik door een verrekijker een groot aantal vliegtuigen staan.  
Om 20.30 uur varen we Suez binnen, maar inmiddels is het donker en zien we alleen de lichten van 
deze stad, wat evenwel een mooi gezicht oplevert. In een haven nabij Suez blijven we liggen, en daar 
ik slaap heb zoek ik mijn matje op, om morgen weer fris te zijn. 
 

 
……. Om 6.00 uur voel ik dat de “Alcantara” weer vaart. 

En als ik aan dek kom, zie ik dat we langzaam door het Suezkanaal varen……… 



32 
 

Donderdag 10 januari 1946  
We varen in de golf van Suez en zien aan weerszijden bergen. Ik zal hier even een deel opschrijven 
van een bulletin zoals dat dagelijks wordt aangeplakt, betreffende onze positie: 
We varen sedert hedenmorgen in de Golf van Suez. Om half een zien we aan stuurboord de vuur-
toren van Ras Charib. Ongeveer twee uur zien we aan bakboord boven het gebergte de top van de 
berg Sinaï uitsteken. Wij zijn dus in de nabijheid van de plaats waar Mozes de stenen tafelen ontving. 
In deze omgeving moet derhalve ook de doortocht door de Rode Zee hebben plaats gevonden. 
Wij komen echter eerst later op de middag in de eigenlijke Rode Zee, eerst zullen wij om half drie de 
straat Jubal passeren. Vanavond om ong. 8.00u. passeren wij de Brother-islands (Broeder-eilanden). 
De bergen die ik zie zijn prachtig, allen willen wel aan land gaan om het van nabij te bezichtigen. 
Welke de berg Sinaï is valt niet met zekerheid te zeggen omdat er meer van dergelijke toppen te zien 
zijn, maar ik heb wel een vermoeden. 
Onder elkaar schatten we de afstand, waarop we van die bergen verwijderd zijn. Velen schatten het 
op een mijl af vier, maar in werkelijkheid is het zeker tien mijl. Ik wou dat ik een fototoestel had want 
ik kan onmogelijk beschrijven hoe mooi dat alles is. Om het volkomen te begrijpen moet je eigenlijk 
zelf zo’n reis maken. Intussen geeft de zon zoveel warmte, als hij in Nederland in JuIi kan geven en 
morgen zullen we dan ook ons tropenuniform aantrekken. 
 
Vrijdag 11 januari 1946 
Wij zijn nu in de Rode Zee en zien dus geen kusten meer, maar de dienst is weer begonnen zodat we 
ons niet behoeven te vervelen. Er wordt sport gegeven en we krijgen theorie i.v.m. onze taak in 
Indië; - Maleise les en onderricht in het treffen van maatregelen tegen besmettelijke ziekten. 
Vanmiddag zien we een film, waarin wordt bewezen dat als we bepaalde maatregelen treffen, we 
door de voornaamste ziekten niet aangetast zullen worden. Tussen de lessen door nemen we een 
zonnebad, om onze blote benen zo spoedig mogelijk een bruine tint te geven. 
Terwijl ik zo elke dag dit dagboek groter maak, merk ik dat de tijd vliegt. We zijn nu immers al elf 
dagen op reis en dus over de helft, als ik reken dat Ceylon voorlopig het eindpunt van de reis is. 
Over eindpunt gesproken, we weten nog  niet zeker waar we terecht komen. Volgens een officier had 
het Nederlands Consulaat in Port Said gezegd dat we een paar weken op een plaats 60 km ten noord-
en van Colombo zouden blijven en van daar naar Malakka zouden gaan.  
Maar hij vertelde erbij dat de toestand elk ogenblik veranderde en er dus niets met zekerheid te zeg-
gen viel. Voor vandaag zet ik een punt achter dit stuk, om nu mijn bed op te hangen. 
 
Zaterdag 12 januari 1946 
Het is vandaag warm weer en ik wil graag in de schaduw zitten. Maar we treffen het dat we in de 
wintermaanden door de Rode Zee gaan, want in de zomermaanden is de hitte hier volgens zeelui 
ondragelijk. Vandaag zien we enkele eilandjes boven de spiegelgladde zee uitsteken. ’s Middags om 
15.30 uur zullen we volgens de radio de “Oranje fontein” een schip met vracht en passagiers uit 
Indië, tegemoet komen. De “Alcantara” zal zo dicht mogelijk langs varen en als groet de Nederlandse 
vlag hijsen. Tegen 15.30 uur hebben alle militairen zich aan bakboord verzameld en op zo’n honderd 
meter zien we de “Oranjefontein” voorbij gaan, er staan heel wat passagiers te wuiven. Aan onze 
kant zijn het er drieduizend die wuiven, joelen en fluiten. Je kunt begrijpen dat het een interessant 
ogenblik voor ons is, zover van huis en precies in de Rode Zee een Hollands schip met passagiers 
tegen te komen, die vertrokken zijn van waar wij heen gaan. 
De “Alcantara” seint de groeten en beste wensen namens ons aan de “Oranjefontein”.  
Deze seint ongeveer terug: “Met trots vernamen wij van uw reis naar Java, wij geven u onze beste 
wensen en Gods zegen zij met u”. Vanavond maken wij ons bed op op het bovendek, daar het onder 
in het schip te warm is. Het enige bezwaar is dat de vloer van hardhout gemaakt is, maar je slaapt in 
ieder geval in de frisse lucht. 
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Zondag 13 Januari 1946 
Daar ik voor deze week bakcommandant ben, moet ik ’s morgens beneden blijven tot de inspektie 
teneinde is, dat was pas om elf uur. Tijd om naar de kerkdienst te gaan heb ik dus niet. 
Wij zitten nu in de buurt van de Golf van Aden en als het weer een beetje goed blijft zullen we na een 
dag of vier in Colombo zijn.  Vanmiddag lig ik een beetje te rusten en probeer ik wat Maleis te leren. 
Maar ik val in slaap en als ik om half vier wakker word, ga ik m’n rantsoen van drie plakken chocolade 
en een pakje biscuit halen waar ik heerlijk van geniet. 
’s Avonds na het eten ga ik naar de dagsluiting, die gehouden wordt door een dominee van het 
bataljon I-4RI. Deze predikant is bij zonder goed, volgens de algemene opinie.  
Hij haalt in zijn preek de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan aan. 
Vannacht slaap ik weer op het bovendek. Nog even onze positie; wij zitten ergens in de Golf van 
Aden en zullen morgen in de Indische Oceaan komen. 
 
Maandag 14 januari 1946  
De zee is wat ruw en als ik in het beneden-ruim kom voel ik me weer schommelen, het gesprek 
wordt automatisch op het onderwerp zeeziekte gebracht. We zien vandaag en de komende dagen 
alleen maar zee. Er wordt vanmorgen weer wat theorie en Maleise les gegeven. 
Vanmiddag krijgen we een film te zien die “Tarzans Triomf” heet. Tarzan is een zogenaamde Jungle- 
man en verslaat op een spannende manier een stel moffen, die het oerwoud zijn binnengedrongen 
en de bevolking van een nederzetting onderdrukken. Intussen valt de zeeziekte mee en hoewel de 
zee tamelijk ruw blijft, zijn er slechts enkelen die naar de railing moeten lopen. Verder verloopt de 
dag normaal. Om 18.30 uur ga ik nog naar de avondwijding. Ik eindig nu voor vandaag en ga mijn bed 
spreiden. 
 
Dinsdag 15 januari 1946 
Ik moet er vanmorgen al vroeg uit want doordat de Kininepillen die we innemen diarree veroorzaken, 
krijg ik ineens krampen. Als ik bij de wc kom moet ik even in de rij staan, want ik ben niet de enige. 
Het weer is kalmer dan gisteren, af en toe zien we wat vliegende vissen over het water scheren.  
We hebben vanmorgen Maleis en gymnastiek gehad. Vanmiddag krijgen we nog theorie over de 
mortier, waarna nog wat verplichte zelfstudie Maleis. Zo is ook deze dag weer gauw voorbij. 
Na de dagsluiting door onze dominee, krijgen de 3e, 4e en 5e compagnie van 2-4 RI een cabaretvoor-
stelling te zien, opgevoerd door jongens van de drie bataljons. Het is een heel goede avond, er wordt 
door een band fijne muziek ten gehore gebracht. Ook wordt een krontjong-programma. Gebracht, 
door een gezelschap met gitaren, mandolines en Hawaïan-gitaar. Verder treedt nog een jongen van 
de Stoottroepen op als hypnotiseur en deze laat inderdaad enige aardige staaltjes van hypnose zien. 
Alles bij elkaar een leuke avond, temeer doordat hij door onze eigen jongens gegeven, wordt. 
 
Woensdag 16 januari 1946 
Ik heb vannacht slecht geslapen, want omdat ik waarschijnlijk met bezweet lichaam in de tocht ge-
staan heb, heb ik kou gevat en moest vannacht nogal hoesten, dat is in het tropische klimaat niet 
prettig. Ik ben nu een beetje voorzichtig en laat me voor ik bezweet het dek op ga, eerst afkoelen. 
Vanmiddag hebben we door de radio het nieuws van gisteren beluisterd. Er wordt heel wat medege-
deeld over Indië en Nederland. Er valt in Indië nog heel wat te doen en we zijn het er allen over eens 
dat we nog een flinke training en zwaardere bewapening nodig zullen hebben, voor we doortastend 
in Indië kunnen optreden. Naar nu weer verwacht wordt zullen we in Malakka eerst nog getraind 
worden. Vandaag wordt medegedeeld, dat we voor vrijdag onze brieven in de postzakken gedaan 
moeten hebben, want in Ceylon zal weer post aan land gebracht worden. Dus dit gedeelte van het 
reisverslag zal ik morgen voltooien. Ik moet natuurlijk diverse familieleden ook eens schrijven, maar 
ik wacht liever tot het einde van de reis. Vandaag heb ik de was gedaan met Henk R. We hebben nog 
eens opgedist wat we beleefd hebben sinds de bevrijding. Voor vandaag eindig ik, want meer bijzon-
ders is er niet te vertellen. 
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Donderdag 17 januari 1946 
Dit is de dag waarop ik deze brief post.  
Ik zal ze in twee enveloppen versturen, om geen risico te lopen wat gewicht betreft. 
 

Vrijdag 18 januari 1946 
Ik zie de kust van Ceylon, het is weer een mooi gezicht. Er varen smalle prauwen, waarmee de Indiërs 
vissen. De gehele dag zullen we de kust zien, want Colombo laten we links liggen en we varen om het 
eiland heen naar Trincomalee, dat in het Noordelijke deel van de Oostkust ligt. Vanmorgen hebben 
we een ontmoeting op zee, die er de geestdrift weer eens inbrengt. We komen namelijk de ‘Johan 
van Oldenbarneveldt’ tegen. Hij heeft repatriërenden aan boord. De boot komt dicht aan bakboord 
langs, dus kunnen we hem duidelijk waarnemen. Het is een prachtige boot. Aan bakboordzijde ervan 
staat het opgepropt met mensen, overal zie ik ze zitten, in de reddingsboten en in de touwen.  
Je kunt duidelijk zien dat het schip naar bakboordzijde overhelt, allen zwaaien met zakdoeken en 
schreeuwen dat het een lust is om te zien. Wij beantwoorden hun groet op dezelfde manier en ge-
loof maar dat drieduizend soldaten een flinke keel op kunnen zetten. Er worden ook groeten gewis-
seld langs telegrafische weg. En het antwoord dat wij krijgen is ongeveer als volgt: “Namens alle 
passagiers en de bemanning van de ‘Johan van Oldenbarneveldt’ onze beste wensen en Gods zegen 
op jullie moeilijke taak in Indië, was ondertekend door Kapitein Bakker”. Dat is dus het 3e  Hollandse 
schip dat we sinds ons vertrek ontmoeten. Allereerst de ‘Nieuw Amsterdam’, toen de ‘Oranjefontein’ 
en nu de ‘Johan v. Oldenbarneveldt’. Vandaag wordt het programma bekend gemaakt voor morgen, 
de verjaardag van prinses Margriet. Er zullen wedstrijden gehouden worden in zaklopen, touwtrek-
ken, kruiwagen rijden, boksen en schermen. Verder is er deze dag niets vermeldenswaardig gebeurt. 
 

Zaterdag 19 januari 1946 
Als het licht wordt zie ik dat we in een baai varen en even later zie ik een haven, die de haven van 
Trincomalee moet zijn. Ter ere van Margriet’s verjaardag is het schip met vlaggen getooid, terwijl in 
de top de Nederlandse vlag wappert. Intussen kunnen we de wal nu duidelijk waarnemen. 
De rotsachtige bodem is met een groene bomen- en struikenmassa bedekt. Hier en daar kun je de 
rots zelf onderscheiden en boven het groen uit zie je op verschillende plaatsen de oranje daken van 
de Indische woningen. Wat willen we graag een kijkje nemen daar waar de sinaasappelen en bana-
nen misschien voor het plukken zijn. 
Al gauw wordt de “Alcantara” aan een boei geankerd en er komen twee boten langszij, de een met 
water en de ander met olie. Ik heb een tijdje de omgeving bekeken. De Indiërs die ik zie, zien er heel 
wat netter uit dan de kleurlingen in Port Said. 
Vanmiddag heb ik me bij de wedstrijden vermaakt. Ik zou meedoen aan kruiwagen rijden, maar deze 
wedstrijd wordt evenals het schermen afgelast. Een jongen uit mijn peleton, waar ik veel mee omga, 
wint over drie bataljons de eerste prijs met zaklopen, een eer voor onze compagnie dus.  
De bokswedstrijden waar ik de rest van de middag naar kijk, zijn heel interessant en er zijn enkele 
boksers bij die handige staaltjes vertonen in afweren en toebrengen van slagen. 
Ik zou nog willen zwemmen, maar om besmetting tegen te gaan wordt dit verboden.   
Verscheidene jongens zijn echter wel geweest, en enkelen zijn zelfs naar de wal gezwommen. 
Vanavond is er gemeenschappelijke zang op het achterdek met begeleiding van een band.  
Deze dag is dus een gezellige geweest voor iedereen. Bovendien krijgen we onze zakcenten ten be-
drage van fl. 17,- zodat we de kantine weer eens kunnen bezoeken. 
 

Zondag 20 januari 1946 
Als ik wakker word merk ik dat het regent, het blijkt dat het hier behoorlijk kan storten, maar het is 
fris en dus aangenaam. In die stromende regen verlaten de Marva’s het schip, evenals de matrozen 
van de Koninklijke Marine en enige burgerpassagiers. Zij gaan waarschijnlijk naar Colombo waar ze 
hun verder bestemming medegedeeld zullen krijgen. Even later gaan de bunkerschepen weg en als  
ik het ontbijt op heb, zijn we alweer aan de uitgang der baai en varen op de grote zee, waarheen…... 
Malakka, Sumatra of Java? Het is mij een raadsel. De een weet zeker dat we naar Malakka gaan en 
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een ander zegt Sumatra en weer een ander zegt dat alles er op wijst dat we naar Java gaan. Ik zeg 
dan maar niets meer en hoop alleen maar dat we gauw de plaats van bestemming bereikt hebben, 
zodat ik weet waar ik aan toe ben. De zee begint langzamerhand ook te vervelen en ik verlang ernaar 
om eens onder de schaduw der palmen te wandelen. Nu ga ik eerst naar de keuken en vanmiddag zal 
ik meer schrijven misschien. Ik heb het eten net achter de knopen, het was een zondagsmaal, zodat 
ik nu voldaan op het dek kan zitten om kalm wat te schrijven en te lezen. Om twaalf uur maakt de 
radio bekend dat we naar Singapore gaan, maar meer ook niet, enfin, dat horen we in Singapore wel 
weer. We zullen over de reis naar deze stad ongeveer een dag of vier doen.   
We zullen onderweg weinig beleven, hoogstens wat storm, maar dat zou al voldoende zijn. 
 

Maandag 21 januari 1946 
De nieuwe week begint weer, het is vandaag regenachtig. Het is niet druilerig, maar losse wolken-
flarden gaan over ons heen, terwijl ze een flinke plensbui laten zakken. Omdat we niets dan zee zien 
is het net of je in de buurt van Holland bent, in de tijd dat er van die voorjaarsbuien zijn.  
Vanochtend doen we weer eens flink aan gymnastiek. Ik merk dat ik weer leniger word, we halen ook 
de gekste kunsten uit. Vanmiddag hebben we theorie en dan vrij, ik breng deze tijd in het ruim door, 
waar ik wat lees. In de kantine koop ik een kleine portefeuille uit Port Said, ik hoop in de gelegenheid 
te zijn dit souvenir naar Amerongen te zenden. 
Vanavond zie ik een mooie film die het harde werk en opofferingen beschrijft die Madame en Msr. 
Curie zich moesten getroosten, om het radium dat nu in de geneeskunde onmisbaar is, te ontdekken. 
Jammer dat deze ontdekking ook geleid heeft tot de vinding van de atoombom. Toen de film uit was, 
heb ik nog even aan dek gestaan. Boven me zie ik de sterren en het zijn er vele, het schijnt dat ze hier 
beter zichtbaar zijn dan bij ons. Een ster mis ik echter, dat is de Noordpoolster, die ik bij helder weer 
altijd zag als ik de Drift omhoog liep. Maar de Orion zie ik hier zoveel duidelijker en deze staat lood-
recht boven me. Je kunt heerlijk bij zo’n helder fonkelende sterrenhemel genieten, als je de zwoele 
wind langs je heen voelt gaan. Als je het voortdurend geruis van de Zee hoort en je ook de hagelwitte 
schuimende koppen der golven ziet, die beschenen worden door de lampen van het schip.  
Zo ben ik voldaan gaan slapen. 
 

Dinsdag 22 Januari 1946 
We zijn weer in Nederlandse wateren, namelijk de Straat van Malakka en aan stuurboord zien we de 
eerste eilanden die in de omgeving van Sumatra liggen. Het eerste eilandje is klein en gelijkt precies 
een grote ronde pol mos die boven zee uitsteekt, zo dicht is het begroeid. 
Onze compagnie is duty-compagnie vandaag en moet alle soorten werk doen. In de kantine helpen, 
gangen, trappen en vloeren schrobben en in de keukens helpen, het laatste baantje wordt mij opge-
dragen. Ik ben gelukkig, want als ik me in de keuken meld, hebben ze mij niet nodig. Ik heb toen van-
morgen een boek uitgelezen en af en toe naar de kust van Sumatra gekeken die nu bijna doorlopend 
te zien is. Vanmiddag doe ik mijn was en dat zal wel enige zweetdruppels kosten, want het goed, 
waaronder mijn uniform, is tamelijk vuil. Er wordt ons meegedeeld dat we morgen Singapore zulllen 
bereiken. Daar wachten we in de haven op nadere orders, misschien gaan we nog verder.  
Je kunt merken dat het natte moesson is, want boven Sumatra en de kant van Malakka uit, hangen 
zware wolken en je kunt het nu soms zelfs zien regenen. Het onweert er ook, want vanavond zien we 
het weerlicht, een prachtig gezicht. 
 

Woensdag 23 januari 1946 
Vanavond zijn we misschien in Singapore. Ik heb vanmorgen wat corvee dienst, vanmiddag heb ik 
een boek uitgelezen en zo kwam het einde der dag al gauw. Tegen zeven uur varen we de haven van 
Singapore binnen, er liggen daar een massa schepen. Aan de duizenden lichtjes te zien lijkt Singapore 
mij een behoorlijke stad toe.  Niet ver de haven in gaan we voor anker, waar we vannacht en mis-
schien ook morgen zullen blijven liggen. Henk R. krijgt ’s avonds een ongeluk dat waarschijnlijk met 
een lichte hersenschudding afgelopen is. Er zijn jongens die zelfs op luchtkokers en reddingsboten 
klimmen om de stad beter te kunnen zien. Als een van hen naar beneden springt, komt hij onge-
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lukkigerwijs met zijn hak tegen het hoofd van Henk aan. Henk is naar het hospitaal gegaan en daar 
krijgt hij wat pillen, hij krijgt slaap en gaat naar beneden. Even later moet hij overgeven en valt hij 
flauw, hij wordt dan in het hospitaal opgenomen. Hij heeft ook altijd wat die jongen, want dit is zijn 
eerste ongeluk niet. 
 

Donderdag 24 januari 1946 
We kunnen nu de haven bij daglicht goed zien. We zien vijf Hollandse schepen liggen, twee passa-
giers-schepen van de Rotterdamse Loyd, een vrachtboot van de Java-China-Japan-lijn, een 
vrachtboot van de K.P.M. en een hospitaalboot, misschien liggen er nog wel meer. De Nederlandse 
vloot heeft dus nog wel enige schepen overgehouden. 
Ik heb een poosje in de zon gelegen vanmorgen en na enige tijd zijn mijn armen en benen al rood. 
Maar toch is het lekker zo’ n beetje te zonnebaden. Het is echter geboden hoogstens een kwartier in 
de zon te blijven liggen, want enkele jongens die een tijdje insliepen, zijn lelijk verbrand. 
Vanmiddag ben ik naar Henk geweest. Hij heeft naar mijn mening niet zo’n zware hersenschudding, 
maar toch wel in die mate dat hij in een hospitaal aan wal opgenomen moet worden. Het zal hem 
niet meevallen achter te moeten blijven. Wij gaan namelijk binnen enkele dagen hier aan wal en zul-
len dan per trein verder Malakka ingaan. Dus langzamerhand beginnen de hoofdlijnen van ons doel 
zichtbaar te worden. 
 

Vrijdag 25 januari 1946 
De ochtend verloopt normaal. We zullen nog wel een paar dagen hier op het schip blijven voordat  
we aan land gaan. Begrijpelijk, want natuurlijk is er weer een omslachtige organisatie voor nodig om 
drie bataljons onder te brengen waar ze horen. Ik hoor nu meer vaste berichten over het voorlopig 
doel van de reis. We zullen na een uur of drie reizen vanaf Singapore in een kamp komen, waar we 
tot Maart aan het klimaat moeten wennen en daarna een Engelse opleiding krijgen. Ik geloof nu niet 
direct dat het de bedoeling van de Britten is, ons uit Java te houden want nuchter bezien is het beter 
als door en door getraind soldaat enige tijd later in Java aan te komen dan nu direct onvoldoende  
getraind  daar te moeten optreden. Dat zou alleen maar funeste gevolgen kunnen hebben. 
Vanmiddag besteed ik de tijd weer aan lezen. Er bereikt ons de heugelijke tijding dat zeven zakken 
met post uit Holland aan boord gebracht zijn. Vol verwachting klopt ons hart! Het mijne ook.                               
En wat ik niet verwacht, maar wel gehoopt had, wordt een vervulde wens. 
Eerst krijg ik er een die ik wel verwacht. Maar later op de avond, terwijl ik in de bioscoop ben krijg ik 
er nog eventjes vijf bij, ik in mijn sas. Dat ben ik echter niet alleen, overal op het schip zie ik jongens 
met een glunderend gezicht lezen, een stapel brieven naast zich. Sommige van hen hebben een re-
cord aantal van tussen de 30 en 40 stuks ontvangen. Ik heb onderweg heel wat mooie dagen gehad, 
maar deze kan er alleen al om de brieven bij inbegrepen worden. Er zijn twee brieven van ” ’t Bijltje” 
verstuurd op 20 en 28 dec. Een van Corrie op Kerstdag geschreven,  twee enveloppen met brieven 
van Mien, Mientje en Kees, verstuurd op 24 december en 2 januari en tenslotte een brief van een 
vriend van me uit de Lt. Knoopkazerne in Utrecht,  geschreven op 10 december. 
Er zijn ook jongens die weinig of geen post krijgen. Maar een kennis van mij uit Veenendaal van de 
Stoot- troepen, ontvangt er liefst 34, die krijgt vast een dag verlof om ze te lezen.                           
De komende dagen heb ik wat te doen als ik mijn brieven ga beantwoorden. 
 

Zaterdag 26 januari 1946 
Vandaag maken verschillende compagnieën zich gereed voor vertrek naar wal. Onze compagnie 
wordt verwacht de laatste te zijn, dus dan moeten we nog tot minstens dinsdag de tijd doorbrengen 
op de boot. Vanmorgen moeten we met twintig man zakken bloem die onder in het schip staan, met 
een takel naar boven hijsen. Kost wel enige zweetdruppels, maar het werken in die warmte valt me 
toch mee. Vanmiddag vertrekt een compagnie naar wal. Zij die het eerst gaan moeten het kwartier in 
orde maken. Vanavond en vannacht gaan nog meer afdelingen, en wij kunnen maar wachten.  
Het gaat me ontzettend vervelen, hier nutteloos in de haven te blijven, temeer daar je er zo naar ver-
langt de vaste wal van dichtbij te bekijken, maar met wat geduld komen we er wel. 
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Zondag 27 januari 1946 
Vanmorgen vertrekt een compagnie naar wal, waar Fred, een kennis van mij, bij is. Ik ga na wat ge-
schreven te hebben naar de kerk. Vanmiddag merk ik plotseling dat ik mijn portemonnee en zakmes 
verloren heb. In de beurs zat ongeveer 6 sh. En zilveren Hollandse munten, een souvenir van thuis.  
Ik kan me wel voor mijn hoofd slaan, maar dat helpt toch niet. Ik heb het direkt aangegeven en hoop 
dat de vinder eerlijk is. Van de 6 sh. Is het niet erg, want die schade haal ik wel weer in, maar de Hol-
landse munten krijg je niet gauw terug. 
Vanmiddag krijgen we door onze peletons-commandant causerie over Indië, heel interessant.  
Deze commandant is goed bij en op en top dienstman, aan hem zullen we veel steun hebben. 
Vanavond nog een partijtje schaken, en de dag is al weer voorbij. En dit is tevens het einde van het 
tweede deel van het reisverslag. Het volgende deel zal de reis van Singapore naar de plaats van be-
stemming op Malakka beschrijven. 
 
 
Hoofdstuk 3:  Periode 28 januari – 1 februari 1946 
De ontscheping in Singapore en de aankomst in kamp Chaah in MaIeisië, toen Malakka. Een tenten-
kamp in een open plek in de rimboe. De rode klei gaf door de moessonregens de nodige problemen. 
 
Maandag 28 januari 1946 
Dit is de laatste dag dat we corvee hebben. Ik heb aardappels geschild, een aardig werk, heb ik 
trouwens altijd graag gedaan!? Vandaag mogen degenen die familie in Singapore hebben, aan wal 
om ze te bezoeken. Er zijn er nog verscheidene die er blijkbaar familie hebben. Het is in Singapore, 
als je ze hoort vertellen, heel goed. Er zijn verschillende kantines waar je het een en ander kunt 
kopen. En dan natuurlijk volop bananen. Er worden veel bananen mee naar boord genomen, ik heb 
als voorproefje een klein stukje gekregen. 
Er is een jongen in onze compagnie, die in Singapore zijn ouders zou aantreffen, die op doorreis van 
Indië naar Holland zijn. In acht jaar hebben ze elkaar niet gezien. Als hij bij een oom gaat informeren, 
blijkt dat ze de dag voor dat wij hier kwamen, vertrokken zijn, dat is iets voor die jongen.                                         
Er zitten veel Hollanders uit Indië in Singapore. Zij wachten op gelegenheid om door te kunnen reizen 
naar Holland. Ook zijn er verscheidene Mariniers . 
Vanmiddag wordt kantine-waar aan boord gebracht. We smullen van de biscuits, ook rollen biscuits 
die in vorm en smaak op bitterkoekjes lijken, je kunt ze krijgen voor 9 pence.  
Je kunt ’s middags aan tafel merken dat niemand honger heeft. Als dat zo een paar dagen blijft is het 
wel uit te houden op het schip. 
 
Dinsdag 29 januari 1946 
We beginnen de dag met wat gymnastiek en daarna zijn we vrij. Het is helder weer vandaag, de zon                          
staat bijna loodrecht boven ons en zendt zijn brandende stralen naar beneden. Je hebt nergens 
anders lust toe, dan in de schaduw te liggen, je maag te vullen en je tong te strelen met ijslimonade 
en biscuit, een goed leven zo. Eigenlijk te goed, want als we aan de slag moeten, zullen we daar 
eerst; wel weer aan moeten wennen. Vanmiddag wordt ons medegedeeld dat we morgen naar wal 
gaan, valt me mee. Ik post de brieven die ik maandag en zondag geschreven heb. 
Ik ben nog niet goed terug of ik zie de sergeant-majoor de kajuit binnen stappen met een arm vol 
post uit het vaderland. Een oorverdovend krijgsgehuil wordt aangeheven. Allen laten hun rommeltje 
in de steek en dringen zich om de arme majoor, die een harde schreeuw moet laten horen om de 
orde te herstellen. Uit die stapel krijg ik twee brieven, een van Cor, de 13de geschreven en de 16de 
gepost. In behoorlijk korte tijd is die dus op de plaats van bestemming. De tweede brief is van Leen 
C., de 12de geschreven. Na deze eerste stapel volgen er nog meer. En daarbij is nog een brief van 
broer Marinus, de 9de geschreven. Na ze gelezen te hebben en nog even naar de bioscoop geweest te 
zijn, is dit het goede einde van 29 januari. 
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Woensdag 30 januari 1946 
We maken onze uitrusting gereed en zetten ze op het dek, de kajuit wordt voor de laatste maal 
grondig gereinigd. We kopen ’s middags nog een voorraad biscuit en vullen de veldfles, nu nog 
wachten tot 7.30 uur. Als het zo laat is komt er een landingsboot langszij. Via een lange trap stappen 
wij hierin over. Er is heel wat ruimte, onze gehele compagnie gaat erop. Nu we beneden staan en 
vanaf de lage landingsboot naar boven kijken, lijkt het schip veel groter dan we steeds dachten. 
De motor slaat aan en we varen langzaam om het schip been, om dan regelrecht koers te zetten naar 
de vaste wal. Op het schip brengen de enkele nog overgebleven manschappen ons een afscheids-
groet, door ons toe te juichen en de reveille te blazen. Zingend varen we van het schip af. De afstand 
wordt steeds groter en nu zie je de “Alcantara” pas goed. Precies een maand hebben we erop door-
gebracht. Ieder hoekje, ieder gaatje kennen we, zoaIs je je eigen huis kent. Maar nu zie je pas het 
schip in zijn geheel. En de “Alcantara” wordt nu een mooi schip genoemd, terwijl we het heel vaak 
betitelden met “onze rotschuit”. 
We varen tussen allerlei schepen door, veel Hollanders zijn erbij, een paar schepen van het Rode 
Kruis en wat vrachtboten. De palmbomen, de loodsen en andere gebouwen aan wal worden steeds 
duidelijker. Eindelijk leggen we aan. Een van de eerste mensen die we zien is een Nederlandse Mari-
nier, die een opleiding in Amerika heeft gehad. Verder is er weinig activiteit te bespeuren, zoals in 
andere havens. Maar de Marinier vertelt ons al gauw dat er een staking is, de arbeiders willen loons-
verhoging hebben. We kunnen nu ons geleerde Maleis vast nuttig maken, want er zijn verscheidene 
Oost-Indiërs. Troepen Japanse gevangenen zijn aan het werk, onderdanig en kruiperig zijn ze als de 
Moffen, voor elke Engelse soldaat groeten ze. Om half acht wordt het bevel gegeven, dat we de 
lange broek aan moeten trekken en de mouwen naar beneden moeten doen, een anti-muskieten 
maatregel. Even daarna marcheren we af naar het station. Een behoorlijk groot en mooi station.             
We krijgen uit de kantinewagen ’n bak warme thee, met biscuit en worstjes vormt dit onze maaltijd. 
Het blijkt dat we de nacht op het station door moeten brengen. Want morgenochtend om ongeveer 
7. 30 uur komt pas de trein die ons naar een kamp zal brengen, 250 km. vanaf Singapore. Met een 
kameraad maak ik nog even een avondwandeling langs een weg die vlak bij het station ligt.                    
We hopen nog bananen te vinden, want langs de weg staan veel bomen en struiken, maar dat valt 
tegen. Als we terug komen liggen er al jongens op het perron te snurken. Zij slapen of ze nooit een 
bed gezien hebben. Wij ontdekken een bank, trekken onze schoenen uit en bevorderen die tot 
kussen, terwijl twee zakdoeken en een kussensloop een klamboe vormen, dan vallen we neer.                      
Er komt een wacht bij ons te staan om eventuele zakkenrollers het uitoefenen van hun beroep on-
mogelijk te maken en zo vallen we in een onbezorgde slaap. 
 
Donderdag 31 januari 1946 
Als we wakker zijn gaat mijn kameraad wasgelegenheid zoeken. Voor twee wasbakken staat een ver-
schrikkelijke lange rij soldaten op hun beurt te wachten, dat is niets voor ons. Na even verder ge-
zocht te hebben, vindt Gerrit een wasbak die nog door niemand ontdekt is, lang niet gek. 
Ons ontbijt bestaat weer uit biscuit met thee. Er wordt 38ktie afgenomen en de Groot-majoor feli-
citeert ons met de verjaardag van Prinses Beatrix. Dan om 7.30 uur stappen we in de trein en onder 
het zingen van het Wilhelmus vertrekken we richting RIMBOE! Tot half twee zitten we in de trein, 
maar we vervelen ons geen ogenblik, er is zoveel nieuws en moois te zien. We rijden door heuvels  
en dalen, door rubberplantages en kampongs. We zien allerlei soorten palmen, bananenplanten en 
sawa’s, een prachtnatuur. In verscheidene kampongs wordt gestopt, dan vliegt de bevolking op de 
trein af. Zij komen hun koopwaar aanbieden; bananen, kokosnoten, soorten meloen, ananas en 
andere vruchten. Ik koop anderhalve tros bananen voor 2,5 shilling, dat is mijn laatste geld, maar ik 
smul heerlijk van de tros. Andere jongens die een voorraadje sigaretten hadden aangelegd, geven 
deze uit voor al dat heerlijke fruit. Verschillende jongens die Maleis kunnen, hebben met de 
bevolking gesproken. De Jappen hebben daar de bevolking ook onderdrukt. De schunnigste streken 
hebben ze uitgehaald, Singapore is door hen totaal bedorven. Ze hebben er een nieuw soort ge-
slachtsziekte gebracht en nog andere streken hoor je vertellen. Kortom de Jappen zijn nog erger dan 
de Moffen. Om half twee komen we in een plaatsje aan, waar we de trein verlaten. Intussen zijn we 
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in de trein smerig geworden van stof en zweet. We verfrissen ons en wachten dan op de auto’s die 
met de helft van onze compagnie al op weg gaan naar het kamp, Intussen worden er wat bananen 
gegeten. Dan komen de auto’s, de bagage wordt opgeladen en wij er boven op.  
 
