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23 Mei 1946 Tandjong-Priok bij Batavia op Java.    

Chronologie van standplaatsen; 

 B.S. Te Purmerend  Van 7 Mei tot ong. 14 Juni 1945 
 B.S. In Hoorn Van 14 Juni tot 7 September 1945 
 L.I.B In Noordwijkerhout Van 7 September tot 30 November 1945 
 L.I.B In Easthampstead Van 1 December tot 31 December 1945 

2-4 RI Op de ‘Alcantara’ Van 31 December tot 30 Januari 1946 
2-4 RI Chaah - Malakka Van 30 Januari tot 9 Februari 1946 
2-4 RI Mersing - Malakka Van 9 Februari tot 27 Maart 1946 
2-4 RI Op de ‘Salween’ Van 27 Maart tot 30 Maart 1946 
2-4 RI In Tanah-Tinggi – Batavia, Java Van 30 Maart tot 11 Mei 1946 
2-4 RI In Tandjong-Priok – Batavia, Java Vanaf 11 Mei 1946 
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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 Oorlogsvrijwilligers-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 samen-
gesteld 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 duin-en 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’ Oorlogs-vrijwilligers. 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 ont-
vangen, 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 offi-
cieren), 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 ontspan-
ning. 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 Neder-
lands-Indië, raadsels en achtergrondverhalen over Java. In Mersing werd door de commandant een 
‘gemeenteraad’ voor het Kennemer-bataljon ingesteld, met heuse gemeenteraads-verkiezingen. De 
eerste raad trad aan op 15 maart 1946. De leden van de raad wilden praktische zaken geregeld zien, 
bijvoorbeeld de aankoop van sportschoenen in Singapore. Inspraak in het beleid zou deze raad, in 
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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, vertegen-
woordiger 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 
kade van Singapore de zaak te saboteren. Op Malakka was er koortsachtig gewerkt om de uitrusting  
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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 
Tinghi (=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. 



17 
 

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 
Britten 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 
werden verricht, kreeg men de opdracht de routebeveiliging Batavia-Bandoeng van 
de Engelsen 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. 

                                                                                                                           
Koningin Wilhelmina 

* 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. 



19 
 

Samenstelling van het 1e pel./ 3e cie. 2-4 R.I.  Juli-Dec. 1946                                                                      

Genaamd; ‘Het Circus’ van Lt. Koopmans                                                                                                                         

Destijds o.a. gelegerd in Waroeng Danas - Java 

 Staf    1
e
 sectie  

 Albert Koopmans Soest Commandant  Harm Bouwland Abbenes Commandant 
 Piet Kramer Den Helder Peletons-sergeant  Naas Sikkink Grootebroek Waarnemend 
Eltjo Smit Kolhorn Oppasser- Ordon.  Joop Bos Bergsehoek Brenschutter 
Wim Wagenaar Oosterblokker Chauffeur  Jannes Bonthuis Purmerend Gew. Schutter 
Jan Schaper Oosterblokker Hulp-chauffeur  Gerrit Kunst Edam Gew. Schutter 
Siem de Graaf de Cocksdorp Kok  Joop Oskam Hoofddorp Gew. Schutter 
Jan Horn Amsterdam Hulp-kok  Jan Schotanus Schellingwoude Lichte mortier 
Niek Bossche Rotterdam Verbindingen  Hans Selst Enkhuizen Gew. Schutter 
Hans Ploeg Amerongen Verbindingen  Adri Vijn Enkhuizen Gew. Schutter 

       

 

 2
e
 sectie    3

e
 sectie  

Gerard Siffels Koog ad. Zaan Commandant  Piet Trompetter Andijk Commandant 

Albert de Boer Tilburg Waarnemend  Harry van Dijck Venray Waarnemend 

Joop Reekers Purmerend Brenschutter  Cor Leegwater Mid. Beemster Brenschutter 

Kees van Dijk Haarlem Gew. Schutter  Piet Meyboom Haarlem Gew. Schutter 

Piet Hartog Purmerend Brenschutter  Eb Pereboom Marken Gew. Schutter 

Eg Jansen Amsterdam Gew. Schutter  Gerard v.d. Pieterman Haarlem Gew. Schutter 

Marinus Jansen Heemstede Gew. Schutter  Frans v. Rensch Horst  (Limb.) Gew. Schutter 

Ben Meyer Rotterdam Gew. Schutter  Chris Smits Venray (Limb.) Gew. Schutter 

Sijmon Peereboom Apeldoorn Gew. Schutter  Arie Verhagen Sleewijk Gew. Schutter 

Tom Weyand Arnhem Gew. Schutter  Karel de Vries Haarlem Later hulp-kok 

 

 

Foto-collectie R. Dreckmeier.   Easthampsteadpark Engeland, dec. 1945. 



20 
 

 

                     
Foto-collectie R. Dreckmeier. Kerst in de versierde ‘Nissen-hut’ te Easthampsteadpark-camp. 2

e
 sectie 1

e
 pel. 2-4 R.I. 

Vlnr. W. Dijkstra, K. Slot, W. Coenen, Eltjo Smit, Gerrit Snieder, S. Hiemstra, Piet Warmerdam, Cor Swagerman 

en Mart van Etten.                                                                   

Zondag 30 December                                                                                                                                        

23.00u. vertrek uit Easthampstead, en om 24.00u. aankomst in Crowthorn. 

Maandag 31 December                                                                                                                                                    

Vertrek uit Crowthorn per trein om 01.30u, aankomst in Southampton om 04.45u. daarna gingen we 

meteen slapen op de boot. 

 

Collectie H. Ploeg.  De haven van Southampton vanaf de ‘Alcantara’, 30 dec. 1945.  
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 ’s Morgens om 12.00u werden we wakker, toen wassen en eten, vertrek van de ‘Alcantara’ het  ‘s 

middags om 15.00u. Even buiten Southampton daalde er om 16.30u. een watervliegtuig, en bij het 

eiland Wight ontmoeten we de ‘SS Nieuw Amsterdam’.                                                                               

Om 17.30u eten, waarna de meeste jongens weer in hun hangmat kropen, ik ging echter naar de film 

en om 21.00u ging ik ook naar de kooi.      

                            
Foto-collectie P. Hartog. Vertrek uit Southampton, de tropen-zon tegemoet. 

Dinsdag 1 Januari 1946                                                                                                                                                            

We begeven ons nu op volle zee. Vanochtend om 08.00u passeerden we de Franse oorlogshaven 

Brest. Het zicht is slecht en er zijn ontzettend veel zeezieken want er staat en flinke zee.                                

Het schip slingert erg, maar ik heb er zelf geen last van. We passeerden nog een schip en daarna 

gingen we eten. ’s Avonds was er weer een film en ik ging rond 21.00u te bed. 

Woensdag 2 Januari 1946                                                                                                                                                    

Om 07.00u werden we gewekt, daarna wassen en eten. Ik ging wat op het dek lopen, er stond wind 

maar verder was het mooi weer en de stemming is goed. De positie waar het schip momenteel vaart 

is me niet bekend. Al twee dagen wind, lucht en water, eten en aan dek verblijven.                                                 

Het was 17.00u toen er bekend werd gemaakt dat we de Berlenga-eilanden passeren. Om 19.00u 

zagen we de lichten van de Portugese hoofdstad Lissabon, daarna ging ik slapen.                                             

Donderdag 3 Januari 1946                                                                                                                                                             

Om 11.30u voeren we langs de Afrikaanse kust en heel flauw was ook de Spaanse kust te zien.                     

We passeerden het plaatsje Spartel en daarna de stad Tanger. Aan de Spaanse kust passeerden we 

de plaatsen Tarifa en Gibraltar en rond 12.30u voeren we langs de rots. Er stak een sterke wind op en 

de zee werd woelig. Verders geen nieuws.                                                                             
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Vrijdag 4 Januari 1946                                                                                                                                                                        

Om 11.00u was er algehele inspectie. De wind neemt steeds in hevigheid toe en er zijn weer veel 

zeezieken.  We varen nu al ver in de Middellandse zee maar nog steeds  is er geen verandering van 

het weer. We varen op ongeveer 3 km.  afstand van de kust, toch zien we er maar weinig van.                     

Om 12.00u kwam Algiers in zicht, echter alles was maar vaag te zien.                                                                         

16.00u er is storm op til en er werden voorzorgsmaatregelen getroffen. Rond 18.00u was de wind op 

z’n hevigst, het schip slingerde alle kanten op.  Om 18.30u ben ik naar een Bijbellezing gegaan en na 

afloop gelijk naar de kooi.     

                                                                                                      
Foto-collectie P. Hartog. Op het achterschip, we voeren onder Engelse vlag. 

Zaterdag 5 Januari 1946                                                                                                                                                           

De storm is bedaard en het weer is weer heel wat kalmer. Om 09.00u nieuwsberichten.                              

Rond 09.30u passeren we de plaats Bizerta aan de Afrikaanse kust.                                                                             

In de haven lagen nog een paar schepen aan de grond, overblijfselen van de strijd tegen Rommel.  

Het weer wordt steeds mooier en de zon schijnt weer vrolijk. Het is een mooi gezicht om al die dorp-

jes tegen de bergen te zien liggen, vooral nu de zon er op schijnt. Het scheepsverkeer is hier tamelijk 

druk, we komen o.a. een boot van de KNSM uit Amsterdam tegen. We voeren dicht langs de kust en 

rond 12.30u passeerden we Tunis. Ook zien we Cap Bon, het 2e Duinkerken der Duitsers  tegen de 

strijd om West-Afrika. Het is nu acht uur ’s avonds en we varen om het eiland Malta, we kunnen de 

lichtjes zien branden. Verder geen nieuws, ik kruip in mijn hangmat. 
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Zondag 6 Januari 1946                                                                                                                                                            

Om 07.00u werden we gewekt, daarna wassen en eten. Het is vandaag weer hemels mooi weer, het 

zonnetje schijnt weer vrolijk en de zee is kalm. Om 10.00u ben ik naar de kerk gegaan, daarna heb ik 

nog wat brieven naar huis en familie geschreven. Om 12.00u waren er nieuwsberichten, we varen nu 

ten westen van het eiland Kreta en zetten koers naar Port Saïd.                                                                                    

Het eten van vanmiddag was goed, maar te weinig, direct na het eten ben ik weer gaan schrijven.                                                                    

Het was buiten écht mooi weer, maar de kust hebben we de gehele dag niet gezien.                                               

Na het avondeten ben ik naar de film geweest, die begon om zeven uur. Ik heb echt genoten, het was 

een muziekfilm met in de hoofdrol de Andrew-sisters.  Na afloop om 21.30u ben ik lekker in m’n 

hangmat gekropen. Vannacht wordt de klok een uur vooruit gezet, verders geen nieuws. 

 

                          
Foto-collectie J. v. Bommel.   Ergens op de Middellandse zee. 3

e
 v. links is Joop van Bommel 4e cie. 

Maandag 7 Januari 1946                                                                                                                                                            

Als gewend op gewoonlijke tijd gewekt, wassen, kleden en eten. Daarna ben ik wat gaan lezen op het 

dek. Het weer was goed, de lucht was wat bewolkt maar het zonnetje scheen als vanouds en de zee 

was spiegelglad. Om 12.00u kwamen de nieuwsberichten, het luidde  als volgt; ‘We varen op het 

ogenblik op ongeveer 150 km uit de kust tussen Kreta en het Nijl-dal. Ook vandaag zien we geen land 

en morgen vóór zonsopgang hopen we in Port-Saïd te arriveren’. Daarna gingen we eten en toen ben 

ik wat gaan slapen.  15.00u het is vandaag precies 1 week geleden dat we uit voeren.                                 

Daarnet hoorde ik dat er door de storm twee mijnen waren los geslagen. Omdat het schip echter met 

het bekende radarsysteem is uit gerust, konden we deze monsters tijdig ontwijken.                                                      

Na het avondeten ben ik weer naar het dek gegaan. Er werden liedjes gezongen met begeleiding van 

gitaren. Het was een mooie zomerse avond en we waren allemaal in een moord-stemming.                            

Het is nu 22.00u en bedtijd, ik kruip mijn hangmat in.      
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Dinsdag 8 Januari 1946                                                                                                                                                        

Om 06.00u vanmorgen zagen we de lichten van Port-Saïd en om 07.00u kwam de loods aan boord. 

We voeren langzaam de haven binnen, overal lagen nog gezonken schepen. Het was ons verboden 

ons aan dek te begeven onderwijl we de haven binnen voeren, maar dat konden ze toch niet tegen 

houden. We zagen een boot van de Holland-Indië-lijn, de ‘Volendam’. Nu zagen we ook de eerste 

palmbomen en toen we stil lagen kwamen er al heel gauw van die parlevinkers met hun roeibootjes                                                                                                                                                 

langszij. Maar wij mochten i.v.m. evt. besmettingsgevaar niets kopen. Zij kropen echter langs touwen 

naar boven, zover kwamen ze echter niet, ze werden nat gespoten en dropen weer af.                        

Vanmiddag worden er weer etenswaren ingeslagen en drinkwater getankt, ook de olievoorraad 

wordt weer aangevuld. De verdere middag verloopt heel vlug. Na het avondeten was het weer heel 

gezellig aan boord. Ik heb een tijd naar een band zitten luisteren en ben toen gaan slapen.    

                         
Foto-collectie C. v.d. Bosch.   Port Saïd. 

Woensdag 9 Januari 1946                                                                                                                                           

Vanmorgen om 05.30u werden we wakker door het rammelend ophalen van de ankerketting en even 

later voeren we de haven van Port-Saïd uit, de reis door het 150km lange Suezkanaal begon.                          

Om 12.00u hadden we de 1e etappe afgelegd, gedurende die tijd zagen we niet veel, aan weerszijde 

woestijn en een enkele troep kamelen, er kwam ook regelmatig een trein voorbij.                                                 

Om 12.00u kwamen we  bij de stad Ismalia, dicht bij het Groot-Bittermeer. De stad lag daar schit-

terend mooi langs het water, de grote bergen er achter maakten op het geheel een fantastische in-

druk.  Om 12.30u lichtten we weer het anker en voeren het Bittermeer op. We passeerden vele 

plaatsjes waarvan ik de namen niet ken. Om 17.00u kwamen we weer bij het vervolg van het Suez-

kanaal en ’s avonds om 20.30u lieten we het anker vallen in de haven van Suez. Hier blijven we tot 

morgen liggen. Ik ben nog tot 22.00u aan dek gebleven en toen te kooi.        
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Foto-collectie D. Ypma.   We varen door het Suezkanaal. 
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Donderdag 10 Januari 1946                                                                                                                                      

Vanochtend om 05.30u zijn we weer vertrokken en we kwamen in de Golf van Suez. We zagen wel 

nog aan beide zijden land, maar dat verdween al gauw. ’s Middags om 16.00u kwamen we in de Rode 

Zee. Het begint al aardig warm te worden en daaruit blijkt dat we richting tropen gaan.                   

Verders is er geen nieuws.       

Vrijdag 11 Januari 1946                                                                                                                                           

Vanochtend om 06.00u werd ik wakker en er waren nog maar weinig jongens op. Ik ben toen gelijk 

aan het werk gegaan, want overdag is dat niet te doen, je stikt dan van de warmte. Dus ben ik vlug 

aan de was gegaan. ’s Middags werden er grote zeilen over het dek gespannen, het wordt alsmaar 

warmer en ik heb al menig zweetdruppeltje laten vallen. De avond brengt gelukkig wat verkoeling, 

verders is er vandaag geen nieuws. 