De weg slingert door olieplantages en na een half uur zien we een grote vlakte tussen die plantages 
liggen. Het is een vliegveld van de Jappen geweest. Intussen is het gaan regenen en is het veld drassig 
geworden. De bodem bestaat uit leem en daarop ligt een dunne laag rode klei. Hierdoor krijgen onze 
schoenen een kleur alsof er een laag rode menie op zit. Er staat een massa tenten op het veld.               
Met twaalf man, 1 sectie dus, krijgen we een tent, het zijn prima tenten. De Jappen zijn bezig tegen 
de onderkant van de wanden leem te leggen, hierdoor zal geen water de tent in lopen. We maken de 
tent gauw in orde.  Er komen dikke kokosmatten in te liggen en daarop leggen we in iedere hoek een 
opgevouwen tent zodat we heerlijk kunnen slapen. Zo langzamerhand wordt het schemer en wordt 
het tijd om de klamboe te spannen. Het is een dun gordijn genaaid in de vorm van een omgekeerde 
kist. Het avondeten bestaat uit bami met vlees. Bami is een soort macaroni of spaghetti, van beiden 
heeft het wat weg. Dan nog brood met corned-beef en kaas. 
Als je buiten het kamp overziet, lijkt het een negerdorp, hier en daar brandt het licht van een kaars, 
want electrisch licht is hier niet. Ook hebben sommigen een kampvuur aangestoken, een Hollandse 
gemeente op Malakka. Als alle troepen van het schip hier zijn, dan is de bevolking even groot als die 
in Amerongen. We leven nu helemaal op ons zelf, dat wil zeggen we staan niet meer onder Engelse 
leiding, zoals in Engeland en op het schip, maar zijn met Nederlanders onder elkaar. We kunnen dit 
aan het eten merken. Hoewel dat van de Engelsen niet slecht is, is het door Nederlanders klaarge-
maakte eten veel smakelijker. Na nog even buiten gekeken te hebben, kruip ik onder mijn klamboe 
en al gauw ben ik weg. 
 
Vrijdag 1 februari 1946 
De reveille klinkt door het kamp, maar we slapen zo heerlijk dat we nog wat door blijven snurken. 
Tien minuten voor het eten staan we op. We zijn zo klaar, broek, jasje en schoenen aan. Er is nog 
geen water dus kunnen we ons nog niet wassen. Het water uit de tanks is uitsluitend om te drinken. 
We eten pap met overgebleven brood van gisteren. Een uur na het ontbijt gaan we op weg naar de 
kali om te baden. Het is mooi weer vandaag en de pas waarmee het peleton zich voortbeweegt is 
langzaam. Maar na ongeveer twintig minuten lopen komen we aan een stroompje van een meter of 
vijf breed en een halve meter diep. Het slingert zich voort door de palmolieplantages. De oevers zijn 
dicht begroeid met struiken en varens, precies zoals we het in films over de tropen hebben gezien. 
Als er een tijger door de struiken zou gluren, zou je het niet gek vinden. Het is heerlijk koel water en 
zuivert nog beter dan Lux of Radilon, we wassen dan ook meteen ons ondergoed. Als we ons weer 
aankleden is het kwart voor twaalf en om twaalf uur moeten we eten. We hebben echter het geluk 
met een auto mee te kunnen rijden. En we komen zo mooi op tijd om de heerlijke pap en de cornet-
beef te nuttigen. ’s Middags doen we niets bijzonders. In de avond gaan we even naar de nabij zijnde 
kampong. De mensen wonen in plantage woningen, de olieplantage hier in de buurt is een van de 
grootste in de wereld. De blokwoningen in de kampong zijn leeg. Een van de jongens vraagt waarom. 
“Wel”, zegt een man, “die mensen zijn door de Jappen naar Thailand vervoerd en niet meer terug 
gekomen.” Als we terug zijn maken we een kampvuur. Echte cowboys! 
 
 
Hoofdstuk 4: Periode 8 februari – 19 maart 1946 
Verblijf in Mersing, een badplaats aan de Zuid-Chinese zee. 
 

Vrijdag 8 februari 1946 
Ik heb me in de datum van vertrek vergist, we gaan namelijk morgen weg.  
Vanmorgen doen we geen dienst. We ruimen de tent op en maken ons geweer schoon.  
Vanmiddag geen bijzonders, alleen pakken we wat we niet nodig hebben vast in. 
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Zaterdag 9 februari 1946 
Om zes uur springen we op, meteen vouwen we klamboe en deken op en pakken ze in.  
Om half negen aktie. De auto’s die ons weg zullen brengen staan al klaar, per peleton zijn twee trucks 
beschikbaar. Om half tien stappen we in, maken het ons gemakkelijk en rollen het zeil op zo-dat we 
naar alle kanten kunnen kijken. Om tien uur starten we, het is een lange, maar mooie reis.  
De weg, die van asfalt is, slingert zich midden door oerwouden en plantages. Het gebied waar we 
doorheen rijden is erg heuvelachtig, berg op, berg af en honderdduizend bochten. Ik zie apen die in 
het oerwoud vluchten, zo gauw ze de kolonne bemerken. Het doel van de reis is Mersing.  
Om half vijf komen we daar aan, dat wil zeggen in een buitenwijk. Het is er mooi, we worden in 
huizen ingekwartierd. Het houten gebouw staat op vierkante stenen palen en is wit geverfd met 
groene kozijnen. Het dak wordt waterdicht gehouden door kleine dakpannen in de vorm van een 
halve bloempot. Verschillende afdelingen zijn in het huis te vinden, ieder weer bestaande uit een 
grote en een kleine kamer. Drie man wonen in de grote, twee man in de kleine kamer, zo is ons 
peleton in dit gebouw ondergebracht. Ik hoop dat er nog foto’s van gemaakt worden, dan kunnen 
jullie je enigszins een beeld vormen van deze omgeving. Vanaf de plaats waar ik nu schrijf,  
zie ik door het raam de zee. Aan het strand, dat eigenlijk een grasveld is, staat het vol palmen.  
Het klimaat is hier ook heerlijk, want de zeewind maakt het wat koeler. 

 
…….. Het houten gebouw staat op vierkante stenen palen en is wit geverfd met groene kozijnen ……… 

 

Zondag 10 februari 1946 
’s Morgens is er kerkdienst in een mooi gebouw. ’s Middags ga ik het dorp in en kijk in de verschil-
lende tokos (winkels), er is nog heel wat te koop, maar ontzettend duur. Horloges, echte Palmolive 
zeep en wat niet meer. Het zijn meest Chinezen die de winkels drijven en als je niet link bent, dan 
betaal je je in een ogenblik arm. Maar afpingelen kunnen we wel, en vaak wordt de prijs de helft of 
meer naar beneden gehaald. Vanavond moet ik op wacht in een oud Engels rusthuis voor officieren, 
dat leeg staat. 
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Maandag 11 februari 1946 
Na een bad genomen te hebben in een van de vele badkamers die in het rusthuis zijn, ga ik weer naar 
het kwartier terug. We krijgen weer dienst, die vandaag bestaat uit exercitie, velddienst en theorie. 
Van half twaalf tot drie krijgen we altijd vrij. Zo zullen de komende dagen verlopen tot april, wordt 
gezegd, dan zullen we naar Indië gaan. 
 

Dinsdag 12 februari 1946 
Vanmorgen hebben we velddienst, er wordt een slang gevangen. Verder hebben we last van die 
grote rode mieren, die zo heerlijk in je goed kunnen kruipen en je een gevoelige prik geven.  
Het is in deze omgeving uitermate geschikt om te oefenen. Als je je handig camoufleert, kun je je 
tegenpartij makkelijk op 2 meter naderen zonder gezien te worden. Vanmiddag hebben we sport, we 
beginnen met een estafetteloop op de korte baan, daarna een estafetteloop op de lange baan, waar 
je heel wat uithoudingsvermogen voor nodig hebt. Verder vermaken we ons nog met hoogspringen 
en acrobatiek. Na een avondmaaltijd van drie pannenkoeken, moet ik een partijtje voetballen tegen 
een ploeg onderofficieren, gekozen uit het gehele bataljon. Ik speel li.-half, we winnen met 3-1 
Tevreden over de uitslag, gaan we mee met de middenvoor die kok is,  en verorberen nog 3 panne-
koeken. Om half acht is er voor het kader theorie krijgstucht. Er wordt gevraagd of wij de Japanners 
die ons altijd groeten, terug moeten groeten, JA wordt geantwoord, dat moet volgens het volkeren-
verdrag. Maar de compagnies-commandant neemt het woord en zegt dat we die Jappen niet terug 
moeten groeten, omdat ze nog minder zijn dan beesten. Hij vertelt o.a. dat in Singapore 14 meisjes 
herdacht waren, die door de Jappen met water waren opgeblazen tot ze barstten, te verschrikkelijk 
om over te denken. Nu moeten ze voor ons werken en de een laat ze het harder doen dan de ander, 
maar over het geheel genomen hebben ze het nog veel te goed. 
 

Woensdag 13 februari 1946 
Geen bijzonders vandaag, de dagen verlopen volgens het vaste schema van de dienst. 
 

Donderdag 14 februari 1946 
Vandaag hebben we jungleloop, na een worsteling door de struiken en alang-alang (hoog gras), 
komen we aan een smalle kali (rivier). Door deze kali wadend trekken we verder het oerwoud in.               
Het is toch zo mooi door die wilde natuur te lopen, iedere keer moet je het weer zeggen. 
Een dag of twee geleden is Henk R. uit het hospitaal gekomen. Hij is nog niet helemaal genezen, maar 
in het hospitaal was het zo slecht dat hij liever bij ons verder genas. Nu, hier kan hij genezen want het 
eten is prima. 
 

Vrijdag 15 februari 1946 
Na de dienst help ik met het aftakken van stroom uit het net langs de weg naar onze hut, we willen 
namelijk de radio laten spelen. Als echter alles voor elkaar is, blijkt stroom niet sterk genoeg. 
Jammer, want we willen graag eens wat muziek of Nederlands nieuws horen. De krant die we lezen 
heet “Oranje “, deze wordt gedrukt in Singapore, er staat heel wat in over Nederlands-Indië. 
Vanavond ga ik naar de zee kijken, het is vloed, de volle maan staat hoog aan de hemel en door zijn 
schijnsel lijkt de zee verzilverd. De golven komen wild en met donderend geraas aanrollen en slaan 
dan tegen de kademuur, zodat het water hoog opspat, een machtig gezicht! We spreken er met el-
kaar over en we zijn blij hier te zijn. Dat juist ons bataljon in dit mooie plaatsje aan de Zuid-Chinese 
zee is komen te liggen danken we niet aan het lot, zo bleek later. Ons bataljon bezit de meeste disci-
pline en over ons gedrag is men het meest tevreden, daarom werd ons dit plekje toebedeeld. 
 

Zaterdag 16 februari 1946 
Vandaag wordt een officier van onze compagnie beëdigd tot tweede luitenant. Op een voetbalveld 
wordt de eed afgenomen, het gehele bataljon staat daar aangetreden in orde van parade.  
Plechtig wordt de ban geopend en de nieuwe officier zweert trouw aan de Koningin, gehoorzaam-
heid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Dan wordt de ban gesloten en na een toe- 
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spraak van onze bataljons-commandant, marcheert het bataljon af en de parade wordt voor het 
bataljons-bureau afgenomen. 
Vanmiddag hebben we vrij om de kamers een goede beurt te geven. We krijgen voor de komende 
week tien dollar zakgeld en ik maak meteen van dit verdiende loon gebruik en eet in de kampong 
mijn buik dik aan bananen, ananas enzovoort, Vanavond wordt onze kantine geopend. In ons peleton 
is een pianist en die zorgt voor muziek, hij heeft van maarschalk Louis Mountbatten een tas met geld 
gekregen en heeft daar in Singapore een splinternieuwe piano en een radiogrammofoon van ge-
kocht. Hij heeft met twee trompettisten, een accordeonist en een fluitist een aardig bandje gevormd. 
Er zijn nog geen kantine-goederen van de NAAFI aangekomen, maar de koks hebben gebak en koffie 
klaar gemaakt zodat we toch nog kunnen knabbelen. Er zijn verschillende redevoeringen gehouden, 
optimistische en ernstige. Maar alles komt hier op neer, dat wij steeds de kameraadschap die op dit 
moment heerst moeten proberen te bewaren, want vooral in de moeilijke periode die voor ons staat 
is dat de grootste steun. De geest die in ons bataljon op deze avond heerst en steeds geheerst heeft, 
is dan ook uitstekend. Hierdoor genieten we ook zo van deze reis en alle nieuwe dingen die we tegen 
komen op onze weg. Al met al kan ik zeggen dat ik blij ben dat ik met dit bataljon ben meegegaan. 
 

Zondag 17 februari 1946 
Vroeg, als door de week, maakt de reveille mij op deze zondagmorgen wakker, enfin, dat was ik thuis 
ook enigszins gewend. Ik kleed me zoveel mogelijk op mijn zondags aan en om tien uur stap ik naar 
de kerk. Waar we ook waren en in welke positie we ons ook bevonden, steeds is er nog kerkdienst 
geweest. En dat geeft je, behalve dat het nuttig is, een echt gevoel van een zondag, ondanks het feit 
dat je veel van die vroegere zondagen mist. Vanmiddag maak ik een wandeling langs het rotsachtige 
‘strand’ van de Zuid-Chinese zee. Het is een gezellige babbelmiddag met mijn korporaal en nog een 
andere sectiecommandant. Zij hebben al zo het een en ander beleefd en zodoende is door hun ver-
telsels de middag in een ogenblik om. Vanavond lopen we de kampong over. 
 

Donderdag 21 februari 1946 
Vandaag ben ik op wacht. Vannacht een beetje spannende nacht gehad want de bevolking verwacht-
te een aanval van de communisten. Rondom het dorp lag het vol met Maleisiërs met lange messen. 
Er werden dubbele patrouilles uitgestuurd en die hadden tot taak bij eventuele gevechten onze eigen 
bungalows te beschermen en zo nodig de Brits- Indische politie te assisteren. Het is echter niet tot  
een gevecht gekomen, de communisten bleven uit en de nacht is rustig verlopen. 
 

Vrijdag 22 februari 1946 
De dag verloopt zonder bijzonderheden, ’s morgens theorie en Maleise les en ’s middags velddienst. 
Vanavond is er catechisatie aan het strand. 
 
Zaterdag 23 februari 1946 
Vanmorgen weer een beëdiging van een tweede luitenant. Daar we deze week zo goed onze dienst 
gedaan hebben, krijgen we na de parade vrij.  ’s Middags ga ik de kampong in en koop wat ananas en 
olienootjes. Daarna zit ik nog een poosje naast een Brits-Indische politieman die aan het vissen is. 
Hij vertelt het een en ander over de gespannen toestand tussen zijn rasgenoten en de Chinezen.                
Zijn vader en twee broers zijn door de communisten vermoord. Ik vertel hem dat ik gezien heb hoe 
een politieman een Chinees van kant maakte, de man beweert dat hij die politieman geweest is. 
Om vier uur ga ik kijken naar de voetbalmatch tussen onze en de derde compagnie, we winnen door 
prachtig spel met 2-0. 
 

Zondag 24 februari 1946 
Het regent pijpenstelen vanmorgen, hollend met de gascape aan gaan we naar de kerk.  
Na de kerkdienst ga ik naar de kantine waar de pianist klassieke muziek speelt, ook een kapitein van 
de KNIL. Die aan ons bataljon toegevoegd is, speelt enige mooie stukken. 
Vanmiddag blijf ik op de kamer en schrijf wat brieven. Het is precies hetzelfde weer als het op Hol-
landse zondagmiddagen kan zijn. 
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Maandag 25 februari 1946 
Vandaag hebben we zondagsdienst, omdat de week die achter ons ligt zo zwaar is geweest.  
We wandelen en zitten vanmorgen zo hier en daar om de tijd door te komen, ook maken we nog een 
foto van een stel voor onze bungalow. We maken de afspraak, geld bij elkaar te leggen om daarvan 
filmpjes en het ontwikkelen te betalen. De prijs van dat alles is nog al hoog, voor een 8 foto’s-Filmpje 
moet je vier dollar betalen. Vanmiddag gaan we de omgeving af om plekjes te zoeken waar mooie 
kiekjes gemaakt kunnen worden. Zo wordt er een boven op de heuvel achter onze bungalow, genom-
en met de zee op de achtergrond. In de kampong nog een paar en drie in veldtenue tussen struiken 
en alang-alang, ergens achter onze bungalow. 
 

 
….....waar mooie kiekjes gemaakt kunnen worden. Zo wordt er een bovenop de heuvel, 

achter onze bungalow genomen met de zee op de achtergrond ….... 
 

Dinsdag 26 februari 1946 
Vanmorgen hebben we weer een prachtoefening. We moeten een landingsoefening doen op het 
strand en mitrailleursnesten opruimen, die zich bevinden op de hoge heuvel die als het ware uit de 
zee oprijst. We lopen eerst tot ons, middel in zee en verschuilen ons achter de rotsen, dan begint de 
aanval. We haasten ons naar de wal en breken bijna onze nek over de rotsblokken. Als we het slib-
achtige strand bereikt hebben wordt het bevel ‘dekken’ gegeven en plons daar valt ieder neer als een 
dode, half in het water, half in het slib, een belachelijk gezicht. Na nog een meter of twintig voort-
kruipen komen we aan de met struiken en alang-alang begroeide heuvelvoet. Daar camoufleren we 
ons en stellen ons op in linie, waarna we voorwaarts gaan. Met de brenschutter lig ik geheel aan de 
rechter flank van de uit zes sectie’s bestaande linie. Een pas of zes links van mij bevinden zich twee 
geweerschutters. We bewegen ons liggend voort, eerst door een prikkeldraadversperring en dan 
door het alang-alang tot we een goede vuurpositie hebben. Dan wordt er gewacht tot de inmiddels 
uitgestuurde verkenners terugkomen. Die brengen hun rapport uit en niet lang daarna volgt het 
bevel ‘voorwaarts’. Zo snel mogelijk bewegen we ons voort totdat we aan het punt komen waar het 
dichte struikgewas begint en de helling eigenlijk pas steil wordt. Contact met de nevenmensen wordt 
weer gelegd en voorwaarts of liever omhoog gaat het weer. Nu wordt het pas echt spannend, want 
we moeten door een vlechtwerk van taaie varens, lianen en struiken. Grote stappen nemend en mijn 
benen hoog optillend probeer ik verder te gaan. De hindernissen worden intussen steeds moeilijker 
om te nemen. Ik kan mijn benen niet meer boven de varens uitkrijgen en half liggend, half kruipend 
beweeg ik me over de verende massa, totdat ik plotseling in een loopgraaf zak, en de zon verduisterd 
wordt. Ik hijs me op en via een prikkeldraadversperring kom ik door deze hindernis.  
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Inmiddels bevind ik me niet meer op of tussen de varens, maar deze bedekken me nu helemaal. 
Rondom mij heen en boven me zijn de taaie stengels en lianen die zich weer om takken en struiken 
slingeren. Bij gebrek aan een Klewang gebruik ik mijn Sten als hakmes en baan me een weg.  
Het voortbewegen wordt nu nog meer bemoeilijkt doordat de heuvel nog meer begint te klimmen en 
ik soms twee passen naar beneden zak als ik een stap naar boven doe, doordat de bodem uit gladde 
leem bestaat. Maar ik kom vooruit en ik zie eindelijk meer zonlicht boven me, een teken dat, het ge-
was minder dicht wordt. Achter me aan komen de brenschutter en de twee geweerschutters die 
eigenlijk links van mij moesten zijn, maar op een bepaald punt meenden niet verder te kunnen en 
dus mijn pad maar namen. Hoelang we over het stuk achter ons gedaan hebben weet ik niet meer, 
maar als we via een laatste prikkeldraadversperring het alang-alang weer bereiken, staat daar de 
sectiecommandant die vraagt waar we zolang bleven. Het stuk dat hij doorworstelde was blijkbaar 
niet zo groot geweest en dus stond hij nu op ons te wachten. Even later horen we het fluitsignaal 
‘verzamelen’, het blijkt kwart voor twaalf te zijn. De oefening die tot dusver goed geslaagd is, wordt 
wegens tijdgebrek onderbroken. We zouden het dubbele van de tijd nodig hebben gehad om de 
oefening af te maken, want we zijn nu pas op de helft van de helling. Maar de midden-sectie’s heb-
ben toch de vijand bereikt. In de looppas wordt op de berg verzameld. Dan gaan we weer naar huis 
op de middagpot af, zingend het lied  “Ouwe Stunters, Hollands glorie, laat er de moed niet zakken.” 
 

Woensdag 27 februari 1946 
Vandaag is het herdenkingsdag van de slag in de Java zee. Ter gelegenheid van deze dag wordt een 
parade gehouden en de vlag halfstok gehangen. De Majoor houdt een plechtige redevoering en hij 
zegt onder andere: “Laat ons ook gevolg geven aan de roep van bevelhebber Doorman: ’Ik val aan, 
volg mij!’, en onze plicht doen in de geest van de mannen die in die slag gestreden hebben.” 
Na de parade moeten we de bungalow een beurt geven en vanmiddag gaan we zwemmen.                           
Dit gebeurt na het treurige verlies door verdrinking van een van onze jongens uit ons peleton, nu 
onder begeleiding. Het water is niet lauw meer, het is warm en op ondiepe plekken bij heet af.  
Hierna krijgen we nog even theorie. 
 

Donderdag 28 februari 1946 
Vanmorgen exercitie, theorie en Maleise les, vanmiddag weer velddienst. De eerste sectie, waarin ik 
zit, moet op patrouille langs een bepaalde weg en ergens op die weg bevindt zich de tweede sectie in 
hinderlaag. We hebben vermoedens waar die hinderlaag is, namelijk op een kruispunt. 
De uiterste voorzichtigheid in acht nemend rukken we op naar het kruispunt, twee verkenners gaan 
vooruit. Voorzichtig en loerend kruipen ze de weg over, maar ze horen en zien niets, dus beduiden ze 
ons te volgen wat wij ook al kruipend doen. De verkenners hebben niet zo goed kunnen kijken of ze 
hebben de mensen van de hinderlaag onmogelijk kunnen zien. Dus op het moment dat we ongeveer 
allen in de open vlakte van het kruispunt komen, begint een sten in de lucht te ratelen en uit de 
struiken rondom ons komen de “extremisten” aangestormd en overrompelen ons totaal. Ik sneuvel 
direct en geef daarom mijn wapen ook over. Ik zit wel even beteuterd te kijken, een totale verrassing.  
De overvallers hebben zich prachtig verborgen in de omliggende struiken. Een van de verkenners die 
achter een boom staat kan zelfs onmogelijk de soldaat, die onder de struiken aan de andere kant van 
de boom ligt, ontdekken. Na een korte nabeschouwing gaan we weer naar huis en de dag is, wat 
dienst betreft, weer voorbij. 
 

Vrijdag 1 maart 1946 
Vanmorgen weer exercitie, daarna wat theorie en Maleise les. Vanmiddag gaan we naar een demon-
stratie van een Engels trainingskamp van het Scottish Regiment kijken. Deze soldaten zijn inmiddels 
een week geleden bij ons bataljon gedetacheerd. We zien camouflage-voortbeweging in het terrein 
en nog wat veldoefeningen. Toevallig ook op hetzelfde kruispunt waar wij gisteren in gevecht waren, 
gaat een sectie op patrouille en stuit dan op een mitrailleursnest. Deze patrouille pikt het handiger in 
dan wij en vernietigt door een omtrekkende beweging het mitrailleurnest. Deze aanval is echter in  
elkaar gedraaid en die van ons was geheel aan het initiatief van de sectiecommandant overgelaten. 
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Vanavond een partijtje voetbal tussen twee elftallen, gekozen uit onze compagnie, mijn partij wint 
met 2-1. Na een heerlijke douche en wat gezellig gekeuvel onder elkaar, span ik de klamboe en ga ter 
ruste. Maar van slapen komt, er nog niets, want om een uur of half elf wordt plotseling het woord 
“post” geschreeuwd en als honden uit een hok, springen wij onder onze klamboe uit. Ik mag niet 
klagen, want ik krijg drie brieven, een van thuis de 17de beëindigd, een van Cor ook de 17de geschre-
ven en een van Mien, eveneens van de 17de. Allemaal goed nieuws, dus ik ga rustig slapen. 
 

Vrijdag 15 maart 1946 
Vandaag is een velddienstje het belangrijkste van de dag. Vanmiddag gaan we zwemmen, er staan 
heerlijk hoge golven en we genieten dus volop. Als we ons weer aangekleed hebben komt de zoon 
van de Indische dokter van Mersing aanrijden op zijn half hit- half ezel. Een paar jongens vragen of ze 
de rijkunst ook eens mogen beproeven, wat welwillend wordt toegestaan. De eerste die mag rijden 
komt weer behouden op zijn basis terug. De tweede echter maakt even na de start een noodlanding. 
Hij begint al met achter op het dier z’n rug te zitten en als het in galop overgaat, weet hij dat de cava-
lerie niets voor hem is, want met een sierlijke boog verlaat hij zijn bewegelijke zitplaats en belandt hij 
op de begane grond waar hij een ogenblik in het zand ligt te bijten. Het ros kiest ’t hazenpad en  ver-
dwijnt in de richting van zijn stal, de ruiter wordt nog even smakelijk uitgelachen. 
 

Zaterdag 16 maart 1946 
Vanmorgen wat exercitie en verder is het weer wasdag. We hebben tussen twee haakjes, meer dan 
een wasdag in de week, want bijna elke dag moet je hier schoon goed aan.  
Dit wordt nu nog gekker, want we hebben twee stel nieuwe uniformen en er is er nog een op komst. 
Vanavond wordt er een gezellige avond gehouden ter ere van het halfjarig bestaan van het bataljon. 
De majoor zegt het zo: “Ter ere van het feit dat ik een half jaar geleden met jullie in het huwelijk ben 
getreden.” Het is een gezellige avond met fijne muziek van een band, enige mooie voordrachtjes en 
wat interessante toespraken. Een van de jongens zingt het Wolga-lied, hij zingt het prachtig.  
We hebben heel wat amateur-kunstenaars in ons bataljon, want soms sta je verbaasd over de 
prachtige gedichten die door jongens gemaakt worden. We hebben ook een bataljonsmars-lied, 
gecomponeerd door de leider van de band, de tekst ervan is gemaakt door een gewone jongen.  
Intussen horen we niets officieels over vertrek of blijven, allen beginnen ongeduldig te worden, 
afwachten is beste. 
 

Zondag 17 maart 1946 
Vandaag heb ik keuken corveedienst, dat wil zeggen ik moet de koks helpen, pannen schoonmaken, 
groente klaar maken enzovoort. Er wordt een echte zondagsmaaltijd klaargemaakt, rode bieten, 
kruipers, aardappels, komkommers en dan nog vlees met heerlijke jus. Die kruipers, zoals spercie-
bonen bij ons thuis genoemd worden, groeien hier ook, maar ze zijn wat langer dan de onze, zo ongv. 
30 a 35 cm. Zo verloopt de dag gauw naar de avond. Als ik klaar ben met de vaat, ga ik naar mijn 
bungalow en zit nog een poosje bij een groep jongens die gezellig aan de praat zijn, de een weet dit 
te vertellen en de ander dat. 
 

Maandag 18 maart 1946 
Vanmorgen hebben we velddienst tot twaalf uur. Dan doen we ons te goed aan de middagpot en ge-
nieten daarna van de rusttijd tot vier uur. Er wordt weer een bewijs geleverd dat de natte moesson 
nog niet voorbij is. Het regent tenminste nog eens ouderwets. Vanavond krijgen we van de sectie-
commandant kaartlezen, gebruik van kompas enzovoort, heel interessant. 
 

Dinsdag 19 maart 1946 
Velddienst staat ook vanmorgen weer op het programma en ik neem vier extremisten voor mijn  
rekening. Gelukkig is het nog maar oefening, vandaar dat genoemd viertal in totaal drie keer ge-
sneuveld is. Vanavond nog wat theorie krijgstucht en na een heerlijke douche ga ik mafffen. 
 
 



46 
 

Hoofdstuk 5: Periode 31 maart – 12 mei 1946 
Vertrek via Singapore naar de haven Tandjong Priok bij Batavia, nu Djakarta. Het verblijf in Batavia. 
Mijn overplaatsing naar de verbindingsdienst en de opleiding tot radiotelegrafist. 
 

Wegens gebrek aan tijd maak ik van deze week een kort verslag. Zondagavond of liever gezegd, 
maandagochtend stappen we in de trucks die ons naar Singapore zullen brengen. Het moment waar 
we naar hebben verlangd is dus eindelijk aangebroken. We kijken onze bungalow nog eens aan met 
de gedachte: “Dag, ouwe keet, ik heb een heerlijke tijd in je doorgebracht, maar ik ben toch blij je 
voor altijd te verlaten”. Er is een prachtige sterrenhemel vannacht en het schijfje maan dat hier zo 
rustig op z’n rug ligt, voorziet ons van voldoende licht om de kampong in de nachtelijke stilte gehuld, 
te zien liggen. In de wagen voor ons beginnen de jongens te zingen. We gaan rijden, langzaam zet de 
colonne zich in beweging en weldra gaat het met een flink vaartje richting Singapore, we maken het 
ons zo gemakkelijk mogelijk. In de wagen liggen behalve onze plunjezakken, ook nog kisten munitie, 
daar bovenop liggen vijftien man kris-kras door elkaar. Maar het gaat best en als de zon op komt en 
we door het hotsen en botsen van de wagen wakker zijn geworden, hebben we Johore (ongeveer 30 
km. van Singapore) bijna bereikt. Nu het licht is wordt er gevochten om plaatsjes van waaruit je het 
meest van de omtrek kunt zien. Weldra is Singapore bereikt en zien we nu weer eens een echte stad, 
waar fatsoenlijke gebouwen zijn en waar je Europese geriefelijkheid tegen komt.  
In de havenwijk aangekomen stappen we uit en wachten op inscheping in de “Salween”, een kleiner 
schip dan de “Alcantara”. We komen deze keer niet slecht te liggen, op dek-hoogte en midscheeps. 
De nacht brengen we door aan de kade en de volgende dag varen we naar de uitgang van de haven. 
Hier blijven we nog een dag liggen en woensdag 12.00 uur vertrekken we. Het is een mooie reis, erg 
kalm weer en ’s nachts slapen we op het dek. Donderdag varen we langs Banka, waar enige tijd gele-
den Nederlandse troepen geland zijn. Zaterdagochtend komt de haven van Tandjong-Priok in zicht. 
We krijgen een behagelijk gevoel als we de talrijke roodwit-blauwe vlaggen zien wapperen, want dat 
betekent dat we weer op Nederlandse bodem komen. Als we de haven binnenvaren vertrekt juist de 
“Boschfontein” met repatriërenden. Weldra, meert de “Salween” aan de kade en om 9.00 uur gaan 
we van boord. De trucks staan al klaar en vervolgens gaat het door Tandjong-Priok naar een 
buitenwijk van Batavia, waar we in een kazerne komen te liggen. Onderweg zien we veel Neder-
landse vrouwen, meisjes en kinderen. We worden behalve door hen, ook door de inlandse bevolking 
toegejuicht, vooral als we sigaretten naar laatstgenoemden werpen. We voelen ons als Canadezen 
die Nederland binnenrijden. Het is echter van korte duur, want de kazerne is gauw bereikt.                              
De omgeving hier geeft ons, vooral wat de huizenbouw en cultuur betreft, een betere indruk dan die 
van Malakka en daar zijn we trots op. Het kazernecomplex bestaat uit stenen gebouwen en het 
geheel ziet er goed uit. Wij, ik bedoel onze compagnie, komen in een garage te liggen.    
Dit is in vergelijking met andere compagnieën niet zo geriefelijk, maar de garage ziet er op zichzelf 
goed uit en de nieuwe woning is gauw ingericht. Vandaag, zondag, zijn we de hele dag druk geweest 
met het in orde maken van oude stellingen rondom de kazerne. Als er wat aan de hand is, worden 
die door ons betrokken.  Hoe lang we hier blijven is niet bekend, maar waarschijnlijk is dit nog maar 
’n tussenstation. In ieder geval, we zitten op Java en dat is het voornaamste; verdere bevelen 
wachten we af. We zien hier veel vliegtuigen laag overvliegen, er is hier blijkbaar een vliegveld in de 
buurt. Gisteren kregen we post en er was voor mij een brief van thuis en een van Cor.  
Jammer dat ik zo weinig gelegenheid had om te schrijven, anders had ik al brieven teruggestuurd.  
Nu zit ik te pennen bij het flikkerende licht van gasolie in een stewed-steak blik.  
Maar het gaat, je staat er versteld van hoe je je kunt behelpen met wat goede wil en handigheid. 
 
Maandag 1 april 1946 
We voeren niet veel uit. Als er proefalarm is stuiven we de stellingen in en dan komt er een hoge 
“piet” die inspekteert. Vanavond moeten we plotseling met de eerste sectie twaalf gevangen ge-
nomen extremisten halen, ze zijn door een wachtpost opgepikt. We komen bij de post aan en daar 
staan ze, KNIL-uniformen aan, tot onze verwondering is er een Hollander bij, de heren hebben volop 
automatische wapens. We zijn trots op onze compagnie, waar de wachtpost ook bij hoort. 
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Dinsdag 2 april 1946 
Het is warm vandaag, maar één ding valt ons koud op het dak. De extremisten worden weer los-
gelaten, want ze waren in werkelijkheid van het KNIL. Mooie mop, maar omdat elf van de twaalf 
Javanen of Ambonezen zijn, had de wacht argwaan gekregen en het stel bij verrassing ingerekend. 
Nog iets kouds op ons dak, vandaag wordt ons officieel meegedeeld dat onze Cie uit elkaar gaat.       
Al lang is er sprake van en we hebben ons op kunnen geven voor drie bijzondere onderdelen bij het 
bataljon t.w; anti-tank, zware mortier en seiners (verbindingsafdeling). Degenen die niet hierbij 
ingedeeld kunnen worden, zullen over de ander compagnieën worden verdeeld. Hier zijn we niet 
over te spreken, vanaf Noordwijkerhout zijn we samen geweest. Vooral in ons peleton kennen we  
elkaar door en door en er zijn goede vriendschappen ontstaan, maar er is niets aan te doen.  
Ik heb me voor de seiners opgegeven, logisch natuurlijk, want dat is een vak waar je later ook wat 
aan kunt hebben. Voor dat vak geven zich natuurlijk meer mensen op.  
Maar in ieder geval heb ik het “gerooid”, ik kom bij de verbindingsafdeling. Deze bestaat uit twee 
takken: telefoondienst en radiodienst en het zal over een poosje blijken aan mijn geschiktheid, of ik 
toegelaten word of niet, ik wens mezelf good-luck. Het baantje van plaatsvervangend sectiecomman-
dant is dus niet meer het mijne en de kans om op grond daarvan soldaat 1ste klas te worden is ver-
vlogen. Maar dat is niet erg, want nu leer ik tenminste wat. 
 
Woensdag 3 april 1946 
Vannacht en vandaag op wacht, niets bijzonders, alles rustig. Ik krijg een brief van Gerben V. hij kreeg 
mijn adres van Wim, waar ik gisteren een brief van ontving. Gerben ligt 5 km ten westen van Meester 
Cornelis en heeft daar al flink met de extremisten geworsteld.  
Hij schrijft een spannende brief over wat hij al zo heeft meegemaakt. Er schijnen in de buurt waar hij 
met een paar compagnieën ligt ongv. 2000 zwaar bewapende extremisten te zijn. De kerels schieten 
slecht, bovendien zijn ze laf en slaan gauw op de vlucht. 
Vanavond mogen we met bewegingsvrijheid naar Batavia, niet gek. Liftend komen we in het centrum 
aan, een mooie stad, je krijgt er een Hollands idee. Toch is er veel verwaarloosd, want volgens men-
sen die voor de oorlog deze stad gezien hebben, was Batavia veel mooier. Je kunt wel zien dat het 
leven ook nog niet op voor-oorlogse standaard is gekomen, nog een massa winkels is gesloten, meer-
dere gezinnen in een huis enz. Je ziet hier erg veel Nederlanders, militairen en burgers en kleine 
jongens roepen: “Dag Meneerrr, sigaret?” Zoiets heb ik op ’t Vreeburg in Utrecht ook meegemaakt. 
Zo langzamerhand bemerken we dat, hoewel vaak nationalistisch aangelegd, de meerderheid van het 
volk ons wel mag, in tegenstelling tot de Engelsen die door Ambonezen en ons naar elders verwenst 
worden. Het lijkt er nu wel duidelijk op dat ze de zaak van begin af aan, ik kan wel zeggen, gesabo-
teerd hebben en misbruik maken van de situatie in ons, arme Indië. 
 
Donderdag 4 april 1946 
Vandaag voor het eerst les gehad in seinen, theorie over telefoon enz. kalm leven zo, maar je moet je 
hersens weer leren gebruiken. PBNA heeft nu toch nog zijn nut gehad, al is dat dan ook alles wat 
electriciteitsleer aangaat. Vanavond zit ik in een kamer bij de telefooncentrale, electrisch licht en 
radio, wat wil je nog meer. Vandaag een brief van oom Jan gehad. 
 
Vrijdag 5 april 1946 
Voorlopig krijgen we elke dag lessen, er moet flink gestudeerd worden. De koks van de nieuwe com-
pagnie waar ik bij ingedeeld ben, maken een flinke maaltijd klaar en van goede kwaliteit. Dat is in 
ieder geval beter dan bij de vorige compagnie. 
 

Zaterdag 6 april 1946 
We krijgen stretchers (een soort draagbaren) om op te slapen. Het leven wordt steeds “comfort-
abeler”, men heeft zelfs electrisch licht aangelegd. Vanmiddag ga ik met bewegingsvrijheid naar de 
stad. Een kameraad die ook overgeplaatst is naar de verbindingsafdeling, gaat met me mee.  
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Eerst zien we een mooie film, daarna wandelen we de stad door, gebruiken hier en daar ijs, limonade 
of ‘kopi soesoe es’, op z’n Hollands melk met ijs. Tegen etenstijd nemen we ’n gebakken eitje met 
thee In een winkel koopt mijn maat een paar mooie bruine lage schoenen met spekzolen voor Fl. 
11,00 zo heeft hij wat voor de zondag, ik zal er ook eens voor gaan sparen. 
Als ik ’s avonds thuis kom, ligt er een brief van Mien en Piet te wachten, geschreven de 31ste maart. 
Zes dagen onderweg geweest, de KLM verricht prachtwerk. Dagelijks zien we die zilveren vogels laag 
overkomen, vooral de Skymasters zijn prachttoestellen, ze landen niet ver hier vandaan. 
 

Zondag 7 april 1946 
Vandaag een rustige dag. Ik krijg nog twee brieven van Cor en van Mientje en benut enige tijd om 
andere eerder ontvangen brieven te beantwoorden. ’s Avonds krijg ik nog een brief van Mien. 
 

Dinsdag 9 April 1946 
De lessen worden regelmatig voortgezet. Vannacht krijg ik al praktijk, ik zit  bij het controlestation 
met nog een jongen en we moeten verbindingen met bij-stations (een paar km. bij ons vandaan) 
onderhouden, het is mooi werk. Daar de mikrofoon zoals later blijkt, defect is, kunnen we de bij-
stations niet te pakken krijgen. Ik heb een station met muziek gedraaid, zodat ik geen last van slaap 
zou krijgen en om de tijd te doden, en zo wordt het woensdag. Met een nieuwe mikrofoon hebben 
we direkt kontakt. Om acht uur worden we afgelost en zijn we de verdere ochtend vrij. 
Vanmiddag weer seinen. Na een week les neem ik 7 a 8 woorden per minuut op. Het vereiste aantal 
is 3 a 4 woorden per minuut, dus het gaat wel goed. 
 
Vrijdag 12 april 1946 
Alles gaat zijn gewone gang, vanavond moet ik weer aan de radio. Vanmiddag heerlijk gezwommen 
in het zwembad dat bij de kazerne behoort. 
 

Dinsdag 23 april 1946 
Geen bijzonderheden, we brengen de dag door met seinoefeningen. Ontvang vanmiddag een brief 
van Vader, Moeder en Marinus. ’s Avonds is er een uitvoering van de bataljons-band. 
 

Woensdag 24 april 1946 
Weer oefenen in seinen, de hele dag, ik hoor niets dan strepen en punten in mijn hoofd. 
Ik ga vooruit, want neem nu ongeveer 8 woorden per minuut op. Vanavond een brief van oom Kees. 
 

Vrijdag 26 april 1946 
Een jongen, op weg naar de kazerne wordt vanavond door twee snuiters aangevallen. Zijn hoofd 
wordt achterover gerukt, waarschijnlijk om zijn nek af te snijden. Hij pakt zijn revolver, waarop hij 
ineens in elkaar gedrukt wordt met het gevolg dat hij zichzelf in een arm en been schiet. Bovendien 
incasseert hij nog een klap met een gummiknuppel in zijn nek en valt dan bewusteloos neer. De over-
vallers maken haast om weg te komen, maar proberen nog wel de revolver mee te nemen. Die zit 
echter met een koord om het lichaam van het slachtoffer en zodoende slaan ze zonder buit op de 
vlucht. De persoon in kwestie wordt een half uur later gevonden, hij is er nog goed afgekomen, 
slechts een paar vleeswonden. Dat is dus de eerste keer dat een van ons op zeer hardhandige en 
gevaarlijke wijze kennis maakt met, extremisten. 
 
Zaterdag 27 april 1946 
Vanmiddag bewegingsvrijheid, met vijf man besteden we deze middag zo aangenaam mogelijk. 
Ik ben van plan nog iets bijzonders te kopen, maar letterlijk en figuurlijk van armoe, moet ik het uit 
mijn hoofd zetten. Zelfs een miljonair zit hier in een ogenblik op zwart zaad, zo hoog zijn de prijzen. 
Maar enfin, daar treuren we niet lang over en we gaan van de bioscoop naar de ijssalon, van de ijs-
salon naar de kantine en van de kantine naar een cabaretvoorstelling, tussendoor af en toe een foto 
makende. De cabaretvoorstelling draagt als titel “Chinese Crackers”. Ik denk eerst dat het koekjes of 
zoiets zijn, maar weldra blijkt dat er aan de voorstelling een soort mandolineclub, bestaande uit Chi-
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nezen, meedoet. Ik kom al gauw tot de ontdekking, dat “Tavendo” (een mandolineclub uit ons dorp), 
als het nog bestond, hier een belachelijk figuur bij zou slaan. Tsjongejonge, wat tokkelen die volge-
lingen van Tsjang Kai Sjek er op los. Ze spelen alles, van meeslepende klassieke stukjes tot de vrolijk-
ste dansmuziek, van een sentimenteel Hawaii-lied tot een donderende mars. Na de voorstelling zoek-
en we een auto, waarmee we naar Tanah-Tinggi terug kunnen keren, want lopen is zo ongezond in 
de tropen, tenminste zo denken wij erover. We hebben er al gauw een in het vizier, het blijkt echter 
dat hij voor officieren bestemd is en dat hij al half vol zit met gewone soldaten. Maar dat kan ons niet 
schelen en we maken de bemanning compleet en als de “heren” komen, kunnen ze er nog net bij,               
in een wip zijn we thuis. 
 
28 april 1946 
Vandaag radiowacht en wel in het Huis van Bewaring “Struiswijck”, waar ongeveer 700 gevangenen 
zitten, waaronder 400 extremisten, de rest Ambonezen, Menadanezen, Europeanen enzovoort.                       
Veel bijzonders is er niet te beleven. De wacht die bij de ringmuur om de gevangenis dienst doet, 
wordt verzorgd door jongens van 1-4 RI. De bewaking binnen die muur, dus die van de gevangenen 
zelf, wordt verzorgd door Ambonezen. 
 
 
Hier ontbreekt een deel van het verhaal. 
De draad wordt weer opgenomen op 4 mei 1946, tijdens een 49ktie vanuit het kamp in Batavia. 
 
 
Zaterdag 4 mei 1946 
…....... We lopen langs een smal pad, dat later overgaat in een bospad, waar komen we terecht? 
Hoelang duurt het nog? Als we het bos door zijn, komen we op een pad dat door sawah’s gaat.  
De morgen van de vijfde mei breekt aan. Als het bijna licht is, komen we eindelijk op het punt van 
waaruit een gedeelte van de operatie zal beginnen. Een kampong hier vlakbij, zal gezuiverd moeten 
worden. Hiertoe zal ook een compagnie vanuit zee landen, we zijn hier namelijk vlakbij het strand. 
Deze compagnie zal eventuele vluchtelingen opvangen. De aanval begint, er wordt flink geschoten. 
We krijgen bevel contact te zoeken met de andere stations, waarvan zich er twee op de landings-
boten bevinden en een bij de mortieren is ingedeeld. We hollen met het toestel naar het strand, 
slaan gauw een antenne in elkaar en beginnen te zoeken. Intussen houdt het schieten aan, maar ik 
merk al gauw dat er van een kant gevuurd wordt en wel van onze kant. We hebben nog geen verbin-
ding, naar er komen al berichten die doorgegeven moeten worden, dus roepen maar en kijken of er 
niets verkeerd staat afgesteld. En eindelijk horen we de stem van een post op een der landingsboten 
en niet lang daarna hebben we ook de andere drie te pakken. De berichten komen binnen vliegen en 
de ordonnances hebben het druk. De troepen landen, verder naar het oosten zien we ze op een rij 
aan wal gaan, het lijkt wel een miniatuur invasie. Allerlei berichten als: “We kunnen niet over kali 
door krokodillen gevaar”, houden ons op de hoogte. De operaties verlopen vlot, maar dat kon ook 
niet anders, want de kampong was al uitgestorven. Slechts twee vluchtelingen worden nog te pakken 
genomen. Wel worden er wapenonderdelen, geweren en handgranaten gevonden.  
Tegen de avond verhuizen we met het toestel naar de kampong en zoeken er een geschikte plek op. 
Om een uur of zeven wordt er plotseling op de kampong geschoten door een Japanse mitrailleur.  
Aan de zijde waar geschoten wordt staat een compagnie toevallig aangetreden voor appel. 
In een oogwenk is alles uit elkaar en in stelling. En plotseling wordt daar een vuur afgegeven op die 
aanvallers, nog nooit zo’n spervuur gezien. Mitrailleurs ratelen, geweren knallen als waren het mit-
railleurs. Tussendoor wordt ook nog met lichte mortieren geschoten en het geheel wordt kompleet 
gemaakt door een granaat uit het Pag-geschut van de Ambonezen. Er wordt ook met Iichtspoor-
munitie geschoten. Van de aanvallers is niets meer te zien, het is al bijna donker, dus ze kunnen wel 
ontkomen. We kunnen nu rustig slapen, want ze zullen het nu niet meer wagen terug te komen. 
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Maandag 6 mei 1946 
Vanmiddag om twaalf uur gaan we weer terug naar het kamp, dus hiertoe maken we ons gereed.  
De operatie heeft tot resultaat gehad dat de vluchtelingen opgevangen zijn door de 1-8 RI, welk 
bataljon er wel weg mee wist. Na twee nachten nagenoeg niet geslapen te hebben, val ik bij thuis-
komst na de middagpot in diepe rust. Wij, wat de radioverbinding betreft, hebben succes gehad,                  
de communicatie is geen ogenblik verbroken geweest. 
 

Dinsdag 7 mei 1946 
Vandaag de hele dag vrij. Met acht man van de verbinding gaan we op weg naar de stad en er wordt 
voorgesteld een kijkje te nemen op het vliegveld, welk voorstel met algemene stemmen wordt goed-
gekeurd. We proberen een lift te krijgen, wat gelukt. De auto die ons meeneemt, moet ook naar het 
vliegveld. Hier aangekomen vraagt de chauffeur of we op het vliegveld moeten zijn of dat we voor 
het hek uit moeten stappen. Brutaalweg zeggen we natuurlijk dat we erop moeten. We stappen uit 
en zien een Sky-master staan, daar gaan we natuurlijk direct op af. “Als we moeilijkheden krijgen”, 
zegt een van de jongens, “heb ik wel een broer bij de bemanning zitten.” Maar moeilijkheden doen 
zich niet voor. Bij de Sky-master aangekomen, maken we een paar foto’s en bezichtigen we daarna 
het toestel van binnen. Het comfort wekt ons aller bewondering, in de cockpit staan we versteld van 
al de instrumenten, knoppen, schakelaars en hendels. Als we uitgekeken zijn, merkt een van de jong-
ens op, dat hij wel eens vliegen wil, welk verlangen door de rest volkomen wordt gedeeld.  
Tenslotte besluiten we, op drie pessimisten na, al het mogelijke te doen met een van de vele Dakotas 
die meestal naar Bandoeng gaan, mee te vliegen. De drie, die er geen heil in zien, gaan naar de stad. 
Wij verdelen ons in twee groepen van drie en twee man. De drie gaan op een vliegtuig af en krijgen 
de praat met een mecanicien. Deze vraagt voor hen aan de bemanning van een vliegtuig dat op het 
punt staat te vertrekken, of we mee kunnen. En jawel, de heren stappen in, de propellers beginnen 
te draaien, ze worden nog even vriendelijk van achter de raampjes toegewuifd en daar staan we dan 
alleen, een beetje jaloers, maar vol goede moed. We wachten bij een vliegtuig tot het geladen is en 
vragen dan of we mee mogen, maar nee, niet zonder manifest. De Engelsen die het vliegtuig geladen 
hebben, zeggen dat we met hen mee moeten gaan naar de Loading Control om daar te vragen of er 
nog een kansje voor ons is. De heren zijn heel welwillend en hebben goed hun best voor ons gedaan. 
Tenslotte weten ze een toestel dat nog van Semarang moet komen en daarna naar Bandoeng terug 
zal gaan. Het zal daar niet lang blijven dus we kunnen de stad niet in gaan. Nou dat vinden we niet 
het grootste bezwaar. Dus na enige tijd komt het gewenste vliegtuig binnen en met de auto rijden we 
erheen. Eerst een vrachtje benzine, dan wij. De deur wordt dicht getrapt ‘ziezo die zit’ dacht ik, nu 
moet het gek gaan, wil ik mijn eerste vliegtochtje niet meemaken. De motoren beginnen te draaien 
en we taxiën naar de startbaan. Daar wordt flink gas gegeven en de machine langzaam opgetrokken 
tot het met razende snelheid over de grond gaat. Ik kijk door het raam en zie dat plotseling de grond 
naar beneden zakt, dan vliegen we over palmbomen die steeds kleiner worden. Op het laatst worden 
de sawa’s zo klein als dobbelstenen. Ik zie er midden in de sluis van Kali Soenter, die je nu tussen je 
duim en wijsvinger zou kunnen fijn knijpen. Het wordt de mooiste reis van mijn leven.  
We komen over de bergen die zich tussen Bandoeng en Batavia bevinden. Het is een pracht gezicht 
als je de sawa’s ziet die trapsgewijs tegen de helling zijn opgebouwd. Na 25 minuten zijn we boven 
Bandoeng en zien we de verwoeste delen van de stad. We dalen en vliegen dan heel laag boven de 
startbaan en na een stoot rijden we weer over de begane grond en staan even later stil.  
De deuren gaan open en we stappen uit. Er komt al een wagen aan met Jappen die de benzine uit-
laden. We drinken in die tijd een kopje thee in een cantine en na een minuut of tien is het vliegtuig 
weer klaar voor de terugtocht. We stijgen dus op en zijn al gauw weer een paar kilometer boven 
moeder aarde en kunnen weer 25 minuten genieten. Bij het vliegveld aangekomen vliegen we toe-
vallig laag over de kazerne heen, het is een pracht reis. Als we het vliegveld verlaten, pikken we een 
auto die ons naar Batavia brengt. Daar gebruiken we wat in de Marine-cantine  en ontmoeten er de 
drie anderen, die net terugkwamen toen wij vertrokken naar Bandoeng. Bij thuiskomst zijn we het 
middelpunt van de belangstelling. 
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Woensdag 8 mei 1946 
Vandaag op wacht bij Kali Soenter, na tal van omzwervingen komen we daar aan. Het blijkt dat er 
een brug in reparatie is op de weg die rechtstreeks naar de sluis leidt, om een uur of 12 zijn we er.  
De verbinding is vandaag slecht, het toestel is niet in orde. We maken een nieuwe antenne, maar dat 
helpt niet. 
 

Donderdag 9 mei 1946 
Vanmorgen krijgen we een nieuw toestel en de verbinding is nu beter. Ik laat mijn was doen door 
een paar jongens, die ik eten geef dat over is, zo kan ik het er zelf van nemen. 
 
Vrijdag 10 mei 1946 
Geen bijzonder heden te melden, ik schrijf een stuk of drie brieven. 
 

Zaterdag 11 mei 1946 
Vanmorgen worden we afgelost, om zes uur staat de auto al klaar. Gauw gooien we onze uitzet erop 
en daar gaat-‘ie weer. In het kamp zien we vreemde gezichten, 1-11 RI heeft zich reeds geïnstalleerd. 
Onze jongens zijn vertrokken naar Tandjong Priok en Batavia. De Stafcompagnie komt in een ander 
gebouw, het zelfde waar ik eerst met de vierde compagnie heb gelegen.  
 Vanmiddag ga ik voor mijn plezier mee met de auto die naar Kali Soenter en Struiswijck gaat om 
diverse benodigdheden te brengen. 
 

Zondag 12 mei 1946 
Het is zondag, maar toch heb ik weer werk te doen. Met  een jeep moet ik de radioposten weer af 
om cantinewaren te brengen en een goede radio weg te brengen in ruil voor een defekte. Het is een 
mooie ochtend en het wordt een fijne rit. Op weg naar Struiswijck komt er echter een onaangenaam 
intermezzo. Met een kalm gangetje rijden we voort tot er plotseling een grote, door Brits-Indiërs be- 
stuurde, truck voor ons opdaagt. Hij rijdt aan de verkeerde kant van de weg en zodoende denkt onze 
chauffeur dat hij een zich aan die kant van de weg bevindende zijstraat in wil slaan. Hij stuurt daarom 
de jeep naar rechts om de truck te omzeilen. Deze wijkt tot onze grote ergernis ook uit naar dezelfde 
kant en een botsing is onvermijdelijk. Er volgt een gepiep van remmen, een klap, en stil staan we.  
Het eerste wat we doen, is kijken of we onze armen en benen nog hebben. Wonder boven wonder 
klopt alles nog. We stappen uit, schelden de Brits-Indische chauffeur de huid vol en kijken met mee-
warige blikken naar de linker-voorkant van het jeepie. De motorkap is bijna dubbelgevouwen, het 
spatbord zit er plat tegen aan. Ik had een radiotoestel op mijn schoot en kon me dus nergens aan 
vast houden. Zodoende ben ik met mijn knie tegen de leuning van de stoel van de chauffeur gekom-
en en deze leuning staat nu net zover naar voren gebogen als hij eerst naar achter stond, alleen mijn 
knie moet wel een stukje missen. De Brits-Indiër mankeert niets en smeert ‘m, want hij is zwaar fout 
geweest. Wij willen de M.P. (Militaire Politie) erbij halen, deze is niet te bereiken en dus hebben we 
de truck voor het nakijken. De nummers nemen we eerst nog even op, zodat we hem wel weer te 
pakken zullen krijgen. Maar, …....daar staan we. Tot onze grote verbazing blijkt de motor nog intact, 
volgens de chauffeur doet bij het nu zelfs nog beter, dus de tocht wordt voortgezet. Het linker voor-
wiel heeft een slag van een decimeter en het geheel wekt belangstellende blikken van het publiek.  
Het radiotoestel heeft het echter na deze gebeurtenis niet meer gedaan en ik kan hem mee terug 
nemen. Onze M.P. heeft de wagen opgespoord, rapport opgemaakt en het resultaat is dat de jeep 
door Brits-Indiërs gemaakt wordt en wij gedurende die tijd van hen een jeep in gebruik krijgen. 
 

Maandag 13 mei 1946 
Vandaag met een radiozender naar ‘Onrust’, het wordt een mooi zeereisje van anderhalf uur.  
Het is een klein eilandje, in een kwartier loop je er om heen. Er zijn zo’n 900 gevangenen, waaronder 
ook 200 Moffen. We hebben daar geen last van muskieten. 
 
Hier wordt het verhaal weer onderbroken. Tot en met 24 juli 1946 is het dagboek niet meer bijge-
houden of dit gedeelte is zoekgeraakt, het verhaal gaat nu verder op 25 juli 1946. 
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Hoofdstuk 6:  Periode 25 juli – 24 augustus 1946 
Verblijf in de omgeving van Tjiandjoer, in een tent bij een waterkrachtcentrale aan de Grote Postweg 
tussen Batavia en Bandoeng en in Tjipanas. 
 

Donderdag 25 juli 1946 
Sinds de geschiedenis van mijn dagboek heb ik niet zulke eentonige dagen meegemaakt, en toch 
verveel ik me niet. Ik lees veel, studeer daarbij, doe me op zijn tijd te goed aan het eten dat niet 
slecht is en kwijt me tenslotte van mijn plicht, door ieder half uur (behalve ’s nachts) het radiotoestel 
in werking te stellen, om hetzij seinend, hetzij mondeling , de verbinding te onderhouden met de 
superieuren. Daar er weinig berichten door te geven zijn, wordt dat vaak een gezellig praatje, opge-
luisterd door een fluitconcert of een aria. Het is dus te begrijpen dat iedere dag nagenoeg gelijk is 
aan de vorige. 
 

Vrijdag 26 juIi 1946 
Vandaag een reisje naar Tjiandjoer en terug. In genoemde plaats een paar bananen gegeten en ont- 
wikkelde foto’s, gemaakt in Batavia, opgehaald. 
 

Zaterdag 27 juli 1946 
‘Tida ada kabar’! op zijn Hollands: ‘geen berichten’. 
 

Zondag 28 juli 1946 
Geen kerkdienst vandaag. Er komen kranten aan, die ons vandaag verder zoet houden. 
 

Donderdag 1 augustus 1946 
De nieuwe maand zet goed in, met drie brieven (eigenlijk vijf) van Vader, Moeder en Hendrik en van 
Kees en Gerben V. 
 

Vrijdag 2 augustus 1946 
Vandaag moet ik mee met een afdeling die op actie gaat. Om zes uur sta ik met nog een jongen aan 
de weg en wacht op de auto die ons mee zal nemen naar Patjet, daar stappen we uit.    
De radiotelegrafisten worden verdeeld over de afdelingen die aan de actie meedoen.  
Met een andere jongen kom ik bij het peleton waar ik in de 4de compagnie bij was ingedeeld, dus 
oude bekenden. Na verloop van enige tijd stappen we weer in de auto’s en we worden nu zover 
mogelijk in het operatiegebied gebracht. Op een zeker punt staan we voor wegversperringen en we 
moeten uitstappen, het toestel komt nu op mijn rug te hangen en ik kan genieten van een heerlijke 
wandeling, onder bomen door kruipen, erover heen, er omheen, totdat de weg vrij is en we voort 
hobbelen over de sintels. 
Het kastje wordt steeds zwaarder, maar mijn maat lost me af en dan is het alsof ik zweef.  
We verlaten de sintelweg en dalen langs een smal paadje zig-zag naar beneden en komen ’s middags 
op een punt, waar we nog verder in de diepte een kampong zien liggen, dit is het doel van de tocht. 
Aan de andere kant van de kampong is een ander afdeling aangekomen en het is nu dus tijd om te 
gaan zuiveren. Mortiervuur wordt afgeven en enkele huizen vliegen in de brand, er volgt echter geen 
reactie van de vijand. Nadat de doorzoeking heeft plaatsgehad, blijkt dat er weinig bijzonders in de 
kampong te vinden is, hoewel van een aantal onlangs gemaakte gevangenen, de meeste uit deze 
plaats kwamen. Een boosdoener wordt nu nog gepakt. De actie is gauw teneinde en de terugtocht 
wordt aanvaard. Het is alsmaar klimmen en ik kan merken dat mijn spieren een week of zes weinig te 
doen hebben gehad, het valt nu zoveel zwaarder. Maar om half drie rijden we al weer terug met de 
trucks, die op ons gewacht hebben, om een uur of vijf ben ik thuis. 
 

Zondag 4 augustus 1946 
Na de middagmaaltijd kerkdienst, verder geen nieuws. 
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Zaterdag 10 augustus 1946 
Een plezierreisje naar Tjiandjoer, de stad ziet er nu heel wat beter uit dan toen we hier kwamen. 
Winkels zijn er weer zoveel open dat je je in de Kalverstraat waant, verscheidene restaurants zijn ook 
vertegenwoordigd. Waar de extremisten weg zijn, komt de welvaart terug. 
Ik ontvang daar een brief van Mientje. 
 

Zondag 11 augustus 1946 
Vanmiddag kerkdienst in een tent. Geen bijzonderheden. 
 

Maandag 12 augustus 1946 
We gaan de tent verlaten, want die moet, nu het nogal is gaan regenen de laatste dagen, beschikbaar 
worden gesteld aan een wachtpost. Er wordt een plaatsje voor ons geruimd in een der stenen 
woningen die bij de centrale staan. Het comfort is nu heel wat beter, het is ook gezelliger, we liggen 
bij een paar onderofficieren in een zelfde kamer. 
 

Dinsdag 13 augustus 1946 
Vandaag ontvang ik drie brieven, namelijk van thuis, van Corrie en van Mien, ik ben dus druk met 
terugschrijven. Verder geen nieuws aan de horizon. 
 

Donderdag 15 augustus 1946 
Ik ben eenmaal naar Tjiandjoer geweest om een radiotoestel in te wisselen tegen een ander, daar het 
niet honderd procent meer was. Het waren zogenaamde “bloedlinke” dagen en er moest verhoogde 
waakzaamheid betracht worden. De Republiek Indonesië vierde namelijk deze  dagen zijn eerste ver- 
jaardag en het was niet onmogelijk dat ze voor de gein eens een aanval deden. Er is echter in deze 
omgeving niets buitengewoons voorgevallen. Zondag kerkdienst en verder geen bijzonderheden. 
 

Woensdag 21 augustus 1946 
Voorbereidingen voor vertrek naar lagere regionen. De compagnie waar ik bij ben gedetacheerd, 
wordt ongeveer 18 kilometer langs de weg richting Batavia verplaatst. Het is vlakbij de bekende en 
beruchte Poentjak-pas. 
 

Donderdag 22 augustus 1946 
Om half tien is alles ingepakt en op de auto’s geladen en we vertrekken weer. Steeds weer als je reist 
door het bergland in de Preanger, geniet je van de prachtige natuur. Als we het laatste gebouw waar 
de jongens van de 2-4 RI liggen, voorbij zijn, naderen we ons doel. Maar eerst moeten we nog een 
Baily-brug over en nog een minuut of tien klimmen, dan zien we  als we rechts boven ons kijken, een 
oud landhuis liggen. We slaan de oprijweg in en komen dan op het erf behorende bij onze nieuwe 
woning. Er staan nog verschillende bijgebouwen, maar de Staf der compagnie en het verbindings-
personeel komen in het hoofdgebouw te liggen. 
Het landhuis is geheel van hout, maar stevig, om het nog meer het karakter van een landhuis te 
geven, heeft men het geheel betimmerd met ruwe ronde palen, welke zwart van kleur zijn door 
carbolineum. Het doet je dus denken aan een cottage in de bossen van Canada bijvoorbeeld.                  
Het is natuurlijk veel groter en van binnen is goed te zien dat er gegoede lui hebben gewoond. 
Beneden een vloer van tegels, verder alles van eikenhout. Er zijn toiletten en badkamers, ook boven. 
Maar alles in de ergste graad van verwaarlozing en leeg geplunderd. Geen ruit meer aanwezig, alleen 
heel boven, dus eigenlijk op zolder, is een leuk kamertje gemaakt met kleine ramen van glas in lood, 
hier komen mijn collega en ik te liggen. Het is waarschijnlijk een kinderkamer geweest, dus we voelen 
ons goed thuis. Leuke ingebouwde kastjes, twee kleine bedsteden als die van Hendrik. Maar het 
uitzicht naar het westen is het mooist van alles, we overzien het gehele bergland. De in het begin 
zacht glooiende helling van de Gedeh is trapsgewijs bebouwd met sawa’s. Als ik uit mijn raam naar 
rechts kijk zie ik de krater van de Gedeh en er hangt doorlopend een grote rookpluim in. De 
temperatuur is hier weer frisser. De wachtposten hebben de beschikking over Europese uniformen 
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en dikke overjassen. Mijn collega schiet tegen de avond een dikke duffelse jekker over zijn 
tropengewaad aan, ik heb 
mijn gevoerd Amerikaans jack (in Batavia gekocht) dat ik nu voor geen goud zou willen missen.  
Hier wil ik nog wel een jaartje blijven, je voelt je als een toerist die de mooiste plekjes van de omge-
ving bezoekt. Het is hier trouwens een bekend toeristengebied, er staan dan ook veel villa’s en land-
huizen. Het gebouw waar het dichts bij zijnde detachement van ons bataljon ligt (dat is het peleton 
waar ik destijds bij geweest ben) kan  ik van hieruit goed waarnemen. Het is een moderne flat een 
kilometer of twee hemelsbreed hier vandaan. Vanavond krijgen we verbinding met andere posten en 
ons werk begint weer. 
 

Vrijdag 23 augustus 1946 
Vandaag ga ik bij mijn buren in de flat op visite. Het is leuk al je vrienden en andere bekenden weer 
eens te zien en te spreken. Ze liggen ook als in een hotel, de ruiten zitten hier zelfs nog in de ramen. 
’s Avonds neem ik een zaklamp mee naar huis, die had ik namelijk nog niet en hier kreeg ik er een en 
vanavond gaan we seinen met de lampen, dat is weer eens heel wat anders. Het gelukt goed en 
morgenavond zullen we het weer doen. 
 

Zaterdag 24 augustus 1946 
Ik verbeter de antenne en de verbinding is nu iets beter, verder geen nieuws. 
 

Hier wordt het verslag weer onderbroken en volgt een afmattende en eentonige periode in Waroeng 
–Danas (Ananas-winkel). Toen heeft mij waarschijnlijk de inspiratie ontbroken voor het bijhouden van 
mijn dagboek. Het verlangen naar huis is toen het sterkst geweest. Een beetje heimwee misschien? 
 

Hoofdstuk 7: Periode 21 november – 26 november 1946 
Verlof in Bandoeng na een vermoeiende periode in Waroeng-Danas, in de omgeving van Tjiandjoer. 
 

Donderdag 21 november 1946 
Vandaag inpakken voor vertrek naar Tjipanas van waaruit mijn collega en ik met verlof gaan naar 
Bandoeng. ’s Avonds zie ik in Tjipanas een film over de ondergrondse strijd in Joegoslavië. 
 

Vrijdag 22 november 1946 
Om negen uur staan we op de auto die ons naar Bandoeng moet brengen. Eerst naar Tjiandjoer, 
waar we een uur moeten wachten tot alle auto’s die verlofgangers wegbrengen, verzameld zijn.  
Dan moeten natuurlijk nog verschillende formaliteiten worden vervuld, maar eindelijk vertrekken 
we. Het wordt een prachtige reis door het bergland van de Preanger, we genieten van de schitteren-
de vergezichten. De bergen en toppen zijn dichtbegroeid op enkele kale rotspunten en ravijn-wanden 
na. De weg is over het algemeen slecht en dat bederft veel van het mooie dat onderweg te genieten 
valt. Enkele stukken zijn al wel gerepareerd, maar er moet nog heel wat gedaan worden eer dat alle 
gaten en oneffenheden geslecht zijn. Het is mooi weer en dat blijft het tot we via Tjamahi in 
Bandoeng aangeland zijn en wel bij “De rustende strijder”, het hoofdgebouw van het complex mooie 
huizen, waarin verlofgangers uit alle streken zijn ondergebracht. Het is ongeveer 12u. als we hier zijn, 
met zijn vieren krijgen we een kamer. Mijn collega uit Waroeng-Danas, nog een collega uit Tjipanas, 
een jongen van het peleton waar ik bij gedetacheerd ben en ik. ‘s Middags wordt de stad door ons 
verkend. Het is een mooie stad, hoewel natuurlijk de sporen van oorlog en verwaarlozing nog goed 
zichtbaar zijn. Het eten in “De rustende strijder” is goed. In de vele restaurants in de stad is trouwens 
ook goede maagvulling te krijgen, maar zo schandelijk duur, dat een soldaat die met f 20,- op zak een 
week in deze stad verblijft, deze gelegenheden maar moet mijden wil hij wat de financiën betreft 
goed uitkomen aan het eind van de week. 
Een Indisch gerecht voor een persoon kost minimaal f 5,- er zijn echter ook porties die f 25,- kosten. 
Een portie ijs kost f 1,50 en limonade f 0,50 per glas. Luxe artikelen zijn ook genoeg te koop, schoen-
en en textiel ook, maar zo duur dat het voor ons niet te betalen is. 
 ’s Avonds gaan we naar de bioscoop en dan is de eerste dag voorbij. 
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Vanmorgen maken we een autoritje naar Lembang, dat een eindje buiten de stad ligt. 
Bezienswaardigheden zijn daar; een sterrenwacht en een boerderij zo groot als ik in Nederland nog 
nooit gezien heb. We komen door de buitenwijken van Bandoeng, waar prachtige villa’s staan.  
Boven op een heuvel in Lembang staat de sterrenwacht, een grote koepel waarin zich een grote 
kijker bevindt. Een Groot-majoor vertelt ons een en ander over het gebruik van de indrukwekkende 
instrumenten. De lenzen zijn er door de extremisten uitgehaald. Zodat er niet mee gewerkt kan 
worden. Vervolgens zijn we de boerderij gaan bekijken. Er zijn nog 400 koeien overgebleven van de 
1600 die er voor de oorlog waren, de rest is afgeslacht uit nood of gestolen door Jappen of extremist-
en. Het zijn beste koeien voor zover ik het kan bekijken. Er zijn nog meer boerderijen in de omgeving 
van Bandoeng en voor de oorlog waren er in totaal ongeveer 3500 koeien. Ik begrijp dat dit de enige 
plek is in Indië waar melkkoeien worden gehouden. Toen we uitgekeken waren stapten we weer in 
de auto om in Tjisoeroea-watervallen te gaan zien. Over Tjimahi kunnen we dan naar Bandoeng 
terug. Het is niet te beschrijven zo mooi als de natuur hier is. Het is een prachtig gezicht, die 
glinsterende natte sawah’s of de licht- en donkergroene met rijst begroeide sawa’s die trapsgewijs 
tegen de hoge berghellingen zijn aangelegd, heel diep in het dal kronkelt een kali.  
De bergtoppen worden aan het oog onttrokken door donkere regenwolken waaruit we van ver een 
gordijn van regen zien neer plensen. Vanwege het slechte weer vergeten we de watervallen maar. 
We stoppen in een kleine kampong om ’n paar bamboematten boven ons hoofd te maken bij gebrek  
aan een zeil. Half nat komen we bij Tjimahi, maar bij Bandoeng heeft de wind ons weer gedroogd.               
‘s Middags ga ik met Niek naar een kennis van hem in Tjimahi, een Ned. Sergeant die getrouwd is 
met een Chinese vrouw. We eten daar een puike rijsttafel zoals onze kok nog nooit gemaakt heeft.    
Verder brengen we de avond gezellig door en ’s nachts kunnen we er blijven slapen. 
 