Zaterdag 12 Januari 1946                                                                                                                                                        

De gehele dag niets te beleven, we voeren verschillende eilanden voorbij, voor de rest zee en lucht, 

dus dan maar zonnebaden.  Om 12.00u de nieuwsberichten, we vernamen het heugelijke nieuws dat 

we om ongeveer 15.30u een Hollandse boot zouden passeren, de ‘Oranjefontein’. Iedereen was er 

vol van en om 14.30u kwam er een schip in zicht, we keken er naar uit maar het bleek een Noor te 

zijn. Even later wéér een schip aan de horizon, wij weer allemaal turen en maar wachten. En ja hoor, 

hij kwam al nader en nader en stevende recht op ons af, het was ‘m. Toen we haast vlak bij elkaar 

waren, werd op beide schepen de driekleur gehesen. De stormfluiten begonnen te gillen en daar 

kwam de ‘Oranjefontein’ langszij. Wij schreeuwden en zwaaiden met vlaggen, het was een indruk-

wekkend moment. Even later was het schip weer verdwenen, aan boord waren gerepatrieerden uit 

Indië.  Na dit moment ben ik gaan douchen. ’s Nachts om 01.00u voeren we door de Straat Bab el 

Mandeb en kwamen we in de Golf van Aden, verders geen nieuws.     

                                                                                              

Foto-collectie H. Butot.   In de Rode Zee komt de ‘Oranjefontein’ voorbij, gejoel over en weer. 

Zondag 13 Januari 1946                                                                                                                                                                                    

Vanochtend ben ik naar de kerk geweest en daarna ben ik lekker in de zon gaan liggen. We varen nog 

steeds in de Golf van Aden en geen land of schip te zien. Vanavond moeten we allemaal op het 

bovendek slapen omdat het beneden te warm wordt. Verders geen nieuws. 
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Maandag 14 Januari 1946                                                                                                                                                            

Er komt weer veel wind opzetten en het schip begint te deinen. De zeilen voor de zon worden weer 

opgeborgen. We krijgen Kininepillen te slikken, veel jongens raken daardoor ‘aan de repeteer’.     

Verders geen nieuws. 

                                                                                                                                                                                            

Dinsdag 15 Januari 1946                                                                                                                                                       

Wind, lucht en water, we moeten onze winterkleding inleveren, o.a. ook de winterjas en uniform.                  

’s Avonds ben ik naar een cabaretprogramma geweest, het was heel mooi. Verders geen nieuws.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Woensdag 16 Januari 1946                                                                                                                                                 

We hebben corveedienst, wc en trappen schoonmaken, dat heeft menig zweetdruppeltje gekost. 

Daarna als vanouds zonnebaden en slapen. Er zijn verscheidene jongens in het hospitaal opgenomen 

vanwege verbranding, één daarvan zelfs tot in de derde graad. Verders geen nieuws.      

Donderdag 17 Januari 1946                                                                                                                                                 

Het is mooi zacht zomers weer. ’s Morgens naar de film en voor de rest bakken in de zon.                                          

De scheepsinspectie was vlug voorbij, verders is er weinig te beleven. 

Vrijdag 18 Januari 1946                                                                                                                                                              

’s Morgens om 09.30u kwam er een groot schip in zicht en toen het naderbij kwam, bleek het dat hij 

op ons af koerste. Door de radio kwam het bericht dat het de ‘Johan van Oldenbarnevelt’ was.                       

Bij ons aan boord werd de driekleur gehesen en ook op het andere schip kwam de vlag omhoog. Het 

kwam langszij en de stormfluiten begonnen weer te gillen. De ‘van Oldenbarnevelt’ vervoerde ex-

krijgsgevangenen naar Holland. De marconist van de Hollandse boot zond ons een telegram toe 

waarin hij mededeelde dat de opvarenden ons een voorspoedige reis toewensten en weer een 

behouden thuiskomst in het vaderland. Na dit moment ging het leven  weer zijn gewone gang.   

                          
Foto-collectie M. Hogenstijn.  De ‘Johan van Oldenbarnevelt’ richting Holland. 
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Zaterdag 19 Januari 1946                                                                                                                                          

Vandaag is onze jongste prinses jarig. Om 06.30u werden we gewekt, we stonden op en zagen de 

kust van het eiland Ceylon voor ons. Een half uur later voeren we op halve kracht de haven van 

Trincomalee binnen. Het was een prachtig gezicht om die rotsige eilanden, begroeid met bomen en 

struiken vlak voor de baai te zien liggen, we voeren er vlak langs. Om 07.30u lagen we stil en gingen 

we eten. Er kwamen tankboten langszij en de reserves werden weer bijgevuld. Meteen werd er met 

de zwartjes weer een ruilhandel gedreven, letterlijk alles werd er tegen kokosnoten en bananen ver-

ruild. Ook de post en bagage ging van boord. ’s Middags werden er op het promenadedek spelen 

gehouden, o.a. touwtrekken en boksen. Ook gingen er een hoop jongens zwemmen, ze doken zo van 

de boot af en zwommen naar een eilandje in de baai. Om 16.00u ging het verplegend personeel van 

boord en om 18.00u de marineklanten. Na het eten ben ik weer naar het dek gegaan, daar kregen we 

10 Shilling. Om 22.00u ben ik gaan slapen.  

                                                                                              
Foto-collectie M. Hogenstijn.  Kraaiennest met vlaggen vanwege de verjaardag van prinses Margriet. 

Zondag 20 Januari 1946                                                                                                                                         

Vanmorgen werden we om 06.30u wakker, het regende pijpenstelen en het viel me op dat er druk 

gewerkt werd. Het kwam mij ter ore dat we om 08.00u weer zouden vertrekken, hetgeen ons allen 

verbaasde want we zouden 3 dagen blijven liggen. Om 08.00u werden we daadwerkelijk wegge-

sleept, we zijn toen vlug gaan corveeën. Om 11.00u ben ik naar de kerk gegaan, we waren toen al op 

volle zee. Het weer was toen kalm en het leven aan boord gaat z’n gewone gang. Om 16.00u kwamen 

er weer flinke regenbuien opzetten en nadien werd het weer niet meer mooi. ’s Avonds werd de klok 

weer 1 uur vooruit gezet.     
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Maandag 21 Januari 1946                                                                                                                                               

Toen we vanochtend op stonden regende het weer behoorlijk. Na het eten hadden we voor de 

laatste maal corvee en tijdens de sloepenrol werd bekend gemaakt dat ieder van nu af aan zijn 

zwemvest weer bij zich moest hebben. We varen nu door de gevaarlijkste zone, aan weerszijden van 

het schip zijn grote mijnenvelden. De reddingssloepen werden gereed gemaakt en de stemming is 

bedompt. We stomen op naar Singapore en er staat flink wat wind met af en toe een regenbuitje. 

Verders geen nieuws. 

                            
Foto-collectie E. Schoeman.  Natuurlijke havenbaai van Trincomalee - Ceylon, een watervliegtuig groet langszij. 

Dinsdag 22 Januari 1946                                                                                                                                               

Vandaag was ik ‘zeuntje’, oftewel  kamerwacht. Ik had een zware ochtend, de hele bak moest 

geschrobd worden, om 12.00u was ik klaar. Toen mijn kleren in de week gezet en daarna eten gaan 

halen. ’s Middags ben ik aan het tropengoed verstellen geweest. ’s Ochtends om 09.30u passeerden 

we het eerste stukje Nederlands Indië, nl. de eilanden Poeloe Weh en Poeloe Bras, daarna nog wat 

eilandjes. ‘s Avonds ben ik naar de film geweest, hij heette Madam Currie, erg dramatisch.                                   

Om 22.00u hadden we appél, daarna slapen.     

Woensdag 23 Januari 1946                                                                                                                                                    

Direct na het eten ben ik een brief gaan schrijven op het dek, toen aan de was. Na het wassen en 

drogen weer naar het dek. We varen de hele ochtend al langs de kust van Malakka, het mijnengevaar 

is voorbij. Vanmiddag zagen we weer eilanden, ik heb nog lekker in de zon sokken gestopt.                               

Na het avondeten ben ik weer naar het dek gegaan en om 18.15u kwamen er weer eilanden in zicht. 

Om 19.00u waren we voor Singapore, er lagen ontzettend veel schepen voor anker en ook ons schip 

liet de ankers vallen. Er was nog wat bedrijvigheid aan boord maar er valt weinig te beleven, ik ga 

slapen.    

Donderdag 24 Januari 1946                                                                                                                                                                                        

Het is prachtig mooi weer en er liggen hier tientallen schepen voor anker. Af en toe komt of gaat er 

weer een boot en tegen de middag komt er de Nederlandse torpedojager de ‘van Galen’ binnen 
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lopen. Kort daarop een Nederlandse stoomschip van de J.C.J.L. Door een verrekijker kon ik de volgen-

de schepen herkennen; de ‘Bloemfontein’ van de Verenigde  Nederlandse Stoomvaart Maatschappij, 

een Nederlands hospitaalschip, de ‘van Ruisdaal’ van de K.P.M., de ‘Tjiandjoer’ van de J.C.J.L., de 

‘Indrapoera’ van de Rotterdamse Lloyd en de ‘Sibajak’ eveneens van de Rotterdamse Lloyd. 

Vanmiddag vertrok de ‘Sibajak’ naar Holland en tegelijkertijd de ‘Bloemfontein’ naar Java.                                   

Wij blijven voorlopig liggen, het wachten is op nadere orders. Vanavond na het eten kwamen 

Nederlandse officieren aan boord en de Engelse bemanning vertrok, het schip is dus nu ‘in Neder-

landse handen' en komt aan de Rotterdamse Loyd. In de avond hebben Joop Reekers, Joop Limburg, 

Frans Nieuwenhuyzen, Henk van Noort, Jannes Bonthuis en ik gezellig aan dek liggen praten. Er werd-

en oude herinneringen opgehaald, het was echt gezellig. De avond vloog om en het werd al vlug 

22.00u en ik ben lekker gaan slapen. 

Vrijdag 25 Januari 1946                                                                                                                                                                                              

Er is weinig nieuws, we liggen nog steeds te wachten op orders om ontscheept te worden.                                     

De 2e compagnie krijgt plotseling orders om te gaan pakken want zij moeten kwartier gaan maken.    

Ze zouden om 17.00u vertrekken, maar toen kwam er weer een tegenorder. Na het avondeten 

kwamen er 7 zakken met post aan boord, ik kreeg zelf 3 brieven en overal zie je blijde gezichten.                                             

Om 22.00u ben ik gaan slapen. 

Zaterdag 26 Januari 1946                                                                                                                                                                

Ook vandaag is het maar weer afwachten en na het eten ben ik maar aan het schrijven gegaan, tot 

12.00u heb ik zitten schrijven. Na het middageten ben ik weer aan de was gegaan en daarna weer 

schrijven. Om 17.00u had ik 8 brieven af en heb die gelijk gepost. Vanavond ben ik weer naar de bios 

geweest. Verders geen nieuws. 

 

                                      
Foto-collectie D. Ypma.  Aan de rede van Singapore lagen we maar liefst 6 dagen op ontscheping te wachten. 



31 
 

                                                



32 
 

Zondag 27 Januari 1946                                                                                                                                                        

Ook vandaag is er weer weinig te beleven. Er worden enkele landingsboten vol geladen met wapens, 

munitie enz. Toen er vuil over boord gegooid werd, zwommen er 4 haaien om het schip heen, het 

was een mooi gezicht. Om 11.00u ben ik naar de kerk gegaan, in die tussentijd zijn er troepen van 

boord gegaan om kwartier te maken. Verders geen nieuws. 

Maandag 28 Januari 1946                                                                                                                                                      

Vandaag ben ik zeuntje, dus is het weer boenen, schrobben en zweten.                                                                         

’s Middags was er een inspectie van de kledingstukken en ’s avonds was het dito. We liggen hier nu al 

5 dagen op ontscheping te wachten. Er worden wel regelmatig goederen gelost, maar het schijnt dat 

ze met ons niets geen haast hebben. Om 23.00u ben ik gaan slapen. 

Dinsdag 29 Januari 1946                                                                                                                                           

Vanmorgen was ik al vroeg uit de veren en na het eten ben ik aan de was getogen. ’s Middags gingen 

de Stoottroepen van boord, wij gaan morgen.  ’s Avonds kreeg ik weer post, ditmaal van thuis en van 

tante Annie. 

                                      
Foto-collectie J.K. de Graaf.  Aan de rede van Singapore, debarkatie dmv. landingsboten.                                                         

Woensdag 30 Januari 1946                                                                                                                                                       

Om 08.30u gingen wij de wapens halen, de plunjezakken inleveren en alles klaarmaken voor vertrek. 

’s Middags de mess-decks schoongemaakt, en werd er gegeten op het bovendek. Precies om 17.00u 

werden wij ontscheept en kwamen met 500 man op een landingsboot. We gingen langs Hollandse 

boten en kwamen zo rond 17.45u aan wal in Singapore, ik zette als eerste voet aan wal. We moesten 

onze bagage zelf uit laden want heel Singapore was al weken lang in staking, maar daarom niet 

getreurd. Om ongeveer 19.00u moesten we onze lange tropenbroek aan trekken tegen de muskiet-

en, kort daarna marcheerden we naar het station. De trein zou om 20.30u vertrekken, dus wij maar 
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wachten, toen werd er bekend gemaakt dat die pas de volgende ochtend zou gaan. Van onze ransels 

maakten we hoofdkussens en gingen pitten. Laat in de avond kregen we wat thee, een stuk of wat 

biscuitjes en een paar worstjes. ’s Nachts zijn er nog jongens de stad in geweest, maar ik ben blijven 

slapen. 

                                      
Foto-collectie S. de Graaf.  De Alcantara gezien vanaf de landingsboot. 

Donderdag 31 Januari 1946                                                                                                                                                        

Om 07.30u. stapten we in de trein, deze vertrok om 08.00u. Het was prachtig mooi weer maar erg 

warm. We passeerden een hoop kleine stations waar dan werd gestopt. Gelijk werd de trein dan 

omringd door zwartjes die hun koopwaar tegen sigaretten aan boden. Ik kocht een kam bananen 

maar toen ik er aan wilde beginnen bleken  die nog niet rijp te zijn, ik had dus pech.                                                 

Om 15.15u aankomst bij het eindpunt, het plaatsje Labis. Op wagens werden we weg gebracht naar 

het kamp, daar kwamen we om 16.00u aan. Het was een heel groot tentenkamp, dat voorheen een 

Japans vliegveld was geweest en door Hollandse krijgsgevangenen was aangelegd, we kwamen met 

12 man in 1 tent. Het kamp is omgeven door grote palmolieplantages, nu door verwaarlozing een 

rimboe gelijk. Alles werd geregeld, de slaapplaatsen werden in orde gemaakt en de klamboes werden 

uitgedeeld. Om ongeveer 20.00u eten, na ruim 24 uur vasten, het smaakte heerlijk. Daarna hebben 

we het niet lang meer gemaakt en gingen slapen. 

Vrijdag 01 Februari 1946                                                                                                                                                              

Om 07.00u. werden we gewekt, toen wassen in een klein beekje en daarna eten. We waren weer 

helemaal fit toen we om 10.00u naar de kali gingen om te baden. We kwamen door een kampong die 

een RK-missiepost was. ’s Middags hebben we gezamenlijk de tent van de onderofficieren opgezet.  

Enkele jongens gingen gewapend het bos in om palmpitten te verzamelen.                                            

Om 16.00u. ben ik weer gaan baden in de kali, daarna om 18.00u eten, de klamboe ophangen en 

toen gezellig gaan zitten praten in de avondschemering. Na 17.30u moeten lange broek en jas aan 

tegen de muggen. Om 21.00u dook ik onder de klamboe. 
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Foto-collectie S. de Graaf. De kali bij Chaah, het lijkt alsof we witte zwembroekjes aan hebben….. 

Zaterdag 02 Februari 1946                                                                                                                                       

Vandaag kamerwacht, we hadden ook een jarige, nl. Albert de Boer.                                                                                

Om 10.00u zijn we weer gaan baden en nadien het geweer schoon maken, daarna ben ik een brief 

naar huis gaan schrijven. Na het middageten kregen we 32 sigaretten en moesten we gaan slapen.  

Om 16.00u wapen-inspectie, daarna weer baden in de kali. Het was prachtig weer maar tegen de 

avond begon de lucht te betrekken, het bleef de hele avond druilerig weer.                                                                   

Om 22.00u kroop ik onder mijn klamboe.   

                                                    

Foto-collectie C. v.d Bosch.  Kamp Chaah, sectie van de 3
e
 cie. Midden rechts is Charles van de Bosch. 
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Zondag 03 Februari 1946                                                                                                                                         

Zondagmorgen regen. Om 10.00u. hebben we een flinke wandeling door de bossen en over bergen 

gemaakt. Na het middageten knapte het weer wat op en kwam het zonnetje weer te voor schijn.      

’s Middags weer baden in de kali, voor de rest is er weinig nieuws te beleven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Maandag 04 Februari 1946                                                                                                                                                            

Er wordt vandaag een aanvang met de dienst gemaakt, exercitie, theorie enz. Het wordt vandaag erg 

warm weer. ’s Middags na het eten verplicht rusten, daarna om 15.30u begon de dienst weer.                  

Na het avondeten hebben we een kampvuur gemaakt en bij het getokkel der gitaarakkoorden 

brachten we de avond gezellig door. 

Dinsdag 05 Februari 1946                                                                                                                                                      

Weer dienst zoals de vorige dag, er zijn geen bijzonderheden, na het rusten weer dienst. Er wordt 

een man die bij ons in de tent lag overgeplaatst naar de Stoottroepen.                                                                       

Om 17.00u een zware regenval met onweer, ik ben dan ook maar heel vroeg gaan slapen. 

                                     
Foto-collectie J. Manni.  Chaah, Japanse krijgsgevangenen moesten onze tenten opzetten. 

Woensdag 06 Februari 1946                                                                                                                                                       

Nog steeds regen, we konden dus lekker tot 07.00u uit blijven slapen. Na het eten geen dienst want 

alles stond blank van het water. Vanwege het ongezonde klimaat zullen we hier niet meer lang 

blijven, vóór zondag a.s. worden we nog overgeplaatst naar een nieuw tentenkamp.  ’s Middags nog 

steeds regen en dus weer geen dienst. Even voor het avondeten kwam de post en ik ontving 2 

brieven en ook een pakje kranten, dus allemaal weer blijde gezichten. Ook kreeg ik weer sigaretten, 

dus de dag was weer goed. Eerst laat in de avond klaarde het weer wat op, we gingen er meteen op 

uit want de hele dag in een tent zitten valt niet mee. We waren op weg naar een Indische kampong 

toen er een auto achterop reed, hij stopte en wij er in en toen maar rijden. Maar in plaats dat hij naar 

de kampong ging, reed de wagen een geheel andere kant uit. We vroegen ons al af waar zal dat naar 

toe gaan? maar geen een wist het. Tenslotte belandden we in Labis, een plaatsje ongeveer 18 km van 
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ons kamp vandaan. De wagen stopte en wij vroegen aan de chauffeur of hij nog terug ging, maar dat 

was niet het geval, wat nu? Na veel wikken en wegen konden we hem ertoe bewegen dat hij ons 

voor sigaretten terug zou brengen. Nu, dat was tenslotte goed, dus wij weer terug. Hij zette ons af bij 

de Indische kampong, we hebben daar nog wat rond gekeken en zitten praten. En zo was het al gauw 

22.00u en dus tijd om te gaan slapen, we hadden dus wat beleefd. 

Donderdag 07 Februari 1946                                                                                                                                                                          

Vanmorgen een mars, om 08.45u.marcheerden we af door bossen en bergen, het was goed weer. 

Toen we door het bos trokken ontdekte een van de jongens een slang, wij erop af. Het was een 

zwarte cobra, de giftigste slang, ongeveer 1,5m lang. Toen slaan met stokken om het kreng kwaad te 

maken. Een van de jongens zag  zijn kans schoon en prikte hem aan de bajonet, de Luit gaf hem een 

genadeschot. Vlug een lus om z’n kop en zo trokken we verder door beekjes en moddervelden, we 

leken wel moffen in Rusland. Zo kwamen we rond 12.00u weer bij het kamp, vlug verschonen en 

daarna eten. Vanmiddag rusten en om 14.30u afmars naar de kali voor de was.                                            

Om 17.00u weer terug om 18.00u te kunnen eten, de klamboe ophangen en om 21.00u te bed.  

                                   
Foto-collectie A. Wilshaus.  Chaah, tentenkamp met op de achtergrond verwaarloosde palmolie-plantages. 

Vrijdag 08 Februari 1946                                                                                                                                                              

Regen, eten en slapen, tegen de avond kwam het bericht dat we zaterdagmorgen vertrekken. Dus wij 

gingen pakken en klaarmaken voor vertrek, om 22.00u ging ik te bed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zaterdag 09 Februari 1946                                                                                                                                                  

Om 06.00u op, wassen, kleden en eten en toen etenspaketten  opgehaald. Om 09.00u kwamen de 

auto’s, 100 stuks, en we werden ingeladen. Om 09.45u vertrokken we en lieten het vliegveld Chaah 

achter ons. Het was prachtig mooi weer met af en toe een regenbuitje.                                                                           

Om 16.45u waren we op de plaats van bestemming, het badplaatsje Mersing, een heel aardig dorp. 

Onze compagnie kwam in een bungalow te liggen, het huis staat onder de palmbomen en vlak aan 

zee. Om 19.00u eten en toen het dorp in, een kop koffie gekocht en wat rond gekeken.  De ene toko 

in, de andere weer uit. Om 22.00u ben ik onder de klamboe gekropen en lekker gaan slapen.  
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Foto-collectie S. de Graaf.  Konvooi op weg van Chaah naar Mersing, voor op de huif kokkie Siem de Graaf van Texel. 

Zondag 10 Februari 1946                                                                                                                                             

Vandaag een rustige dag, we hebben het dorp bij dag bekeken. Om 11.00u een kopje koffie 

gedronken en toen weer op huis aan. Brieven geschreven, maar ook ontvangen, o.a. een brief van de 

familie Rob. Wat langs de zee gezworven, verders geen nieuws.    

Maandag 11 Februari 1946                                                                                                                                                  

Om 08.30u aanvang van de dienst, een mars door de bossen  naar een heuveltop, aldaar uitgerust en 

toen weer naar beneden. Door riviertjes, moerassen en modder, met het geweer op de nek en tot 

aan onze middel gingen we door het water. Om 12.00u kwamen we weer binnen, voor verschoning 

baden in zee, toen eten en na het eten kleren wassen. Een brief aan Cas geschreven en om 15.00u 

appél en uitrusting-inspectie. Zo werd het 18.00u en dus weer etenstijd. Na het eten de klamboe 

ophangen en bij het licht van de stormlantaarn een Pen-Gun lezen, daarna ben ik gaan slapen. 

Dinsdag 12 Februari 1946                                                                                                                                                                                                                         

Dienst, exercitie, theorie, velddienst, wapens schoonmaken, eten baden, eten, slapen.        

Woensdag 13 Februari 1946                                                                                                                                              

Dienst, exercitie, velddienst, eten enz. enz, ’s middags sport. Toen we naar het sportterrein gingen 

moesten we stoppen voor een lange stoet mensen. Ze vierden het zgn. Nieuwjaarsfeest, dat is het 

feest van de nieuwe tijd, dan breekt de droge moesson aan. ’s Avonds was er in het dorp een 

gezellige drukte, ik had wat fruit ingekocht voor de volgende dag, want het voedsel was op.                           

Het voedsel wordt steeds uit Singapore gehaald, maar door de stakingen die daar nog steeds voort-

duren, kregen de fourageurs niets mee. Ik kocht een kam bananen voor 45 cent en ben toen met de 

andere jongens nog wat naar de zee wezen kijken. Het was daar een mooi gezicht, de vloed kwam op 

zetten en er was tamelijk wat wind, de golven sloegen over de dijk heen. We hebben daar een uurtje 

gezellig zitten praten en zo werd het alweer gauw 22.00u dus tijd om naar bed te gaan.                           

Ik kruip onder mijn klamboe.      
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Donderdag 14 Februari 1946                                                                                                                                               

Om 08.30u aanvang van de dienst, ’s middags camouflagedienst tot 17.00u. Vlug mijn kleren wassen 

en gaan zwemmen. Na het zwemmen gaan eten, daarna nog wat geschreven en toen naar bed.       

Vrijdag 15 Februari 1946                                                                                                                                            

Vandaag een grote mars door de rimboe, dus ik maak m’n veldtenue in orde om daarmee op appél te 

verschijnen. Daar wordt mijn naam afgelezen; ‘Hartog, kamerwacht’.                                                                     

Nou, mijn dag was meteen verpest want ik mocht niet aan de junglemars mee doen.                                         

Dus goed uit m’n humeur ga ik weer naar mijn kamer toe. De hele dag binnen blijven en de anderen 

fijn in de bossen, ik weet meteen ook geen nieuws meer.      

                          
Foto-collectie S. de Graaf.  Mersing, we zwommen soms naar het rechtse eiland, daar waren veel slangen. 

Zaterdag 16 Februari 1946                                                                                                                                            

Vandaag weer eens parade, het is een lange tijd geleden dat we voor het laatst een parade hebben 

gehad, nl. voor ons vertrek naar Engeland, in Noordwijkerhout. We hadden tevens een beëdiging van 

een officier. Na afloop daarvan gingen we weer naar ons kampement terug.                                                  

Anderhalf uur had het tropenzonnetje op onze helmen gebrand en toen we die dingen afzetten 

konden we er een liter condenswater van aftappen. We hadden nu vrij, een beloning van de B.C. 

voor het uitstekend slagen van de parade. ’s Middags gingen we daarom baden in zee.                                                                                                             

’s Avonds om 19.30u. afmars naar het gebouw van de 2e compagnie, daar werd een nieuwe soldaten-

cantine geopend. De tijd vloog om, de nodige speeches en af en toe een mooi stukje muziek van de 

band vrolijkte de avond op. Door de Majoor werd aan de leider van de band een mooie nieuwe piano 

aangeboden. We werden getrakteerd op taart en een kop koffie.                                                                          

Bij een prijsvraag werd de naam van ons kamp bekend gemaakt, de uitslag luidde: ons nieuwe kamp 

heet voortaan ‘Nieuw Sancta Maria’. Om 23.00u ging ik huiswaarts om te gaan slapen.      

Zondag 17 Februari 1946                                                                                                                                                               

Vanmorgen om 07.00u stonden we op, wassen, eten, lezen, schrijven en slapen, zo bracht ik de 
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zondagmorgen door. Om 12.00u weer eten, aardappelen met gehakt en pruimen, daarna chocolade-

pudding. Je mocht zoveel eten als je lustte, dus ik begon te eten. Na afloop kon ik niet meer lopen, ik 

strompelde de trap op en liet me zomaar op bed neerploffen.                                                                                        

Om 14.00u uitbetaling van soldij, we kregen ook sigaretten en chocolade.                                                            

Daarna heb ik nog wat gelezen en gedut, de verdere middag heb ik niet veel meer uitgevoerd. 

                                        
Foto-collectie P. Hartog.  Aan de klappermelk voor de bungalow in Mersing. 

Maandag 18 Februari 1946                                                                                                                                                      

Om 07.00u op ziekenrapport, ik heb nl. met zwemmen en duiken in zee m’n hoofd gestoten en heb 

nu gloeiende hoofdpijn. Van de dokter kreeg ik een paar pilletjes en moest rust houden.                                 

De ochtend verliep erg vlot en ’s middags hadden we bajonetvechten.                                                                              

De MP rukte uit voor het opsporen van een vermiste die sedert zondagavond al vermist wordt.                        

’s Avonds had onze compagnie bezoek van de B.C, er werden enige kwesties besproken en het ging 

er echt gemoedelijk aan toe. Totdat onze Luit plotseling hard kwam aanlopen en veel lawaai maakte. 

Hij deed de ontstellende mededeling dat er een jongen van de 4e comp. verdronken was. De B.C. ver-

trok onmiddellijk, gevolgd door enige jongens met lantaarns.                                                                            

Wij mochten niet mee omdat de hele compagnie ’s ochtends straf had opgelopen, dus we zaten in de 

grootste spanning. Om 21.00u kwam het bericht dat ze hem niet meer hadden gevonden, of de rivier 

op gedreven, of met de vloedstroom de zee ingetrokken.                                                                                                

’s Avonds voor het naar bed gaan werd er over deze kwestie nog veel na gesproken.    

Dinsdag 19 Februari 1946                                                                                                                                            

Vanochtend werd er de hele ochtend gedregd, de gehele 4e  comp. was aan het werk, echter zonder 

resultaat. Wij hadden met onze comp. een lange mars die weer menig zweetdruppeltje kostte, om 

12.00u waren we weer terug. Op het middagappel werd bekend gemaakt dat ons peleton de batal-

jonswacht moest leveren, die begon om 17.00u dus hadden we ’s middags vrij. Na het eten gingen 

we zwemmen, daarna kleding in orde maken. Zo werd het al gauw kwart voor 5, dus afmars. Frans 

Nieuwenhuyzen en ik hadden de eerste wacht, patrouille lopen van 17 tot 19.00u en van 23.00u. tot 

01.00u had ik gebouwenwacht , daarna slapen tot 5 uur ’s ochtends en toen met Frans patrouille.                           
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Woensdag 20 Februari 1946                                                                                                                                                                                        

Om 07.00u eten en om 08.00u vlaggenparade, onder de tonen van het Wilhelmus moest ik de 

driekleur hijsen. Om 08.30u inspectie door de B.C. en de Regimentscommandant. Daarna hebben we 

enige foto’s gemaakt en hebben Joop Reekers en ik een berg beklommen. Van daar hadden we een 

prachtig uitzicht over de zee en het land. Maar we moesten er weer heel vlug van af want er kwam 

een zware regenbui  op zetten. Om 10.00u kwam Nic. v. Diepen afscheid nemen want hij moest in 

het hospitaal worden opgenomen en zal wel niet meer bij ons terug keren. Het was een droevig 

afscheid, Nic huilen, wij huilen en de majoors en sergeanten huilen. Toen dit achter de rug was 

moest ik met Dorus Koning patrouille lopen, het was gelukkig onze laatste wacht.                                                  

Tussentijds was de MP weggeroepen want er was een lijk aangespoeld, vermoedelijk van die jongen 

die verdronken was. Na identificatie bleek het vermoeden juist te zijn, en werd het lijk ogenblikkelijk 

naar het hospitaal vervoert. Om 14.00u werd er plotseling geschoten, wij snelden direct gewapend 

naar het dorp toe, maar het was al afgelopen.                                                                                                                

Wat was het geval, de Chinese commandanten hielden een demonstratie waarbij met stenen naar de 

inlanders en naar de Engelsen werd gegooid. De Engelse commandant werd hierbij gewond en gaf 

opdracht tot vuren, waarbij 8 Chinese commandanten werden doodgeschoten. Daarna hadden wij 

meteen dubbele wachtposten.                                                                                                                                                    

Om 17.00u had ik wacht op de weg om die vrij te houden van auto’s, want om 17.15u kwam de 

begrafenisstoet langs. Daardoor hadden we gelijk een uur langer wacht, precies om 18.00u werden 

we afgelost, toen vlug eten en daarna gaan slapen. 

                     
Foto-collectie J.K. de Graaf.  Majoor Chris van Kammen legt bloemen aan het graf van Garrelt Vinke. 

Donderdag 21 Februari 1946                                                                                                                                                       

Vandaag de gehele dag schieten, er zijn dus weinig bijzonderheden te melden.                                                                                                                                        

Vrijdag 22 Februari 1946                                                                                                                                              

Vanochtend werden we om 04.30u gewekt, er moest een grote oefening gehouden worden en die 
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begon om 06.00u. Er moest een kampong gezuiverd worden van opstandelingen.                                                   

Om 1 uur  ’s middags kwamen we weer binnen, drijfnat van het zweten en waden door kali’s.                         