Zondag 24 november 1946 
Vroeg in de morgen liften we naar Bandoeng, waar we om half negen aankomen, onze was inleveren 
en die van gisteren ophalen. ’s Middags waren we weer in de “Rustende strijder” en lezen wat. 
Vanmiddag zullen we naar het vliegveld ‘Andir’ gaan. Er is een busdienst in Bandoeng met vrouwelijk 
personeel, jonge dames die met veel zwier achter het stuur zitten. Nu, met zes man zitten we weldra 
in zo’n bus op weg naar Andir. De conductrice moet natuurlijk geplaagd worden en het wordt een 
vrolijk gezelschap, een dikke dame zit weldra te schudden van het lachen. Onderweg begint het te 
stortregenen en als de bus bij Andir stopt blijven we maar zitten en gaan zo weer terug naar het bus-
station. Daar stappen we over op lijn 2 om een ander deel van de stad te gaan bekijken.  
Het regent nog steeds en de weg is glibberig, daarom rijden we met een rustig vaartje. 
Plotseling bij een kruispunt keert een militaire auto, die voor ons reed plotseling 180 graden om, met 
de bedoeling in tegengestelde richting zijn weg te vervolgen. De bus bestuurster laat de claxon 
loeien, maar de auto blijft draaien en met een rustig gangetje wordt een botsing tot stand gebracht.                                 
De voorkant van de bus is ingedrukt en verder rijden is onmogelijk. 
De truck mankeert niets, maar kan niet weg omdat de bumper achter het wiel van de bus zit. 
We stappen uit en vinden het een komisch geval net als de Ambonese chauffeuse, die volkomen 
kalm bleef. Maar het incident verliep ook zo traag dat we niet schrokken. De MP komt er bij en heeft 
een paar getuigen nodig voor het proces verbaal. Daar moet natuurlijk om geloot worden, want 
wellicht zit er nog een vrije dag naar Bandoeng voor de getuigen in. Maar de burgerpolitie schrijft ons 
alle zes als getuigen op en wie weet zit er voor ons allen nog een dagje uit in. Het proces zullen we 
dan in Hoger Beroep, proberen te krijgen, zo overwegen we met elkaar en misschien zit er dan nog 
meer in. Maar in werkelijkheid zullen we er natuurlijk niets meer van horen. 
Het is intussen laat geworden en we gaan met de benenwagen naar huis. ’s Avonds pikken we nog 
een bioscoopje. 
 

Maandag 25 november 1946 
Vanmorgen kunnen we dankzij het mooie weer toch nog naar Andir. We zijn geen vijftig meter op 
het vliegveld of we komen twee kapiteins van de luchtstrijdkrachten tegen. Daar we het groeten 
verleerd zijn in de rimboe, lopen we deze snuiters gewoon voorbij. Ze pikten het echter niet en 



56 
 

deelden ons mee dat het nog steeds de gewoonte was voor meerderen te groeten. Toen ze zagen 
dat een van onze collega’s een fototoestel bij zich had begrepen we dat ook dat een overtreding was. 
Enfin, hij moest maar even mee gaan. Later vertelde hij dat hij vier strafrapporten had kunnen krijgen 
–een voor niet groeten, -een voor het meenemen van een fototoestel op het vliegveld, -een omdat 
hij niet in de houding stond op het kantoor en tenslotte een omdat hij niet in het bezit was van zijn 
mili-taire zakboekje. Maar toen de officieren hoorden dat wij van een infanterie-bataljon te velde 
waren, krabden ze achter hun oren en kon onze collega met een waarschuwing vertrekken. 
Het vliegveld was gauw bekeken en we stapten. Weer in de auto om ’n kijkje te nemen bij een zend-
station aan de andere kant van de stad. We werden daar rondgeleid door de basis en kwamen onder 
de indruk van de apparatuur, daar is ons zendtoestel niets bij. In de loop van de middag gaan we met 
z’n drieën naar de radiostudio Bandoeng, waar we namens een zekere compagnie een plaatje aan-
vragen voor een sergeant die tot Majoor bevorderd is. Voor de radiotelegrafisten thuis vragen we 
een plaatje namens ons zelf aan. Na een praatje met de baas van de studio stappen we weer op. 
 

Dinsdag 26 november 1946 
’s Morgens ga ik met een collega naar de kerk. De hervormde kerk is stampvol, dus lopen we naar de 
gereformeerde kerk waar net nog een paar plaatsen vrij zijn. ’s Middags rusten we en gaan daarna 
weer samen naar Tjimahi naar sergeant D.  We krijgen daar weer een beste rijsttafel aangeboden, en 
brengen de avond gezellig in de huiselijke kring door, ’s nachts kunnen we er blijven slapen. 
 

Woensdag 27 november 1946 
We keren bijtijds terug naar Bandoeng. ‘s Middags gaan Niek en ik op bezoek bij een jongen van de 
Verbindingsdienst, die in het hospitaal ligt. We ontmoeten daar de veldprediker en mogen met hem 
mee in zijn jeep. Hij rijdt met ons wat rond door de buitenwijken van Bandoeng, waarna we voor de 
deur van de “Rustende Strijder” uitstappen. ‘s Avonds weer een bioscoopje gepikt en na afloop onze 
laatste centen verbrast aan limonade en gevulde koek want de volgende morgen moeten we weer 
terug naar Waroeng-Danas, ik had nog twee gulden over. 
 

Donderdag 28 november 1946 
Het eerste wat we doen is het inpakken van onze spullen. Dan maken we eerst nog een trip naar het 
mooie Lembang om een paar foto’s te maken. Het is vier uur in de middag als we vertrekken, het 
regent echter weer behoorlijk en we hebben weinig aan de reis. Vannacht slapen we in Tjipanas 
 

Vrijdag 29 november 1946 
We zijn weer “thuis”, de dienst begint weer, er lagen een stuk of vijf brieven te wachten.  
De week verlof heeft ons goed gedaan, mijn eetlust is beter geworden en ik hoop dat mijn gewicht 
weer wat zal toenemen. 
 
 
Hoofdstuk 8: Periode 10 december 1946 – 5 januari 1947 
Verblijf in de omgeving van Tjiandjoer, Waroeng-Danas, Tjiherang en Tjipanas. 
 
Dit gedeelte van het dagboek gaat over een actie waarbij verschillende militaire onderdelen waren 
betrokken. Het belangrijkste deel van dit verslag ontbreekt. Het eindigt als volgt: 
 
Dinsdag 10 december 1946 
…... wat geen wonder was want ze stonden tegenover zo’n duizend man goed bewapende extre-
misten, die zich in bunkers genesteld hadden. Vanuit, een van die bunkers werd met een vliegtuig-
mitrailleur geschoten en er ontstond een komplete veldslag. Hoe het verder afgelopen is, weet ik 
niet, want de jongens van ons bataljon kwamen terug voor de aktie beëindigd was, daar hun taak, 
het dekken van de flank, ten einde was. Wel weet ik dat van 1-5RI een dode te betreuren is en drie 
militairen zijn gewond. 
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…...... een dode te betreuren is en ….. 

 

Woensdag 11 december 1946 
Vanochtend moet ik naar Tjipanas, om een pas voor de kantine verkregen radio-ontvanger weg te 
brengen voor reparatie. Ook moest ik nieuwe veldbedden halen bij de foerier, dat zijn mooie dingen 
om mee naar huis te nemen, maar dat zal wel niet gelukken. Je kunt die bedden opvouwen tot een 
bundeltje van twintig cm. Met een lengte van nog geen meter, binnen een kwartier staat het bed in 
elkaar. 
 

Donderdag 12 december 1946 
In verband met een actie die morgen plaats vindt, moet ik met het grote radioapparaat naar Tjikalon-
Koelon. Daar wordt het op een brengun-carrier geplaatst als hoofd-verbindingspost.   
Ik ga met een kleiner draagbaar toestel mee met de troep. Vanavond worden de nodige voorbereid-
ingen getroffen. 
 

Vrijdag 13 december 1946 
Om 6.00 uur staan we op en om 7.00 uur vertrekken we. De troep bestaat uit ongeveer drie peletons 
infanterie, vier brengun-carriers en twee zware mortieren. Ik heb 2 koelies tot mijn beschikking die 
om beurten het toestel dragen. We lopen door bergachtig terrein, vlak terrein is hier eigenlijk niet 
te vinden. Omdat het geregend heeft moet je goed uitkijken waar je je voeten zet om niet uit te glij-
den over de gladde, rode leemgrond. De radio verbinding is goed. Op een punt waar vanaf de weg 
uitzicht is op een paar kale heuveltoppen en beneden zich een diep dal bevindt, worden we beschot-
en, enige geweerschoten verder weg en een paar pistoolschoten dichterbij, we liggen direkt in dek-
king. Abdoel, de jongen die het toestel draagt, gaat er ook kalm bij liggen en nadat ik de antenne heb 
bijgesteld, blijft ook terwijl we plat op de weg liggen, de verbinding goed.  
De kerels die geschoten hebben geven zich niet bloot, alleen op een afstand van een 800m. zien we 
er een paar, maar dan is schieten zinloos. Omdat er geen vuur meer op ons wordt uitgebracht gaan 
we weer verder. Een kampong wordt doorzocht een verdacht persoon wordt aangehouden, maar 
verder is er geen levend wezen te bekennen.  
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De carriers gaan nu voorop, wij wijken af en beklimmen een steile heuvel.  
Ik moet door de moeilijkheden in het terrein, de antenne van het toestel verwijderen. 
Soms is de helling groter dan 4-5 graden en moet ik me aan een struik of boom omhoog trekken. 
Eindelijk op de top aangekomen rusten we even, de verbinding met de carriers is nog goed en we 
krijgen nadere orders van de hoofdpost, dan gaan we weer heuvelafwaarts. Het duurt een hele tijd 
voor je in zulk terrein een kilometer hebt afgelegd. Als we weer, op die weg zijn aangekomen, na de 
omtrekkende beweging door het terrein, krijgen we opdracht de weg te volgen en ons bij de hoofd-
post te voegen. Daar aangekomen trekken we gezamenlijk weer verder. Op een punt waar rechts, 
van de weg een heuvel is en links in de diepte sawah’s zijn met op de achtergrond weer heuvels, 
wordt voor de tweede keer op ons gevuurd. Een brengun van ons beschiet twee kerels in de sawah’s 
en het vuren is weer afgelopen. Zes “sawah-arbeiders” worden gevangen genomen en vier hiervan 
bleken later van de “Laskar Rajat” (een beruchte bende) te zijn. 
We trekken weer verder tot een punt van waaruit we op een kampong neerkijken. Hier stoppen de 
carriers en ik ga weer met de troep mee om de kampong te doorzoeken. De warme thee werd op 
sommige plaatsen nog aangetroffen, dus die er verblijf hielden waren kort te voren gevlucht. 
Er wordt niets verdachts gevonden, en we gaan verder, heuvel op, heuvel af, tot we op een plek 
komen, bij een verharde weg, drie honderd meter hoger dan het punt van uitgang, Tjikalong-Koelon. 
Hier wordt drie kwartier rust genomen. Intussen maken de carriers, die de verharde weg gevolgd 
hebben, kontakt met ons. Het is 14.00 uur als we teruggaan naar het punt van waaruit dit laatste 
deel van de tocht werd ondernomen. Daar aangekomen neem ik met de radio plaats in een van 
de carriers waarbij de verbinding met de andere post onderhouden moet blijven. Tussen de twee 
carriers in loopt de troep en daar men bij een actie achter elkaar loopt met, tussenruimten van ong. 
vijf meter, is het een lange karavaan op weg naar huis.  
De terugtocht verloopt zonder stoornissen, om 16.30 uur komen we weer op ons kampement aan. 
We zijn flink vermoeid natuurlijk. Maar na een lekkere bak thee, kikker je gauw weer op.  
Bovendien ligt er een brief op me te wachten. Diezelfde avond vertrekken collega Niek en ik weer 
met de radiospullen naar Waroeng-Danas, waar ik even later in een gezonde slaap val. 
 

Zaterdag 14 december 1946 
Vanmorgen gaan we naar Tjipanas om te informeren of de radio voor de kantine al van nieuwe 
batterijen voorzien is, dat blijkt niet het geval. We hebben wel het voorrecht de bekende Prins-
Bernard kapel met de bekende mascotte “Kees de Bok”, aan te treffen en te kunnen beluisteren.  
Het is een prima kapel, ’s Middags eten we in een Chinees restaurant in Tjiandjoer en om 14.00 uur 
zijn we weer thuis. 
 

Donderdag 26 december 1946 (tweede Kerstdag). 
De kerkdienst waarvoor ik vanmorgen naar Tjipanas ga, blijkt niet gehouden te worden omdat de 
dominee op een paar van de buitenposten kerkdienst houdt.  
Met een opnieuw gevulde accu ga ik weer terug naar Tjiheran. 
De dag verloopt verder normaal, we luisteren naar de radio, die een echt Kerstprogramma ten 
gehore brengt. ’s Avonds word ik opgebeld en krijg de opdracht morgenochtend om 5.00 uur ge-
wapend klaar te staan, met een auto zal ik dan afgehaald worden. Wat het doel is wordt me niet 
verteld. Enfin, ik ga meteen maar naar bed, dan ben ik morgen fris. 
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…………op weg naar huis. De terugtocht verloopt zonder stoornissen. 

Om 16.30 uur komen we weer op ons kampement aan……….. 
 

Vrijdag 27 december 1946 
Om 5.00 uur zit ik in de auto gaande richting Tjiandjoer. Ik hoor nu dat ik met nog een jongen een 
radiotoestel bij de staf van onze brigade moet halen en dat we ons daarmee bij de compagnies-
commandant van Infanterie 1 moeten vervoegen. 
Deze compagnie gaat een buitenpost bezetten en wij moeten voor verbinding zorgen.  
Even buiten Tjiandjoer staat de compagnie klaar voor vertrek. We krijgen van de kapitein opdracht 
op dit punt te wachten op een auto. Intussen vertrekt hij met zijn troep naar de plaats van bestem-
ming. Wij blijven achter bij het keukenpersoneel om later opgehaald te worden.  
De tijd verstrijkt, het keukenpersoneel vertrekt op een gegeven moment en wij blijven alleen achter. 
Wij maken ons toestel zend-klaar en vragen Tjipanas om orders. Onze commandant komt persoonlijk 
naar ons toe en na enig overleg brengt hij ons weer naar Tjiandjoer, daar krijgen we opdracht om ons 
bij de compagnie aan te sluiten. 
Waarschijnlijk zullen we op de plaats van bestemming een vaste post moeten opzetten en daar enige 
tijd verblijven. We weten nog steeds niet waar het is, maar de auto brengt ons eerst naar Tjikalong-
Koelon en na daar inlichtingen gevraagd te hebben, slaan we dezelfde weg in als die we onlangs ge-
volgd hebben met die patrouille met brengun-carriers. Deze weg houden we aan tot we de compag-
nie bereikt hebben. Ze kunnen niet verder, daar eerst een gat in de weg gedicht moet worden. 
De pioniers zijn druk aan het werk waar het gedeelte van de weg afgegraven is, bevindt zich links een 
afgrond met in de diepte een wilde kali, terwijl de rechterkant van de weg begrenst wordt door een 
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steile rotswand. Een aardig werkje dus voor de pioniers om dit probleem op te lossen. Eerst wordt 
een onderlaag van boomstammen gelegd, waarna met trottiel stukken uit de rots geblazen worden. 
De stukken rots vallen op de boomstammen en zo zal langzamerhand het gat gedicht worden. 
De moeilijkheid is dat aan de linkerzijde geen rotswand maar afgrond is zodat er heel wat aangevuld 
moet worden voor dat aan die zijde de weg stevig genoeg is om zware trucks te dragen. 
Tegen 16.30 uur is het eindelijk zover en de tocht wordt voortgezet. Om half zes zijn we dan bij een 
theefabriek aangekomen, waar ik ook geweest ben tijdens de reeds genoemde patrouille-tocht. 
Intussen is het flink gaan regenen, snel laden we de radiomaterialen uit. Als de kapitein hoort dat wij 
behalve eetgerei, bed en uniform niets bij ons hebben krijgen we order met de dezelfde auto weer 
terug te gaan om onze overige uitrusting op te halen. ’s Avonds komen we weer in Tjiandjoer aan, 
waar we overnachten. 
 

Zaterdag 28 december 1946 
’s Morgens 8.30 uur worden we weer gehaald en gaan eerst naar Tjipanas en pakken daar onze                    
spullen in. Om 11.00 uur zijn we weer in Tjikendi, want zo heet de plaats waar de theefabriek staat. 
We beginnen met een antenne te bouwen en als de verbinding tot stand is gekomen gaan we ons 
verblijf inrichten. De ligging is goed, de muren van de fabriek zijn tot anderhalve meter hoog opge-
trokken. Voor het overige bestaat de wand uit gaas en glas, de vloer is van tegels, het dak van zink, 
alles van solide bouw. 
De compagnie waarbij we nu gedetacheerd zijn behoort niet tot ons bataljon maar tot het KNIL-
bataljon Infanterie 1. Dit onderdeel bestaat uit Ambonezen, Javanen, Menadonezen en Soendan-
ezen, kortom de uiteenlopende land-aarden zijn er in vertegenwoordigd. De jongens van deze 
compagnie hebben nagenoeg allemaal in een gevangenkamp van de Jappen op Tarakan gezeten.              
Na bevrijd te zijn en hersteld van de ontberingen van dat Jappenkamp zijn ze toegetreden tot het 
Amerikaanse of Australische leger. Later waren ze de eerste Nederlandse troepen die op Java aan 
land gingen en zij hebben de voornaamste bijdrage aan de bevrijding van Batavia geleverd. 
Het zijn soldaten om respekt voor te hebben en jongens om goed mee op te kunnen schieten. 
 

Zondag 29 december 1946 
Onze eerste nachtrust is niet door schietpartijtjes verstoord, tegen de verwachting in, want men 
dacht dat hier in de omgeving nogal wat bendes waren. De dienst verloopt normaal, net als op 
andere posten. Ieder uur moeten we verbinding opnemen met de hoofdpost en bijzonderheden 
melden. Vandaag krijgen we er nog een man bij, zodat we nu met zijn drieën zijn en zo de nacht-
dienst ook aankunnen. 
 

Dinsdag 31 december 1946 
Vanmorgen is het niet-Islamitische deel van de kompagnie met verlof naar Batavia vertrokken om bij 
hun gezinnen of familieleden Nieuwjaar te vieren. Het Islamitische deel heeft in augustus Nieuwjaar 
gevierd en blijft nu dus op de post. Vanavond maken deze jongens het zich evengoed gezellig. 
Wij krijgen van de kapitein voor ons drieën een fles brandy, die we slechts tot drie cm. Beneden de 
hals ledigen, want het spul is tamelijk fel. Verder wordt er biscuit uitgedeeld. Na de gebruikelijke 
wensen om 24. 00 uur gaan we naar bed. 
 

Woensdag 1 januari 1947 
Al weer een jaar voorbij. Op 1 januari 1946 zaten we op de boot even buiten Southampton, 1 januari 
1948 zijn we weer in die buurt zullen we hopen.    
De toestand is hier de laatste dagen, na een onrustige Kerst, weer opgeklaard. Blijkbaar hebben de 
republikeinen alleen de bedoeling gehad, ons wat drukke feestdagen te bezorgen. 
 
Donderdag 2 januari 1947 
We brengen de dag door met het bouwen van een reserve-antenne. 
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Vrijdag 3 januari 1947 
Vanmorgen worden we afgelost door radiotelegrafisten van de staf W-brigade, dus kunnen we onze 
spullen weer inpakken. Ik ga terug naar Tjipanas, daar verneem ik dat ik weer naar de post Tjiheran 
moet, dat is dus de post waar ik de Kerstdagen heb doorgebracht. 
Zaterdag 4 januari 1947 
Om 10.00 uur ben ik met mijn uitzet in Tjiheran, ik los daar een collega af en blijf met Niek achter. 
Met Niek heb ik ook in Waroeng Danas gezeten, de laatste week heb ik dus niet over afwisseling te 
klagen. Nu wil ik hier wel een maandje blijven, maar dan verhuis ik liefst weer. 
 
Zondag 5 januari 1947 
Vandaag kan ik weer niet naar de kerk want ik heb dienst. Ik pak een boek en verdiep me daarin tot 
de lunch, daarna doe ik nog wat correspondentie af. 
 
 
Hoofdstuk 9:  Periode 23 maart – 21 juli 1947 
 
Na een vermoeiende en eentonige periode op verschillende hiervoor genoemde posten, gaan we een 
rustperiode in en vertrekken daarvoor naar Tjimahi bij Bandoeng, waar we in een kazerne gelegerd 
worden en in de gelegenheid zijn de stad Bandoeng te leren kennen. Na enige tijd verhuist ons onder-
deel naar de buitenplaats Lembang waar we ondergebracht worden in villa’s langs de hoofdweg van-
af Bandoeng. De verbindingsdienst wordt gehuisvest in een villa die de nodige verrassingen oplevert. 
Als we wat woekerende planten-begroeiing beginnen weg te hakken ontdekken we na een terras ook 
nog een zwembad, dat van water voorzien wordt door een zwavelhoudende bron.   
Dit maakte het gevoel dat we met vakantie waren, kompleet.  
Deze periode duurt tot het begin van wat nu de eerste politionele aktie wordt genoemd. 
 
Zondag 23 maart 1947 
Vanmorgen ben ik naar de kerk geweest. Vanmiddag heb ik een voetbalwedstrijd gezien. Toen we 
vanavond een eindje gingen wandelen genoten we van een prachtige zonsondergang. 
 
Maandag 24 maart 1947 
Vandaag normale dienst, zoals aktie, exercitie,  code’s bestuderen en seinoefeningen. 
 
Dinsdag 25 maart 1947 
Onze uitrusting wordt aangevuld, radiotoestellen worden voor revisie weggebracht, er komen ook 
nieuwe jeeps en de andere voertuigen worden helemaal nagekeken en gerepareerd.  
Dit alles, met wat ons onder geheimhouding wordt meegedeeld, doet ons vermoeden dat er binnen-
kort werk voor ons aan de winkel komt. Maar de overeenkomst van Linggadjati wordt ondertekend, 
dus er is nog niets met zekerheid te zeggen. 
 
Woensdag 26 maart 1947 
Morgen krijgen we een oefening met het hele bataljon. Vandaag moeten de nodige voorbereidingen 
worden getroffen want morgenochtend 3.00 uur zullen we hier vandaan uitrukken. 
 
Donderdag 27 maart 1947 
Al vroeg worden we wakker gemaakt, we dutten nog even door, maar maken ons daarna snel gereed 
Een paar grote toestellen gaan in de jeep mee en verder een paar kleinere, die door “den man” ge-
dragen worden. Met nog twee jongens krijg ik een klein toestel en we blijven daarmee bij de Batal- 
jons-staf. Wij zijn als reserve ingezet, want er gaat ook nog een groot toestel met de staf mee.  
We laden zoveel mogelijk op een jeep en gaan rijden tot een eindje buiten Tjimahi, dan wordt het 
terrein moeilijker en moet er verder gelopen worden. 
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Het grote toestel wordt nu door koelies gedragen en wij sjouwen met het onze met de troep mee. 
Het is behoorlijk donker en we moeten oppassen niet op de smalle gladde paden uit te glijden, er 
hangt bovendien een dichte nevel. Na een paar uur gelopen te hebben naderen we het einddoel en 
proberen we verbinding te krijgen met de andere posten. De accu die bij het grote toestel behoort, 
blijkt defect te zijn en de afstand tussen ons en de andere compagnieën is te groot voor ons kleine 
toestel. Intussen begint het licht te worden. Na nog een eind getippeld te hebben komen we bij een 
stuk bouwland dat tussen sawah’s in is gelegen. Dit zal dienst doen als “droppingfield” en een ver-
kenningsvliegtuig moet om ongeveer 10.00uur dit terreintje zien te vinden en als het realiteit was 
zou hier voedsel gedropt moeten worden. 
Wij wachten af en om 10.00 uur horen we dat het vliegtuig ons oproept en nadat wij geantwoord 
hebben blijkt de verbinding goed te zijn. Het vliegtuig blijft rondcirkelen in onze omgeving en krijgt 
ook verbinding met de compagnieën die wij niet per radio kunnen bereiken. Zo kunnen we via het 
vliegtuig toch berichten naar de andere posten door geven. Na enige tijd heeft de piloot het drop-
ping-terreintje ontdekt en gooit een bericht uit. Intussen arriveert een andere accu voor het grote 
toestel en krijgen we rechtstreeks verbinding met de andere compagnieën. Daarna gaat het vliegtuig 
weer naar zijn basis terug en is de oefening teneinde. Intussen is het bijna 12.00 uur en alle troepen 
gaan nu weer terug. Wij blijven met een man of wat achter en worden later opgehaald.  
Zo eindigt onze dagtaak en bij thuiskomst zoeken we dadelijk ons veldbed op. 
 

Zondag 30 maart 1947 
Vanmorgen kerkdienst, vanmiddag wacht bij de telefooncentrale, daarna slenteren door Bandoeng. 
 

Donderdag 3 april 1947 
Vanmorgen krijg ik motorrijles, het is niet moeilijk, alleen het draaien in steeds kleinere kringetjes 
valt me niet mee. 
 

Vrijdag 4 april 1947 (Goede Vrijdag) 
Vanmorgen naar de kerk in Bandoeng geweest, waar bediening was van het Heilig Avondmaal. 
 

Zaterdag 5 april 1947 
Wij hebben deze dag, tussen de feestdagen in weinig dienst. Ik breng de tijd door met schrijven, 
zwemmen, naar een voetbalwedstrijd kijken en als de zon onder is rustig thuis zitten. 
 

Zondag 6 april 1947 (1e Paasdag) 
Niek en ik gaan naar Bandoeng naar de kerk, waar de commandant van alle veldpredikers van het 
Nederlandse leger preekt, hij heeft een prachtige preek. 
 

Maandag 7 april 1947 (2e Paasdag) 
Vanmorgen ben ik met Niek naar een jeugd-appél, in de grote kerk in Bandoeng geweest. 
 

Dinsdag 8 april 1947 
De dienst begint weer. Het lesrijden kan niet doorgaan want de motor is door een van de jongens 
stuk gereden en moet eerst gerepareerd worden. 
 

Woensdag 9 april 1947 
Met een ordonnance ga ik naar Bandoeng om bij verschillende militaire werkplaatsen een onderdeel 
op te scharrelen voor de reparatie van onze motor, het is echter niet te krijgen. 
 

Donderdag 10 april 1947 
Vandaag moet ik met een werkploeg mee om telefoonlijnen langs de Lembang-weg aan te leggen, 
waarop de verschillende gebouwen waarin ons bataljon wordt ondergebracht, worden aangesloten. 
’s Avonds 5.00 uur zijn we terug. 
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Vrijdag 11 april 1947 
Vandaag op een paar man na verhuist, de verbindingsdienst gaat naar een van de villa’s aan de 
Lembang-weg. Ik moet ook nog achterblijven met een radiotoestel om verbinding met Lembang te 
onderhouden. Als ’s middags deze post wordt opgeheven, staan om 5.00 uur mijn spulletjes gepakt 
en vertrek ik ook van Tjimahi, naar onze nieuwe woning. 
 
Zaterdag 12 april 1947 
Vandaag beginnen we de voortuin, aan de weg-kant van het terras, op te knappen.  
Wilde rozenstruiken en allerlei soorten onkruid hebben het aanzien van de villa geen goed gedaan. 
’s Middags moet ik terug naar Tjimahi, om daar de telefooncentrale te bedienen, want een gedeelte 
van het bataljon is namelijk nog daar gelegerd. Met mijn maat zit ik hier 24 uur, ik neem de nacht-
dienst en kan dus morgen Zondag houden. 
 

Zondag 13 april 1947 
Vanmorgen ben ik naar de garnizoenskerk geweest. Verder lees ik de uren voorbij, tot we om 6.00 
uur afgelost worden en naar Lembang terugkeren. 
 

Maandag 21 april 1947 
We hebben vanmorgen wat theorie, o.a. ook ter voorbereiding van een interessante oefening, die 
morgen gehouden wordt. 
 

Dinsdag 22 april 1947 
Vandaag vroeg uit bed, we maken de toestellen klaar met nog twee man kom ik met een groot 
toestel in een jeep te zitten. Om 8.00 uur vertrekken de troepen en het radiopersoneel. Alleen wij 
moeten blijven wachten op de commandant van de supportcompagnie, dat is een compagnie waarbij 
brengun-carriers en mortieren zijn ingedeeld. Na een poosje komen de carriers voorbij, wij krijgen 
van de commandopost, die al onderweg is, opdracht te blijven wachten op de bovengenoemde 
commandant, na een uur is bij er nog niet. Intussen zijn de verbindingen tussen de commandopost 
en de controlepost, die in onze villa blijft, verbroken. Wij moeten nu achter de commandopost aan, 
om te proberen verbinding te krijgen. We starten dus en daar gaan we met onze jeep, de richting in 
van de Tangkoeban Prahoe, een vulkanische berg, waarvan de naam in het Nederlands ‘Omgekeerde 
Prauw’ betekent. Dit is een goed gekozen naam, want de langgerekte top heeft inderdaad die vorm. 
Het wordt een mooie tocht. Onderwijl proberen we verbinding te krijgen met de commandopost. 
Eindelijk gelukt dat, als we de voet van de berg hebben bereikt. We vernemen, dat de troepen met 
de commandopost de krater van de berg hebben bereikt, maar onderweg de radio’s niet konden ge-
bruiken doordat laaghangende takken het uitsteken van de antennes onmogelijk maakten. 
Nu we weten dat de commandopost goede verbinding heeft met de controlepost thuis, gaan we ver-
der en nemen bij voorbaat de antenne weg als we de berg bestijgen langs een slechte, smalle en in 
duizend bochten slingerende weg. Al spoedig passeren we de laatste post en gaan niemandsland in. 
Op sommige plekken is de weg zo slecht dat een gewone auto er nooit door zou komen, maar een 
jeep sleurt je overal doorheen. Als we een klein eindje een verkeerd zijpad inslaan, zakt ons voertuig 
bij het draaien in een greppel. Met z’n drieën tillen we de jeep er weer uit en de tocht wordt voort-
gezet. De laaghangende takken die de weg overwoekerd hebben, beletten je soms meer dan vijf 
meter vooruit te kijken, gestadig komen we verder. Dan bereiken we een hoogte waar de planten-
groei zich wijzigt in naaldbomen, we zijn dan niet ver meer van die top verwijderd.  
Even later bereiken we die en daar staan onze troepen bij de rand van de krater. 
Een vreemd gezicht op deze hoogte een rij brengun-carriers te zien staan en de grote radio-antennes, 
die mijn collega’s bij hun jeep hebben opgesteld. Maar veel en veel mooier is hier de natuur zelf.  
Het stinkt hier naar zwaveldamp, maar dat bemerk ik al gauw niet meer, als ik mijn ogen uitkijk naar 
het grootste gat dat ik ooit gezien heb. In de diepte is een vrij vlakke bodem, gedeeltelijk bedekt met, 
een laag water van lichtblauwe kleur en uit enkele, ogenschijnlijk kleine gaten komt een sliert zwavel-
damp. De tamelijk steile kraterwand is van ruw afgebrokkelde rotssteen. Om mij heen zie ik allerlei 
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soorten gestolde lava-gesteenten. Eigenlijk bestaat de Tangkoeban Prahoe uit twee kraters, ze be-
vinden zich dicht bij elkaar en zijn gescheiden door een smalle dam. De krater waarbij ik nu sta, is 
ongevaarlijk en de compagnieën dalen er in af. De andere krater is gevaarlijk omdat er giftige gassen 
uit komen. Het vergt de troepen heel wat tijd om beneden te komen, maar om aan de overkant weer 
naar boven te klimmen is echter nog veel moeilijker. 
Het bereiken van de krater was het einddoel van de oefening, die eigenlijk meer weg had van een 
vacantie-tocht in onbekend berggebied. Het is om nooit te vergeten wat we hier zien.  
Het is vreemd om als je de helling af kijkt, de wolken beneden je te zien. Het is moeilijk te beschrijven 
of in woorden te vatten, ik hoop dat de foto’s goed uitvallen. 
Intussen aanvaarden de troepen de terugtocht weer, maar nu langs een andere weg.  
Wij blijven nog even achter. Als er voor de 3de compagnie een bericht is en we geen verbinding kun-
nen krijgen, omdat deze troep waarschijnlijk in moeilijk terrein zit, ga ik ze te voet achterna om zo 
het bericht toch door te krijgen. De staart van de kolonne heb ik spoedig ingehaald, ik zag ze van de 
hoofdweg een smal paadje inslaan. De commandant loopt echter helemaal voorop en zodoende ben 
ik al een heel eind van de jeep op de krater verwijderd als ik het bericht doorgegeven heb.  
Ik besluit dan niet meer terug te gaan, maar met de compagnie mee te lopen. Dat gaat in hoog tem-
po, want het is alsmaar afdalen, soms kun je je vaart nauwelijks inhouden. Zo bereiken we snel de 
kampong Lembang en na enig wachten op de andere troepen, gaan we terug naar huis, ’t Is twee uur 
als we er zijn. We zullen nog vaak aan deze mooie tocht terugdenken. 
 

Woensdag 23 april 1947 
’s Morgens theorie radiotechniek, ’s middags rust en ’s avonds naar de bioscoop in Bandoeng. 
 

Maandag 28 april 1947 
Vanmorgen oefening., ik wordt met een radiotoestel ingedeeld bij een compagnie die de vijand 
voorstelt en dus verslagen moet worden. Onze stellingen schijnen nog al sterk te zijn, want de 
vijandige compagnie vraagt luchtsteun aan. Er komen vijf “Mustangs” die onze stellingen beduiken. 
Als het menens was geweest zouden we tot gort zijn gebombardeerd, als oefening is het wel interes- 
sant. 
 

Woensdag 30 april 1947 
Vandaag zondagsdienst ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Juliana. ‘s Morgens ga ik met 
twee collega’s naar de stad, we zijn net te laat voor de parade. We wandelen wat door het centrum 
en gaan hier en daar een restaurant binnen, we eten ’s middags in een daarvan. Om vijf uur gaan we 
naar een voetbalmatch tussen Nederland en Indië kijken. We nemen een plaats op de overdekte tri-
bune en hebben zo geen last van de regenbuien die inmiddels op komen dagen. ’t Wordt een mod-
derwedstrijd. ’s Avonds eten we in een kantine, en om negen uur weer naar huis. 
 

Zaterdag 3 mei 1947 
Normale dienst. Verder, onze gebruikelijke verplichte rust, een dienstvak dat we met de meeste ani-
mo verricht wordt. 
 