Na het eten verplicht rusten, daarna kleding wassen en wapens schoon maken. ’s Avonds lag ik al 

vroeg onder de klamboe. 

Zaterdag 23 Februari 1946                                                                                                                                           

Vanmorgen om 09.00u parade en beëdiging van een officier, om 11.00u was dat afgelopen en toen 

waren we vrij. ’s Avonds kon er niemand slapen want  er was een heidens spektakel.                                                

Enkele jongens maakten het nl. zó bont, dat ze opgepakt en in de cel werden gedouwd.                                    

Om 01.00u was het eindelijk rustig.                                                                                                                                   

Zondag 24 Februari 1946                                                                                                                                                  

De gehele dag is het rustig, regenbui op regenbui, dus is er weinig te beleven. 

Maandag 25 Februari 1946                                                                                                                                              

Vandaag weer vrij, dit is een nieuwe regeling omdat anders de tropendienst te zwaar wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dinsdag 26 Februari 1946                                                                                                                                         

Vanochtend een herdenking van de slachtoffers die in de Java-zee ten onder gingen, na afloop para-

deren voor de B.C.  ’s Middags mortierschieten, maar dit kon niet door gaan door het slechte weer. 

Om 17.00u was de onthulling van een boom, genaamd naar de B.C. (Chris v. Kammen).  Deze boom 

was geplant door de jongens van de 3e compagnie. Om 18.00u was het weer etenstijd.        

 

Foto-collectie E. Schoeman.                                                                                                                                                                             

27 febr. 1946, vlag halfstok voor de slachtoffers van de Slag om de Java-zee. 
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Woensdag 27 Februari 1946                                                                                                                                         

Dienst, theorie, mortierschieten enz. enz. 

Donderdag 28 Februari 1946                                                                                                                                                                                           

Exercitie, theorie, geld halen, foto’s gekocht, onze wekelijkse rantsoenering gehaald en een brief met 

foto van thuis ontvangen.  Meteen weer een brief verstuurd en ‘s avonds lag ik weer vroeg in de kooi.                                                                                                                                      

Vrijdag 1 Maart 1946                                                                                                                                               

Vanochtend dienst, bajonetvechten, sport en de nodige theorie. Na het middageten rust en daarna 

opgeven voor sport. Toen gewapende exercitie en geweerinspectie.                                                                         

Verders is er niet veel meer te doen. 

Zaterdag 2 Maart 1946                                                                                                                                                                      

’s Morgens om 06.00u reveille, sport, wassen en eten.                                                                                                                        

Om 09.00u bezoek van de B.C. en waarnemend B.C, toen een toespraak en daarna inwendige dienst. 

Om 10.00u begon de grote sporting oftewel ‘Olympiade’, kogelstoten, hardlopen enz.                       

Om 12.00u eten en toen weer terug naar het sportterrein om naar de volgende wedstrijden te kijken 

na afloop stond onze compagnie op de 4e plaats. Om 19.00u zou de finale met fakkel-estafette zijn, 

om 18.00u moest ik op wacht tot 19.00u., dus dan kon ik ‘m tóch nog zien. Toen om 19.00u alles 

daarvoor klaar stond, brak er een grote regenbui los, die schopte alles in de war. Om ongeveer 

20.00u is die estafette tóch nog afgelopen, daarna de fakkeltocht. Dat was een mooi gezicht om al 

die brandende fakkels te zien voetsnellen. Aan het eindpunt van de tocht lagen de brandstapels, dus 

degene die het eerst aankwam gooide zijn fakkel daar op en het zaakje ging in vlammen, onze comp. 

was nummer 2. Toen de zes brandstapels uitgebrand waren werd het vreugdevuur ontstoken en 

werden de uitslagen bekend gemaakt. Ik ben toen weg gegaan want ik moest weer op wacht.      

                                                                               
Foto-collectie P. Hartog.  Mersing, Rinus Jansen (rechts) en ik voor de toko’s. 
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Zondag 3 Maart 1946                                                                                                                                                               

Om 05.00u ‘s ochtends begon mijn wacht weer, ’s middags om 15.00u was ik van de wacht af. 

Verders weinig te melden, er is de hele dag niets bijzonders gebeurd. 

Maandag 4 Maart 1946                                                                                                                                                                           

Al heel vroeg ’s morgens kwam de dokter bij de compagnie, deze deelde mede dat het streng 

verboden was om het terrein te verlaten want er waren een paar gevallen van kinderverlamming.              

De nodige voorzorgsmaatregelen op hygiëne enz. werden genomen. Daarna hadden we theorie, er is 

dus niet meer veel te vermelden.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dinsdag 5 Maart 1946                                                                                                                                                                   

’s Ochtends exercitie op ons eigen terrein. Na de dienst gingen we vlug zwemmen want dat mocht 

wel. ’s Middags mochten we weer buiten ons terrein, maar nog niet naar het dorp. We hadden dus 

weer wat bewegingsvrijheid, maar de cantine bleef gesloten. ’s Middags hadden we nog wat theorie 

velddienst en om 17.00u hadden we vrij. 

Woensdag 6 Maart 1946                                                                                                                                                                 

Vandaag de gehele dag vrij, want er zou een Engelse kolonel komen om alles te inspecteren, die is 

echter niet geweest. ’s Middags heb ik een filmrolletje gekocht en ben ik met Rinus Jansen op de foto 

geweest. Daarna heb ik mijn plunjezak geleegd want al m’n kleren waren vochtig geworden.                  

Verders geen nieuws. 

Donderdag 7 Maart 1946                                                                                                                                       

Vanochtend velddienst, theorie enz. enz. ’s Middags gewapende exercitie en theorie, daarna hebben 

we cantine-spullen in ontvangst genomen.  ’s Avonds hadden we een openlucht-filmvoorstelling, die 

was goed geslaagd, en om 21.00u kroop ik onder de wol.    

        

                 
Foto-collectie S. de Graaf.  Toko in Mersing. 
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Vrijdag 8 Maart 1946                                                                                                                                                                            

’s Ochtends velddienst, net als vanouds, de omsingeling van een kampong. ’s Middags moesten we 

een demonstratie van het Schotse trainingsteam bijwonen, we hebben er veel van geleerd.                          

Om 16.00u waren we weer terug, wapens schoon maken en daarna inspectie van de wapens.                 

Om 17.00u heb ik mijn foto’s gehaald, die nogal tamelijk goed gelukt waren.  Eerst heb ik nog geld 

gehaald (5 dollar) en om 19.00u ben ik naar de cantine gegaan. Daarna heb ik mijn NAAFI-rations 

opgehaald en om 22.00u lag ik weer lekker onder mijn klamboe. 

Zaterdag 9 Maart 1946                                                                                                                                       

Vanochtend inwendige dienst, verder inpakken van onze plunjezakken want vermoedelijk gaan we 

hier weer gauw vandaan. Er gaan al geruchten dat we een landing moeten doen op een of ander 

Indisch eiland, maar of het waar is moeten we maar afwachten. ’s Middags uitreiking van de post, 

tante pos had me weer goed bedeeld, 1 pak kranten van thuis, 1 brief van Niedorp en een brief van 

de dominee. Om 17.00u appél, daarna vrij. 

Zondag 10 Maart 1946                                                                                                                                                               

Er was weinig te beleven, we kregen de nodige appéls en daarna weer rust. 

Maandag 11 Maart 1946                                                                                                                                                                     

’s Morgens exercitie enz. enz., ’s middags tot 16.00u rust en daarna weer exercitie en theorie.                  

Om 18.00u eten en daarna ben ik naar de cantine geweest maar ook daar is niets te doen. Alles staat 

ingepakt voor vertrek en de NAAFI-artikelen waren allemaal uitverkocht. Om 22.00u ben ik te bed 

gekropen.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dinsdag 12 Maart 1946                                                                                                                                                     

Theorie, sport, zwemmen, eten, rust, sport, eten, slapen…… 

 

                                      
Foto-collectie P. Hartog. Aan het strand van Mersing.       
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Woensdag 13 Maart 1946                                                                                                                                                        

De gehele dag schietoefeningen en daarna wapeninspectie, en Nic. van Diepen is ook weer terug. We 

zijn toen gaan zwemmen en om 17.30u kregen we bezoek van de B.C.  Tevens kregen we er een 

nieuwe peletons-commandant bij, een oude KNIL-rot, Segt.-Maj. de Mooy. Na het eten was er niet 

veel meer te beleven en ik ging vroeg naar bed. 

Donderdag 14 Maart 1946                                                                                                                                                   

We zijn nog steeds niet weg. Om 08.00u grote wapeninspectie en daarna een mars waarvan we om 

11.30u weer terug keerden. Toen wapens schoon maken, daarna eten en rust.                                                                      

Om 16.00u mortierschieten en sport, om 18.00u eten. Daarna heb ik nog wat brieven geschreven 

naar familie enz. Om 23.00u lag ik onder de klamboe.                                                                                                                                 

Vrijdag 15 Maart 1946                                                                                                                                                          

Vandaag is er weinig te beleven want ik was ziek, ik moest van de dokter een  dag te bed blijven en 

twee dagen lichte dienst. 

Zaterdag 16 Maart 1946                                                                                                                                                  

Vandaag wasdag, ik was al vroeg in de weer want ik had veel was. Daarna inwendige dienst en om 

10.00u nieuwe uniformen halen, en om 15.00u ben ik gaan zwemmen.                                                                     

’s Avonds om 20.00u was er een groot feest in de cantine want ons bataljon bestond een half jaar.                                                                        

Een speech van de B.C, luitenants en majoors en we kregen een glas bier gratis. De avond werd 

verder vol gemaakt met liedjes zingen, voordrachten houden en enige muzieknummers van de band. 

Het was een gezellige avond en om 22.30u keerden we pas huiswaarts. 

Zondag 17 Maart 1946                                                                                                                                               

Vanmorgen lekker uitgeslapen, toen vlug wassen, kleden en eten en om 10.00u naar de kerk. Om 

13.00u eten en daarna is de verdere dag rustig verlopen. Om 16.00u werden we ‘gealarmeerd’, want 

er was een blanke vrouw op het strand gezien. Wij gelijk er heen, maar eenmaal daar aangekomen, 

vertrok ze juist in een jeep, dus wij hadden het nakijken. 

        
Foto-collectie S. de Graaf.  Mersing, dorpstraat met wachthuisje. 
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Maandag 18 Maart 1946                                                                                                                                                              

Ik ging weer op ziekenrapport en kreeg 3 dagen lichte dienst, dat zit dus weer zwaar op rozen.            

De hele dag breng ik door met lezen en brieven schrijven. ’s Avonds ben ik naar de cantine gegaan en 

heb ik foto’s besteld, om 22.00u ging ik te bed.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dinsdag 19 Maart 1946                                                                                                                                                 

Hetzelfde als de vorige dag. 

Woensdag 20 Maart 1946                                                                                                                                                  

Vandaag heb ik keukencorvee, dat bevalt best. Op appel van 07.30u kwam ik te laat en kreeg straf.  

Drie dagen moet ik me op fluitsignaal melden bij de sergeant, verstoken van gunsten dus. 

Donderdag 21 Maart 1946                                                                                                                                                

Vandaag schietoefeningen.                                                                                                                                 

Vrijdag 22 Maart 1946                                                                                                                                                                     

Vandaag een grote dagmars, we vertrokken om 07.30u ’s ochtends. Om 10.00u rust, toen weer een 

uur lopen, daarna weer even rust en toen een velddienst op het strand. Om 12.00u was alles afge-

lopen, we gingen toen vlug zwemmen, daarna eten en weer zwemmen. Tot 14.30u hadden we rust, 

daarna was het weer omhangen en begon een klimpartij over rotsen, het tij was eb. Af en toe kregen 

we wat rust en dan klommen we vlug in een klapperboom om klappers te plukken. De klappermelk 

verfriste echter maar voor even, want als je weer 10 minuten liep, versmachtte je weer van de dorst. 

Gelukkig waren we om even voor 16.30u weer op de plaats van bestemming. Na het inrukken vlogen 

we op de kranen af en dronken liters water. Daarna even uitgezakt en een tropenhoed en drinkkroes 

bij de fourier gehaald. Nadien ben ik naar de dokter geweest om m’n gezicht te laten behandelen 

want dat was verbrand en deed verrekt zeer. Om 19.00u kwam sergeant Bos mijn foto’s brengen.            

De kwartiermakers gingen weg en ik ging slapen. 

                                                                            
Foto-collectie H. Ploeg.  Mersing, bespreken van landings-oefening. 4

e
 links achter is Hans Ploeg. 
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Zaterdag 23 Maart 1946                                                                                                                                                           

Vandaag inwendige dienst zoals de kwartieren schoonmaken, wassen enz, verders rust. 

Zondag 24 Maart 1946                                                                                                                                             

Vanochtend naar de kerk, toen lekker eten, zwemmen en rusten. 

Maandag 25 Maart 1946                                                                                                                                                                    

De auto’s zijn aangekomen dus nu vertrekken we wel gauw. Het ging als een lopend vuurtje door het 

kamp, de plunjebalen werden gepakt en het keukenmateriaal in kisten gedaan. In vier uur tijd was 

alles klaar voor vertrek. Toen zijn we nog eens lekker gaan zwemmen, ons laatste bad in de zee bij 

Mersing. Om 16.00u. ’s middags kwamen de auto’s voor de bagage in te laden, en wij maar wachten. 

’s Avonds hadden we een groot kampvuur gemaakt en zaten we gezellig bij elkaar. De een hield 

voordrachten, de ander zong een liedje, zo werd de avond gezellig door gebracht tot 02.00u.                 

Toen werden we ingeladen en om 03.00u vertrok de lange colonne auto’s, wel 100 stuks. Het was 

een fantastisch gezicht om al die auto’s in het donker met hun lichten achter elkaar een heuvel af te 

zien rijden.         

                                                 
Foto-collectie P. Hartog. Singapore, embarkeren naar het ‘SS. Salween’, voor vertrek naar Batavia-Java. 

Dinsdag 26 Maart 1946                                                                                                                                              

Vanochtend om 10.00u kwamen we in Singapore aan en om 12.00u zaten we al op de boot. Het was 

een Engelse schuit ‘Salween’ genaamd, veel kleiner als de ‘Alcantara’. We gingen er met 2 bataljons 

op, 1-4 en 2-4, wij dus. Op de kade heerste een grote drukte, auto’s reden af en aan, munitie, levens-

middelen enz. werden ingeladen. ’s Avonds kregen we noodrantsoenen in kisten die we met 6 man 

moesten delen. Na het eten ben ik naar het bovendek gegaan en om 20.00u sliep ik als een roos. 

Woensdag 27 Maart 1946                                                                                                                                                     

Vanochtend om 07.00u werden de ankers gelicht en zette de boot koers naar zee, richting Batavia. 

Achter ons volgden nog twee Liberty-schepen met auto’s en materieel enz. Het weer was niet zo erg 

mooi, al door maar regen en mist. Even buiten de haven liet men de ankers vallen en lagen we stil 

aan de rede. Verders is er niets te beleven. 
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Donderdag 28 Maart 1946                                                                                                                                                      

Om 08.00u vertrekken we dan toch eindelijk, we zien eilanden en verders water en lucht. Af en toe 

valt er wat te beleven zoals vecht en stoeipartijtjes en de acrobatische toeren van twee apen, die 

vermaakten ons wel. Verders geen nieuws. 

Vrijdag 29 Maart 1946                                                                                                                                                            

Zelfde als vorige dag, we leven op noodrantsoenen.  

                            
Foto-collectie P. Hartog. Neptunesdoop op de ‘Salween’ bij overschrijding van de evenaar 28 mrt. 1946. 

Zaterdag 30 Maart 1946                                                                                                                                                      

Vanmorgen om 07.00u kwam de haven van Tandjong Priok in zicht en even later lagen we stil.                    

De loods kwam aan boord en een Hollandse boot, de ‘Bosfontein’ met repatriërende aan boord pas-

seert ons. Nu varen we langzaam de haven binnen, en even later ligt de boot aan de kade.                                   

Overal wapperen rood-wit-blauwe vlaggen en juichende mensen. De spullen werden weer ingepakt 

en alles stond weer klaar voor ontscheping, en maar weer wachten. Ondertussen begon het aardig te 

regenen, om 12.00u werden we in die regen ontscheept, er kwam een rijdende cantine.                                

Toen was het weer wachten totdat alles zover klaar was om te gaan. Even later het commando; 

‘Wapens laden’, en daar gingen we. Er gebeurde niets, slechts een juichende menigte, en wij maar 

sigaretten gooien. Toen we een bocht om reden lag er een heel groot kazerneterrein voor ons, we 

waren op de plaats van bestemming en werden uitgeladen. Locatie een kwartier van Batavia en 

achter ons het vliegveld van de KLM. Ik ben vroeg gaan slapen.                                                                                                                                      

Zondag 31 Maart 1946                                                                                                                                                                        

Er werd ’s ochtends hevig geschoten, verders niets. Vanochtend moesten we stellingen maken en 

ook kwam er post en dit maal ook een brief voor mij. ’s Middags heb ik een brief geschreven en 

daarna weer stellingen maken. Om 18.00u waren we klaar, vlug eten en nog wat zitten praten, 

daarna naar bed. 

Maandag 1 April 1946                                                                                                                                                     

Afgelopen nacht weer hevige schietpartijen. Om 08.00u appél en toen weer stellingen maken, daarna 

terrein opruimen en kleren wassen. Verders geen nieuws.                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Dinsdag 2 April 1946                                                                                                                                                  

Stellingen maken, schrijven, slapen en om 16.00u op wacht met de gehele compagnie. Er gebeurde 

niets bijzonders, alleen ’s nachts om 03.00u hevige schietpartijen. Omdat alle stellingen vuurden, 

knalde ik ook maar mee, resultaat; een hele houder automatisch leeggehaald. Verders geen nieuws.   

Woensdag 3 April 1946                                                                                                                                                       

Vanmiddag om 16.00u werden we afgelost, toen lekker wassen, eten en te bed. 

Donderdag 4 April 1946                                                                                                                                                 

Vandaag vrij, kleren wassen, schrijven enz. enz.                                                                                                                                         

Vrijdag 5 April 1946                                                                                                                                                                                              

Idem. 

Zaterdag 6 April 1946                                                                                                                                                               

Idem als vorige dag, alleen ’s middags wacht tot zondagochtend, er gebeurde niets bijzonders.                     

Wel was alles in alarmtoestand en er werden regelmatig patrouilles uitgezonden, maar de vijand 

kwam niet opdagen.     

Zondag 7 April 1946                                                                                                                                                     

Vanochtend om 06.30u kwamen we weer van de wacht af en ik ben toen lekker gaan zwemmen, 

daarna heb ik tot 12.00u geslapen. ’s Middags ben ik, Joop Reekers en nog 3 andere jongens naar het 

vliegveld gegaan, in de hoop een stuk familie te ontmoeten. Maar nee hoor, het mocht niet zo zijn. 

Wel sprak ik een collega van oom Jo, die vaak met hem gevlogen had. Hij liet ons een vliegtuig bekij-

ken, de DC3, een transportvliegtuig, en daarna nog een Skymaster. Nadien hebben we nog wat thee 

gedronken en stapten we weer op richting Batavia. Daar hebben we nog even in een ijssalon gezeten 

en zijn toen naar huiswaarts gegaan. Halverwege kregen we mot met een dronkaard die we met veel 

moeite overrompeld hebben, daarna met de auto naar het kamp en om 22.00u lag ik onder m’n 

klamboe. 

     
Foto-collectie P. Hartog.  Vliegveld Kemajoran bij Batavia 20 apr. ‘46, op de achtergrond een Skymaster. 
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Maandag 8 April 1946                                                                                                                                                        

Vanmorgen lekker uit geslapen, toen een paar brieven geschreven, verders geen nieuws.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dinsdag 9 April 1946                                                                                                                                                         

Vanochtend om 06.30u. moesten we weer op wacht, ditmaal stationswacht. Dat bestond uit als er 

een trein op het station stopte, moesten we de trein doorzoeken en verdachte personen fouilleren, 

de dag vloog om.  

Woensdag 10 April 1946                                                                                                                                               

Vanmorgen om 06.30u. werden we afgelost, toen slapen tot 12.00u. Daarna had ik een grote was te 

doen, verders geen nieuws. 

Donderdag 11 April 1946                                                                                                                                           

Vandaag weer grondwerk, oftewel pionierswerk tot 12.00u daarna eten en rust.                                                               

’s Avonds ben ik met Joop Reekers, Jan Schotanus en Rinus Jansen de stad in geweest, naar de bios. 

Daar aangekomen stond er al een lange rij mensen en toen wij aan de beurt waren ging het hek 

dicht, bios vol. Dus wij weer weg, naar de Marine-cantine, daar lekker brood met spiegeleieren 

gegeten met ijs toe. Daarna hebben we nóg een portie ijs genomen en met de nodige sigaretjes erbij 

lekker zitten praten. Om 20.00u stapten we op en om 20.30u waren we weer in het kamp terug.   

Daar hebben we nog een tijd zitten luisteren naar het NIROM-orkest  dat voor ons bataljon een 

voorstelling gaf, het was om 21.30u. afgelopen, toen naar bed.                                                                                                                                    

Vrijdag 12 April 1946                                                                                                                                                     

Vanmorgen lekker uitgeslapen en toen weer stellingen maken, het kamp begint zo langzamerhand 

geheel op een groot fort te gelijken. We hebben tot 10.00u gewerkt, toen kwam de rijdende cantine, 

daar nog wat gekocht. Toen aan de was, daarna eten en rusten tot 16.00u toen op wacht.     

 Foto-collectie S. de Graaf.   Tandjong Priok, een groot deel van de 3
e
 cie. (*namen achter in dit dagboek). 
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Zaterdag 13 April 1946                                                                                                                                                    

Vanmorgen om 08.00u kwamen we weer van de wacht af en hadden we verders de gehele dag rust. 

’s Middags kwamen Brits-Indiërs in het kamp die de zware mortieren voor ons inschoten op de kam-

pong die vlak tegenover ons lag. 

Zondag 14 April 1946                                                                                                                                                   

Vanmorgen naar de kerk geweest. Om 12.00u kwam het bericht; ‘ 2e sectie alles inpakken, jullie gaan 

voor een week weg’. Wij alles inpakken en om 15.00u werden we in auto’s geladen en vertrokken we 

waar naar toe? Niemand wist het. We gingen dwars door Batavia, langs het vliegveld, door kampongs 

en over ontzettend slechte wegen. Na 1 uur rijden kwamen we eindelijk bij een kleine nederzetting, 

gelegen bij een stuwdam, genaamd Kali Soenter. We moesten daar een sectie van de 4e compagnie 

aflossen, dus namen wij het zaakje over. We kwamen met 5 man in een tent te liggen, waaronder 

Joop Reekers, Jan Schotanus, een korporaal, een vreemde snoeshaan en ik.                                             

’s Avonds werden wij opgegeten door de muskieten en kregen we ook nog gezelschap van de ratten. 

Nieuws is op. 

Foto-collectie S. de Graaf.  De bewakingspost stuw Kali Soenter, kok Siem heeft thee in het keukententje (midden). 

Maandag 15 April 1946                                                                                                                                                     

Vannacht slecht geslapen en om 06.00u werden we gewekt. Toen lekker wassen bij de warmwater-

bron en daarna kleren wassen.  Een tijdje niets gedaan en om toen op wacht van 18. tot 20.00u, van 

22. tot 24.00u en van 02. tot 04.00u.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dinsdag 16 April 1946                                                                                                                                                          

Na de wacht tot 10.00u geslapen, eten, wassen en van 12. tot 14.00u weer op wacht, daarna van 17. 

tot 18.00u. ’s Avonds  kropen we boven op de brug van de dam, daar hadden we geen last van de 

muggen. Er werden oude herinneringen opgehaald en om 22.00u kroop ik in mijn klamboe, daar 

werd ik verwelkomt door een rat. Voordat ik het kreng te pakken kon krijgen was hij al verdwenen. 
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Woensdag 17 April 1946                                                                                                                                                 

Vandaag rust-sectie en ik had corveedienst in de keuken. ‘s Avonds om 18.00u weer op wacht. 

Verders geen nieuws. 

Donderdag 18 April 1946                                                                                                                                                                      

Er valt niets bijzonders voor, ’s middags wordt de tent bijgevuld met een man van de MP.                           

Om 15.00u kwam de auto van het kamp met post, voor mij een brief van moeder met een droevig 

bericht. Ik was een beetje te neer geslagen, maar kop op. Het was dus geen prettige dag voor mij, 

maar ja je kunt alles verwachten als je post krijgt, goed of slecht bericht.                                                                                                                                         

Vrijdag 19 April 1946                                                                                                                                                   

Vandaag weer een rustige dag geweest, ’s middags met Joop op verkenning geweest. Toen we 

daarvan terug kwamen, kwam de fourier met een traktatie, sigaretten en chocolade. Verders geen 

nieuws. 

Zaterdag 20 April 1946                                                                                                                                             

Vanmorgen kleren gewassen, ‘s middags weer post, maar nu goede berichten, een brief van Cas en 

Enny plus foto’s. Dus het zat weer zwaar op rozen. Vanavond wacht tot morgenochtend 07.00u dan 

worden we weer afgelost. 

                                  
Foto-collectie D. Ypma. Sectie van de 4

e
 cie bij de warmwaterbron van Kali Soenter.                                                                           

De vlekjes op de foto zijn typische gevolgen van tropen-invloeden. 

Zondag 21 April 1946, 1e Paasdag                                                                                                                     

Vanochtend om 08.00u kwam de aflossing en om 08.30u vertrokken wij. Om 09.30u waren we weer 

terug in het kamp, toen uitladen, wassen, verschonen en de schoenen netjes gepoetst.                           

En daar gingen Joop, Jan, de korp. en ik naar Batavia, eerst naar de bios waar een prachtfilm speelde 

‘Rhapsody in Blue’. Toen naar de Marine-cantine, daar lekker gegeten, 4 sneeën brood met 4 eieren 

en ijs met koffie toe. Daarna zijn we gaan wandelen en om 19.00u naar de YMCA gegaan en daar 

limonade gedronken en een brief geschreven. Om 22.00u weer huiswaarts en om 23.00u te bed. 
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Maandag 22 April 1946, 2e Paasdag                                                                                                                                                                                              

Vandaag is het weer rust, een paar brieven geschreven en voor de rest op mijn dooie rug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dinsdag 23 April 1946                                                                                                                                                 

Vandaag grote wasdag en verders sigaretjes liggen paffen. ’s Avonds naar de opening van de cantine 

geweest en om 22.00u lag deze jongen weer onder de klamboe.  

Woensdag 24 April 1946                                                                                                                                             

Vanmorgen al het wintergoed ingeleverd, dat was een opluchting, op z’n minst een halve plunjezak 

minder. Daarna grondwerk, loopgraven enz. maken. ’s Middags vrij, ik heb al het koperwerk van m’n 

uitrusting maar gepoetst. 15.00u appel, verder geen nieuws. 

Donderdag 25 April 1946                                                                                                                                        

Vandaag uitrusting winterkleding inleveren, voortaan minder te sjouwen dus, toen weer prikkeldraad 

versperringen maken. ’s Middags om 17.00u piketwacht, geen bijzonderheden.                                                                                                                                 

Vrijdag 26 April 1946                                                                                                                                                         

Geen bijzonderheden. ’s Avonds opening van de cantine waarbij 50 meisjes uitgenodigd waren om te 

komen dansen. Om 22.00u was het dansen afgelopen.  

Zaterdag 27 April 1946                                                                                                                                                  

Vanmorgen compagnies-exercitie voor de parade van a.s. dinsdag.                                                                                         

’s Middags met Joop Reekers en Rinus Jansen naar het hospitaal op bezoek bij Harm Bouwland.                                                                                          

Om 18.00u naar de bios en daarna naar de YMCA, om 22.00u keerden we weer huiswaarts. 

       

Foto-collectie P. Hartog.  1e peleton op het haventerrein van Tandjong Priok 24 april '46. (de pijl wijst naar mij).  

Namen achter in dit dagboek.          
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Zondag 28 April 1946                                                                                                                                                 

Vanochtend om 05.00u er uit en om 06.00u vertrekken we met de auto naar het station, we moes-

ten daar wacht leveren. Om 12.00u kwam Dick Korff met een vulpen voor mij, een mooie nieuwe 

voor fl. 18,- 

Maandag 29 April 1946                                                                                                                                               

Vanmorgen om 06.00u kwam de aflossing. Toen we in het kamp aan kwamen ben ik aan de was 

getogen en daarna wat uurtjes gepit. Daarna brieven geschreven naar tante Annie, thuis en oma, 

verders geen nieuws.              

                 

Foto-collectie D. Ypma.   Op stationswacht, bij Pasar Senen – Batavia. 

Dinsdag 30 April 1946                                                                                                                                                        

Vanochtend om 06.00u reveille, vlug eten en wassen. Om 08.00u appél en om 09.00u. stapten we 

naar de auto’s die ons naar de stad brachten, daar waren wij om 09.15u. toen opstellen.                                  

Er waren daar al ontzettend veel troepen die ook de parade mee liepen. Om 09.30u werd het sein tot 

afmars gegeven en toen lopen. Nu, wij deden ons uiterste best en werden van alle kanten toe ge-

juicht door de bevolking. Het zag zwart van het volk, je kon over de koppen lopen, de parade was 

reusachtig goed geslaagd. We gingen nadien nog een rondje door de stad, daarna keerden we 

huiswaarts. Om 12.00u kregen we chocolade, gebak, koffie en een blik melk en om 13.00u eten. 

Daarna weer de stad in, eerst naar de bios en toen naar verschillende dancings. We hebben nadien 

nog wat door de stad gezworven en in een toko liep ik tegen een dolk aan, ik kocht ‘m meteen.                  

Om 20.00u gingen we naar ‘Jen Pin’, een grote dancing. Daar hebben we feest gevierd ter ere van de 

verjaardag van prinses Juliana. Om 24.00u keerden we huiswaarts en om 01.00u lag ik te snurken 

onder mijn klamboe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Woensdag 1 Mei 1946                                                                                                                                                      

Vandaag weer een rustige dag, wassen en slapen. Om 18.00u weer wacht, verders geen nieuws. 
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Donderdag 2 Mei 1946                                                                                                                                                       

Idem als gisteren, om 06.00u van de wacht af gekomen. Toen kreeg ik post, een pakket kranten, een 

brief van Corry en een van moeder. Die heb ik meteen terug geschreven en om 23.00u ging ik te bed.                                                                                                                                         

Vrijdag 3 Mei 1946                                                                                                                                                       

Vandaag hebben we weer een nieuw pak erbij gekregen. Om 16.00u kregen we bewegingsvrijheid, 

dus wij gelijk de poort uit. Eerst naar de bios van 18.00u daar hebben we echt plezier gehad, het was 

nl. een komische film. Om 20.00u naar de Marine-cantine en daar lekker gegeten. Daarna weer naar 

huis. 

Zaterdag 4 Mei 1946                                                                                                                                                     

Vanmorgen om 05.00u werden we gewekt en om 06.00u stonden we weer op stationswacht.                      