Zondag 4 mei 1947 
Vanmorgen is er een massa-meeting van de Partai Rajat Pasoedan, waarbij de onafhankelijke staat 
Pasoedan uitgeroepen zal worden. Daar deze meeting misschien nog van historisch belang zal zijn, 
willen we hem graag bijwonen. De bijeenkomst vindt plaats op de Aloon-Aloon, het centrale plein in 
Bandoeg. ’s Morgens-vroeg hebben we al Soendanezen in hun mooiste kleding op weg daarheen ge-
zien. Omdat ook van andere richtingen toeloop is te verwachten, zal het wel druk worden.                                       
Als we met onze auto nabij de Aloon-Aloon komen, heeft de verkeerspolitie de straten daar afgezet, 
wat ook wel nodig is want de wegen worden helemaal in beslaggenomen door voetgangers, die zich 
naar het plein begeven. Met Niek en nog wat collega’s ga ik ook daarheen. Op het plein staat een 
podium, prachtig versierd met de Nederlandse driekleur en de Soendanese groen-Witte vlag in top. 
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Op het podium bevinden zich de autoriteiten, die de bijeenkomst hebben georganiseerd, met naar ik 
vermoed genodigden en terzijde een grote groep fotografen. 
Voor het podium heeft zich een grote menigte verzameld, meest Soendanezen in kleurrijke kleder-
dracht, maar ook Chinezen en Europeanen, waaronder ook militairen. 
Groepen Soendanezen dragen op lange stokken spandoeken met slagzinnen en talrijke Nederlandse 
en Soendanese vlaggetjes vallen op. Om een uur of negen, half tien verschijnt de eerste spreker voor 
de mikrofoon, nog vele sprekers volgen. Wat er allemaal gezegd is kan ik helaas niet weergeven, 
want er wordt overwegend Hoog-Maleis of Soendanees gesproken. Maar zoveel heb ik er wel van 
begrepen dat ik de partij die deze meeting organiseerde sympathiek vind, men spreekt open taal. 
Men verheelt noch het goede werk van de Nederlanders, noch het slechte van de Republiek.  
Wat men wil is onafhankelijkheid van de Republiek en hulp van de Nederlanders om de doelstelling-
en van het Soendanese volk te bereiken.  
Die doelstellingen zijn: rust, veiligheid voor lijf en eigendom en welvaart. 
Dat de Soendanezen, om deze wensen in vervulling te doen gaan, openhartig beweren hierbij de 
hulp van de Nederlanders nodig te hebben, is een felle aanklacht tegen de leugenachtige propaganda 
die van vele kanten gevoerd is en waarbij men spreekt van Nederlandse terreur en onderdrukking, 
terwijl de republiek als de ideale staat wordt uitgebeeld en waarbij men stelt, dat de door deze Repu-
bliek gevoerde revolutie, de enige weg zou zijn om de idealen van het volk te realiseren. De andere 
weg heeft het Soendanese volk met deze meeting beleden. Voor ons militairen betekent deze uit-
spraak van de Soendanezen, tegenover de gehele wereld een kroon op ons werk in dit gebied. 
Hoe de houding van de regering zal zijn tegenover de oprichting van de nieuwe staat is moeilijk te 
zeggen. Als men toegeeft aan wat de Soendanezen willen, verscherpt dat de verhouding met de 
republiek. Om 12. 00 uur wordt de meeting beëindigd met een optocht door de stad. Wij gaan dan 
naar huis, blij deze gebeurtenis te hebben bij gewoond. 
 

Zaterdag 10 mei 1947 
Vanmorgen houdt de predikant in de kantine een herdenkingsdienst voor gevallenen van 10 mei 
1940 en de daarop volgende bezettingsjaren, de dienst was erg plechtig. 
 

Zondag 11 mei 1947 
Vanmorgen naar de kerk geweest in Bandoeng. Vanmiddag een voetbalwedstrijd gezien en vanavond 
brieven geschreven. 
 

Maandag 12 mei 1947 
Vanmiddag met collega’s naar vliegveld Andir geweest en daar informaties ingewonnen omtrent de 
cursus radiotelegrafie. Het resultaat is gunstig we kunnen spoedig in een cursus worden ingelast. 
Bij de “Rustende strijder” ontmoet ik Gerrit de J., die al Vaandrig is. Ik praat een poosje gezellig met 
hem en zie intussen nog een bekende n.l. Henk v.d. B. van de Overstraat. 
 

Dinsdag 13 mei 1947 
Vanmorgen geoefend in seinen. Vanmiddag naar les voor radiomonteur, die gegeven wordt bij L.T.D. 
in Bandoeng. Er wordt les gegeven door een leraar die de stof duidelijk en interessant behandeld. 
Om 6.00 uur zijn we weer thuis. 
 

Donderdag 15 mei 1947 
Hemelvaartsdag, om 8.00 uur ga ik met Niek naar een toogdag voor Prot. Jongeren op Dago-heuvel. 
Er wordt door vier predikanten gesproken, afgewisseld door het zingen van bekende psalmen. 
Er worden wat spelletjes gedaan, alles in de openlucht op een prachtig punt, hoog gelegen met een 
fraai uitzicht en fijn weer. Het was plechtig en gezellig en om 14.00 uur zijn we weer thuis. 
 

Zondag 18 mei 1947 
Vanmorgen naar de Ger. Kerk in Bandoeng geweest. Ds. V.d. Vley hield een boeiende preek, met als 
tekstwoord: “Werkt en geniet, maar eert in beiden den Schepper”. 
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Dinsdag 20 mei 1947 
Vandaag een interessante oefening, ’t moet konvooi-rijden voorstellen in gevaarlijk gebied. Met Niek 
moet ik een “22set” zend-ontvangtoestel bedienen in een jeep. Onderweg wordt het konvooi enige 
keren beschoten (met losse flodders), maar onze troepen hebben de tegenstanders gauw te pakken 
en na het doortrekken door een kali, wat met enige gevechten gepaard gaat, kan de rit rustig ver-
volgd worden en is de oefening ten einde. Vanmiddag naar les. 
 

Donderdag 22 mei 1947 
Vanmorgen hebben we de kamers een extra beurt gegeven, er wordt n.l. inspektie gehouden. 
Vanmiddag naar Andir voor cursus radiotelegrafie, we kunnen hier wat seinen betreft nog heel wat 
bij leren. De les radiotechniek kan helaas niet doorgaan omdat de leraar ziek is. 
 

Vrijdag 23 mei 1947 
Vanmorgen kleding-inspektie gehad, alles werd in orde bevonden, vanmiddag naar les radiomonteur. 
 

Zaterdag 24 mei 1947 
Vanmorgen het zwembad schoongemaakt, het water is weer glashelder. 
Vanmiddag 4.00 uur moet ik op telefoonwacht tot 12.00 uur vannacht. Het is niet druk en ik maak de 
tijd nuttig met schrijven en studeren. 
 

Zondag 25 mei 1947 
Vanmorgen naar de kerk in Bandoeng geweest, na terugkomst een uurtje gezwommen en daarna ge-
geten. Vanmiddag een dutje gedaan. 
 

Dinsdag 27 met 1947 
Normale diensten zoals gewoonlijk vanmiddag “college” radio-techniek gehad. 
 

Vrijdag 30 mei 1947 
Ontvang vanmiddag een pakketje van Corrie. 
 

Zaterdag 31 mei 1947 
Maak zwembad schoon, de ochtend verstrijkt hiermee. Vanmiddag rust en vanavond schrijven. 
 

Zondag 1 juni 1947 
Vanmorgen naar de kerk geweest, ds. Keers sprak zeer boeiend naar aanleiding van Hand. 3. 
Het eten is vandaag bijzonder lekker, n.l. bami-goreng, een soort gebakken macaroni met rijst en 
nog verscheidene andere ingrediënten, die bij een Indische tafel behoren. De kok heeft werkelijk een 
pluim verdiend. 
 

Maandag 2 juni 1947 
Als gewoonlijk ’s morgens wat seinoefeningen. Vanmiddag doe ik eerst even een dutje, daarna ga ik 
om 4.00 uur op telefoonwacht bij de centrale. 
 

Vrijdag 6 juni 1947 
Vanmorgen oefening. Met een college moet ik een “22-set” in een jeep bedienen. Bij deze oefening 
wordt speciaal accent gelegd op de afvoer van gewonden. De hospikken krijgen het druk want er 
lopen verscheidene scheidsrechters die vele officieren en manschappen een kaartje op de borst spel-
den met het opschrift: “dood” of “buikschot” en andere ongemakken. 
De verbinding is goed en daar we zoals ik al zei, in een jeep zitten hebben we een gemakkelijke taak. 
De oefening is overigens interessant en wordt zoveel mogelijk met de werkelijkheid in overeenstem-
ming gebracht. Zo moesten we b.v. een kali oversteken zonder van een aanwezige brug gebruik te 
maken, dus er doorheen. Na de oefening was de kantinewagen present en werd ons een bakje koffie, 
en een broodje aangeboden. Enige tijd later braken we weer op en waren we tegen etenstijd weer 
thuis. 
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Zaterdag 7 juni 1947 
Vanmorgen moeten we onze uitrusting inpakken, broodzak, ransel enz., als moesten we uitrukken 
met volle bepakking. Gelukkig nog maar een oefening. Daarna maak ik met nog een paar jongens het 
zwembad schoon. Om 4.00 uur nog telefoonwacht. 
 
Zondag 8 juni 1947 
Vanmorgen naar de kerk geweest. Vanmiddag gezwommen en gezonnebaad en vanavond een muzi-
kale film in Bandoeng gezien. 
 
Maandag 9 juni 1947 
Voor oefening moeten we al onze privé- en dienstspullen inpakken. Een gedeelte moest achterblijven 
op de kamer, de rest in onze rugzakken gepakt en met dat boeltje op onze rug stonden we om 8.00u. 
aangetreden voor inspectie. We kregen ook nog twee paarden die elk een radiotoestel met toebe-
horen moeten dragen. Als we nu uit moeten rukken dan weten we hoe het moet,… snel en goed. 
 
Woensdag 11 juni 1947 
Vanavond ben ik, met een jongen van de verbindingsdienst naar een bijeenkomst van de prot. 
Jongerenclub geweest. Deze bijeenkomst wordt wekelijks gehouden en ik ben lid van de vereniging 
geworden. De avond wordt gevuld met zang, bijbel-lezing en bespreking. 
 
Maandag 16 juni 1947 
Vanavond werd er een gemeenteavond gehouden in de grote kerk te Bandoeng. Deze avond had ook 
ten doel gelegenheid tot kontakt te scheppen tussen burgers en militairen. Ter opluistering was er 
een strijkers-ensemble, dat prachtige klassieke stukken ten gehore bracht. We genoten van de 
muziek en van de koffie met cake, die in de pauze werd geserveerd. We maken kennis met een paar 
dames, waarvan de ene kortgeleden uit het binnenland was geëvacueerd. We hadden een gezellige 
avond. 
 
Woensdag 18 juni 1947 
De prot. Jongerenclub, waarover ik al eerder schreef komt elke woensdag bijeen er zijn zo’n 60 
leden. Ds. Keers leest uit de Bijbel, over dat gedeelte worden vragen gesteld en ieder kan zijn mening 
geven. Bij een bespreking in kleinere groepen van tien personen, in intiemere kring dus, zodat 
degenen die wat terughoudend zijn, ook met hun vragen naar voren durven komen. 
Ook komt er wel eens een spreker die een of ander onderwerp op zo’n avond behandelt.  
Het leek me nuttig om lid te worden, vooral ook gezellig.  
 
Donderdag 19 juni 1947 
Vanmorgen kleine oefening gehad. Ik had dienst op de controlepost en kon dus rustig thuis blijven. 
Vanavond karnemelk gedronken in de kantine, er is nl. in Bandoeng een melkfabriek, die de melk 
betrekt van een paar boerderijen in de omgeving. Eerder in dit dagboek heb ik het bijzondere daar-
van in de tropen reeds vermeld, naar aanleiding van een bezoek aan die boerderijen. Maar dat ik hier 
nog karnemelk zou kunnen drinken had ik niet verwacht. 
 

Vrijdag 20 juni 1947 
De ochtend besteed ik aan het in orde maken van ’n volleybal- en badmintonveld hier in de tuin, het 
ziet er nu weer prachtig uit. Oorspronkelijk moet hier trouwens ook een badmintonveld geweest zijn, 
Vanmiddag les. Vanavond schrijven. Heb een brief of zeven te beantwoorden, dus de eerste paar 
avonden heb ik werk genoeg. 
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Donderdag 26 juni 1947 
Vannacht krijgen we waarschijnlijk een oefening en daar prepareren wij ons op. Om 10 uur vana-
vond hebben we onze spullen klaar staan en gaan dan eerst pitten. Om 1.00 uur worden we ons bed 
weer uit getrommeld en om 2. 00 uur lopen we bepakt en bezakt naar een punt waar alle compag-
niëen verzamelen moeten en intussen is het dus vrijdag ….. 
 
Vrijdag 27 juni 1947 
……..geworden. Er gaan twee radiotoestellen mee op pakpaardjes. Zes man van ons zijn nodig om de 
toestellen te bedienen. De rest van het verbindings-peleton, waarbij ook ik, gaat mee als infanterist. 
Het wordt een tamelijk zware tocht, maar we vermaken ons best, want er zijn een paar onverbete- 
lijke humoristen onder onze gelederen. Tegen de morgenstond bereiken we een punt waar de 
troepen geconsolideerd worden. Wij worden nu als een sectie ingedeeld bij de vierde compagnie.              
Er wordt ontbeten en als de zon boven de kim rijst, beginnen we aan de terugweg, nu niet langs een 
weg, maar recht toe recht aan, door sawah’s, ravijnen enz. Een vermoeiende maar toch ook mooie 
tocht. Om 10.30 uur zijn we weer thuis, en na ons verfrist te hebben bij de mandi-bak, zoeken we ons 
bed weer op. 
 
Zaterdag 28 juni 1947 
Vandaag is de verjaardag van Hendrik (mijn broertje). Hier is het ook een beetje feest, want we 
beuren geld vandaag en ontvangen onze maandelijkse rantsoenen uit de kantine. We ervaren het als 
een traktatie. 
 
Zondag 29 juni 1947 
Verjaardag van prins Bernhard, ik weet niet of wij er wat van merken zullen. Ik zit in ieder geval van 
8.00 tot 16.00 uur op telefoonwacht. Vanmiddag naar een voetbalmatch geweest en ’s avonds in 
Bandoeng gegeten. 
 
Maandag 30 juni 1947 
Vanmorgen is er alsnog een parade ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van prins 
Bernhard. Twee radiotoestellen moeten mee met de gemotoriseerde kolonne. Ik blijf thuis bij de 19-
set. (sterk zend/ontvangtoestel). 
 
Woensdag 2 juli 1947 
Uit elke compagnie moeten enkele jongens leren de radiotoestellen te bedienen, hiervoor krijgen ze 
bij ons een korte opleiding. Ik ben dus vanmorgen druk met het geven van aanwijzingen en instruc-
ties zoals dat in het leger gaat. 
 
Donderdag3 juli 1947 
Vanmorgen weer instructie gegeven. Verder wat aan sport gedaan en vanavond een kaartje gelegd. 
Vannacht heb ik dienst bij de telefooncentrale. 
 
Zondag 6 juli 1947 
Alweer een week voorbij en zoals elke zondag, ’s morgens ter kerke, ’s middags zwemmen, badmin-
ton spelen en zonnebaden. Vanavond naar de bioscoop geweest. 
 
Maandag 7 juli 1947 
Een patrouille bestaande uit brengun-carriers maakt een inspectietocht langs de demarcatielijn.  
Deze keer is het geen oefening. Een radiotoestel gaat mee en met nog een collega blijf ik thuis op de 
controlepost om de verbinding te onderhouden. Alles verloopt naar wens. 
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Donderdag 10 juli 1947 
De morgen verstreek met een bezoek aan de artilleriewerkplaats, waar een stellage op een van onze 
auto’s enige veranderingen moest ondergaan, zodat we een radiotoestel met toebehoren daarop 
konden monteren zonder gevaar dat het in slecht terrein kapot rammelt. Om 16. 00 uur heb ik tele-
foonwacht tot vannacht 12.00 uur. 
 

Zaterdag 12 juli 1947 
Vandaag ben ik kamerwacht en zorg dat met hulp van een paar djongossen, de kamers een echte 
zaterdagse beurt krijgen. Vanavond ga ik naar een uitvoering van een Bandoengse toneelvereniging. 
Het stuk dat opgevoerd wordt, is getiteld: “Waar is, mijn dochter?”. Ik heb genoten van dit blijspel en 
de goede voordracht. 
 

13 juli 1947 
Vanavond met Niek naar de Militaire Schouwburg geweest, waar Nederlands beste violist, Willem 
Noske op tournee in Indië, belangeloos een van zijn concerten gaf. Deze muziekavond was in een 
woord prachtig. Mozart en enkele Nederlandse componisten werden vertolkt op een wijze dat ik af 
en toe een rilling over mijn rug voelde. Na de pauze bracht Willem Noske enkele Spaanse en Brazil-
iaanse dansen ten gehore. Vergeleken met de jazz-muziek waar we zo mee dwepen, geleek deze 
muziek me van een geheel andere orde. 
 

15 juli 1947 
Vanmorgen krijgt het bataljon opdracht een mars te lopen door heuvelachtig terrein. Alleen een jeep 
met de radio-set mag mee en met een collega wordt ik aangewezen voor bediening ervan. ’T Is mooi 
weer en ’t wordt een mooie tocht. 
 

18 juli 1947                                              
Vanmorgen gevoetbald. Ik was doelverdediger in ons tweede bataljonselftal. We wonnen met 1-0 
van de staf W-Brigade. ’s Middags een wedstrijd gezien tussen ons eerste elftal en dat van 1-4RI.                
De onzen wonnen en werden daarmee kampioen van de W-brigade. 
 

20 juli 1947 
Er schijnt iets aan de hand te zijn, ten eerste zijn we geconsigneerd, ten tweede zien we verscheid-
ene batterijen Artillerie de weg opklimmen richting Lembang. Wat betreft voorbereidingen van acties 
die naderhand geen doorgang vonden, zijn we de laatste tijd wel wat gewend, maar dat de 
Artillerie stelling in gaat nemen nabij de demarcatielijn is nog niet gebeurd. In de loop van de morgen 
vertrekt een compagnie van ons met radio naar een post buitenaf. Vanaf die post loopt een weg 
richting Republiek. Deze weg moet op eventuele mijnen onderzocht worden en bewaakt blijven, na-
derhand verneem ik waarvoor dit dient. En, eindelijk……….., het is deze keer geen loos alarm, maar 
werkelijkheid. Vannacht n.l. zullen enige bataljons over de demarcatielijn gaan, met het uiteindelijke 
doel ook in de Republiek een politionele taak te vervullen.   
Mijn vermoeden is dat Cheribon het einddoel zal zijn van de tocht die onze troepen van hieruit gaan 
ondernemen. Vannacht moet ik op telefoonwacht, tussen 3.00 en 6.00u. zie ik troepen voorbij gaan 
en veel Genie-materiaal.  
Intussen heeft dr. Beel om 2.30 uur gesproken en zoals ik uit de telefoongesprekken die daarop volg-
den, vernemen kon, heeft dr. van Mook een zekere volmacht aan generaal Spoor gegeven, om naar 
goeddunken te handelen. Zo is het maandag …… 
 
Maandag 21 juli 1947 
…... geworden en de nieuwsberichten maken nu officieel bekend dat de tijd van kletsen voorbij is en 
wij nu op een betere manier de wederopbouw van dit land mogelijk gaan maken. Wat ons bataljon 
betreft, een compagnie is ook meegegaan met de troepen, die vannacht de demarcatieIijn passeer-
den. Wij zullen ook wel gauw volgen vermoed ik. 
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….. dat de tijd van kletsen voorbij is en wij nu op een betere manier de wederopbouw 
van dit land mogelijk gaan maken …... 

 
Hoofdstuk 10:  22 juli – 31 juli 1947 
De eerste politionele actie vanaf Lembang tot Tegal. 
 
Dinsdag 22 juli 1947 
Om 6.00 uur uit de veren. Met Niek moet ik een radio-set met toebehoren uitrusten en op de jeep 
van de commandant van de derde compagnie plaatsen. Vandaag is het dus de dag dat voor ons de 
tocht door de republiek gaat beginnen. De eerste dag zullen we nog geen stotende of aanvallende 
taak hebben, maar achter bataljons aan trekken die het voorterrein reeds  gezuiverd hebben.  
We gaan zoveel mogelijk gemotoriseerd en hiertoe zal de genie eerst de talrijke vernielde bruggen 
door nieuwe moeten vervangen en andere hindernissen op moeten ruimen.  
Om 10.00 uur vertrekt ons bataljon. Het is een lange colonne auto’s die de eerste, tweede, vierde en 
ondersteuningscompagnie vervoert. Zelfs de lastpaarden zijn op trucks geladen en dan zijn er nog 
ruim twintig brengun-carriers. Na enige tijd passeren we kampong Lembang, dan slaan we de weg in 
die naar de Tangkoeban Prahoe voert. We gaan niet sneller dan 20 mijl daar de weg nogal slecht is. 
Daarom stoppen we ook enige keren om de colonne bijeen te trekken. 
Na enige opgestelde batterijen artillerie gepasseerd te hebben, slaan we rechts af en gaan dus 
zuidelijk om de vulkaan Tangkoeban Prahoe heen. Daarbij overschrijden we dan tevens de demar-
catielijn, of liever de ex-demarcatielijn, want eerder vertrokken bataljons hebben het door Neder-
landers bezette gebied al flink vergroot. De natuur is mooi, lekker weer, en we behoeven nog geen 
verbinding te zoeken. We bereiken na de middag een punt waar de genie een brug aan het bouwen 
is. Die brug komt vandaag niet klaar, de colonne moet hier dus wachten. Een compagnie verlaat de 
wagens en steekt de kali over om aan de overkant het plaatsje Tjiater te bezetten. 
Behalve deze ene moeten nog drie bruggen worden hersteld voordat de colonne ook Tjiater kan 
bereiken. Het grootste deel van de colonne zal dus hier in de openlucht moeten blijven overnachten, 
we zullen het dan wel koud krijgen. Ik heb vannacht gedurende twee uur wacht bij de radio, om 
verbinding te houden met de compagnie die in Tjiater is. De rest van de nacht kan ik rustig slapen, zo 
goed en zo kwaad als het kan, want het is inderdaad steenkoud. Het is een vreemd gezicht al die 
veldbedden, kris kras om de auto’s heen te zien staan. Sommige jongens hebben het slapen er aan 
gegeven en vertellen elkaar sterke verhalen bij het schijnsel en de warmte van een kampvuur. 
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Woensdag 23 juli 1947 
Er gaat nog een compagnie naar Tjiater en met Niek moet ik die troep met de radio op een karretje 
volgen. Tegen de middag bereiken we de kampong. Enige uren later zijn alle bruggen weer herstelt, 
zodat ook de rest van het bataljon verder kan. Om 14.30 uur rijdt de colonne de kampong binnen. 
We blijven hier vannacht en omdat we hier nog steeds tamelijk hoog zitten, zullen we onder de ene 
deken die we hebben flink huiveren. 
 
Donderdag 24 juli 1947 
Om 5.30 uur staan we weer op, de jeep wordt weer opgetuigd. Als we hiermee klaar zijn vertrekken 
we weer, nu naar een kampong hier enige kilometers vandaan. ’t Wordt een mooie tocht. We trek-
ken door een streek met theecultures en rijden als het ware van de ene plantage in de andere.  
Deze zijn door de bevolking tamelijk goed bijgehouden en het is dan ook een prachtig gezicht. 
We zien nog niet veel van de bevolking, maar zij die achter bleven, staan nieuwsgierig langs de weg 
en steken de hand op. Aan de beide bermen van de weg zien we veel gaten, waar de pioniers als  
mijnen gemonteerde bommen uitgehaald hebben. Deze waren zo provisorisch opgesteld dat ze 
dienst weigerden of gemakkelijk te ontdekken waren. Tussen 9.00 uur en 10.00 uur bereiken we het 
doel van onze tocht. We rijden een nette kampong binnen. Het is Segala-herang, waar de bataljons-
staf wordt gevestigd en tevens onze compagnie. Op de aloon-aloon staat het kampongbestuur op z’n 
mooist aangekleed, bijeen om ons te ontvangen, de bevolking juicht ons toe. Er wordt ons een huis 
aangewezen, waar wij ons zo snel mogelijk installeren. In de loop van de dag laten andere compag-
nieen zich zien op plaatsen in de omtrek van de kampong. 
’s Middags komt plotseling de order: ‘inpakken’. We moeten weer 20 km. verder om contact op te 
nemen met Nederlandse troepen, die zich op enige afstand van Poerwakarta bevinden. Dit reisje 
bevalt ons wel en we staan dan ook binnen enkele ogenblikken gereed voor vertrek. Als we tien km. 
op weg zijn, blijkt echter weer een belangrijke brug vernield te zijn, zodat we niet verder kunnen. 
Langs een andere weg proberen we ons doel te bereiken, maar deze weg loopt dood. 
Intussen is het te laat geworden om nog verdere pogingen te doen, zodat er niets anders op zit dan 
terug te gaan. Dat is pech hebben, maar het zal niet altijd van een leien dakje gaan. Ons bataljon 
heeft als gemotoriseerde eenheid nog maar een betrekkelijk kleine afstand afgelegd, ten gevolge van 
de vele vernielde bruggen. Andere bataljons, die te voet voor ons uit gingen, zijn al veel verder en 
lopen steeds maar verder door. Zo heeft 1-11 RI de kust al bereikt tussen Batavia en Cheribon en tot 
nu toe praktisch zonder tegenstand, zodat die actie’s inderdaad veel weg hebben van een militaire 
wandeling. Vanavond eten we soep, pap en thee en verder leven we van brood en operation-rations. 
Zo hebben we ook onder deze omstandigheden niet over de voeding te klagen. 
 
Vrijdag 25 juli 1947 
Als er niets tussen komt, hebben we vandaag weinig te doen. 
Morgen zullen we wel weer een flink stuk verder gaan. Vanavond komt echter bericht dat we mins-
tens tot maandag hier zullen blijven en dus een rustig weekend hebben. 
Vanmorgen gaat er een patrouille naar Wanajasa, dat halverwege Poerwakarta ligt. Met auto’s gaan 
we tot de kapotte brug, verder te voet. Ik ga met een klein radiotoestel met de patrouille mee en 
Niek blijft met een groter toestel bij de brug achter en zo moeten we verbinding zien te houden.  
Na een half uur gelopen te hebben kan ik geen verbinding met Niek meer krijgen. Naderhand bleek 
hij een defect toestel te hebben. Zonder verbinding lopen we verder en bereiken ongeveer 12.30 uur 
Wanajasa, waar 3-12 RI van de 7 december-divisie blijkt te liggen. Ze zijn van Bekassi bij Batavia ge-
komen en in zuidelijke richting afgezakt tot hier. Met: een toestel van dat onderdeel neem ik ver-
binding op met een van de posten in Segala-herang en ik sein een verslag over van onze bevindingen. 
Met auto’s van 12-RI worden we teruggebracht naar de brug waar onze eigen auto’s klaar staan om 
ons weer naar huis te brengen. 
Vanavond hebben we een gezellige bijeenkomst bij een kampvuur op de aloon-aloon. Er wordt een 
goed stuk community-singing weggegeven. Enkele jongens zingen solo of doen een voordracht. 
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Zondag 27 juli 1947 
Vanmorgen kijken we ons radiotoestel na, repareren een mankementje, pakken in de loop van de 
dag vast wat spullen in onze jeep, want morgen gaan we vroeg weg. Vanavond is er een filmvoor-
stelling op de aloon-aloon. Het filmapparaat is wat gebrekkig, maar toch genieten we van de 
komische film, waarin Joe Brown de hoofdrol speelt. 
 

Maandag 28 juli 1947 
Om 4.00 uur zijn we uit de veren, we pakken nu de rest in de auto’s. We delen de jeep zo in, dat we 
zo comfortabel mogelijk kunnen zitten en tevens de radio goed kunnen bedienen, want we hebben 
een lange tocht voor de boeg. Om 6.00 uur vertrekt ons bataljon. Het is een lang convooi, bestaande 
uit 3-tonners, 1500-weights, jeeps en brengun-carriers. Via Soebang gaan we in noordelijke richting 
naar de verkeersweg die parallel loopt met de kustlijn, even voor de middag bereiken we die weg. 
We zijn nu in een lagere streek gekomen dat betekent een veel hogere temperatuur en vochtigheid. 
Onderweg worden we allerwege begroet door de bevolking, die uit de huizen is gegaan, om aan de 
weg de belanda’s voorbij te zien trekken en om de cigaretten op te vangen die de jongens hun als 
ware bevrijders toewerpen. 
We zien hier een ander landschap dan we gewend zijn, slechts heel in de verte zien we enkele berg-
en, verder is alles vlak. De wegen zijn kurkdroog en we komen zo dik onder het stof te zitten.  
Af en toe stopt het convooi om gelegenheid te geven voor een kleine verfrissing, die de kantine-
wagen kosteloos verstrekt. 
Zo bereiken we om 15.45 uur Cheribon, waar de staf van de W en V-brigades al eerder zijn aange-
komen. We dachten het er voor vandaag op te hebben zitten, maar na een uur, nadat de hoge 
“pieten” e.e.a. hebben besproken, komt het bevel om weer te starten en er nog een kilometer of 
dertig bij te pikken. We rijden langs de haven en volgen dan weer de kustweg. Het schemert al als we 
even voor het plaatsje Brebes ons doel bereikt hebben. In een rijstpellerij zullen we de nacht door 
brengen, we hebben vandaag een afstand van 260 km afgelegd, dus we mogen niet mopperen. 
Overal waar we kwamen waren andere troepen ons al voor, dus al hebben we een mooi stuk 
ingehaald, voorop zitten we nog niet. 
In de theefabriek slaan we eerst het stof uit onze deken, tassen en veldbed, eten daarna een boter-
ham en vleien ons ter ruste. 

 
…..Onderweg worden we allerwege begroet door de bevolking, die uit de huizen is gegaan, 
om aan de  weg de belanda’s voorbij te zien trekken en om de cigaretten op te vangen die 

de jongens hun als ware bevrijders toewerpen ……… 
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Dinsdag 29 juli 1947 
Om ongeveer 9.30 uur moeten we weer inpakken. Langs een omweg gaat de 1ste compagnie, waar ik 
tijdelijk bij ben ingedeeld, naar Brebes. We zoeken daar een geschikt huis en als we net zijn begon-
nen met uitpakken komt het bevel om weer verder te trekken. ‘Vooruit met de geit’, we bestijgen de 
auto’s weer en gaan in convooi naar Tegal, een km. of 14 verder op. Troepen van de V-brigade heb-
ben deze stad genomen en werden behoudens een paar vuurstoten van de TRI, door de bevolking 
vriendelijk tot enthousiast ontvangen en op koffie en cigaretten (gesmokkelde) onthaald. 
De compagnie, waar ik nu toe behoor, lost een detachement van de V-brigade af. Dit detachement is 
in een rijstpellerij gelegerd, even buiten Tegal en vlak aan zee. Het is wel leuk weer eens aan zee te 
zijn, dat is na Malakka niet meer gebeurd. Er is een klein vliegveldje waar inmiddels twee Piper-cups 
op staan. We zullen hier wel een paar dagen blijven. 
Tegal was vroeger een berucht zeeroversnest, de criminaliteit is in de plaats zelf, maar ook in de 
omgeving nog steeds hoog en de Chinezen zijn daar vooral het slachtoffer van. Een dag voor dat de 
Nederlandse troepen in Brebes kwamen, hebben benden de Chinezen in die plaats beroofd en hun 
huizen in brand gestoken. Er is dus in deze streek nog heel wat schuim op te ruimen. Men is daar al 
druk mee bezig in samenwerking met een politiekorps dat opgericht is samen met de burgerij van 
Tegal. Schermutselingen met de republikeinen vinden nog maar sporadisch plaats, ons eigen batal-
jon heeft ze zelfs tot nu toe nog niet meegemaakt. 
Niek en ik slapen in het kantoor van de rijstpellerij en houden verbinding met de hoofdpost in de 
stad. 
 

Woensdag 30 juli 1947 
Vanmorgen geen bijzonderheden, maar waar ik dacht dat we hier wel een paar dagen zouden blijven 
heb ik het natuurlijk weer mis, want in de loop van de middag arriveert hier de genie en moeten wij 
om 4. 00 uur ons boeltje weer gepakt hebben. 
We komen dan in een gebouwen-komplex te liggen, dat vorige week nog als TRI-kazerne dienst deed. 
Niek en ik komen met de compagnies-administrateur en nog een sergeant op een kamer te liggen. 
 

Donderdag 31 juli 1947 
Vannacht had ik veel last, van muskieten omdat ik mijn klamboe niet bij me had. Dus over een mala-
ria moet ik me de komende weken niet verbazen. 
Vanmorgen laat ik mijn ondergoed wassen. We moeten elk uur verbinding maken met de hoofdpost 
in het centrum van de stad. Verder geen bijzonderheden. 
 
Hoofdstuk 11:  Periode 1 augustus – 19 oktober 1947 
Einde 1ste politionele actie. Verblijf in Pekalongan en Doro. Hier eindigt het dagboek, maar nog niet 
mijn verblijf in Indonesië. Het werd nog juni 1948 voor de thuisreis kon beginnen. Daarover na dit 
hoofdstuk meer. 
 

Vrijdag 1 augustus 1947 
Om 4.45 uur worden we uit ons bed getrommeld, daar ons bataljon vandaag weer verder trekt.             
We pakken onze spullen maar weer in. Om 6.00 uur staan we klaar voor vertrek met drie compag-
nieën, een compagnie veldgenie en een peleton pantserwagens dat de kop van de colonne inneemt. 
We zullen hoofdzakelijk langs de kust gaan, een enkele keer naar het zuiden afbuigen, maar het 
hoofddoel zal zijn Pekalongan te bereiken. Dat kan echter wel meerdere dagen kosten. 
Om 6.30 uur starten we. We gaan nu gebied in dat nog niet, door de Nederlanders bezet is. We trek-
ken dan ook langzaam op en moeten al spoedig stoppen voor boomversperringen en gaten in de weg 
We passeren een grote brug die zwaar beschadigd is, maar niet zodanig of onze auto’s kunnen net 
langs het grootste gat in het brugdek rijden. De hele weg door komen we versperringen en gaten 
tegen. Als de gaten groot zijn komt de bulldozer naar voren, als het kleinere gaten zijn worden ze 
door de pioniers gedicht. De pantserwagens trekken de bomen opzij. Zo zijn de obstakels betrekkelijk 
snel uit de weg geruimd, maar alles bij elkaar geeft het toch nogal wat oponthoud. In de loop van de 
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morgen komen we bij een brug met een gat van 6 m. middellijn, hier moet de genie een nieuw stuk 
overheen lappen. Achter de brug is een geweldige versperring van dikke bomen. Met hulp van de be-
volking uit ’n naburige kampong, wordt onmiddellijk met het opruimen begonnen. 
Toen de pantser-wagens dit punt bereikten kwamen zij onder mitrailleurvuur van grote afstand.                  
Een snelvuurkanon werd op het vijandelijke doel gericht en gaf een paar salvo’s af. Daarna doorzocht 
een cie. het terrein links van de weg en een andere het gebied rechts van de weg.  
Naar men beweerde maakte men de boosdoeners verder strijden onmogelijk. 
Als de brug gemaakt is en de versperring opgeruimd, gaat het weer verder, zij het onregelmatig daar 
ons nog herhaaldelijk bomen in de weg zitten. In de loop van de middag bereiken we Pemalang, waar 
we de smeulende resten van een suikerfabriek aantreffen, die net voor onze neus is aangestoken. 
Daarna komen we aan een een-boogs-brug, waarvan men de pijlers heeft willen opblazen. Een lading 
is niet gesprongen, maar aan onze kant van de kali is de pijlers weggeslagen en de brug, die verder 
nog in goede staat is, zakte hier naar beneden en bleef rusten op de oever van de kali.  
De genie heeft bij de kapotte pijler de weg verder afgegraven zodat een afrit ontstond naar het 
verzakte brugstuk, waarover de auto’s verder hun weg konden vervolgen.  
We rijden dus weer door, maar het gaat vervelend langzaam. Als het schemer is bereiken we weer 
een kapotte brug met daarachter verscheidene gaten in de weg. De genie moet hier een nieuwe brug 
slaan en het gat in de weg is zo groot dat men daar ook maar een brug overheen legt. Dit vergt heel 
wat tijd en het is inmiddels….. 