Om 07.30u plotseling alles inpakken, we moesten weer weg, 1-4RI loste ons af. In het kamp aange-

komen moesten we direct onze wapens schoon maken, ransels moesten worden ingepakt en om 

12.00u gewapend appél. Daarna gegeten en munitie in ontvangst genomen.                                                                                         

We kregen te horen dat er een grote actie zou komen, en dat we vannacht zouden uitrukken, maar 

niet alleen,  1-4 R.I. doet mee, en ook het KNIL.  Om 17.00u weer appél en toen levensmiddelen in 

ontvangst genomen. Om 18.00u kwam er geschut in het kamp, nu maar afwachten.                                            

We hebben nog gegeten en toen ben ik gaan slapen. 

                             
Foto-collectie P. Zandstra.  Actie te Maroenda 5 mei 1946, hier een kleine invasie door 1-4RI.  

Zondag 5 Mei 1946                                                                                                                                                    

Vannacht om 01.00u werden we gewekt, alles omhangen, we kregen nog laatste instructies en toen 

op de auto’s. Om 02.00u reed de colonne met de 1e-2e-3e en 4e compagnie het kamp uit.                                   

We gingen richting Tandjong-Priok waar we om 03.00u aan kwamen, daarna richting binnenland. Om 

04.30u waren we op plaats van bestemming, wáár we waren en waar we zaten konden we niet zien. 

Alles werd in stilte uitgeladen, er werd niet gesproken. Posten werden uit gezet en de rest kon even 

gaan slapen. Om 07.00u werd ik met schrik wakker door kanongebulder, het zingen van de bren en 

het gejank van de mortieren. Onze sectie werd er op uit gestuurd om te patrouilleren. Handgranaten 

in de zak, bandeliers omgehangen en daar ging het,  wel goed opletten. Al heel vlug zaten we in de                                                    
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voorste linies waar het een hels spektakel was. Gegier van kogels en granaten, we hielden toen halt 

anders kwamen we midden in ons eigen vuur te liggen, dus weer terug.                                                                   

De eerste gevangen genomen extremisten werden binnen gebracht. Wij kwamen om 10 uur ’s mor-

gens weer binnen, niets gevangen. Nu zagen we meteen de omgeving, een oud landgoed, verwaar-

loosd en verlaten, wij zaten in een oude schuur in het hooi. Kort na onze binnenkomst kwam er weer 

een andere patrouille binnen, zij hadden meer geluk gehad dan wij, buit 4 gevangenen.                    

We gingen ons wassen en eten, daarna op de kippen- en eendenjacht want die liepen er overal los.    

De verdere dag was het tamelijk rustig, we maakten niet veel meer mee want onze compagnie was 

reserve. ‘s Avonds was het wachtlopen, toen begon het schieten ook weer, de wacht verliep echter 

rustig. 

Maandag 6 Mei 1946                                                                                                                                                                                    

Vanmorgen weer patrouille, daarna eten en toen hoorden we dat we om 13.00u verder op gingen. 

Alle troepen kwamen met hun auto’s weer terug, de actie zou op een geheel andere plaats beginnen.                 

Om 13.00u werden we weer op de auto’s geladen en daar ging de rit weer. Langs de Kali-Soenter 

kwamen we in stelling te liggen en ook daar brak de hel weer los, schieten bij dood en leven af.                  

Om 17.00u was de zuivering geheel afgelopen. Alles werd weer gepakt en op de auto’s geladen, we 

gingen terug naar onze oude standplaats en om 24.00u gingen we weer terug naar het kamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          
Foto-collectie D. Ypma. Tanah Tinghi 10 apr. ’46. Sectie van de 3

e
 Cie. terug van patrouille. Namen achter in dit boek. 

Dinsdag 7 Mei 1946                                                                                                                                                      

Afgelopen nacht om 02.00u weer gearriveerd, vlug onze slaapplaatsen in orde gemaakt en slapen 

maar, we hadden 48 uur niet gepit. Om 14.00u werden we wakker en toen hebben we ons lekker 

gewassen, wat waren wij vuil. Daarna de wapens weer grondig nakijken, schoonmaken en munitie 

inleveren. Onze kleren zaten onder de modder, dus maar aan de was. ’s Middags hoorden we van de 

luit. dat de actie heel goed verlopen was, de buit was 200 gevangenen, 80 doden en stapels gewe-

ren, handgranaten, mijnen enz. Aan onze zijde geen doden, slechts 1 licht gewond. Hieruit blijkt dat 

de extremist erg laf is als hij ontvangen wordt door goed gericht vuur.                                                                                

Het oude leven kan nu weer z’n gewone gang gaan. 
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Woensdag 8 Mei 1946                                                                                                                                                                                                                  

Om 05.00u vanochtend er weer uit en om 06.00u stonden we al weer op wacht bij het station.                    

’s Middags brak een grote onweersbui los en heeft het verders ook de gehele avond geregend. 

Donderdag 9 Mei 1946                                                                                                                                          

Vanmorgen om 06.30u weer van de wacht af gekomen, daarna aan de was. ’s Middags de stad in en 

’s avonds om 23.00u was ik weer binnen.                                                                                                                                        

Vrijdag 10 Mei 1946                                                                                                                                                         

Vandaag alles weer inpakken, we krijgen er een nieuwe plunjebaal bij. Morgenvroeg vertrekken wij 

weer met onze compagnie en een deel van de 4e compagnie naar Priok om daar de taak van 11RI 

over te nemen. ’s Avonds was er een voorstelling van een Indisch muziekgezelschap, maar dat ver-

veelde mij gauw, dus kroop ik maar vlug op mijn tampatje.   

Zaterdag 11 Mei 1946                                                                                                                                             

Vanochtend om 07.00u vertrokken we met auto’s uit het kamp naar Priok. Daar waren we om 08.00u 

en om 10.00u waren we al helemaal ingeburgerd alsof we er al maanden zaten.                                         

We liggen in een groot magazijn dat midden in een groot autopark vlak aan de haven ligt, dus we 

kunnen daar alles mooi bekijken. ’s Avonds om 16.00u moest ik met Tom Weyand op wacht bij de 

haveningang. Tom moest op een heel druk kruispunt voor verkeersagent spelen en ik nam de taak 

over voor controle. Auto’s controleren die de haven in en uit gingen, en dan nog die koelies contro-

leren, nu dat was een mooie baan. Om 20.00u werden we afgelost, toen vlug slapen.  

                           
Foto-collectie P. Hartog. TJP. verkeer regelen, bij post 3 aan de haven1-ingang, op achtergrond station Priok. 

Zondag 12 Mei 1946                                                                                                                                              

Vanochtend om 04.00u weer op wacht tot 08.00u. Toen heb ik me vlug omgekleed en om 10.00u. 

naar het zwembad tot 12.00u, daarna naar huis terug om te eten. Om 14.00u gingen we weer naar 

de stad, maar ik vond er niets aan, dus toen maar weer terug liften. Om 18.00u was ik weer terug en 

om 20.00u lag ik er al vroeg onder m’n klamboe. 
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Maandag 13 Mei 1946                                                                                                                                            

Vanmiddag van 12. tot 16.00u weer op wacht op een station om wagons te bewaken. Maar er was 

niets te bewaken dus hadden wij het mooi makkelijk. Toen ’s avonds om 24. tot 04.00u weer op 

wacht, alles rustig.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dinsdag 14 Mei 1946                                                                                                                                              

Vanmorgen tot 12.00u gepit, de wacht was afgelopen, toen brieven gaan schrijven. Verders is er 

niets te beleven.                            

Woensdag 15 Mei 1946                                                                                                                                       

Vanmorgen de stad in geweest om inkopen te doen, ik was om 12.00u weer thuis. Verders valt er 

weer niets te beleven. 

Donderdag 16 Mei 1946                                                                                                                                        

Vanochtend vrij, dus kleren gewassen. Om 17.00u moest ik weer op wacht bij een opslagplaats, er 

gebeurt weer niets.                                                                                                                                         

Vrijdag 17 Mei, Zaterdag 18 en  Zondag 19 Mei 1946                                                                                                                                                      

Idem.  

Maandag 20 Mei 1946                                                                                                                                                  

Vanochtend werd ik om 07.00u gewekt en stond de majoor voor m’n neus. Hij deelde mede dat ik 

om 08.00u gereed moest staan om met nog 5 andere jongens de wacht te betrekken op het schip de 

‘M.S. Tegelberg’ welk aan de kade lag. Dus wij om 08.00u er heen, een prachtschip en we kregen een 

dek voor ons zelf, dat zat dus zwaar op rozen. Ik nam de 2e wacht, bewaking en regeling van het ver-

keer. ‘s Middags kwamen de eerste passagiers aan boord en om 17.00u kwam ik van de wacht af en 

was toen vrij. Daarna ben ik met Frits Sauer op verkenning geweest en we hebben het hele schip 

goed bekeken. Om 22.00u ging ik te kooi.            

              
Foto-collectie Joop van Bommel.  Tandjong Priok, haven 2. 
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Dinsdag 21 Mei 1946                                                                                                                                                 

Vanmorgen weer op wacht en om 11.00u kwam ik er van af. Ben toen met Frits op het dek gaan 

wandelen en we maakten kennis met een meisje dat naar Holland ging. Afijn, praten over koetjes en 

kalfjes en spoedig hadden we en afspraakje gemaakt. Dien dag is het ontzettend druk geweest, er 

kwamen 1100 passagiers aan boord. Om 17.00u was het etenstijd, nou, dat was geen hongermaal 

zoals op de ‘Alcantara’. Toen vlug omkleden en naar het dek, om 24.00u kroop ik pas te bed. 

Woensdag 22 Mei 1946                                                                                                                                            

Vanmorgen weer wacht tot 11.00u, toen was de wacht afgelopen en konden we weer naar huis gaan. 

Maar dat wilde er geen een, het was veel te gezellig aan boord dus we bleven allemaal en om drie 

uur ’s nachts gingen we pas van boord.  

Donderdag 23 Mei 1946                                                                                                                                            

Vandaag weer een gedenkdag, om 07.00u waren we alweer op de kade, het schip zou om 09.00u 

vertrekken maar het werd 09.15u. Er stond ontzettend veel volk op de kade en om 09.30u ging de 

boot het zeegat uit. Er vlogen die morgen 1000 en 1 gedachten door m’n hoofd, ik hier in Indië, een 

schip bewaakt waar  allemaal Hollandse mensen op zaten en nu het schip weer zien vertrekken.                

Het schip waar je zo’n korte tijd op bent geweest, een tijd van veel plezier en waar we veel mensen 

hebben leren kennen. En alles gaat weer voorbij, het oude leven begint weer, wachtlopen van eeuw-

igheid tot zaligheid. Die andere dagen vermeld ik maar niet meer, ik schrijf nu enkel de bijzonder-

heden op.          

                                   
Foto-collectie P. Hartog. Ons pel. op het haventerrein van Tandjong Priok 24 april ’46 ( pijl ben ik).                                        

Staand; Meyles, Kees van Dijk,?, Hans Helder, Eltjo Smit, Ger v.d. Pieterman, Naas Sikkink, Rinus Jansen.                                 

Zittend; Willem Wagenaar, Jan Schaper, Rinus Moree, Benny Meyer, Albert de Boer, Piet Trompetter,                      

Piet Hartog, Adri Vijn, Harm Bouwland, Cor Leegwater, G. de Kruys, Dick Proos 

Hier eindigt het dagboek.  
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Lijst van Sobats die ooit deel hebben uit gemaakt van het 1e peleton 3-II-4 R.I.                                                                                                                                                 

Velen zijn naar andere onderdelen vertrokken, o.a. de Support-Cie. en Inlichtingendienst. 

1      Albert de Boer  Tilburg  + 1995  28     Cornelis van Oort   + 2009  

2      Jannes Bonthuis  Purmerend  + 1987  29     Joop Oskam  Hoofddorp + 

3      J.P. Bos    30     Sijmon Peereboom  Apeldoorn   

4      Nic Bossche  Rotterdam + 1972  31     Eb Pereboom  Marken  

5      Harm Bouwland  Abbenes   32     Gerard vd. Pieterman  Haarlem   

6      Nic. V. Diepen  ??? Den Helder   33     Hans Ploeg  Amerongen  +2012 

7      Harry van Dijk   + 1986  34     Jan Ravenstein  Medemblik   

8      Cees van Dijk  Haarlem   35     Joop Reekers  Purmerend   

9      Piet Hartog  Purmerend   36     Frans v. Rensch  Horst  (L.)  + 2006  

10    Jan Harm    37     Theo Roguee    

11    Hans Helder  Enkhuizen  38     Jan Schaper  Oosterblokker  + 2008  

12    Eg Janssen  Amsterdam + 1996  39     Hans Selst  Enkhuizen   

13    Marinus Jansen  Heemstede   40     Jan Schotanus  Schellingwoude   

14    F.J.J. Kathmann  Haarlem   41     Naas Sikkink  Grootebroek  + 2007  

15    Dorus Koning  Lisse  42     Gerard Siffels  Koog a.d. Zaan + 1963  

16    Albert Koopmans  Soest + 1998  43     Eltjo Smit  Kolhorn + 2000  

17    Dick Korff  Soerabaja ?  44     A. Ch. A. Smit  Haarlem   

18    Piet Kramer  Den Helder  45     Chris Smits  Venray (L.)   

19    Gerrit Kunst  Edam  + 2007  46         ?    Spijkerman    

20    Cor Kuyt    47     Cees Tromp  Beemster   

21    Jan Lageweg  Schellingwoude? + 2007  48     Piet Trompetter, +27.10. Tjiandjoer  Andijk  + 1946  

22    Cor Leegwater  Mid. Beemster  + 2006  49     Arie Verhagen  Sleewijk + Onb.  

23    N.J. vd. Meer  Boskoop   50     Adri Vijn  Enkhuizen  + 1972  

24    Piet Meyboom  Haarlem  + 51     Karel de Vries  Haarlem   

25    Ben Meyer  Rotterdam + 1996  52     Wim Wagenaar  Oosterblokker  + 1992  

26    Rinus Moree    53     Tom Weyand  Arnhem + 1999  

27    Frans Nieuwenhuyzen  Purmerend   54     Luit. Wilmering  Bloemendaal   
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Op de Indië-herdenking September 2010 trof ik na 63 jaar weer mijn oude kokkie, Siem de Graaf uit Texel.                                   

Zijn zoon had een vlaggetje met het embleem van het Kennemer-bataljon op een stok,                                                             

anders hadden we elkaar wellicht nooit gevonden of herkend. 

 

                                                                                                                

       Embleem van 2-4RI met de Kennemer toren. 
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Het Kennemer-bataljon, 1945-1948                                                                                                                             
W.E. Meiboom, dochter van Piet Meiboom (Adm.)                                                                                            

Grotendeels aangevuld met foto’s uit de collectie van P. Hartog of sobats van 2-4RI. 

INLEIDING                                                                                                                                                                                  
Op 30 november 1995 was het vijftig jaar geleden dat 700 jongens en mannen op een boot vanuit 
Oostende overstaken naar Engeland. Deze jongens en mannen maakten deel uit van het Kennemer-
bataljon, een bataljon oorlogsvrijwilligers, samengesteld uit inwoners van Haarlem en wijde omge-
ving. Het Oorlogsvrijwilligersbataljon II-4-R.I.  zoals de officiële legernaam luidde, zou zich in Enge-
land 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 Kennemerbataljon af. In dit artikel hoop ik u 
iets te vertellen over de oprichting, organisatie en ideeën van het Kennemerbataljon. 

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, en 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 gezondheidstoestand 
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 voor-
al 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. 

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 voor-
beeld 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. 
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Op 30 november 1944 werden officieel twee verschillende soorten verbandakten onderscheiden.  
In de eerste plaats was er de lange verbandakte: wie hiervoor tekende kon overal ter wereld als 
oorlogsvrijwilliger voor onbepaalde tijd worden ingezet. In de tweede plaats was er de korte ver-
bandakte; ondertekenaars konden tot een half jaar na de bevrijding van Nederland ingezet worden    
in Europa.                                                                                        

 

   Wervingspamflet voor de bevrijding van Ned.-Indië en aanmelding voor OVW. 

 

Collectie J. v. Bommel.                                                                                                                        

Deel v. Verbandakte; overal ter wereld ten hoogste voor één jaar. 

 
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 organi-
satie van oorlogsvrijwilligerbataljons en in het net bevrijde overgebleven gedeelte wachtten velen op 
een mogelijkheid om zich als oorlogsvrijwilliger aan te melden. 

HET KENNEMERBATALJON IN WORDING NA 5 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 afge-
sproken zich te zullen melden om mee te helpen Nederlands-Indië te gaan bevrijden van de Japan-
ners. 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 
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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, M. Maliepaard ging met het Kennemerbataljon 
mee, hoewel hij al ouder dan 36 jaar was. Hier en daar leidde de strenge leeftijdseisen tot veront-
waardiging 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 reken-
ing hadden velen daar in het Verzet wel wat over geleerd! Een voorbeeld is Piet van de Boon, in mei 
1945 was hij pas 16, maar kwam met een persoonsbewijs waarop zijn leeftijd was veranderd in 18 
jaar door de keuring. 

                  
Foto-collectie Joop van Bommel.  De BS. In Den Helder, 1945. 

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 duide-
lijke 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 oorlogs-
vrijwilliger, maar omdat het kind niet gemist kon worden als arbeidskracht.  
Ondanks al deze problemen melden zich velen aan bij het Haarlemse aanmeldingsbureau.                                   

                                                                                                                                 
OVW-mouw-embleem. 
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Op 28 juni 1945 hadden zich de volgende aantallen oorlogsvrijwilligers aangemeld in district 12 
(Noord-Holland Zuid, behalve Amsterdam): 

Haarlem 885 (inclusief Spaarndam en Haarlemmerliede) 
Heemstede 174  
Bloemendaal 159  
Sassenheim 12  
Hillegom 25  
Haarlemmermeer 153 (inclusief Halfweg) 
Velsen 90  
Lisse 19  

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

Het idee om mee te helpen aan de bevrijding van Nederlands-Indië was in brede lagen van de bevolk-
ing bekend en goedgekeurd. Dit blijkt wel uit de diverse feeststoeten na de oorlog.                                                
Bij gebrek aan feestmateriaal 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 ‘onder-
duikers’, met ‘illegalen’, maar ook vaak wagens met anti-Japanse leuzen. Zo werd in Haarlemmer-
liede 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-verzetsstrijd- 
ers, 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 psychia-
trische inrichting Sancta Maria (kortweg de Sancta) in Noordwijkerhout. De eerste administratieve 
foeragetroepen 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 aan-
wezig, zodat vele gebouwen door de aspirant-militairen betrokken zouden kunnen worden.                          
De eerste gevechts-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, naar de plek waar de 
compagnie is opgericht. Afspraak was dat de andere compagnieën zo snel mogelijk zouden vol-   gen, 
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 aanhadden 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. 
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Foto-collectie C. v.d. Bosch. Sobats van de 3e cie bij ‘Sancta Maria’ te Noorwijkerhout. 

Die eerste vrijwilligers moeten een bont gezelschap zijn geweest. Er werd veel geëxerceerd, vaak op 
blote voeten bij gebrek aan schoenen. Andere trainingsmogelijkheden waren er nauwelijks. 
Voor zover er iets aan militaire training werd gedaan bestond dit uit het illegaal gooien van hand-
granaten 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 ontplof-
fing 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. 

                                     
Foto-collectie J. van Bommel. Noordwijkerhout, najaar 1945. Oefenen in de duinen. 
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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, kadertrainings-
scholen opgezet. Op deze school zou het allernoodzakelijkste onderwezen worden op militair en 
leidinggevend 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 
Nederlandse kaderleden op te heffen, maar dat lukte maar zeer ten dele. In kleine ploegen werden 
ook militairen in spe gestuurd naar de Wildhoef in Bloemendaal. Op deze stormschool werd ook ge-
traind. Favoriet was het springen, aan een touw, uit de derde verdieping van het gebouw. Dit gebeur-
de onder leiding van Koos Kortekaas die later in 1948 sneuvelde. 
Op 30 juli werd het ‘Kennemerbataljon in wording’ bezocht door Major Clutton, een Brits officier 
toegevoegd aan de regionaal trainingsofficier van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het bataljon be-
stond 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 voor-
bereiding op militaire acties. Het aantal wapens was bedroevend. Er was een redelijk aantal buitge-
maakte 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 moge-
lijke 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 met deze geweren te raken 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. 

                                              
Archief M. de Graaf.  Krankzinnigenhuis voor vrouwen, ‘Sancta Maria’. 
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              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 Neder-
landse regering om troepen in Azië te krijgen. Een van de zaken die hierbij zeker meegespeeld heeft 
is dat Engeland niet wilde dat in Azië Nederland mee ging doen als geallieerde partner. 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 oorlogs-
vrijwilliger 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 Nederlandse 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 erkend 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 wél 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 te beschermen buiten de kampen. 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 handhaafden daarom alleen de 
status-quo en de mannen, vrouwen en kinderen moesten in de kampen blijven onder erbarmelijke 
omstandigheden. 
De weinig enthousiaste houding van de Engelsen in Nederlands-Indië werd uiteraard bekend in 
Nederland. 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 gesteund door meer 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- een 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 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. 
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DE OPRICHTING EN ORGANISATIE VAN HET KENNEMERBATALJON NA 17 AUGUSTUS 1945                        
Terug naar het Kennemerbataljon. Uiteraard had de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945 ook 
gevolgen voor het Kennemerbataljon. 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 Kenne-
merbataljon 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 bestaan-
de toestand. Voor de militairen in Sancta Maria veranderde er niets. De officiële oprichtingsbeschik-
king 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 de Sancta Maria in Noordwijkerhout. 
Reserve 1e Luitenant Christoffel van Kammen werd bataljonscommandant en second in command de 
reserve 2e Luit. E.H. Sydzes. Er werd getraind onder leiding van Engelse trainingsofficieren en verder 
werd er nog steeds veel gemarcheerd door de omgeving. Het opzetten van de administratie bleef 
een reuze klus, evenals het foerageren (voedsel, kleding, militaire zaken) voor zoveel man. Op 15 
november 1945 werd een afscheidsavond georganiseerd, waarbij o.m. ook Majoor Thomas van het 
Engelse trainingsteam aanwezig was. De manschappen van het Bataljon verzorgden deze avond 
geheel, op één uitzondering na, die niet tot het Bataljon behoorde en dat was Jetje van Radio Oranje, 
die een uitstekend programma ten beste gaf, dat zeer in de smaak viel, gezien het daverende 
applaus. 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 defilé erna verliepen prima. 

                                          
Collectie P. Stolk.  Parade Haarlem 17 nov. 1945, prins Bernhard gaf ons die dag een bezoek. 

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 
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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. 

-  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 groep-
en 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 gecorrigeerd zouden kunnen 
worden door de leiding. 

-  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 bevatte) en de onderkleding was helemaal ontoereikend.                                   
Ook de schoenen bleven 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 bewakingsop-
drachten en eenvoudige gevechtstaken, bv. verdediging van bepaalde objecten, maar dat aan 
tactische vaardigheid nog het een en ander verbeterd 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. 25 november 
1945 was een belangrijke dag in de annalen van II-4 RI. Op deze dag werden n.l. verschillende nieuwe 
officieren benoemd en bevorderd, waaronder de bataljonscommandant, die de kapiteinsrang maar 
oversloeg en zo maar in eens bevorderd werd tot majoor. 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! 
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Op 25 november werden verscheidene officieren benoemd, de bataljons-commandant sloeg de rang 
van kapitein gewoon over en werd zomaar ineens majoor. 28 november beëdiging van deze 
officieren en voor het laatst naar huis 

                                                                                              

                                    
Foto-collectie P. Hartog.  Noordwijkerhout, Sancta-Maria eind sept. 1945.                                                                                    

Bo. 1.Adri Vijn, 2.Wim Wagenaar, 4.Hans Selst, 5.Sijmon Peereboom, 7.Piet Hartog, 9.Jaap Groot 

VERBLIJF IN ENGELAND                                                                                                                                                                          
Na een enthousiast vertrek op 30 november van 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 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.  
De aankomst in Oostende was dan ook een opluchting. De oversteek naar Engeland op de Princess 
Astrid geschiedde voorspoedig. Ook het transport naar het kamp East-Hampsteadpark bij Woking-
ham, het kamp waar het Kennemerbataljon naar toe getransporteerd werd, ging zonder hapering.                
In Engeland zou, volgens het vooropgezette plan, kleding en militaire uitrusting op peil worden 
gebracht, de tropeninentingen verzorgd en militaire trainingen gegeven worden.  
Het kamp in Engeland waar het Kennemerbataljon 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 niet voor 17.00 uur gestookt worden in de 
ijskoude barakken. Dus stookten de militairen illegaal, met kolen die ze 'achteroverdrukten'.                      
Het rantsoen dat de manschappen kregen was absoluut onvoldoende voor de mensen die nog in 
slechte lichamelijke conditie waren door langdurige ondervoeding. 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 bataljonsfoerageurs liepen steeds hoog op en bleven 
voortduren tot aan het vertrek van het bataljon op 31 december.  
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De grote kerstmaaltijd zal door de manschappen niet licht vergeten worden. De officieren bedienden 
nl. de manschappen. Zij sjouwden het eten aan, verdeelden het, maakten de gamellen schoon en 
knapten verder allerlei karweitjes op, die bij zo een grote maaltijd te pas kwamen. Het geheel was 
een komisch gezicht. Men zag officieren rondlopen met een wit schortje voor of met een koksmuts 
op! Vele militairen ontvingen ook persoonlijke invitaties van burgers, om de kerstdagen in huiselijke 
kring te komen doorbrengen, waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt. 

                                 
Foto-collectie P. Hartog.  Vertrek Noordwijkerhout, 29 nov. 1945. 

 

                                        
Foto-collectie P. Hartog. Station Oostende 1 dec. 1945. In de deur Lt. Herman Dieperink,                                                          

daarvoor Piet Boon cdt. 4
e
 cie. Met de handen aan de koppel betaalmeester Ltn. A.G. v.d. Wegen. 
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Foto-collectie P. Hartog.  Haven Oostende 1 dec. 1945, de ‘Princess Astrid’ voor de overtocht naar Engeland.                      

Rechts met pukkel is Lt. Herman Dieperink. 

                                      
Foto-collectie P. Hartog.      Op zee, aan boord van de ‘Princess Astrid’, 1 dec. ‘45.                                                                                    

-?, Jannes Bonthuis, Henk Wessels, -? 
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Foto-collectie P. Hartog. Easthampsteadpark-camp 1e Kerstdag 1945, officieren op de kampweg. 

 

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 
Nederlandse 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 ver-
laten op weg naar Azië. 

 

                               
Foto-collectie P. Hartog. Easthampsteadpark-camp, onze barak versiert tijdens de Kerstdagen. 
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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 waren zeeziek en dat was op 
het overvolle schip bepaald geen pretje! Het eten was onvoldoende en smakeloos, vele manschap-
pen 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 nog steeds Nederlands-Indië gesloten hielden voor 
Nederlandse troepen. Maar Malakka zat vol met Engelse troepen, zodat de Nederlanders noodge-
dwongen in de rimboe werden geplaatst. Voordat in Singapore ze van boord mochten werden de 
troepen eerst zes dagen op het schip vastgehouden. Nadat de troepen dan eindelijk na 6 dagen 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.  

                                                  
Foto-collectie J. Manni. RMS Alcantara 30. jan. 46, na bijna een week wachten eindelijk van boord. 

Het Kennemerbataljon werd in eerste instantie geplaatst in Chaah. De ‘legerbasis Chaah’ was een 
leeg oud 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 ziekten al snel uit. De toestand was zo slecht 
dat verschillende militairen oedeem kregen.  
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Gewassen moest worden in een rivier op een kwartier lopen afstand. 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.  

                                       
Foto-collectie J. Manni.  Chaah, kali 'Sungai Simpang Kiri', onze enige wasgelegenheid, 20 min. van ons kamp.            

Tot verdriet van velen viel hier ook de eerste dode van het Kennemerbataljon,  Garrelt Vinke.                               
Hij 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. 

                                   
Foto-collectie J. Manni.  Mersing 25 feb. ‘46 afscheid aan het graf van Garrelt Vinke, vlak voor vertrek naar Java.  
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Foto-collectie C. Hageman, Mersing maart 1946, staf-pel. 3e Comp. Vlr. bo.; Jan Schaper, J. Dekker (kok),Jan 

Sistermans en Jan Lageweg. Be.; Cock Hageman (adm.), -?, Toon Tap (kapt), Wim Peters en Jan Mobach. 

Tijdens het verblijf in Mersing werd het Kennemerbataljon 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 Kennemerbataljon gebouwd in het kampement, veel 
geoefend met militair materieel en in militaire tactiek. Toch werd er nog tijd gevonden voor 
ontspanning. De ‘Kennemer Klapper’, het blad van het bataljon, werd opgezet. Het eerste nummer 
van dit "Dag"-blad werd verspreid op 17 februari 1946. 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 sportevenemen-
ten, informatie over Nederlands-Indië, raadsels en achtergrondverhalen over Java. 
In Mersing werd door de commandant een ‘gemeenteraad’ voor het Kennemerbataljon ingesteld, 
met heuse gemeenteraadsverkiezingen. De eerste raad trad aan op 15 maart 1946. De leden van de 
raad wilden praktische zaken geregeld zien, bijvoorbeeld de aankoop van sportschoenen in Singa-
pore. Inspraak in het beleid zou deze raad, in tegenstelling tot een normale gemeenteraad, niet krijg-
en, 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 schrijven met achterblijvers.                     
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 Haasbeek, vertegenwoordiger in de raad namens de 
2e compagnie, een prijsvraag mouwinsigne uitgeschreven. Dit voorstel kwam niet zomaar uit de 
lucht vallen. Generaal Spoor, die eind januari 1946 de nieuwe legercommandant over het KNIL en de 
bataljons in Malakka werd, had een order uitgevaardigd om bataljonsemblemen te laten ontwerpen. 
Het ontwerp van soldaat 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).                                                        
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Dit insigne werd echter afgekeurd door de staf van generaal Spoor. Het nieuwe ontwerp was de 
Kennemer toren, dat werd wel goedgekeurd. 

                     

OP NAAR BATAVIA                                                                                                                                                                
23 maart gaan kwartiermakers met het SS Nevasa naar Tandjong-Priok. Op 26 maart 1946 was het 
dan eindelijk zover. Ruim 10 maanden na het tekenen van de lang-verband-akte, 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 Neder-
landse troepen in Nederlands-Indië, probeerden nog op de kade van Singapore de zaak te saboteren. 
Er was koortsachtig gewerkt op Malakka 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 zelf sjouwden hun spullen het ruim van het SS Salween in, 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 vervoerd mocht worden op een troepen-
transportschip. 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 achtergelaten op de kade en zou worden 
overgedragen aan de Nederlandse liaisonofficier in Singapore. Deze zou zorgen dat het nagestuurd 
werd naar Batavia.  

Op 30 maart 1946 kwam de Salween aan in de haven van Tandjong Priok. De hele brigade werd 
ontscheept en in twee delen in auto's vervoerd naar Batavia. De weg was zeer onveilig, maar er 
gebeurde gelukkig niets. Het Kennemerbataljon werd gelegerd in een oude KNIL-kazerne in Tanah 
Tinghi (=hoge grond). Tanah Tinghi 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 Tinghi 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.  
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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. 

                                    
Foto-collectie J.S. Theijse.  Batavia, onze tangsi (kazerne) in Tanah Tinghi bij Batavia, juni 1946. 