 
…….De middenpijlers van een gewone en een spoorbrug zijn vernield ( destijds al door de Jappen)….. 

 

Zaterdag 2 augustus 1947 
…….3.00 uur als we verder kunnen. We hebben in die tussentijd wat gegeten zodat we lichamelijk 
gesterkt, de tocht kunnen voortzetten. Toen we dit punt naderden werden vanuit het zijterrein twee 
mortiergranaten op ons afgevuurd. De eerste granaat viel ver over ons heen, de tweede wat dichter 
bij, maar kon toch geen schade aanrichten. Tot het afvuren van de derde granaat kwam de vijand 
niet, want toen de pantserwagens een straal vuur in hun richting afschoten en ook onze kleine 2#- 
mortieren begonnen te blaffen, kozen zij het hazenpad. 
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Tegen 7.00 uur in de morgen, na nog verscheidene versperringen en gaten te hebben getrotseerd, 
bereikten we de omgeving van Tjomal. Voor we dit stadje binnen kunnen trekken, moeten we eerst 
een kali passeren met een zeer brede bedding. De middenpijlers van een gewone en een spoorbrug 
zijn (destijds al door de Jappen) vernield. De bruggen zijn dus onbruikbaar en voorlopig ook niet te 
repareren. De colonne blijft wachten voor de kali en twee compagnieën gaan te voet een bruggen-
hoofd vormen. Volgens inlichtingen moesten hier troepen zijn van de tegenstanders, maar ze zijn 
blijkbaar al teruggetrokken, want de weerstand is nihil. Een paar rampokkers  worden beschoten.            
Als het hele stadje in handen der onzen is, volgt de colonne. Deze kan nu door de bedding van de kali 
rijden, die voor een groot deel droog ligt, dank zij de droge moesson. Zo zitten we om een uur of tien 
allemaal in Tjomal. 1-4 RI komt dan ook al aan lopen en trekt door Tjomal heen in zuidelijke richting. 
’s Middags worden ze in die streek beschoten en hebben dan helaas enige gewonden en drie doden 
te betreuren. Volgens mededelingen worden dertig vijanden neergelegd, waaronder ook een Jap. 
In Tjomal is de Chinezenwijk grotendeels geplunderd en verlaten. 
De staf van de compagnie wordt ondergebracht in het postkantoor van het stadje. De drie peletons 
komen ergens buitenaf te liggen. In de loop van de dag komen nog twee bataljons van onze brigade 
door.’ S Avonds komt de auto met onze veldbedden aan en kunnen we gauw gaan slapen. 

 
…....... volgt de colonne. Deze kan nu door de bedding van de kali rijden, 

die voor een groot deel droog ligt, dankzij de droge moesson…………. 
 

Zondag 3 augustus 1947 
We blijven vandaag nog in het postkantoor. Ik zet het aggregaat aan om een paar accu’s op te laden. 
Verder rusten we wat uit. 
De hele W-brigade komt in de loop van de dag hier aan, met artillerie, pantserwagens enz. 
Het is 10.00 uur in de avond als plotseling het bevel komt om in te pakken. Er wordt bij verteld dat 
we zo snel mogelijk kontakt moeten proberen te maken met de T-brigade, die 40 km in westelijke 
richting van het bruggenhoofd Semarang uit, zijn uiterste posten heeft.   
We moeten dus in de kortst mogelijke tijd een flink stuk in oostelijke richting oprukken. 
Als we vertrekken is het een uur of elf. Een ander bataljon van de W-brigade nl. 1-11 RI, heeft tot 
voorbij Pekalongan de weg al vrij van hindernissen gemaakt en het gebied gezuiverd.  
Een groot aantal bruggen tot voorbij Pekalongan is onbeschadigd in onze handen gekomen, dus dat is 
een meevaller. Ons bataljon kan over dat gedeelte snel doorrijden. Voor zover we bij maanlicht kun-
nen zien, is Pekalongan een aardige stad. Het station is nog geheel intact en in de stad is op enkele 
Chinese panden na, niet veel beschadigd.                        
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Een paar km. buiten de stad komen we bij de laatste post van 1-11 RI. Daar voorbij stuiten we weer 
op versperringen. Deze zijn zo zwaar dat doorrijden met de auto’s voorlopig niet mogelijk is.                           
Een brug bijv. (gelukkig niet opgeblazen) is afgezet met stalen “asperges” en die moeten met een las-
apparaat doorgesneden worden, we gaan dus te voet verder. 
Gisteren hebben Niek en ik er een jongen van de verbinding bij gekregen en met een 48-set gaan we 
dus met z’n drieën met de troep mee. De support-cie met z’n brengun-carriers blijft natuurlijk achter. 
De 1ste en 2de cie volgen de hoofdweg naar Soebah, want zo heet de kampong waar we kontakt met 
de T-brigade moeten maken. De 3de compagnie gaat langs een andere weg.  
We moeten ongeveer 20 km. te voet af leggen. De eerste 5 km. draag ik de set op mijn rug.  
Dat is ’s nachts nog wel te doen, omdat het dan lekker fris is, bovendien scheen de maan, zodat we 
goed konden zien waar we liepen. 
Onderweg komen we weer talrijke versperringen tegen. Waar de bevolking aanwezig is, wordt ze 
gezegd de versperringen op te ruimen. Naderhand bleek, dat ze dit ook trouw gedaan hebben. 
Het is vroeg in de morgen van….. 
 

Maandag 4 augustus 1947 
…..als we 5 km. hebben afgelegd. In een huis vinden we een paar Indonesiërs, die verder het toestel 
voor ons dragen. We bevinden ons weer in heuvelachtig terrein. Hierdoor, en door de versperringen 
waar we steeds overheen moeten klimmen, valt ons de tocht niet mee, ook omdat het alweer enige 
tijd geleden is dat we een flinke mars maakten, desondanks lopen we stug door.  
Tegenstand ontmoeten we niet. Het zijn dus alleen de versperringen die oponthoud betekenen voor 
de voertuigen, overigens gaat alles van een leien dakje. 
We hebben intussen het een en ander vernomen over een staakt het vuren. Wat dat nu weer te 
betekenen heeft? We maken dus haast om kontakt te krijgen met de T-brigade voor een dergelijke 
order ons officieel bereikt. Het is ons gelukt! De 1ste compagnie die voorop loopt, bereikt Subah 
tussen 11.00 uur en 11.30 uur. Ze zien nog wel enige kerels hard weghollen, zenden ze enige schoten 
na, maar bezetten verder zonder slag of stoot de kampong. Even daarna komt een Nederlands ver-
kenningsvliegtuig over, dat een bericht laat vallen dat pantserwagens van de T-brigade zich op 10 km 
afstand van ons bevinden en op weg zijn in onze richting. 
Intussen zoeken we een legerplaats, waar we wachten op de colonne die onze barang vervoerd en 
onderweg hierheen wel te worstelen zal hebben met alle hindernissen. 
Om een uur of drie komen de pantserwagens van de T-brigade de kampong binnenrijden.                               
Het kontakt is gemaakt en de noordelijke kustlijn is gesloten. Om een uur of vijf komt onze gemotor-
iseerde colonne door, de weg is dus weer vrij voor voertuigen. 
’s Avonds na het eten zouden we eerst weer verder gaan tot Weleri, maar het blijkt daar al vol te 
liggen met troepen, dus keren we terug naar Soebah en zoeken daar direkt onze tampat-tidoer op. 
 

Dinsdag 5 augustus 1947 
Om 11.00 uur vertrekken we weer om elders kwartier te zoeken, in Subah blijft namelijk slechts een 
compagnie achter en de eerste compagnie moet op een andere plaats onderdak zoeken. 
Nergens in de omtrek vinden we geschikte gebouwen, dus keren we naar onze kampong terug en 
legeren ons in de klappertuin in de open lucht. 
 

Woensdag 6 augustus 1947 
’s Morgens kunnen we direkt al weer met het inpakken van onze barang beginnen, want men heeft 
geschikte kwartieren ontdekt nabij een kapokfabriek 1 km voor Weleri, tegen de middag vertrekken 
we daarheen. Wij radiotelegrafisten krijgen een achterkamer toegewezen. We scharrelen ergens een 
paar oude stoelen op en maken het ons zo gemakkelijk mogelijk. 
Een antenne behoeven we hier niet op te zetten, want er staat er nog een van voor de oorlog, een 
flinke hoge nog wel. Het gelukt ons vandaag echter niet verbinding te krijgen. Later bleek dat het toe-
stel van de hoofdpost defect was. Na de maaltijd lezen we nog wat en zoeken dan ons bed weer op. 
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Donderdag 7 augustus 1947 
De eerste fase van de aktie schijnt voorbij te zijn. Op aandringen van de Veiligheidsraad is een staakt 
het vuren uitgeroepen. Wie weet wat er nu nog allemaal gebeuren moet voor de aktie’s ter 
verzekering van orde en rust voltooid kunnen worden. We zijn daarmee nog lang niet klaar, al 
hebben we een mooi stuk van Java onder controle. Het laatste stuk daar gaat het om, want dat is de 
kern, laten we het beste er van hopen.                            
Op ons bataljon na zit de hele W-brigade nu in de omgeving van Semarang, ik vermoed in het zuiden 
van die streek, richting Djogja. Er is geloot welk bataljon het gebied Tjomal- Pekalongan- Soebah zou 
moeten beveiligen, wij lootten er in. Zodoende moet de 1ste compagnie weer terug naar Tjomal om 
de 4de compagnie af te lossen die elders een taak krijgt.  
De hele dag staan we klaar voor vertrek, maar pas tegen de avond komen de auto’s. We laden snel 
op en zijn snel in Pekalongan waar we in het postkantoor overnachten. 
 
Vrijdag 8 augustus 1947 
Om ongeveer 9. 00 uur staan we klaar voor vertrek en komen om 10.00 uur in Tjomal aan, we komen 
in behoorlijke huizen te liggen. We zetten ons radiostation op en hebben spoedig verbinding met de 
staf in Pekalogan, 20 km hiervandaan. Volgens plan zullen we hier een maand verblijven. 
 
Zaterdag 9 augustus 1947 
Nu kan ik mijn hart ophalen aan morseseinen. Onze compagnies-commandant is nl. plaatselijk 
commandant van Tjomal en er zijn veel berichten te ontvangen of te verzenden. Niek gaat van-
morgen Tjomal in. Hij vertelt later dat het normale leven er weer terugkeert. De passars worden 
weer druk bezocht, de handel bloeit weer op. De republikeinse gulden doet nog 4 cent. 
Ook in Pekalongan wordt alles weer normaal. We zien weer de positieve resultaten van onze aan-
wezigheid. 
 
Zondag 10 augustus 1947 
Ons is niets bekend over een kerkdienst, maar om een uur of elf komen de dominee en de pater om 
bij deze compagnie godsdienstoefening te houden. De dominee volstaat met een samenvatting van 
zijn preek van vanmorgen in een van de protestante kerken in Pekalongan. 
Hij werd getroffen door het bijeen zijn van zoveel mensen van verschillend ras, samen met onze 
militairen in die ene dienst. Met z’n negenen luisteren we naar de preek, die handelt over de strijd 
om de hoogste vrijheid, nl. het bevrijd zijn van ons zelf. 
 
Maandag 11 augustus 1947 
De Menadonese bedrijfsleider van de spiritusfabriek naast ons, komt kennis maken en zijn plannen 
bespreken voor het zo snel mogelijk op gang krijgen van de fabriek. De machines zijn gelukkig nog 
grotendeels intact, dankzij het mislukken van pogingen van de republikeinen om de zaak te laten 
springen. De arbeiders die voor de oorlog ook al in die fabriek werkten, kwamen na de eerste oproep 
direkt opdagen en zijn nu de machinerieën aan het repareren en opstarten. Een dynamo draait al, zo-
dat Tjomal weer van licht is voorzien. 
Er is ook weer spoorwegverkeer. Op het rangeerterrein van bovengenoemde fabriek stond nl.  een 
lokomotief, die inmiddels op gang is gebracht en nu vanaf een suikerfabriek, waar ook een peleton 
van ons ligt, een voorraad suiker van 800 ton gaat halen en een hoeveelheid van 5 tot 10 duizend 
liter petroleum die zich in een ondergrondse tank in de buurt van die fabriek bevond.  
Deze voorraden worden aan de Recomba overgedragen en die zorgt dat alles weer bij de recht-
matige eigenaar terugkomt 
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…..... Ook in Pekalongan wordt alles weer normaal. 
We zien weer de positieve resultaten van onze aanwezigheid ….. .. 
 

Dinsdag 12 augustus 1947 
We maken vanmorgen het aggregaat schoon en laden de accu’s op. Verder lees ik een boek en heb ik 
nog talrijke berichten over te seinen en te ontvangen. 
 
Donderdag 14 augustus 1947 
Geen bijzonderheden, of het moest zijn dat we vandaag paling hebben gegeten, iets wat je hier nou 
niet direct zou verwachten. 
 
Vrijdag 15 augustus 1947 
Vanmorgen ben ik met Niek naar de passar geweest. We hebben daar wat rond gesnuffeld en naar 
de prijs van een sarong geïnformeerd, maar die bleek voor ons arme soldaten te hoog, we zouden 
daar lange tijd voor moeten sparen. Maar ik geef de moed nog niet op en hoop zo’n kostbaar doek 
nog eens te kunnen kopen. 
 
Zondag 17 augustus 1947 
De dominee kon geen dienst doen, zijn jeep bleek defect te zijn. 
 
Maandag 18 augustus 1947 
Er wordt gemeld dat de brug tussen Tjomal en Pemarang in brand is gestoken, dwz. Het brugdek.  
De heren worden brutaal, tenminste als de Nederlanders niet in de buurt zijn. Zo worden er her-
haaldelijk branden gesticht in kampongs waar wij niet direct bij kunnen komen. Ze treffen daar 
echter hun eigen volk mee. Meestal betreft het een huis van een loerah die met ons samenwerkt,  
of van een lid van het plaatselijk politiekorps, dat ons helpt verkeerde element op te sporen. 
Zo lang de ophitsende kliek in Djogja nog door kan gaan met het voeren van valse propaganda,                 
gesteund door de wereldopinie, is effectief optreden haast onmogelijk. 
We horen dat de 3de compagnie een zware aanval heeft ondergaan, maar deze zonder eigen ver- 
liezen heeft afgeslagen. 
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Woensdag 20 augustus 1947 
Vandaag ben ik bij Tohir op bezoek geweest, dat is die ploegbaas die op de suikerfabriek hiernaast 
werkt. We hebben zo goed en zo kwaad als het ging een gesprek gevoerd in het Maleis en ik werd 
getrakteerd op thee en sate-gambing (stukjes geitenvlees aan een bamboestokje geregen en boven 
een houtkoolvuur geroosterd) en daarbij nog een inlandse sigaar. De sate-gambing was zo bedis 
(gekruid), dat me de tranen in de ogen sprongen en omdat ik geen zakdoek had om ze te drogen, 
werd het een complete huilpartij. Ik nam toen maar snel afscheid met de belofte een andere keer 
terug te komen om de rest op te eten. 
De nieuwsberichten melden dat sedert de wapenstilstand 55 man van ons zijn gesneuveld, het is bar. 
Een van onze patrouilles liep in een kampong in een hinderlaag en is ternauwernood aan omsingel-
ing ontkomen. De patrouille bestond uit drie jongens van de inlichtingendienst en drie Ambonezen. 
Zij hadden in die kampong zeven gevangenen gemaakt en bevonden zich plotseling omringd door 
een heel leger TNl. Onze jongens hebben hun houders toen even leeg gerammeld en konden er nog 
maar net tussen-uit knijpen, met achterlating van hun gevangenen natuurlijk. 
In een kampong hier in de buurt, hebben de schurken een loerah vastgebonden en zijn zoon voor zijn 
ogen vermoord, omdat ze volgens republikeinse opvattingen niet zuiver waren, dat heeft dus veel 
weg van de methoden van Hitler, waarmee deze zich van de macht wilde verzekeren. 
 
Donderdag 21 augustus 1947 
Vanmorgen heeft een patrouille ’n bende op heterdaad betrapt bij het plunderen van een kampong. 
Onze jongens hebben hen een verdiende straf laten ondergaan en de goederen weer onder de be-
volking verdeeld. 
In de buurt van Sragi, waar een detachement van de 1ste compagnie ligt, heeft men een afdeling 
cavalerie waargenomen en er een paar granaten opgegooid. Hier in Indië kun je van alles beleven. 
 
Zaterdag 23 augustus 1947 
Vanmiddag meldt de centrale post dat er vannacht een aanval verwacht wordt op het detachement 
Tjomal, we zullen zien wat het wordt. 
Vanmorgen ben ik naar Pekalongan gegaan om enige boodschappen te doen. Ik blijf ’s middags eten 
bij de hoofdpost van de verbindingsdienst en keer daarna weer met de auto terug. 
 
Zondag 24 augustus 1947 
Vannacht om 12.00 uur vallen de eerste schoten in het noorden van Tjomal. Even daarna wordt er 
alarm gegeven, wat voor de troep betekent dat zij in stelling moet gaan en voor Niek en mij dat                  
we gewapend achter het radiotoestel moeten plaats nemen. De vijand waagde zich slechts tot de                  
uiterste rand van de kampong en stak daar enige huizen in brand, maar namen de benen toen onze 
jongens naderden. In de richting waarin ze vluchtten werden nog enige granaten meegezonden. 
Al met al lagen we al weer gauw onder, of liever boven de wol (v.w. de warmte) en sliepen spoedig. 
Vanmorgen maakten Niek en ik wat foto’s bij een wandeling in de omgeving. Als we terugkomen is 
de dominee er en luisteren we naar een mooie preek. 
 
Maandag 25 augustus 1947 
Vandaag geen bijzonderheden, behoudens de vangst van een patrouille, nl. een man met bij zich een 
volledige tekening van de situatie, de sterkte en het aanwezige materiaal van de detachementen 
Sragi en Tjomal. 
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….. dat het normale leven er weer terugkeert…… 
 

Dinsdag 26 augustus 1947 
Vannacht worden we wakker door een hels Bersiap-geschreeuw uit zuidelijke richting.  
Bersiap betekende vroeger: ‘Geef acht!’ Nu wordt het door Indonesische strijdgroepen als een strijd- 
kreet gebezigd, die zoveel wil zeggen als: “veeg de boel schoon!” 
Nadat we in de richting van het geschreeuw geschoten hadden, werd het stil. Maar een uur later 
hoorden we hetzelfde geschreeuw weer, nu uit het noorden. Er werden weer enige mortiergranaten 
op afgevuurd en een patrouille heeft ze laten genieten van wat brens en stens produceren.  
De enige slachtoffers bleken later weer de burgers te zijn, getuige de afgebrande huizen. Na om 4.00 
uur nog enige granaten te hebben afgevuurd werd het weer stil en konden we weer gaan slapen. 
 

Woensdag 27 augustus 1947 
We moeten ons voorbereiden op een actie van morgen. 
 

Donderdag 28 augustus 1947                                  
Vanmorgen vroeg maken we de jeep in orde en een uurtje later starten we. 
Het wordt een zuiveringsactie in zuidelijke richting, waaraan colonnes vanuit Pekalongan, Batang en 
van hieruit meedoen. Onze colonne bestaat uit 7 brengun-carriers, een paar 3-tonners met man-
schappen en onze jeep met radio door Niek en mij bemand. Na een paar km. ontmoeten we weer de 
versperringen. De bomen zijn nog maar kort geleden omgehakt, meteen wordt met het opruimen 
ervan begonnen. Via de radio hebben we verbinding met de andere colonnes. Tegen de middag 
bereiken we een punt waar de versperringen te zwaar worden voor ons materiaal, ons verdere werk 
bestaat nu uit het zuiveren van de omgeving. Toen we dit punt bereikten werden er drie inslagen van 
mortiergranaten waargenomen op een afstand van ongeveer 1 km. We vroegen ons af vanwaar deze 
afgeschoten waren en met welk doel, maar schonken er verder geen aandacht aan. Toen later een 
patrouille die richting uit ging werd het duidelijk, de jongens zagen een bende geüniformeerde 
tegenstanders wegrennen met achterlating van een 2” Japanse mortier. De granaten waren dus wel 
voor ons bedoeld en afgevuurd door TNI-kerels. 
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Achtervolgen had geen zin, maar wederkerig werden enkele granaten meegezonden. Onze troepen 
vonden de kampong verlaten, op een man na, die zo verdacht goed op Japanse commando’s rea-
geerde, dat ze hem maar even meenamen. Intussen vernamen we via de radio dat bij de 3de com-
pagnie korporaal S. door een mitrailleurschot gewond was. Niek en ik kennen die jongen goed, want 
wij zijn in Tjiandjioer steeds bij zijn peleton gedetacheerd geweest. 
De andere colonnes hebben ook resultaat gehad met vooral de 3de en de 4de compagnie, die beslag 
legden op grote munitievoorraden, voor zover niet voor ons bruikbaar, werd alles opgeblazen. 
Om ongeveer 15.30 uur wordt door de 1ste compagnie de actie beëindigd en zijn we om 17.00 uur 
thuis. We eten en gaan dan gauw naar bed, e slaap wil echter niet komen en ik moet herhaaldelijk 
naar achteren, de gehele dag had ik al last van krampen en moest nagenoeg bij elke versperring even 
onder een pisangboom neerstrijken. 
’s Avonds verneem ik van Niek dat andere colonnes op de terugweg nog beschoten zijn en dat het 
niet zo goed is afgelopen voor ons. De commandant van de supportcompagnie werd door een 
sluipschutter getroffen en was op slag dood. 
Een jongen van de 3de compagnie werd door een kogel in de buik getroffen. De kogel was van een 
auto afgeketst en maakte daardoor zo ’n lelijke wond, dat het slachtoffer een paar uur later is over-
leden 
 
Vrijdag 29 augustus 1947 
Vandaag heeft de kok een paar biggen geslacht. Een stukje varkensvlees doet het na een zware dag 
als gisteren, goed en we hebben er van gesmuld met de luiken dicht. 
 

 
……..De passars worden weer druk bezocht, de handel bloeit weer op…….. 
 
Zaterdag 30 augustus 1947 
Vandaag gaat een gemotoriseerde colonne richting Pemalang, om er een weg vrij te maken van 
versperringen en een brug te repareren. Er gaan ook een paar pantserwagens mee en daarmee 
moeten Niek en ik verbinding onderhouden. Wij blijven dus op het kampement om als vaste post te 
fungeren, de verbinding is goed. 
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Zondag 31 augustus 1947 
Deze Koninginnedag wordt in grote soberheid gevierd. Maar hoe zou je hier ook echt feest kunnen 
vieren? Daarvoor moet je in Nederland zijn. Alleen de maaltijd had iets feestelijks, de kok had er echt 
zijn best op gedaan. We eten soep met varkenskluif, daarna bami-goreng met sate-babi, als dessert 
pudding met vruchten, dit alles gespoeld met een slokje Schiedamse jenever. 
De dominee wijdde zijn preek aan de verjaardag van de Koningin en herdacht natuurlijk ook de ge-
sneuvelden van deze week. De tekst was uit Hebr. 11 vanaf vers 32. Verder een stille dag. 
 
Maandag 1 september 1947 
Geen bijzonderheden, vandaag ben ik nog wel naar Pekalongan geweest om mijn “salaris” te halen. 
 
Dinsdag 2 september 1947 
Vanmiddag ga ik naar Pekalongan om een filmpje op te halen dat ontwikkeld is. Ik maakte van de 
gelegenheid gebruik om een voetbalwedstrijd te zien tussen ons bataljonselftal en een bondselftal 
van Pekalongan, hoofdzakelijk bestaande uit Arabieren en Chinezen.                                                                             
Na een zeer spannende wedstrijd wonnen de onzen met 3-2. 
 
Woensdag 3 september 1947 
Vandaag wordt er een zuiverings-actie gehouden in het noorden, ook een deel van de 1ste cie. doet er 
aan mee. Ze krijgt tot taak, een gebied te doorzoeken in de richting van de zee zodat kwade ele-
menten in die richting worden gedreven. Meestal vluchten ze met prauwen, maar nu wordt deze 
vluchtweg in de gaten gehouden door jagers van de luchtmacht, terwijl ook de artillerie in kan 
springen. Met andere afdelingen van ons bataljon wordt een breed front gevormd.  
Niek en ik gaan met de radio in de jeep, we hebben steeds goede verbinding. Onze compagnie maakt 
geen kontakt met de vijand en hoe het de andere afdelingen is vergaan weet ik niet.  
De actie die om 5.30 uur begon wordt om 11.45 uur beëindigd. 
Na thuiskomst hebben we rustig gegeten en daarna tot 5.00 uur in de middag gedut. 
 
Donderdag 4 september 1947 
Vandaag worden er weer grote zuiveringsacties gehouden, Niek en ik hoeven nu niet mee.  
We moeten wel in verbinding blijven met de colonnes om eventuele berichten voor de Bataljonscom-
mandant op te vangen en door te geven naar Pekalongan. De actie schijnt rustig te verlopen, op het 
beschieten van een van de colonnes na, waarbij twee jongens werden gewond.  
Een brengun-carrier viel door een of ander defect van een brug, twee van de inzittenden werden 
ernstig verwond en zijn later gestorven. 
De colonnes trekken een flink stuk op naar het zuiden en zullen voor de nacht bivak zoeken. 
Morgenochtend zal met de terugtocht worden begonnen. 
 
Vrijdag 5 september 1947  
We beginnen om 6.00 uur weer met uit luisteren. Er doen zich in de loop van de dag geen verdere 
incidenten voor. Na de middag keren de troepen weer terug en is de actie ten einde. 
 
Zaterdag 6 september 1947 
Niek gaat naar Pekalongan, toen hij op de terugweg langs het detachement Sragi kwam, kreeg hij 
daar een jonge hond mee. We hebben het ding Bobby genoemd, we zullen zien wat er hier van dat 
mormel terecht komt. Hij begon zijn eerste dag bij ons goed door zijn behoeften ander de stoel van 
de kapitein te doen. Vanavond tegen bedtijd begon hij te janken zodat ik hem in een schuur heb ge-
deponeerd. Toen hij ook daar weer begon te janken, tot grote ergernis van allen die in ons huis uit de 
slaap werden gehouden, heeft Niek even de neiging gehad hem over de tuinmuur aan de kali toe te 
vertrouwen, maar tenslotte het beest ernstig toegesproken, waarna het rustig is gebleven.  
Als ik later thuis ben koop ik vast ook zo’n hond. 
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……..Toen hij op de terugweg langs het detachement Sragi kwam, kreeg hij daar een jonge hond mee.    
        We hebben het ding Bobby genoemd. We zullen zien wat er hier van dat mormel terecht komt …. 
 

Zondag 7 september 1947 
Vandaag wordt in de kerkdienst het Heilig Avondmaal bediend. We eten vanmiddag bami. Niek had 
twee hennen en een kip die af en toe een ei op het betonnen vloertje van het schuurtje liet glijden en 
waar we dus niet veel aan hadden. We hebben er vanavond met nog drie gasten van een andere 
kamer een goed maal aan gehad en voor de hond bleef niet veel over. 
 

Maandag 8 september 1947 
Vandaag ga ik naar Pekalongan om er enige boodschappen te doen en om me op te geven voor een 
test voor een opleiding voor vliegerofficier. Personen die alleen in bezit zijn van het diploma Ulo-B 
kunnen met een speciale aanbeveling van de compagnies-commandant ook worden toegelaten. 
Ik heb hier en daar geïnformeerd en mijn compagnies-commandant beloofde zijn medewerking. 
Afwachten wat het wordt, ik kan het allicht proberen, de test verbindt me tot niets. 
Met dat al heb ik de auto die terug ging naar Tjomal gemist en moest ik blijven overnachten bij de 
hoofdpost van de verbindingsdienst, waar men nog een veldbed over had. 
 

Dinsdag 9 september 1947 
Vanmorgen terug naar Tjomal, daar krijg ik ’s middags bericht dat ik naar Pekalongan wordt over-
geplaatst, omdat men daar gebrek aan mankracht heeft. 
Niek blijft in Tjomal en we zullen dus een tijdje van elkaar gescheiden zijn. 
Ik kom op een aardig kamertje te liggen en ik geloof dat ik het hier wel een poosje kan uithouden. 
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Woensdag 10 september 1947 
Vandaag kijk ik met nog een jongen een paar defecte radiotoestellen na, we kunnen de fout niet 
vinden en dus moeten ze naar de divisie-werkplaats gebracht worden. 
Vanavond zien we een filmvoorstelling in het Wilhelminapark, in de openlucht dus. 
 
Donderdag 11 september 1947 
Er worden weer zuiveringsacties gehouden en wij staan in verbinding met de pantserwagens die hier 
aan mee doen. Elk half uur worden de posities en andere bijzonderheden aan ons doorgegeven en 
wij zenden deze berichten weer door aan de groot-majoor die op zijn kamer dus de hele voorstelling 
kan volgen. Vanavond moeten we weer uit luisteren, nu voor een patrouille pantserwagens die naar 
Tjomal gaat. 
 
Vrijdag 12 september 1947 
Vandaag ongeveer dezelfde dienst als gisteren. Vanavond op bezoek geweest bij dr. L, een Ambon-
ese arts, het is er gezellig. Ik at er mee van een rijsttafel, die wel wat beter was dan wat we van onze 
kok gewend zijn en die heb ik al meer dan eens geprezen. 
 
Zondag 14 september 1947 
Vanmorgen ga ik naar de kerk. Het protestantse kerkgebouw waar de dienst in gehouden wordt, is 
totaal uitgebrand geweest, maar nu weer voldoende hersteld om er diensten in te kunnen houden. 
 
Maandag 15 september 1947 
Ik help onze administrateur met het tikken van duplicaten van inkomende en uitgaande berichten. 
Vanmiddag ga ik wat korfballen. We spelen met een paar jongens van de 3de compagnie, en een 
jongen en wat meisjes van een Rode-kruis-team dat hier in Pekalongan werkzaam is. 
De strijd gaat tegen een Chinees twaalftal. Ze zijn veel sterker dan wij, ze zijn veel beter op elkaar 
ingespeeld en ook bun dames zijn veel sneller. 
 
Dinsdag 16 september 1947 
Vanavond nog even bij dr. L. op bezoek geweest. 
 
Woensdag 17 september 1947 
Vandaag is ons bataljon jarig, we zijn nu twee jaar oud en hopen gauw met pensioen te gaan.  
Er worden geen grote festiviteiten georganiseerd. In een versierde kantine wordt ’s avonds een 
cabaretvoorstelling gehouden door een gezelschap, dat door de NIWA hier heen is gestuurd.                                            
Ik ben nog even gaan kijken, maar de kantine zat zo vol, dat ik maar weer terug ben gegaan. 
Ik ben toen nog even bij onze doktersfamilie geweest om wat anti-muskietenolie te halen. 
 
Donderdag 18 september 1947 
Vanmiddag wat getraind voor korfballen en vanavond gekaart bij de dokter. 
 
Vrijdag 19 september 1947 
Vanmorgen met de jeep naar Tegal geweest om wat papieren naar de commandopost te brengen. 
Ook brachten we nog wat radiospullen naar de divisiewerkplaats. 
 
Zaterdag 20 september 1947 
Vanmiddag korfballen op het sportterrein dat hier niet ver vandaan is. Het is goed aan sport te doen, 
want ik heb de laatste tijd veel zittend werk en daar word je suf van. 
 
 
 
 



85 
 

Zondag 21 september 1947 
Vanmorgen ben ik niet naar de kerk geweest, daar ik niet gewekt ben en me dus verslapen heb. 
We eten vandaag verse aardappelen die de kok uit Bandoeng heeft meegenomen, en zelfs appel-
moes wat we in jaren niet gehad hebben. 
Vanmiddag is er een voetbalwedstrijd tussen een militair elftal en een elftal samengesteld uit de 
beste spelers van Pekalongan. Vooraf wordt er een korfbalwedstrijd gespeeld tussen een Chinees 
twaalftal en een Rode-kruis twaalftal waar ik ook aan toegevoegd ben, bij gebrek aan mannelijke 
spelers. De verwachting was dat we een grote nederlaag zouden lijden, maar dat viel mee, want we 
verloren slechts met 2-0. De voetballers brachten het er evenmin goed af, want zij verloren met 3-1. 
Maar het was overigens een prettige middag, dank zij ook het mooie weer. 
‘s Avonds ben ik bij de familie L. geweest en heb daar over de radio de voetbalwedstrijd Nederland 
Zwitserland gevolgd, die Nederland met 6-2 won. 
 
Maandag 22 september 1947 
Vandaag de administrateur geholpen, verder was er niet veel te doen. 
 
Woensdag 24 september 1947 
Vanmiddag wat aan sport gedaan, eerst wat rondjes hardlopen over de sintelbaan, daarna gekorf-
bald. ’s Avonds bij dr. L. 
 
Donderdag 25 september 1947 
Vanmorgen naar Tegal geweest met nog drie andere jongens in de jeep. We moesten daar radio-
toestellen halen, een van de toestellen die er in reparatie waren was klaar, dat was het toestel waar 
Niek en ik altijd mee werkten. Op de terugweg hebben we het even bij Niek afgeleverd. De 1ste com-
pagnie zal morgen verhuizen naar Dara (ook wel Doro), dat 18 km ten zuiden van Pekalongan ligt. 
Ik zal dan weer bij deze compagnie worden ingedeeld en weer bij Niek terugkomen. 
Na thuiskomst pak ik mijn barang in en wacht op een auto die me eerst naar Tjomal zal brengen. 
Morgen kan ik dan gelijk met de compagnie mee verhuizen naar Dara. De auto is er om 4.00 uur en 
om ongeveer 5.00 uur ben ik in Tjomal. 
 
Vrijdag 26 september 1947 
We maken ons gereed voor vertrek. Niek en ik gaan met de 2e vracht met nog een sectie komen we 
op een 3-tonner. Met nog een paar grote kasten van de kok wordt het behoorlijk vol, maar het gaat. 
Even na de middag vertrekken we.                                                                                                                          
Als we bij Pekalongan naar het zuiden afbuigen, komen we op een weg waar de draden van de elec-
triciteit nogal laag hangen en dus gevaar vormen voor de kasten die nogal hoog opgestapeld staan. 
Plotseling hoor ik een klap en als ik achterom kijk, mis ik een van de kasten.                                                  
Een eind terug ligt hij aan gruzelementen op de weg, meegepikt door een van de draden.                        
Voordat de kast de laadruimte verliet wipte hij nog een stoel met een blik thee omhoog die omge-
keerd bij een van de jongens op de schoot terecht kwam, hetgeen tegen wil en  dank danig op de 
lachspieren werkte. 
Na een lekke band als laatste intermezzo, komen we in Dara aan en zien daar onze legerplaats, een 
overdekte passar. De rest van de kampong blijkt verbrand of onbewoonbaar.                                                     
Het passar-gebouw bestaat uit met pannen belegde daken en een stenen vloer, dus zonder gevels. 
Alleen aan weerszijden van de hoofdingang zijn ruimten die omsloten zijn door stenen muren, en in 
een van die ruimten komen Niek en ik te liggen.                                                                                                    
Voorheen werd deze ruimte gebruikt voor de verkoop van rookartikelen. We installeren ons en 
bouwen ons radiostation op en hebben spoedig verbinding. 
Daarna etenstijd, gevolgd door een gesprek vol sterke verhalen met de chauffeurs, dan zoeken we 
onze tempat-tidoer op en genieten een welverdiende rust. 
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Zaterdag 27 september 1947 
Niek gaat vanmorgen naar Pekalongan om er enige zaken te doen. Ik moet een paar keer verbinding 
maken met Pekalongan en met Kedoeng-Woeni, verder studeer ik wat meetkunde uit een boek dat 
mij toevallig in handen kwam. 
 