                                    

                             
Foto-collectie P. Hartog.  Rijswijk-Batavia 10 juni '46. De kali 'Molenvliet'. 
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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 extre-
misten, 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, be-
sloot 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, olv. kapt. Dieperink (die later 27 aug. ‘47 zou sneuvelen), de rest van het bataljon lag 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 twee dagen later versterkingen waren aangevoerd. 
Na de politionele actie van juli-aug. ’47 werd het bataljon, verspreid over vele afgelegen posten rond 
Pekalongan op Java. Hier werd veel,  zeer veel patrouille gelopen.  

 

                         
Foto-collectie P. Hartog.  Tjiandjoer 27 okt. 1946. Begrafenis kpl. Piet Trompetter, sectie-cmdt. 3e sectie.                        

Geheel rechts sta ik. 

“ Piet sneuvelde tijdens een patrouille bij Tjikalong Koelon tgv. een homemade bamboe-handgranaat 
die van een talud werd afgeworpen. Hevig bloedend werd hij naar het kampement gedragen en op de 
keukentafel van kok Siem de Graaf gelegd. Zaterdag op zondag overleed hij in het VPA te Tjiandjoer“. 
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Foto-collectie F. Sauer.  Tjikalong Koelon. Rechts rustend tegen de paal is chauffeur Dirk Mook,                                                  

met pet nog net onder het afdak van de keuken is kok Siem de Graaf. 

                                                                  
Mouw-embleem links. 

                                  
Foto-collectie F. Sauer.   Sectie van de 3

e
 Cie met bananen. Bovenrij vlr. Tony Bok, Klaas Sauer, Jan Ent,                                   

v.d. Berg, Louis van Zwieten, ? , Toon v.d. Staa. Beneden; W. Bekebrede, H. Vermie, Wim v. Rijssel. 
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Foto-collectie P. Hartog.  Waroeng Danas 2 dec. 1946. De sectie terug van patrouille.                                                              

Vlr. Sijmon Peereboom, Albert de Boer, Piet Hartog (nog mager van de malaria), Rinus Jansen.                                 
Voor; Ger Siffels, Eg Jansen, Tom Weyand. 

 

 

                                                               
Foto-collectie S de Graaf.  Tjidjedil-Tjoegenan. Boven; Theo Verheem, Jannes Bonthuis, Arie Verhagen, Hans                                     

Selst, Jan Schaper, Harm Bouwland en Adri Vijn. Bnd; Rinus Jansen, Gerrit Kunst, Piet Kramer, Wim Wagenaar. 
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Foto-collectie P. Hartog.  Lembang, 20 juni 1947, oefening voor de komende politionele actie.                                                  

Staand vlr. Cor Leegwater, Adri Vijn, Albert de Boer, Frans v. Rensch, Jannes Bonthuis, Piet Hartog, Tom 
Weyand, Jan Horn, Gerrit Kunst, Sijmon Peereboom, Eg Jansen, Rinus Jansen, Cees van Oort en Joop Rekers.                                               

Zittend; Piet Kramer,  Piet Meyboom, Eltjo Smit, Benny Meyer, Harry van Dijk. 

                                                                         
Foto-collectie P. Hartog. Bataljons-commandant Majoor Piet v.d. Meer. 
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Foto-collectie H. Ploeg.         Voetbalelftal bijgenaamd ‘Het circus’ van Lt. Koopmans, we speelden op het                        

dorpsplein om de Waringinboom heen tegen enthousiaste teams van naburige kampong.                                            
Namen achter in dit dagboek. 

 

                         
Foto-collectie P. Hartog.  Genomen tijdens actie ten zuiden van  Bandar.                                                                                                                

De zware ondersteuning met aan de Vickers-mitrailleur Charles van de Bosch.                                                                          
Op de jeep links kapt. Toon Tap, cdt. van de 3

e
 cie. dan Mart van Etten en Tom Weyand. 
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Foto-collectie P. Hartog. Dorro, febr. 1948, het eten was prima, kijk maar.                                                                                       

Vlr. Cor Leegwater, Cees van Oort, Tom Weyand, ?, Chris Smits, Joop Bos, ?, ?, ?,                                                                                       
Vooraan de jagers Frans v. Rensch en Harry van Dijk. 

                                  

                                
Foto-collectie F. Sauer. Zwijnenjacht, een goede aanvulling op onze makan. Vlnr. Sijmon Peereboom,                                    

Gerrit Kunst, Harm Bouwland, Eltjo Smit, Chris Smit en Jan Horn. Achter Harm en Eltjo staat Kees van Dijk. 
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Foto-collectie P. Hartog.  Dorro, febr. 1948,  bij de demarcatie- of ‘van Mook-lijn’. 

Bij het afscheid in mei 1948 werden tussen Nederlanders en Indonesiërs grote sportwedstrijden 
gehouden in Pekalongan. Enigszins weemoedig 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. 

                            
Foto-collectie C. van de Bosch. Pekalongan 8 Mei 1948, gecostumeerd voetbal.                                                                                                                              

De scheidsrechter (Dick) als Duivel verkleed rechts op fiets, won een fles jenever voor het beste pak. 
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Foto-collectie P. Hartog.  Station Pekalongan 4 Juni 1948, een aubade door de schooljeugd. 

                            
Foto-collectie P. Hartog.  Batavia, juni 1948, Demobilisatiekamp Tjililitan, op naar de ‘Blauwe’-boot. 

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 een-
heden 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 terug-
keer in Nederland. Het hele Kennemerbataljon 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 uitvoer-
ig doorgenomen. Er mocht geen familie bij de boot, per bus moest men ordelijk en netjes huiswaarts 
keren.  
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Foto-collectie P. Hartog. Tandjong Priok, 14 juni 1948. Op de loopplank naar de Indrapoera. Geheel achteraan Gerrit 

Kunst daarna Cor Leegwater, Albert de Boer, met plunjebaal op schouder is Harry van Dijk. 

 

                            
Foto-collectie P. Hartog.  Tandjong Priok, 14 juni 1948. Het laatste nummer vanaf de kade. 

 

Onderweg op de Indische Oceaan kreeg het schip motorstoringen, waardoor de reis terug ongebruik-
elijk land duurde, nl. vijf weken. Zelfs de gezagvoerder meldde de ongebruikelijk lange reis.  In zijn 
afscheidsboodschap 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, om-
dat niet bekend was waar het schip zich bevond. Ongeveer twee weken was niet bekend wat er met 
het schip was gebeurd. 
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Foto-collectie P. Hartog.  23 Juli 1948, we passeren Gibraltar. 

 

 

                            
Foto-collectie C. v.d. Bosch.  3

e
 Cie op het voorschip, de Europese kleding is alweer aan.                                                                

Voor; -?, F. Kathmann, P. Meiboom, Freek Smit. Beide sgt.’s; links Ploeg en rechts Bos. Rechts achter Klaas 
Bruin. 
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Foto-collectie C. v.d. Bosch.  3

e
 Cie op het voorschip.     Kapt. Toon Tap, cdt.3

e
 cie.         

 

                           
Foto-collectie P. Hartog.  27 juli. 1948, in de mist van ‘het Kanaal’ komt de sleepboot 'Zwarte Zee' ons tegemoet. 

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 waar-
langs 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! 
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Foto-collectie H. Butot.  Lange tafels in de havenloodsen van Rotterdam. 

                                          
Foto-collectie H. Butot.  Gelijk in de ‘Blauwe’-bus en naar huis, links voor Kapt. Tap, Cdt. van de 3

e
 cie.                               

Rechts daarnaast met gld achterover gekamd haar Gerrit van Dam 4
e
 cie. 

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 gezamen-
lijke 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 
Kennemerbataljon-wijze opgelost. Het hele bataljon woonde de dienst bij in de protestantse Bavo, 
trok naar de katholieke Bavo en woonde daar de mis bij.      
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Foto-collectiec. C.v.d. Bosch.  Woensdag 14 Aug. Afscheidsparade in Haarlem. Vooraan Frits Sauer,                                      

achter de dame Klaas Sauer, daarna Toon Hof. Rechts van de dame dus naast Klaas, W. Bekebrede 

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 Kennemerbataljon 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 ver-
trokken. Bij terugkomst waren ze een groot aantal ervaringen rijker, maar illusies armer. 

                                                    
Foto-collectie Piet Stolk.  14 Augustus 1948 - Lunch op Stormschool Bloemendaal, tgv. het feestelijk                          

ontvangst van het 'Kennemer-bataljon' door de burgerij van Haarlem. Let op de mouw-emblemen. 
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Foto-collectie P. Hartog. 17e reünie Zaandam, 1e pel. 3 -2-4RI op 25 sept. 1965. 

Boven vlr.:                                                                                                                                                                              

Jan Schaper +2008, Eltjo Smit +2000, Tom Weyand +1999, Niek Bossche +1972, Hans Ploeg +2012, 

Wim Wagenaar +1972, Eg Jansen +1996. 

Midden vlr.:                                                                                                                                                                             

Joop Bos, Frans v. Rensch 2006, Albert de Boer, Eb Pereboom,  Sijmon Peereboom,  Jannes Bonthuis 

+1987, Cornelis van Oort +2009, Adri Vijn +2007, Gerrit Kunst  +2007, Joop Rekers. 

Beneden vlr.:                                                                                                                                                                             

Bennie Meyer +1996, Naas Sikkink +2007, Piet Kramer, Albert Koopmans +1998, Harry van Dijk 

+1986, Jan Lageweg +2007. 
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Foto-collectie G. Nieuwenhof.  

Getekend voor het leven, sommigen al direct, anderen jaren na dato en 24 jongens van onze 

compagnie kwamen zelfs ‘nooit meer thuis’, ze liggen op de Ere-velden van Indonesië. 

 

Foto-collectie P. Hartog. Ere-begraafplaats Semarang, juni 1948. 
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Verlieslijst van het Kennemerbataljon, 1946-1948 

Naam Plaats overlijden Datum 
Garrelt Vinke Mersing (Malakka) 20-02-1946 
Wim Goudsbloem Batavia 12-06-1946 
Marinus B. Kroos Patjet 03-07-1946 
Johan C. van Rossum Tjiawi 16-07-1946 
Melle Beverwijk Tjiawi 16-07-1946 
Dirk N. Korf Tjiawi 16-07-1946 
Gerard.W. Seders Tjiawi 16-07-1946 
Gerard Reyn Tjoegenang 17-07-1946 
Henk W. de Haan Tjiandjoer 28-08-1946 
Piet Trompetter Tjiandjoer 27-10-1946 
Daniel Hoek Tjipanas 09-11-1946 
Jan Schuurman Bandoeng 18-11-1946 
Harm Kamps Tjibeureum 14-12-1946 
Jacob A.B. Pietersz Tjibeureum 20-12-1946 
Gerard W. Huybens Tjimahi 03-04-1947 
Dirk C. Proper Bandoeng 24-04-1947 
Anton Herman M. Dieperink Taloen 27-08-1947 
Meindert Timmer Taloen 27-08-1947 
Peter W. Flipsen Rawakemboe 04-09-1947 
Hendrik Nagelhout Semarang 090-9-1947 
Jan H. Alles Pekalongan 09-09-1947 
Remmelt J. v.d. Veen Bandogan (vermist) 20-09-1947 
Koos J. Kortekaas Djalatiga 06-01-1948 
Arie Steenhuizen Djalatiga 06-01-1948 
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Met dank aan; 

- Mieke Meiboom, dochter van Piet Meiboom (Adm. 2-4RI) voor;                                                                                                        

‘Het Kennemer-bataljon 1945-48’.                                                                                                                                

- Voor fotomateriaal; de sobats van de 3e cie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hans Ploeg, Charles van de Bosch, Frits Sauer, Cock Hageman en Siem de Graaf.                                                                                          

- Foto’s van andere cie.-en van het Kennemerbataljon;                                                                                                              

Joop Manni, Joop van Bommel, Ernst Schoeman, Maarten Hogenstijn, Joop Theijse, Dook Ypma,                

Piet Stolk, Peter Zandstra, Anton Wilshaus, Jan Klaas de Graaf, Ron Dreckmeier, Ge Nieuwenhof en 

Henri Butot. 

* Namen behorende bij de  foto te Tandjong-Priok op blz. 32, baboes en djongos niet mee gerekend. 

V.l.r.  Bovenrij;                                                                                                                                                                                               
1.                                                                                                                                                                                                   
2.  Dirk Mook (Witte), chauffeur                                                                                                                                                                                                
3.                                                                                                                                                                                                            
4.                                                                                                                                                                                            
5.                                                                                                                                                                                            
6.                                                                                                                                                                                                
7.   ????   Hospik                                                                                                                                                                                                    
8,                                                                                                                                                                                                 
9.                                                                                                                                                                                                       
10.  Frits Sauer                                                                                                                                                                                              
11.  Jan Ent                                                                                                                                                                                               
12.  C.P. Groot                                                                                                                                                                                                                                                            
13.                                                                                                                                                                                                  
14.  Siem de Graaf                                                                                                                                                                                       
15.  Henk Wessels                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
16.  Jaap Braak                                                                                                                                                                                      
17.  Renze Mook 
18.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Middenrij;                                                                                                                                                                             
1.                                                                                                                                                                                                 
2.                                                                                                                                                                                                        
3.                                                                                                                                                                                             
4.                                                                                                                                                                                                      
5.                                                                                                                                                                                                   
6.                                                                                                                                                                                                  
7.            
8. 
  

Benedenrij;                                                                                                                                                                                   
1.                                                                                                                                                                                                      
2.  Toon van de Staa                                                                                                                                                                                                  
3.  Siebe Koster                                                                                                                                                                                                  
4.  
5.  Dirk Dijkman                                                                                                                                                                                            
6.  Tony Wolters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7.  Gerrit Horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
8.                                                                                                                                                                                                 
9.   
10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

* Namen behorende bij foto blz. 36, 1e peleton op het haventerrein van Tandjong Priok 24 april '46.             

V.l.r.  staand; Zittend; Liggend; 

1.    Cor Leegwater 1.  Albert de Boer 1.   Eb Pereboom 

2.    Willem Wagenaar 2.  Joop Rekers 2.   Jannes Bonthuis 

3.    Jan Schaper 3.  Hans Selst 3.   Piet Hartog 

4.    Tom Weyand 4.  Harm Bouwland 4.   Adri Vijn 

5.    Harry van Dijk 5.  Jan Lageweg 5.  Gerard v.d. Pieterman 

6.     Sijmon Pereboom 6.  (Ig-)Naas Sikkink  

7.     Rinus Jansen 7.  Piet  Trompetter  

8.    Ger(-ard) Siffels 8.  Eltjo Smit  

9.    Gerrit Kunst 9.  Cor Schermer (niet  3e cie. ?)  

10.  Kees van Dijk   

11.  Theo Verheem   

12.  Arie Verhagen   

13.  Klaas Bruin   

14.  Ach Smit   
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*Namen behorende bij de foto blz. 39 , Tanah Tinggi, sectie van de 3e Cie. terug van patrouille.  

V.l.r.  staand; Zittend; Liggend; 

1. Toon van de Staa 1. 1. 

2……..Wessels 2. 2.  W……. Bekebrede 

3. 3.  Jan Ent  

4. 4.  

5. 5….…Sauer  

6. 6.  Louis van Zwieten  

7. 7.  

8.   

 

*Namen behorende bij de foto blz. 67 , Voetbal-elftal bijgenaamd ‘Het circus’ van Lt. Koopmans. 

Vlr. Staand; Hurkend; 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3.  Hans Ploeg  (verbindingen) 

4. 4. 

5. 5. 

6.  

 

Aantekeningen/correcties; 

Woensdag 13 Maart 1946                                                                                                                                                        

Segt.-Maj. de Mooy toegevoegd 

 

 

 

 

 

Aantekeningen/correcties; 


	Voorblad dagboek - Dat zat zwaar op Rozen.
	Dagboek Piet Hartog, Dat zat zwaar op Rozen,