Zondag 28 september 1947 
Vandaag is Niek jarig, hij viert zijn 34ste verjaardag. Ik zeg wel vieren, maar daarvan is natuurlijk geen 
sprake. Wel nemen we een extra sigaartje, maar dat is dan ook alles, enfin, volgend jaar beter heb-
ben we afgesproken. De dominee kwam vandaag niet opdagen, dus hebben we geen kerkdienst. 
Vanmiddag blijkt dat de telefoonlijn defect is en moeten we ieder uur verbinding maken met 
Kedoeng-Woeni. 
 
Maandag 29 september 1947 
Vanmorgen moesten we op zuiveringsactie, maar we komen niet ver, omdat de weg die we hebben 
te volgen uitgegraven is en er bovendien een brug is vernield. Een andere weg blijkt eveneens onbe-
gaanbaar te zijn gemaakt en dus vragen we nadere orders aan de compagnies- commandant in 
Kedoeng-Woeni. Er komt opdracht te patrouilleren naar eigen inzicht, dus naar het inzicht van de 
detachements–commandant. 
Er wordt nu in tegenovergestelde richting opgetrokken en nu komen we iets verder, een km. of acht. 
Dan stoppen we voor een brug waarvan het brugdek is vernield. Enige lopende patrouilles doorzoek-
en dan een paar kampongs, maar er doen zich geen bijzonderheden voor. We hebben steeds goede 
verbinding gehad. Als we weer thuis zijn blijkt de telefoonverbinding weer hersteld te zijn en hebben 
wij dus niet veel meer te doen. 
 
Donderdag 2 oktober 1947 
De telefoonverbinding met Kedoeng-Woeni is wederom kapot en we moeten weer radiografisch 
kontakt onderhouden met die post, We krijgen enige berichten te verwerken, maar er doet zich 
verder niets bijzonders voor. 
 
Vrijdag 3 oktober 1947 
De telefoonverbinding werkt weer, maar we moeten toch in de lucht blijven omdat de hoofdpost in 
Pekalongan experimenteert met een nieuwe antenne. 
We krijgen vandaag weer een cocktail-injectie, gedurende mijn diensttijd heb ik er nu twaalf gehad 
en dit zal de laatste nog wel niet zijn. Maar we wennen langzamerhand aan die onprettige dingen. 
 
Zondag 5 oktober 1947 
Vanmorgen heb ik wat gelezen in een aardig boek. Na de middag komt de dominee en hebben we 
een kerkdienst in een gebouwtje ergens achter een fabriek. ’ s Avonds gelezen en naar de radio 
geluisterd. 
 
Maandag 6 oktober 1947 
Het regent bijna de gehele dag en er valt niet veel te beleven, de kantinewagen komt vandaag en ik 
doe wat inkopen. 
 
Donderdag 9 oktober 1947 
Om wat afwisseling te brengen in het nu eentonige leven,  ga ik mee op patrouille.                                                
Onze pioniers zijn al geruime tijd bezig met het hertellen van bruggen en duikers in een weg die in 
oostelijke richting naar een detachement van de 3de compagnie moet voeren.                                                          
Als de pioniers ’s morgens vertrekken om de arbeid voort te zetten, krijgen ze beveiliging mee van 
een paar secties. Buiten deze beveiliging gaat er vanmorgen ook een afdeling mee, die vanaf de brug 
waar men nu mee bezig is, patrouilleren zal in oostelijke richting.                                                                                       
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………De telefoonverbinding met Kedoeng-Woeni is wederom kapot 
en we moeten weer radiografisch kontakt onderhouden met die post…… 
 

De bedoeling is op een bepaald punt kontakt te maken met een patrouille van de 3de compagnie. 
We stappen op de auto’s en de tocht begint. We komen in heuvelachtig terrein en op de natte rode 
leemweg is het door de gladheid moeilijk rijden. Soms bij het beklimmen van een helling slaan de 
wielen door, maar onze chauffeurs zijn door de dagelijkse praktijk op de slechtste wegen bekwaam 
en vaardig geworden, we blijven dan ook nergens steken en gaan verder, herhaaldelijk reeds her-
stelde bruggen en gedichte gaten passerend. Na enige tijd zijn we bij de brug waar nu aan gewerkt 
wordt. De patrouille maakt zich gereed om te voet de tocht voort te zetten. Over een smalle plank 
passeren we de kali en blijven de weg volgen, heuvel op heuvel af, prachtig natuurschoon. 
Soms kijken we vanaf een hoogte over een uitgestrekte vlakte waarin ook Pekalongan liggen moet. 
Ook kunnen we de zee zien, de vissersprauwen zijn als kleine stipjes waarneembaar. 
In tegenovergestelde richting zien we een onmetelijk heuvellandschap, dicht en onregelmatig be-
groeid met bomen en struiken van allerlei soort. Aan de ene kant fel beschenen door de ochtend zon, 
werpt elke heuvel naar de andere zijde een donkere schaduw uit, wat ’n bijzonder mooi effect heeft 
op het geheel. Verder landinwaarts verheft het landschap zich steeds hoger en tenslotte wordt het 
voor ons oog begrensd door gebergten blauw-grijze massa’s, waarvan de toppen in een laaghangend 
wolkendek steken. Ik ben niet vaak op patrouille geweest, en als ik ging, werd al mijn aandacht op-
geëist door de radio-set. Nu echter ga ik mee met alleen mijn eten en de tocht gaat door een gebied 
dat rustig is.  Ik kan nu volop genieten van de zo mooie natuur hier, het is voor mij een wandeling.  
De andere jongens zien het niet meer zo, want zij maken die patrouille bijna dagelijks.    
Voor mij had deze tocht veel nieuws en was het een zeldzaam mooie afwisseling. 



88 
 

Tussen 10.00 uur en 10.30 uur komen we bij het punt, waar we de patrouille van de 3de compagnie 
zouden ontmoeten. In de schaduw, aan de kant van de weg wachten we de jongens jagen elkaar op 
stang en vertellen ongelofelijke verhalen. Zo is het gauw 11.00 uur, maar nog geen patrouille van de 
3de compagnie te zien, de vaandrig besluit dan langs dezelfde weg weer terug te gaan. 
Het is etenstijd als we weer bij de brug zijn, niet lang daarna wordt de maaltijd per auto aangevoerd. 
De pioniers hebben er dan hun dagtaak weer opzitten en als gereedschap en materiaal weer opge-
laden zijn, rijden we terug naar Dara. 
 

Vrijdag 10 oktober 1947 
Een peleton moet vandaag naar Pekalongan om van daaruit mee te doen met een zuiveringsactie, 
naar ik later verneem heeft men enkele gevangenen gemaakt. 
 

Zaterdag 11 oktober 1947 
Vandaag komt een “hoge” meneer een causerie houden over de zeden en gewoonten in de Kraton 
(paleis van de sultan) Het is prins Pangheran Soerdina Hardiningrad zelf, een volle neef van de hui-
dige sultan van Djogja. Hij spreekt ook over de rechten van de vorst en de macht die hij nog heeft. 
Hij ontkent dat het Mohammedanisme hier de eerste godsdienst zou zijn geweest en beweert dat 
het eeuwenoude Javanisme de eigenlijke heersende godsdienst is, echter overdekt met een Islami-
tisch laagje. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen, waar door verscheidene jongens gebruik 
van werd gemaakt. Tenslotte kwam het gesprek op de toekomst-mogelijkheden en het arbeidsveld 
voor Nederlanders die hier willen blijven.                                                                                                                                                      
En zo zegt een man uit de hoogste adellijke kringen van dit land tot ons: ‘wij kunnen de Nederlanders 
niet missen. Wij hebben mannen nodig met pioniersgeest en we doen daarom speciaal een beroep 
op de OVW-ers. Wie hier wil blijven zal van ons de grootst mogelijke medewerking ondervinden’. 
Nu zijn er inderdaad verscheidene OVW-ers die hier wensen te blijven. Voor hun is hier nu een mooie 
kans om wat te bereiken. Zo niet op Java, dan wel in andere delen van Indië. 
 

Zondag 12 oktober 1947 
Om een uur of elf komt de dominee en wordt er kerkdienst gehouden. 
’s Middags rijden er auto’s naar de bioscoop in Pekalongan, Niek en ik gaan mee en zien een aardige 
film, nl. ‘PimperneI Smith’. 
 

Dinsdag 14 oktober 1947 
Vandaag bouwen Niek en ik een lange horizontale antenne om beter met Pekalongan in verbinding 
te kunnen staan, onze post ligt daar nl. op een afstand van 50 km vandaan. 
’s Avonds horen we een reportage van de beëdigings-plechtigheid van Prinses Juliana tot Regentes. 
Ons toestel geeft alles bijzonder duidelijk weer en het is alsof we in Nederland achter de radio zitten. 
De historische plechtigheid maakte dan ook veel indruk op ons en gedurende de rest van de avond 
worden er herinneringen aan vroegere Oranjefeesten en plechtigheden opgehaald. 
 

Woensdag 15 oktober 1947 
Vanmorgen ben ik met de chauffeur naar Pekalongan gegaan om daar enige boodschappen over te 
brengen bij de hoofdpost van de verbindingsdienst. 
’s Middags komt generaal de Waal, commandant van de B-divisie, o.a. ook de post Doro inspecteren. 
De passar zag er op z’n mooist uit en de generaal was dan ook zeer tevreden. 
 

Zaterdag 18 oktober 1947 
Een patrouille komt terug met uniformstukken van TRI en ALRI (Republikeinse Marine).  
Bovendien werden 5 verdachte personen meegenomen. 
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Zondag 19 oktober 1947 
Niek en ik maken ons gereed om naar de kerk in Pekalongan te gaan, de dienst begint om 9.00 uur. 
De auto waarmee we gaan is niet erg vol, behalve de chauffeur zijn we met z’n vieren, en dan nog 
twee baboe’s die naar huis gaan naar hun familie. Zij hebben zich op z’n mooist aangekleed, nieuwe 
baatjes, nieuwe sarongs, sandaaltjes en ieder van hen nog een parasol. 
We hebben Pekalongan niet bereikt, want als we een eindje op weg zijn moet de chauffeur uitwijken 
voor een gat in die weg en raakt zijn linker voorwiel achter de berm. We vallen met de hele club ruim 
2 meter naar beneden en landen in een gelukkig niet al te diep kanaal, de auto ligt op z’n kant. Ik 
kom half in het water en half op de wal te liggen, Niek is met een reservewiel tegen de kant van de 
sloot terecht gekomen en heeft op een paar natte benen na geen malheur. 
Alles ging zo snel in z’n werk dat ik een paar minuten op de kant had gelegen eer ik weer kon denken. 
Toen we de twee baboe’s als waternimfen uit het water zagen oprijzen, begonnen we met z’n allen 
maar eens flink te lachen, al zag het er allemaal nogal deprimerend uit. Ook voor deze njonja’s, die 
zich zo feestelijk hadden opgemaakt was het eigenlijk om te huilen. Hier eindigt het dagboek. 
 
 
Hoofdstuk 12:  22 juli 1989 
Aanvulling op en afsluiting van het dagboek. 
 
Het laatste blaadje van het al die jaren bewaarde dagboek is gedateerd 19 oktober 1947. Daarna 
hebben we de jaarwisseling in Pekalongan gevierd, verrast met zogenaamde NIWIN-pakketjes van 
het thuisfront in Nederland, gevolgd door een vrij rustige periode, waarin onze taak geleidelijk over-
genomen werd door verse troepen. We deden veel aan sport en eindelijk konden we voorbereid-
ingen treffen voor de thuisreis naar Nederland. Dat betekende inkopen doen om wat uit te kunnen 
delen aan onze familie. En dat was wel zoveel dat er een kist voor gemaakt moest worden door de 
dessa-timmerman. Deze kisten werden vooruitgestuurd naar het troepentransport-schip “Indra-
poera” waarin ook wij in juni 1948, in de haven van Semarang scheep gingen. 
Alsof het nog niet lang genoeg geduurd had, vielen de scheepsmotoren zo nu en dan uit en lagen we 
ergens te dobberen of voeren we op halve kracht. Zo duurde de thuisreis vijf lange weken. 
Ik zal nooit vergeten hoe ik me voelde toen we met de “Indrapoera” na die veel te lange reis Neder-
land als het ware binnen voeren, op een vroege morgen in juli 1948. 
Dat vlakke land, de nevelflarden die de grazende koeien omgaven, het ijle licht van de opkomende 
zon, de tocht door herrijzend Nederland en dan de ontvangst thuis, door hen die in spanning hadden 
gezeten over de afloop van het avontuur van zoon en broer. Het gemeste kalf werd geslacht, er was 
muziek, drank, versiering en vreugde van alle kanten om het weerzien en het nieuwe begin. 
Ik had niets meegenomen dan wat sterke kruiden, wat rijst en herinneringen in gesneden hout, ge-
dreven zilver en beschreven papier. Wat ik meebracht betekende niets vergeleken met wat boven  
de deur stond: “WELKOM THUIS” 
Mijn thuiskomst blijft in mijn herinnering levend op dezelfde wijze als de bevrijding in 1945. 
Toch vond ik niet meer terug wat ik aan solidariteit had ervaren tijdens de oorlog en vooral bij mijn 
deelname aan het verzet. Ondanks de spanningen hielden we vol, dankzij een eensgezindheid die 
oude verschillen deed vervagen. Als één geheel zetten we ons in voor de vrijheid. 
Na Indonesië was het alsof ik vervreemd was van de samenleving, omdat die zich intussen ontwik-
keld had tot een nivo, waar ik bij achter liep. Tijdens de oorlog durfde ik natuurlijk op geen enkele 
wijze laten blijken dat ik bij het verzet was. Na mijn terugkeer durfde ik dat evenmin en ook nauwe-
lijks, dat ik als oorlogsvrijwilliger nog drie extra oorlogsjaren had meegemaakt. 
Als ik uitzag naar enige erkenning voor wat ik belangeloos riskeerde, corrigeerde ik mezelf omdat het 
geleek alsof ik een standbeeld voor mezelf wilde oprichten. Maar dat het feit van onze inzet volledig 
genegeerd werd of zelfs verdacht werd gemaakt en dat er bij onze pogingen een plaats te hervinden 
in de maatschappij zelfs van tegenwerking sprake was, zijn ondervindingen die venijn en konflikt 
oproepen. Ten opzichte van de vriendelijkheid van mensen kreeg ik argwaan, omdat ik me onderuit 
gehaald voelde door personen die medemenselijkheid hoog in het vaandel voerden. 
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Maar door die argwaan stelde ik me zo verhard op, dat ik mensen heb gekwetst die heel goede be-
doelingen met me hadden. 
Ik viel buiten de boot en had een aversie tegen de samenleving waar ik toch zo graag volwaardig deel 
van uit wenste te maken. 
Na tien jaar psychisch vallen en opstaan, behoorlijk uit balans geraakt, heb ik getracht tijdens een 
nacht van afzondering tot duidelijkheid te komen voor mijzelf of en hoe ik verder moest. Op een of 
andere manier werd ik tot het besef gebracht, dat ik mezelf moest accepteren zoals ik was, al of niet 
verguisd en dat ik opnieuw moest leren te doen wat ik zelf vind dat ik doen moet, ongeacht de vraag 
hoe anderen daar over denken en ongeacht de vraag of het negatief wordt uitgelegd. 
Zo kwam ik geleidelijk weer boven drijven en kon over de golven van schuld en frustratie heen, de 
mensen weer aanzien. 
Bij dit proces bleef ik steeds het gevoel houden dat ik niet voor vol werd aangezien, behalve in mijn 
gezin. Dat laatste heeft bij mijn herstel zeker een hoofdrol gespeeld. 
Vertrouwen is de beste medicijn in de psychiatrie en dat betekent het geven van verantwoordelijk-
heid zonder kontrole. Dit waren eigenlijk de naweeën van de naweeën van het ogenschijnlijke de-
bacle van mijn deelname aan het verzet en de daaraan in het verlengde liggende periode als soldaat 
in Indonesië. 
Als die napijn ook een offer is voor een goede zaak, dan kan ik er vrede mee hebben. Als het dan 
maar tevens dienstbaar kan zijn aan een openlijke vorm van eerbetoon aan hen, die het leven voor 
deze zaak moesten geven en aan hen die slapeloze nachten en angstbeelden overgehouden hebben 
aan hun inzet. Mede doordat het lieve vaderland niet zo lief voor hen blijkt te zijn dan zij voor het 
vaderland waren. 
Aan de hand van de publikaties over dit onderwerp, zou ik kunnen concluderen, dat de offers voor 
niets zijn gebracht. Voor mij staat echter vast dat Indonesië nog steeds baat heeft bij wat in die paar 
jaren na 1945 door de Nederlandse militairen is opgebouwd en dat de Indonesische bevolking aan de 
verhouding met de Nederlandse jongens vooral goede herinneringen heeft overgehouden, omdat die 
verhouding niet afstandelijk was, zoals voor de oorlog. Bij latere kontakten is dit niet onder stoelen of 
banken gestoken. 
Feitelijk zijn de offers die gebracht zijn, toch ten goede gekomen aan het Indonesische volk, wat in 
Nederland blijkbaar niet is opgemerkt. En dat was toch de eigenlijke zin van de expeditie.  
Dat Nederland met stille trom uit Indonesië vertrok, gelijkt op een nederlaag, als de doelstelling was 
om economisch profijt te behalen. Het is echter ook in die zin geen nederlaag gebleken want econo-
misch is het ons nadien alleen maar beter gegaan. 
Als Nederland samen met Indonesië economisch nog wat zou willen ondernemen, met profijt voor 
beide partijen staan de deuren in Indonesië wijd open. 
Als er in Nederland nog steeds geschreven en gesproken wordt over de periode 1945-1950, in term-
en van spijt en wroeging, dan wordt dat in Indonesië nauwelijks begrepen, laat staan gewaardeerd. 
Die stijl van spreken is eerder een belemmering voor het samen ondernemen, dan dat het er door 
wordt bevorderd. Waar men ooit kwaad is geweest op de  Nederlanders, wordt nu gezegd: “Je mag 
wel kwaad zijn maar niet kwaad blijven”. Dit citaat is opgetekend uit de mond van een oud-TNI-offi-
cier door een voormalig militair tijdens een latere reis door Indonesië. 
Nog positiever zijn de veel gehoorde opmerkingen als: “Jullie hadden niet weg moeten gaan”, zonder 
dat daarbij gedacht wordt aan de terugkeer van een Nederlandse voogdij, als voor 1942.  
Men denkt dan praktisch, nl. aan de mogelijke positieve resultaten van enige vorm van samenwerk-
ing in gelijkwaardigheid, zoals die ons toen al voor de geest stond. 
Ik hoop dat mijn lotgenoten zich drijvende kunnen houden boven de golven van oordeel, verwijt en 
pijnlijke herinneringen heen naar wat verder ligt en toch dichtbij, nl. in onszelf.  Trouw aan wat wij 
ons in onze beste momenten hebben voorgenomen.  
Zo komen we pas echt “thuis”, waar we vrede hebben en ons veilig voelen. 
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…….. en dat de Indonesische bevolking aan de verhouding met de Nederlandse jongens vooral goede 
herinneringen heeft overgehouden, omdat die verhouding niet afstandelijk was, zoals voor de oorlog. 
 

In Waroeng-Danas zongen een paar Soendanese meisjes een opvallend lied. Ik vroeg hen dit  
zo vaak voor te zingen dat ik het uit mijn hoofd kon meezingen, de woorden en de melodie heb ik al 
die tijd in gedachten gehouden. 
 

Pang-pring, a-a-la pang-pring, 
Bentang poepoes tinggal tiloe, 
Abdi ngiring, abdi ngiring, 
Lamoen poepoes, lagi abdi ngiring. 
 

Volgens hun uitleg is het een Soendanees versje over de sterren, ze twinkelen en schitteren, ik huil, ik 
huil, duizenden sterren en ik huil.  
 

Mijn herinneringen zijn als die sterren, ze schitteren of blijven wat vager, maar naarmate ik langer 
blijf kijken, zie ik er steeds meer. Dan kan ik wel huilen, vooral om die bij het Zuiderkruis. Maar dank 
zij die Soendanese en Javaanse kinderen en hun prachtige land, lach ik door mijn tranen heen en 
hoop ik dat hun land hen gelukkig maakt, zodat ze zullen blijven zingen en spelen en ook hun lied 
toch eindigt met een lach. 
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Hoofdstuk 13:  Zes rode draden uit het dagboek. 
 

20.. Het eten. 
Voor een soldaat is het eten een punt waaraan de kwaliteit van het soldatenleven wordt afgemeten. 
Zeker na de vrij eenzijdige voeding tijdens de oorlog, hoewel met zorg door moeder bereid, was de 
steeds beter wordende militaire keuken een van de positieve facetten van de diensttijd. Naarmate de 
koks meer ervaring kregen met het bereiden van Indonesische maaltijden (daarvoor werden de in-
kopen op de passars gedaan), konden we vaker genieten van de maaltijd, wat gezien de lichamelijk 
zware bezigheden toch ook wel een voorwaarde was voor het goed functioneren. 
 
     2. Geestelijk voedsel. 
Door zondagschool en catechisaties raakte ik bekend met het protestante kerkelijke leven. Toen het 
zondagschool-geloof verdween, had ik het gevoel op zoek te moeten gaan naar wat ik had verloren. 
Daarom heb ik in dienst ook catechisaties gevolgd en de godsdienstoefening zoveel mogelijk bezocht. 
De regelmaat van deze diensten was echter ook een vaste orde die je enigszins verbonden met de 
Nederlandse samenleving, waar werk- en zondagen duidelijk het levensritme bepaalden. 
Het was niet om vroom te gelijken, dat ik dit ritme, zoals het in primitievere vorm in dienst voortgang 
vond, ook in mijn dagboek uit heb laten komen. Het was een houvast, zonder dat het geloven er 
noodzakelijkerwijs door werd verdiept of versterkt. 
Ook kon tijdens die diensten het verlangen naar huis uitgesproken en geuit worden in gebed of zang. 
Het is ook nu niet om vroom te doen, dat ik deze rode draad eruit trek. Want ook nu kan ik niet zeg-
gen HET gevonden te hebben. En ik ben er steeds meer van overtuigd dat dat maar goed is ook.  
Het zoeken en vragen zal wel de essentie van het geloof zijn denk ik en natuurlijk ook wat ik met het 
aanhalen van de volgende gebeurtenis wil zeggen: 
Eens naderde ons een jongetje  met honger-oedeem, terwijl wij ons rantsoen aten. Ik bleef door eten 
met een gevoel van onbehagen over wat de republiek aan ellende veroorzaakte, maar mijn vriend 
Niek voedde het jongetje met zijn portie. De essentie is, denk ik, te DOEN wat je zoekt. 
 
     3. Natuurschoon. 
Uit de beschrijvingen van het natuurschoon, zoals die regelmatig in het dagboek voorkomen, blijkt 
het verlangen iets van de wereld te willen zien en tevens dat dit zien en bewonderen zin gaf aan ons 
toch wel geïsoleerde bestaan. Het zijn de mooiste herinneringen. 
 
     4. Geweld. 
In het dagboek wordt nogal luchtig geschreven over beschieten, verdrijven, straffen van schurken of 
wat beheerster over republikeinen en hun wandaden. 
Wat het beschieten, afstraffen en de resultaten daarvan betreft, mag ik zeggen dat deze feiten uit de 
mond van derden waren opgetekend en dat ze met een flinke korrel zout genomen moeten worden. 
Ook weet ik dat soldaten die op afstand projectielen afvuurden op een vermeende vijand, het wapen 
zo hoog richtten dat er geen onschuldigen getroffen konden worden. 
Een beschrijving van echt geweld, zoals later meegemaakt kon ik niet uit mijn pen krijgen, daar kun je 
alleen maar onder lijden. 
Geweld om geweld kwam niet voor, het geweld was onontkoombaar en is dat nog altijd bij de 
confrontatie van gewapende machten, die proberen elkaar de wil op te leggen. 
Geweld ter wille van een ideaal, wordt gevolgd door lijden ook voor hen die het geweld gepleegd 
hebben. “Dat lijden kan en mag niet verdoofd worden in termen van heldhaftigheid en Vaderlands-
liefde, maar kan gedragen worden als een offer”. (Emmanuel Levinas) 
Misschien mogen we er zo mee leven, zonder angstbeelden en slapeloze nachten. 
Christoph Blumhardt zei: ‘Oorlog is geen jubel, het is geen menselijke triomf, zelfs als we er goed 
afkomen, …. het is een KRUIS’. 
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5. Opbouw. 
Dit thema herhaalt zich daar waar sprake is van het onder controle brengen van nieuwe gebieden. 
Als er iets zin heeft gegeven aan ons militaire optreden, tot in deze tijd, dan is het wel de opbouw 
van de chaos die we door de “verschroeide aarde”-taktiek van de republikeinen op onze weg vonden. 
De opbouw begon met technische herstelwerkzaamheden, maar gaf de meeste voldoening door het 
herstel en de opbloei van de samenleving, die daar steevast op volgde, spontaan. 
 
     6. Brieven. 
Hoewel ik in mondelinge kontakten een soort analfabeet ben, zijn de brieven die ik ontving nooit 
lang onbeantwoord gebleven en als ik tijd had om na te denken, zoals bij het schrijven dan verdween 
de ingekeerdheid die me bij gesprekken vaak overviel. Maar hoofdzaak was het ontvangen van 
brieven. Als de veldpost langs kwam, brak er een gejuich los, maar owee als er voor jezelf niets bij 
was. Ik ben de vele briefschrijvers nog steeds dankbaar. 
Van zowel mijn moeder als van mijn vader heb ik een brief bewaard die ik wel in zou willen lijsten. 
Maar ook broers, zusters, ooms, tantes, vrienden en vriendinnen hebben met hun brieven aan bet 
morele overleven hun steentje bijgedragen. 
 
 
 

 
 
….... Als er iets zin heeft gegeven aan ons militaire optreden, tot in deze tijd,  
dan is het wel de opbouw van de chaos die we door de “verschroeide aarde”-taktiek van de 
republikeinen op onze weg vonden… 
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Hoofdstuk 14:  10 augustus 1993 – 22 januari 1995 
Bijdragen aan de opgeleefde discussies over het Indië-verleden.  
 
Ook in deze jaren negentig- zijn de discussies nog niet verstomd. Negatieve uitspraken over politiek 
en militair handelen doen het goed. Zij die ook toen al gezegd hadden dat Nederland geen troepen 
naar Indië mocht sturen en die daar konsekwenties aan verbonden door te protesteren, dienst te 
weigeren of te deserteren, zien nu kans om hun recht te halen. Daarbij worden steeds weer dezelfde 
plaatjes vertoond, die moeten suggereren dat in algemene zin en doorlopend onnodig geweld is 
gepleegd. Op verhulde wijze, zodat men daarop niet juridisch aangesproken kan worden, vergelijkt 
men ons optreden met dat van de SS. 
Sommige oud-Indië militairen profileren zich op grond van hun ‘betere’ ontwikkeling met zoge-
naamde getuigenissen in de media over overbodig, dus misdadig geweld. Deze getuigenissen, voor-
zover ze nagegaan konden worden, blijken uit de tweede hand te zijn (Indianen verhalen), pogingen 
dus om interessant te doen. Ook wel zetten sommigen zich met die verhalen af tegen hun mede 
veteranen, omdat men buiten die groep stond en staat. 
Uit een artikel van Jan Schoeman in Maatschappij & Krijgsmacht, blijkt dat de goede naam van de 
soldaat afhankelijk is van de uitslag van de oorlog waarbij hij werd betrokken. Wordt een oorlog als 
‘verloren’ beschouwd dan worden de betrokken militairen niet erkend (Franse militairen m.b.t 
Algerije en Amerikaanse militairen m.b.t. Vietnam). In dat geval krijgt de militair de rekening gepre-
senteerd voor de al of niet bewezen excessen van die oorlog. Excessen komen ook voor bij een ge-
wonnen oorlog, ook aan de kant van de overwinnaars. Maar ze passen niet bij het beeld van bevrij-
ders en overwinnaars van het kwaad. 
Hoewel onnodig (dus misdadig) geweld in elke oorlog voor komt en ook niet te vermijden is, wordt 
het wel toegevoegd aan de rekening die men presenteert aan hen die betrokken waren bij een oor-
log waarvan men vindt dat hij verloren is en eigenlijk niet gevoerd had moeten worden. 
Dus als Indië-veteraan zit je in de verkeerde hoek, tenzij je als veteraan overloopt naar het kamp van 
hen die het altijd al geweten hadden en die geen goed woord over hebben voor het hele gebeuren. 
Het is zielig dat we in een discussie zijn geraakt, waarbij de ene partij zijn recht probeert te halen ten 
koste van de erkenning van de andere partij. Ik vraag de tegenstanders van het beleid of zij het ooit 
zouden hebben kunnen verantwoorden als er door hun toedoen geen militairen naar Indië waren 
gestuurd en Nederland de zaken op zijn beloop had gelaten. 
Na de overdracht van de soevereiniteit aan de Republiek zijn er door onderlinge strijd in Indonesië 
tweemaal zoveel slachtoffers gevallen als toegeschreven wordt aan ons optreden. Het getal dat bij 
ons optreden genoemd wordt bevat trouwens ook al de vele slachtoffers van wraakacties tussen 
Indonesiërs onderling. 
Indonesië heeft zich aan ons gevormd. Het proces van opheffing van koloniale verhoudingen is in de 
korte tijd van 4 jaar voltooid. Een geordende samenleving werd overgedragen. Daar hebben wij aan 
gewerkt. Was het wel echt een verloren oorlog’? 
 
Arnhem, 24 maart 1995. J.T. Ploeg 
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OEROEG EN JOHAN … “, DIE KEN IK … ! 
(naar aanleiding van het hoek “Oeroeg” en de gelijknamige film) 
Wat wisten wij van de adat en de omgangsregels tussen “blank” en “bruin”, toen we na de bevrijding 
van Nederland in het overzeese gebiedsdeel in Tandjong Priok aan land gingen. 
Die omgangsregels waren gegroeid tijdens de koloniale status, maar na de inval door Japan werden 
de Indonesiërs zich ervan bewust dat de onaantastbaarheid van de Belanda’s was gebroken. 
Na de capitulatie van Japan voor de overmacht van het blanke westen is de koloniale adat niet terug-
gekeerd. Het zat er bij de gemiddelde Indonesiër nog wel in, maar de adat werd door ons, kersverse 
Nederlandse soldaten zelf, met voeten getreden. We zeiden tegen de bij ons neerhurkende Indone-
siers, “Ga toch staan, wij zijn maar gewone jongens”. Want we begrepen inmiddels, dat die hurkende 
houding paste bij de mindere, dus bij de Indonesiërs ten opzichte van de Belanda’s. Ik ben in het 
bezit van een treffende illustratie. Het is een foto van een bevriende blanke mede Indië militair uit 
die tijd, die zelf in gehurkte houding staat afgebeeld, met aan zijn rechter zijde staande baboe Siti en 
links staande onze djongos Abdoel. Ongetwijfeld zal een dergelijke veronachtzaming van omgangs-
vormen de Indonesiërs in verwarring hebben gebracht, want zo kenden ze de belanda’s niet.        
Onze onbevangenheid is echter stellig ook de oorzaak van wederzijdse genegenheid geweest, zoals 
dat, ondanks formele standsverschillen toch ook in de vooroorlogse periode vaak is voorgekomen.  
Ik heb uit de ruim twee jaar durende omgang met Indonesiërs veel meer goede herinneringen aan 
vriendschap overgehouden, dan herinneringen aan vijandschap of minachting tussen ons. 
Het is net of het feit dat we gewapend aanwezig waren, min of meer toevallig was, maar dat we 
eigenlijk op het toneel verschenen waren om de samenleving op het goede spoor te zetten en alles 
te doen aan medische hulp, voedselvoorziening en beveiliging wat mogelijk was en bevorderlijk voor 
de ontwikkeling van het land. Graag wilden we daar blijvend een rol bij spelen, op basis van gelijk-
waardigheid, elkaar aanvullend, werkend aan een samenleving van “blank en bruin”. 
 
De genegenheid voor en de strijd tegen de Indonesiërs vonden als het ware plaats op verschillende 
golflengten. Als we aan ons verblijf in Indonesië terug denken dan is dat met gevoelens van vriend-
schap naast onze herinnering aan de realiteit van gewapend optreden. 
Dat bezorgt ons een pijnlijke tweestrijd, want op de ene golflengte zijn er doden gevallen, terwijl op 
een andere golflengte zich wederzijds vriendschap ontwikkelde. Die ambivalentie van gevoelens, zal 
ons blijven vergezellen vrees ik. 
Het doet goed dezelfde gevoelens als hoofdthema te herkennen in de film “Oeroeg” van Hans 
Hylkema evenals in het boek ‘’’Oeroeg’’ van Heila Haasse. Je accepteert daarna beter de onontkoom-
baarheid ervan. Het blijkt dat je met die gevoelens niet alleen staat. 
Menig naar Indonesië “repatriërend” oud Indië militair heeft ervaren dat de vriendschap ondanks 
alle tegenstellingen stand heeft gehouden. Daarom is een vergelijking van ons optreden in Indië met 
het optreden van Duitse bezettingstroepen, hoewel voor buitenstaanders voor de hand liggend, er 
nogal naast. Vandaar ook dat de verfilming van acties van Indië militairen in de film Oeroeg voor mij 
onher-kenbare beelden opleverde, ondanks de juiste weergave van uniformen en uitrusting. Al die 
lijken in de kampong en door de kampongs heen razende 3-tonners, wekten mijn lachlust op, zoals 
destijds de oorlogsreportages ten behoeve van het thuisfront dat ook al deden. Het verfilmde geweld 
kwam 
eerder “koddig” dan realistisch over. Dat deed afbreuk aan de herkenbaarheid van het eigenlijke 
thema van Oeroeg. In de film stond Johan als eenling eigenlijk buiten het besloten militaire milieu 
van zijn onderdeel, dat als zodanig ook weer geheel buiten de samenleving stond.  
Maar in werkelijkheid heeft iedere Indië militair min of meer de rol van Johan gespeeld en het mili-
taire leven ontwikkelde zich in feite in kleine eenheden, tussen en dichtbij de bevolking. 
We hebben daardoor als Indië militairen bij Indonesische families wederzijds zoveel vriendschap en 
respect ervaren, dat wij van mening zijn dat die ervaringen bij de uiteenlopende overwegingen over 
die tijd, doorslaggevend mogen zijn, zoals bij Oeroeg en Johan 
 
Arnhem, 10 augustus 1993. J.T. Ploeg 
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BALANS 
In verband met de Indonesië kwestie bestaat er een grote behoefte aan bezinning, schuldbekentenis 
of rechtvaardiging, kortom er is behoefte om de balans op te maken. 
Er zijn twee stromingen die elkaar tot nu toe uitsluiten: Stroming A vond Nederland een koloniale 
mogendheid en in die zin ‘slecht’. Stroming B zag het Nederlands bestuur over Indonesië als histo-
risch gegroeid uit dezelfde ijver als waaruit nu economisch initiatief en ontwikkelingshulp voort-
spruiten. Ondanks de uitgeoefende dwang is voor Indonesië daaruit veel positiefs gegroeid, o.a. 
onderwijs. 
Stroming A vond dat na de bevrijding van Nederland de koloniale status met geweld bestendigd werd 
en dat was na onze ervaring met de Duitse bezetting nog ‘slechter’, want ‘we konden toen beter 
weten’.  
Stroming B is van mening dat al vóór de bevrijding het zelfbeschikkingsrecht voor Indonesië feitelijk is 
erkend, zij het dat het voorafgegaan zou moetend worden door een overgangsperiode van ‘coaching’ 
door de ervaren Nederlanders, om het gezagsvacuüm na de Japanse capitulatie op te vullen. 
Stroming A vindt dat allen die positief betrokken waren bij deze ingreep in de Indonesische samen-
leving, zich hebben zich ingezet voor een slechte zaak. Zij die hierbij het leven lieten, zijn voor een 
slechte zaak gestorven.  
Stroming B daarentegen vindt dat allen die positief hierbij betrokken waren en het Nederlands 
optreden ook voor Indonesië als de optimale gang van zaken beschouwden hiervoor zonder enig 
eigen persoonlijk belang te dienen, de beste jaren van hun leven of hun leven zelf gegeven hebben. 
Stroming A vervolgens concludeert dat de enkelingen, die zich onttrokken aan deelname aan deze 
“slechte” (koloniale) zaak of overliepen naar die tegenstander in dit conflict, de goede keuze gedaan 
hebben en in ere hersteld dienen te worden. Stroming B vindt daarvan dat degenen die zich aan 
dienstneming onttrokken anderen de kastanjes uit het vuur hebben laten halen of zich aan desertie 
hebben schuldig gemaakt. 
Stroming A tenslotte, vindt een officiële schuldbekentenis van Nederland tegenover Indonesië op zijn 
plaats, terwijl stroming B heeft ervaren dat men dat in Indonesië vreemd vindt. Oud TNI-militairen 
hebben letterlijk al lang geleden tegenover oud Indië militairen uitgesproken: “Je mag wel kwaad 
mag worden, maar niet kwaad mag blijven”. Zij hebben de toegestoken hand van oud Indië militairen 
al lang aanvaard. Kenmerkend bij die ontmoetingen is de wederzijdse erkenning van de oprechtheid 
van elkaars bedoelingen. Beide partijen beseffen dat zij zich aan elkaars optreden hebben gevormd. 
Terug nu naar de tegenstrijdigheid van beide stromingen. Tussenstromen, dichter bij A of dichter bij 
B, zijn voor een discussie niet ter zake, evenmin als “verraad” en “oorlogsmisdaden”, de even gruwe-
lijke als onvermijdelijke bijverschijnselen (excessen) van oorlog. 
De bedoeling van mogelijke discussie tussen deze uiterste stromingen is uiteraard om ergens samen 
te komen in overeenstemming. Dat lijkt een onbegonnen zaak, want beide stromingen willen hun ge-
lijk halen en de ene stroming is altijd slachtoffer van het gelijk van de andere. 
Om toch een poging te wagen, ga ik uit van het hierboven gestelde, dat bij de goede gesprekken tus-
sen oud Indië militairen en o.a. oud TNI militairen, (tegenstanders in die tijd), men is uitgegaan van 
elkaars waarachtige bedoeling om de Indonesische samenleving op te bouwen.  
De methoden streden met elkaar, maar de doeleinden, namelijk een welvarend en zelfstandig Indo-
nesië waren gelijk. In de erkenning van elkaars oprechte bedoelingen bij gemaakte uiteenlopende of 
tegengestelde keuzen om die doeleinden te verwezenlijken, kan men elkaar vinden. Deze erkenning 
kan zin geven aan discussies over de weeën en naweeën van de bevalling van het “kind” Indonesië.  
Mijn idee is, dat de tot nu toe tegen elkaar uitgespeelde stromingen elkaar eveneens kunnen vinden 
in de liefde voor het “kind” en in de oprechte voldoening over het feit dat het gaaf gebleken is in zijn 
volwassenheid en gelukkig een (nu soms intern bevochten) eenheid vertoont die onmisbaar is voor 
het voortbestaan. 
Een zo bij de Nederlandse publieke opinie hervonden balans, zou voor onze betrekkingen met het 
Indonesië van vandaag een optimaal gegeven zijn. 
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Arnhem, 3 mei 1994. J.T. Ploeg 
Arnhem, 22 december 1994 
TROUW 
Wibautstraat 131 
1091 GI. Amsterdam 
 
Geachte redactie van Trouw, 
Nu de commentaren in Trouw van de laatste dagen over de Princen-kwestie weer uitgeknipt op mijn 
tafel liggen heb ik behoefte om daarbij de balans op te maken. Het behoort tot de bon ton om met 
afkeer, cynisch of meewarig te schrijven over: 
 
- koloniale overheersing, 
- DE oorlogsmisdrijven van DE Indië militairen, 
- het onvermogen van oud-Indië militairen om tot een ‘eerlijke’ schuldbekentenis te komen aan-  

gaande hun optreden. 
- het onbegrip bij Indië militairen voor de ‘kwaliteiten’ van Princen en de emoties die een keuze 

vóór Princen bij hen oproept.  
 
AI sinds die Indië-tijd lees ik Trouw, slechts enkele jaren onderbroken door een abonnement op de 
NRC. Ik heb inmiddels een flinke rij ordners met knipsels uit Trouw van Letter en Geest, de kerk-
pagina en vele andere onderwerpen, niet te vergeten practisch alle gedichten vanaf 1992 onder de 
titel ‘Andere Taal’. Die vormden een moreel tegenwicht tegen de tendens van de berichtgeving van 
Trouw over de Indië kwestie. Deze berichtgeving loopt steeds uit op geijkte conclusie dat WIJ, dus de 
Indië-militairen het verkeerd gedaan hebben (oorlogsmisdaden) in dat conflict tussen twee machten 
die elkaars geldigheid betwistten. In dat koor voegen zich na Dr. De Jong, veteranen als Prof. J.E H. 
Hueting, recent een zekere Schaafsma en nog vele anderen.  
Ze zingen het voor de hand liggende lied van ‘Laten we toch eerlijk zijn over die periode’.  
Die eerlijkheid van Prof. Hueting (hij was er zelf bij toen HET gebeurde) als hij zo spreekt over DIE 
oorlogsmisdaden, betekent voor mij dat hij zich distantieert van zijn eigen betrokkenheid bij DIE 
oorlogsmisdaden door de schuld bij de groep te leggen en zijn persoonlijke schuld schuil te laten 
gaan in de onbenoembare groep van DE Indië militairen. 
Ruimdenkers (intellectuelen) als hij vormen de ‘haute-cuisine’ waar de gerechten worden klaarge-
stoofd waarvan die zielige Indië militairen, die dat niveau van smaak nog niet hebben bereikt, ‘een 
waas’ van voor de ogen krijgen. 
Hun resultaat van die ‘haute-cuisine” laat bij mij echter de slappe smaak achter van onze soldaten-
maaltijden gedurende de eerste tijd in Malakka en Java. Als ontbijt thee met biscuit, als lunch biscuit 
met biscuitpap en als diner, om tot inkeer te komen, biscuit met thee. 
De enige kwaliteit was, dat er een behoorlijke samenhang bestond tussen de verschillende maal-
tijden. ‘s Morgens stond je letterlijk voor ogen wat je de avond daarvoor gegeten had. 
Die samenhang der dingen en het zien der dingen in hun samenhang wordt en werd ook door menig 
intellectueel in Trouw (maar dan bij Letter en Geest) als voorwaarde gesteld voor het verstaan van 
verhalen uit het verleden. Voor het verstaan van feiten uit het verleden geldt eveneens de voor-
waarde dat ze slechts gezien en beoordeeld kunnen (mogen) worden in de samenhang van die feiten 
met het denken en doen, met de omstandigheden en met psychische en fysieke toestand van betrok-
kenen in die bepaalde situatie.  
Niets daarvan is kennelijk de ruimdenkers en in hun kielzog de heersende mediaklasse opgevallen. 
Men meet rustig door met de centimeter in een land van inches. 
Overigens, heeft u uit de mond van Princen al reeds enig geluid gehoord dat duidt op een spoor van 
schuldbesef ten opzicht van zijn oud-medemilitairen? Nee? Dan weet u waarom de medemilitairen 
niet ‘vergeven en vergeten’. Aan het eerste heeft de man Princen namelijk geen behoefte en geen 
boodschap. Verder zorgt hij met zijn (reeds van oorsprong) vijandige houding tegenover Indië-mili-
tairen die hij (weer) schuil laat gaan achter ‘mensenrechten’, dat het tweede tot aan hun dood toe 
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niet gebeuren zal. Bij de beleidskeuze gaat het niet om het humanitaire. De keuze is verworden tot 
een keuze vóór of tégen de Indië-militairen. En de uitslag is: ‘tegen’. Misschien leeft Princen niet lang 
meer en misschien ik ook niet. Er past dus enige terughoudendheid in onze stellingname. Maar er zal 
ook bij Princen iets essentieels moeten veranderen wil er van ‘Vergeten en Vergeven’ sprake zijn. 
Maar genoeg hierover, want ik zond al zoveel kopij naar Trouw (nogmaals hierbij ingesloten).  
Maar deze kopij past inhoudelijk blijkbaar niet bij de cynische en modieuze berichtgeving over dit 
onderwerp waaraan Trouw zich conformeert en die zij door dik en dun steunt. Het is het oordeel 
waar Indië-militairen in grote getale al vanaf hun terugkeer in het zogenaamde Vaderland aan zijn 
onderworpen. Het is die terreur van de zachte handjes die ze vaak naar de psychiater drijft, niet zo-
zeer hun eigenlijke ervaringen. 
Denk niet dat U dat nooit zal overkomen omdat u wel beter weet! Ik wens het u ook niet toe omdat 
ik heb er zelf ervaring mee heb, want ik was er bij, na een verzetsperiode, als oorlogsvrijwilliger van 
midden 1945 tot midden 1948. 
“Oorlog is geen jubel, geen triomf, ook als je er goed af komt, maar oorlog is een kruis”, zei Christoph 
Blumhardt. Van te voren weet ik nu dat je de samenleving als het tij keert, over je heen krijgt en toch 
als een democratische samenleving daarom vroeg zou ik me weer melden! 
Zojuist belde de bezorger van Trouw aan met de beste wensen voor Kerst en Nieuwjaar. 
Ik gaf hem een rijksdaalder en wenste hem hetzelfde en het allerbeste, want hij behoeft voorlopig 
Trouw niet meer bij ons te bezorgen. Ik zoek een onderkomen, waar ook de getuigen à decharge be-
hoorlijk aan het woord kunnen komen. Ik verzoek u in verband hiermee dit schrijven door te zenden 
naar de afdeling die de abonnementen registreert en wens u nog ‘ruimer’ inzicht. 
 
 
Hierbij een gedicht van mijn hand over Autoriteit en een gedicht van Guido Gezelle, 
mijn galgenmaal voor ‘Andere Taal’. Guido GezelIe: ‘NON SIA VER’ 
 
 
 

Non sia ver: 
‘t en zij geen waar, 
dat immer ik 
zou moeten 
gelogen woord 
als echt en recht 
erkennen, vóór 
uw’ voeten! 

Non sia ver: 
dat logen is 
voor logen ik 
zal houden, 
of schelden mij 
‘vals logenaarl’ 
tien duizenden 
ook zouden! 

 
Non sia ver: 
de waarheid is 
onsterflijk, en 
gij allen, 
hoe geren gij ‘t 
ook zaagt, en zult 
de waarheid ooit 
zien vallen. 

 

 
 
27 januari 1897 autoriteit 
 
…... elke autoriteit 
voert regelmatig strijd 
met zijn doorluchtigheid 
die hem soms heel even 
doet boven de aarde zweven … 
 
De knipoog van dit gedicht 
geve hem weer evenwicht 
en plaatse hem heel gezond 
met beide benen op de grond. 
 
(Aan geleerden, politici, media 
en andere passende schoenen) 
 

 
 
J.T. Ploeg,  Schubertlaan 13,  6815 HH Arnhem,  085-437784 
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Volksgericht of rechtspraak? 
Uit protest tegen de houding van Trouw tegenover de Indië-militairen, geschokt door de beleids-
keuze ten gunste van Princen, luguber in Trouw weergegeven met doodskoppen op de borst van een 
als KNIL man gekleed veteraan, heb ik mijn abonnement op dat blad opgezegd.  
Ik heb mijn standpunt over de wijze van oordelen bijgevoegd, al weet ik van te voren dat de prullen-
bak met gelijkgerichte lectuur overvol is. 
Men schift de binnengekomen post door middel van plussen en minnen. Mijn opvattingen zijn bij 
Trouw in de min beland, nooit in de plus geweest trouwens. Voor hoor en wederhoor is bij Trouw 
geen plaats meer. Ik stelde vast dat getuigen à decharge daar niet serieus worden genomen. 
Bij dat woord ‘getuige à decharge’ dringt het tot me door dat we inderdaad in een proces beland zijn. 
Het is een proces waarbij Indië militairen geoordeeld en veroordeeld worden en zij de straf van de 
wijzende vinger door de samenleving via sommige media ondergaan en aan de schandpaal worden 
gezet met een vrijbrief voor alle ‘rechtvaardigen’ de veroordeelden te bespuwen. 
Dr. De Jong heeft ons beschuldigd van oorlogsmisdaden en sindsdien is het hek van de dam. Er zijn 
misdrijven gesignaleerd en men wijst een groep aan als schuldig. Een oorlogsmisdrijf zou dan kunnen 
zijn het doden zonder noodzaak. Het vaststellen van noodzaak al of niet vergt normaal juridisch al 
veel onderzoek. Meer en dieper onderzoek dan het horen van willekeurige getuigen. Je zou zo’n 
proces moeten vergelijken met een strafproces. Als daar sprake is van gewelddadige dood, wordt de 
dader of worden de daders met hun medeplichtigen en eventueel degenen die tot de vermeende 
daad hebben aangezet gedagvaard. Er volgt een aanklacht wegens moord. De rechter zal dan moeten 
vaststellen of het moord met voorbedachten rade is of b. v. doodslag en daarbij een veroordeling uit-
spreken. 
Ook vrijspraak is mogelijk bij gebrek aan bewijs of bij tegengestelde getuigenverklaringen of als 
wordt vastgesteld dat de handeling is verricht in een situatie van overmacht. 
Als men nu pleit voor het evalueren van de gehele geschiedenis waar het hier over gaat en men wil 
schuldigen aanwijzen, lering trekken uit de geschiedenis en voorkomen dat impliciet en ongefun-
deerd de zwarte piet bij een bepaalde groep gelegd wordt, dan zal men een equivalent van normale 
rechtspraak als gereedschap moeten hanteren. Bij alle negatieve oordelen die tot nu toe zijn uitge-
sproken of gepubliceerd met verwijzing naar het optreden van de Indië militairen, is er geen zweem 
van juridische zorgvuldigheid te bespeuren. Men gooit in het wilde weg met etiketten of doodskop-
pen. Een waar volksgericht. 
Ik heb er bij Trouw op gewezen dat de samenhang van feiten met omstandigheden in die tijd gene-
geerd wordt. Door een ‘rechter’ die een verantwoord onderzoek zou doen zouden alle gevallen die 
tot nu toe geleid hebben tot ongefundeerde uitspraken als ‘oorlogsmisdaden’, met verwijzing daarbij 
naar DE Indië militairen, gerekend worden onder gevallen waarbij sprake is van een overmachts-
situatie. Met uitzondering van die gevallen waarbij een schuldige is aan te wijzen die zijn kwade op-
zet bekent. 
Er zal b.v. ook uitgesproken moeten worden of het feit in opdracht van het wettig gezag is gepleegd 
of in opdracht van iemand die bevoegd is dat gezag te vertegenwoordigen. En of het geheel van de 
feiten niet een gevolg is van het karakter van de expeditie waar de aangeklaagden in opdracht van de 
overheid aan deelnamen. 
Simpel klinkt dat allemaal. Maar blijkbaar hoognodig gezien de wijze waarop tot nu toe geoordeeld 
en veroordeeld wordt. De exponent en uitvoerder van veroordeeld beleid, DE Indië-militair, is vogel-
vrij verklaard voor oordelen. Er zijn er ook onder hen die zoveel ‘gezien’ hebben dat ze liefst en 
masse de ‘daders’ aan de schandpalen zouden willen laten nagelen. Want het is zo gezond om schuld 
ruiterlijk toe te geven. Dat is inderdaad waar, maar dan wel alleen voor wat betreft je eigen schuld. 
Zodra je anderen daar zo maar bij betrekt, zonder enige terughoudendheid en zonder grondig 
onderzoek naar omstandigheden, ben je bezig zonder grond de bekende eerste steen te gooien. En 
dan noemt een voorstander van die generale schuldbekentenis de andersdenkenden, waaronder 
ondergetekende, farizeïsch (ook Trouw). 
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Arnhem, 23 december 1994. J. T. Ploeg,  Schubertlaan 13,  6815 HH Arnhem. 
 
AFSCHRIFT VAN DE BRIEF (redactie J.T. Ploeg), GERICHT AAN MINISTER PRONK, AAN DE VOOR-
ZITTERS EN FRACTIEVOOIRZITTERS VAN DE TWEEDE KAMER (UITGEZONDERD DE CD) IN VAN DE 
EERSTE KAMER 
 
Door elf voorzitter van de Tweede Kamer, Drs. W.]. Deetman, is het idee geopperd, dat een politieke 
discussie over de Indië-kwestie verheldering zou kunnen brengen in de daaromtrent heersende ge-
dachtengang en dat daarbij de inzet van Indië militairen als positief erkend zou moeten worden. 
Wij, als Vereniging van Indië Militairen, zijn van mening dat zo’n discussie geen feiten zal opleveren, 
die aan de ingenomen standpunten een gunstige wending zouden kunnen geven en zeker niet tot 
een terechte en eensluidende conclusie zouden kunnen leiden. 
Een onderzoek dat wordt gedaan zo lang nadat de feiten plaats vonden, betekend dat die feiten uit 
de internationaal, nationaal en historisch gegroeide context worden gehaald en van een oordeel 
worden voorzien dat door de geest van deze tijd gevormd, alleen maar generaliserend en opper-
vlakkig kan zijn. In bepaalde kringen verheugt men zich al bij voorbaat over de sensatie die dat zal 
opleveren. 
Bij de toen in Indië heersende chaos was onze militaire aanwezigheid een humanitaire noodzaak. 
Onze aanwezigheid had een welstand bevorderend en stabiliserend effect. Het door HM Koningin 
Wilhelmina in 1942 reeds erkende recht op zelfbeschikking was het richtsnoer voor ons optreden en 
onze omgang met de Indonesische bevolking. 
Deze feiten worden in de discussie tot nu toe ondergewaardeerd of opzettelijk genegeerd. 
Sommigen vinden een schuldbekentenis tegenover de Indonesische bevolking nodig. Wij vinden zo’n 
Schuldbekentenis een zak met wind, die spoedig en terecht zal worden doorgeprikt. 
De Indonesische bevolking heeft aan een schuldbekentenis geen behoefte en ervaart die niet als een 
voorwaarde voor en een bijdrage aan het optimaliseren van onze betrekkingen, zo is ons bevestigd. 
Wij verzoeken u de draad op te pakken waar wij die als Indië militairen hebben moeten afbreken. 
Dat betekent dat u met ons dient te onderzoeken waarmee wij onze historisch bepaalde relatie met 
Indonesië tastbaar kunnen verbreden en verdiepen.  
Daarbij kunt u rekenen op onze steun, gebaseerd op onze diepgaande ervaringen met en emotionele 
gevoelens voor de Indonesische bevolking. 
Wat ons aangaat, wij maakten reeds lang geleden als direkt betrokkenen de balans op en hebben 
geen behoefte aan zogenaamde wijsheid vanuit het veilige, vrijblijvende en eenzijdige standpunt van 
vandaag, 
Onder dat soort wijsheid rekenen wij de recente opstelling van minister Pronk over het gelijk van de-
serteurs en de nutteloosheid van de dood van onze militaire vrienden. 
Wij wensen u wijsheid toe die tot luisteren, inleven en begrijpen leidt, ook t.a.v. ons standpunt. 
 
Harderwijk, 16 januari 1995, namens de Vereniging Indië Militairen “de Valouwe”, 
hoogachtend, 
G.J. Ketel (voorzitter) C. Verbaan (secretaris) 
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Arnhem, 23 januari 1995 
 
TROUW 
 
De weled. Heer J. Greven Hoofdredacteur 
Wibautstraat 131 
1091 CL Amsterdam 
Geachte heer Greven, 
 
Op 22 december 1994 schreef ik aan de redactie naar aanleiding van publicaties en commentaren in 
Trouw over de Indië-kwestie een brief. Vooral om het spotprentje van LEN waarbij Indië militairen 
gesierd waren met medailles met doodskoppen en elders om de vergelijking met Farizeeën vanwege 
hun opstelling tegenover P. Princen, gaf ik u in die brief te kennen dat ik mijn abonnement wenste te 
beëindigen. 
Intussen IS mij gebleken dat u nadien ook positieve getuigenissen over ons optreden een plaats 
gunde in uw blad. Vooral dat van de heer N. Padding in Trouw van 19 januari 1995 “je bent soldaat 
en je moet verder” is voor mij een voorbeeld van een positief en goed gekleurd beeld. 
Ik overweeg daarom de opzegging van mijn abonnement in te trekken. Maar ik heb wel behoefte aan 
enige stimulans van uw zijde bv. In de vorm van een bevestiging van de ontvangst van mijn vele voor-
gaande inzendingen, zodat ik weet of ze wel gelezen worden. 
Daarbij gaat het mij niet zozeer om de plaatsing van mijn ingezonden stukken maar om de vraag of 
zij meegenomen worden in de vorming van uw opinie, in dit geval over de Indonesië kwestie.  
Want dat die opinie niet eenzijdig vanuit een bepaalde hoek gevormd wordt maar ook meekrijgt wat 
tot de minder gangbare (minder populaire) meningen gerekend moet worden, is mijn voorwaarde 
voor continuering van mijn abonnement. 
Als ik geen reactie ontvang reken ik dat mijn abonnement wordt beëindigd. 
Met vriendelijke groeten, 
J.T. Ploeg 
Schubertlaan 13, 6815 HH Arnhem 
 
 
 
 
Arnhem, 23 januari 1994 
Aan de Raad van Kerken te Arnhem 
p/a De heer A.P. Blokland 
Gabriëlstraat 17 
6H11 KI Arnhem. 
 
Geachte Raad van Kerken In Arnhem, 
Als reactie op de verklaring van de Raad van Kerken in Nederland naar aanleiding van 50 jaar onaf-
hankelijkheid van Indonesië zend ik u hierbij mijn bijdrage aan de discussie over het Indië-gebeuren 
vanuit de visie van de kring van Indië militairen waarvan ik deel uit maak. 
Ik hoop dat u deze visie in uw overwegingen wilt betrekken. 
Hoogachtend, 
J.T. Ploeg 
Schubertlaan 13, 6815 HH Arnhem. 
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Arnhem, 23 januari 1995 
De weleerw. Heer Ds. J. van de Wal 
Drentesingel  80 
6831 HH Arnhem 
 
Geachte  ds. Van de Wal, 
Als reactie op de verklaring van de Raad van Kerken in Nederland naar aanleiding van 50 jaar onaf-
hankelijkheid van Indonesië zend ik u hierbij mijn bijdrage aan de discussie over het Indië-gebeuren 
vanuit de visie van de kring van Indië militairen waarvan ik deel uit maak. 
Ik mocht u over de verklaring van de Raad van Kerken al even onderbreken bij het verlaten van de 
Verrijzeniskerk toen u daar voorging op zondag 19 januari l.l. Samen met de heer Dijkstra spraken 
we daarover met u nog even na, al was dat niet zo’n gelukkig moment, waarvoor mijn verontschul-
diging. Ik hoop dat u de hier bijgaande visie in uw overwegingen wilt betrekken. 
Hoogachtend, 
J.T. Ploeg 
Schubertlaan 13, 6815 HH Arnhem. 
 
 
EEN UITWEG UIT HET (DISCUSSIE) CEWELD. 
De Oecumenische Wijkraad waarvan ik deel uit maak nodigde Pater Andrè Lascaris uit voor een 
inleiding over zijn boek: ‘Het soevereine slachtoffer’, een theologisch essay over geweld en onder-
drukking. Mijn exemplaar van dat boek lag in die zaal ter inzage. 
Iemand vroeg mij na afloop waarom ik vooral in het laatste deel zo heftig met potlood had gestreept. 
(Dat deel is getiteld: “Een nieuw begin” en beschrijft de uitweg uit geweld door onvoorwaardelijke 
vergeving ). 
Ik antwoordde dat ik Indië-militair was geweest. Daarop wilde men van mij weten wat ik van de 
discussie over het Indië-verleden vond. 
Ik zei tegen het uitvergroten van gewelddaden te zijn, waarmee men een bij voorbaat ingenomen 
standpunt onderbouwt. 
Ik ben als Indië militair voorstander van de ‘positieve’ uitleg op grond van onze goede doelstellingen 
en de onder de omstandigheden optimale verwerkelijking daarvan. 
Als ik een keuze moet maken uit de drie karakteriserende termen: 
1 Koloniale Oorlog,   2. Politionele acties en   3. Het scheppen van Orde en Vrede, 
dan kies ik per saldo met overtuiging voor de 3de (positieve) term. Velen waaronder ook Indië-mili-
tairen kiezen voor de 1ste (negatieve) term ‘Koloniale Oorlog’. Met die term lijkt alles gezegd. 
Maar het beeld is daarmee niet realistisch gekleurd. Een evenwichtig beeld is niet ‘rooskleurig’, maar 
evenmin zwart-wit en zeker niet uitsluitend zwart. 
Situaties van extreem geweld b.v. mogen als ‘zwarte’ feiten niet uitsluitend het beeld bepalen. Een 
discussie over ons Indië verleden zal de ‘positieve’ en ‘negatieve’ standpunten niet samen brengen. 
Dat te eisen betekent het bevorderen van discussiegeweld. Onze groep wordt door schrijvers in 
‘nette’ kranten regelmatig besmeurd met grove termen en tekens. Daarmee wil men zijn gelijk af-
dwingen. De discussie zal een open einde hebben als zij eerlijk en waardig wordt gevoerd. 
We moeten ons afvragen of bij de ‘negatieve’ opstelling over het Indië-verleden oprechte belang-
stelling en genegenheid voor de Indonesische bevolking wel een rol speelt. 
In ‘positieve’ kringen is het ondervonden wederzijdse enthousiasme bij contacten met Indonesiërs 
tijdens reizen naar hun land een vast gegeven. Dat was het destijds bij de dagelijkse omgang met de 
bevolking ook al en dat mogen en behoeven wij niet onder stoelen of banken te steken.  
Velen zijn Foster Parent van een Indonesisch kind geworden.  
Bij samenkomsten wordt er van tijd tot tijd iets georganiseerd voor een project in Indonesië. In deze 
ijver voor het welzijn van Indonesië zouden ‘positieven’ en ‘negatieven’ elkaar kunnen vinden. 
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Niet in een nationale schuldbekentenis, want een schuldbekentenis is persoonlijk. Een schuldbeken-
tenis voor de schuld van anderen houdt eerder hoogmoedige kritiek op die anderen in dan dat het 
een opening naar ‘het slachtoffer’ toe biedt. 
Zonder Pater Lascaris voor mijn karretje te spannen waag ik het hem te citeren waar hij aangeeft 
dat onvoorwaardelijke vergeving gevolgd moet worden door vernieuwing van de relatie.  
Die invulling van een nieuwe volwassen relatie is, waar men in Indonesië op zit te wachten.  
De (wederzijdse) vergeving is al lang persoonlijk in gesprekken van vroegere Indonesische tegen- 
standers met oud Indië militairen kenbaar gemaakt. 
Voormalige TNI militairen zeiden tegen oud Indië-militairen: “Je mag wel kwaad worden, maar niet 
kwaad blijven. Waar blijven jullie Nederlanders toch? Worden we in jullie ogen vanachter die schuld-
bekentenissen toch niet volwaardig genoeg geacht om in te investeren? Of moeten die schuldbeken-
tenissen de weg vrijmaken voor een nieuw soort bevoogding?” 
Om erger te voorkomen en om de tijd rijp te maken voor een nieuwe evenwichtige relatie tussen 
Indonesië en Nederland zijn onze doden gevallen……. 
 
22 januari 1995 J.T. Ploeg. 
 
 
Hoofdstuk 15: 
Verlieslijst  -  Peletonssamenstelling  -  Inschepingslijst Indrapoera. 
 

OPGAVE MILITAIREN VAN 2E BATALJON 4E REGIMENT INFANTERIE, 
die gesneuveld c.q. overleden zijn. 

 
Naam 
 

Rang Datum sneuvelen  
c.q. gest. 

Plaats waar gesneuveld 
c.q. gest. 

Plaats waar 
begraven 
 

Vinke, G. Sold. 18-02-46 Mersing, Malakka  Malakka 
Goudsbloem, W. Sold. 12-06-46 Batavia Ereveld Tjililitan 
Kroos, M.B. Korp. 03-07-46 Patjet Tjiandjoer 
Korf, D.N. Sold. 1 16-07-46 Tjiawi Buitenzorg 
Rossum, J.C. v. Sergt. 16-07-46 Tjiawi Buitenzorg 
Seders, G.W. Sold. 1 16-07-46 Tjiawi Buitenzorg 
Beverwijk, M. Sold. 16-07-46 Tjiawi Buitenzorg 
Reijn, G. Sold. 17-07-46 Tjoegenang Tjiandjoer 
Haan, H.W. den Sold. 28-09-46 Tjiandjoer Tjiandjoer 
Trompetter, P. Korp. 27-10-46 Tjiandjoer Tjiandjoer 
Hoek, D. Sold. 09-11-46 Tjipanas Tjiandjoer 
Schuurman, J. Sold. 18-11-46 Bandoeng Bandoeng 
Kamps, H. Sold. 14-12-46 Tjibeureum Tjiandjoer 
Pietersz, J.A.B. Sold. 1 20-12-46 Tjibeureum Tjiandjoer 
Huybens, G.W. Sold. 03-04-47 Tjimahi Bandoeng 
Proper, D.C. Sergt. 24-04-47 Bandoeng Bandoeng 
Dieperink, A.H.M. Kapt. 27-08-47 Taloen Semarang 
Timmer, M. Sold. 1 27-08-47 Kedoengwoeni Semarang 
Flipsen, P.W. Sold. 04-09-47 Rawakemboe Semarang 
Nagelhout, H. Sold. 09-09-47 Semarang Semarang 
Alles, J.H. Sold. 1 09-09-47 Pekalongan Semarang 
Kortekaas, J.J. Sergt. 06-01-48 Djalatiga Pekalongan 
Steenhuizen, A. Sold. 1 06-01-48 Djalatiga Pekalongan 
Veen, R.J. Sold. 1   20-09-47 Bandengan   VERMIST Pekalongan 
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………maar gaf de meeste voldoening door het herstel en de opbloei van de samenleving, 
die daar steevast op volgde,…… 

 

 
Samenstelling van het 3e pel. 3-II-4 RI Juli-December 1946,   

 destijds o.a. gelegerd in Waroeng danas. 
 

Staf. 
Albert Koopmans   Commandant 

Piet Kramer   Peletons-sergeant 

Eltjo Smit   Oppasser- Ordon. 

Wim Wagenaar  Oosterblokker Chauffeur 

Jan Schaper  Oosterblokker  Hulp-chauffeur 

Siem de Graaf  Cocksdorp  Kok 

Jan Horn   Hulp-kok 

Niek Bossche  Rotterdam Verbindingen 

Hans Ploeg  
Amerongen 

Verbindingen 

 

Mijn sobat bij de verbindings-dienst Niek Bossche was een soort vader voor mij.                      
Toen ik als ‘jochie’ ook een duit in het zakje wilde doen, zei Luitenant Koopmans tegen 
mij, ‘houdt je mond babyface’, want dat was ik, of dat face had ik ook, met mijn nauwe-
lijks 20 jaar in 1946.  
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1e sectie 
Harm Bouwland  Abbenes Commandant 

Naas Sikkink  Grootebroek Waarnemend 

Joop Bos   Brenschutter 

Jannes Bonthuis  Purmerend  

Gerrit Kunst  Edam  

Bennie Meyer  Katwoude  

Joop Oskam  Hoofddorp  

Jan Schotanus  Schellingwoude Lichte mortier 

Hans Selst  Enkhuizen  

Adri Vijn  Enkhuizen  

 

2e Sectie 
Gerard Siffels   Commandant 

Albert de Boer  Tilburg Waarnemend 

Joop Reekers  Purmerend Brenschutter 

Kees van Dijk  Haarlem  

Piet Hartog  Purmerend  

Eg Jansen    

Marinus Jansen  Heemstede  

Ben Meyer    

Sijmon Peereboom  Apeldoorn  

Tom Weyand  Arnhem  

 

3e Sectie 

Piet Trompetter  Andijk Commandant 

Harry van Dijck   Waarnemend 

Cor Leegwater  Mid. Beemster  Brenschutter 

Piet Meyboom  Haarlem  

Eb Pereboom    

Gerard v.d. Pieterman  Haarlem  

Frans v. Rensch Horst  (Limburg)  

Chris Smits  Venray (Limb.)  

Arie Verhagen    

Karel de Vries  Haarlem Later hulp-kok  
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De essentie is, denk ik, te doen wat je zoekt: 
zoek je recht, doe dan recht, 
zoek je vrede, sticht dan vrede, 
zoek je waarheid, betracht dan waarheid, 
zoek je houvast, geloof dan in het volgens jou onmogelijke. 
Dat voelt aan, alsof je door een gesloten deur bent gekomen! 

 
 
 
 

 
 

...............Wat ik meebracht betekende niets, 
vergeleken met wat boven de deur stond: "WELKOM THUIS"....... 
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Reunie Zaandam, ergens tussen 1963-73 

Bo.-rij vlnr.; Jan Schaper+2008, Eltjo Smit+2000, Tom Weyand+1989, Niek Bossche+1972, Hans Ploeg 

Midden-rij vlnr.; Joop Bos,Fransv. Rensch+2008 , Albert de Boer,Eb Pereboom, Sijmen Peereboom,                           

Jannes Bonthuis+1987, Cornelis v. Oort+2009, Adrie Vijn+2007, Gerrit Kunst+2007, Joop Rekers 

Onderste-rij vlnr.; Bennie Meyer+1996, Naas Sikkink+2007, Piet Kramer, Albert Koopmans+1998,                

Harry van Dijk+1986, Jan +2007. 
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Tekeningen door Hans Ploeg naar originele foto’s. 
Herschreven in 2012 door M. de Graaf 
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