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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 langzaam-
aan 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: onder-
tekenaars 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 oorlogs-
vrijwilligers bestonden dan ook louter uit leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het aanmeldings-
bureau was aanvankelijk gevestigd in de Jansstraat 81, maar al in juni 1945 werd het bureau ver-
plaatst naar de Heemsteedse Dreef 271. Er deden zich in Haarlem, net als bij andere aanmeldings-
bureaus, 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 oorlogs-
vrijwilliger, 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 te vormen bataljon heette toen nog Bataljon Alkmaar. 

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 feestmateriaal 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-verzets-
strijders, 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 admini-
stratieve 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 onder-
grondse ploeg Haarlemmermeer /Halfweg. Jaap de Witt Hamer had ‘georganiseerd’ dat zijn compag-
nie, 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 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.   
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Huize ‘Sancta Maria’ te Noordwijkerhout.  

                                        
Sancta Maria was een psychiatrische instelling voor vrouwen. 

                                                              
Aan de achterkant van Sancta Maria. 
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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 
Nederlandse kaderleden op te heffen, maar dat lukte maar zeer ten dele. In kleine ploegen werden 
ook militairen 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 
t.g.v. een trekbom sneuvelde. (*zie ook blz. 132) 
 

Op 30 juli werd het Kennemer-bataljon in wording bezocht door Major Clutton, een Brits officier 
toegevoegd aan de regionaal trainingsofficier van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het bataljon 
bestond toen alleen nog maar uit medisch goedgekeurde en aangemelde vrijwillige leden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten en viel ook onder de bevelen van de Binnenlandse Strijdkrachten. Clutton 
was onder de indruk van de goede sfeer, de uitstraling en efficiency en de militaire houding van de 
mannen. Wel schreef hij dat er geen uniformen waren en dat schoenen een ernstig probleem 
vormden. In zijn officiële rapport nam hij op wat de leden van het bataljon vertelden over oefeningen 
op blote voeten, bij gebrek aan schoeisel. Ook noteerde hij de verhalen over het opblazen van mijnen 
met handgranaten in de duinen als militaire oefening. Hij beschouwde dat niet als een optimale 
voorbereiding op militaire acties. Het aantal wapens was bedroevend. Er was een redelijk aantal 
buitgemaakte Duitse handgranaten en Duitse geweren met munitie, maar slechts 10 Brens, 50 stens 
en 25 Lee Enfields. Het bataljon telde op dat ogenblik meer dan 400 man (organiek 801), dus is een 
totaal van 85 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 kame-
raadschap 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 
Nederland als geallieerde partner in Azië mee ging doen. De macht die ze hadden wilden ze niet 
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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 handhaafden daarom alleen de status-quo en de mannen, vrouwen en kinderen moesten 
onder erbarmelijke 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 
Alcantara een aantal keren op en neer tussen Batavia en Singapore. Uiteindelijk, na elf dagen onder-
handelen, 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 (Maleisië), 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.  
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Het bataljon bestond toen uit leden van de Binnenlandse Strijdkrachten van de rayons Haarlem en 
Alkmaar, aangevuld met ‘gewone’ Oorlogsvrijwilligers. De officiële plaats van legering bleef Sancta 
Maria in Noordwijkerhout. Reserve 1e Luitenant Chris van Kammen werd Bataljonscommandant.  
Er werd getraind onder leiding van Engelse trainingsofficieren en verder werd er nog steeds veel door 
de omgeving gemarcheerd. Het opzetten van de administratie bleef een reuze klus, 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. 
 

 
 

                                                                                                                   
Parade Haarlem 17 nov. 1945. 
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M. van den Heuvel, inspecteur der voor uitzending naar Nederlands Oost Indië. (N.O.I.) bestemde 
Lichte Infanterie Bataljons (LIB's), maakte dezelfde dag een - Rapport betreffende de toestand bij II-4-
R.I.-  Hierin schetste hij het volgende: 
 

-  De basis van het bataljon was gevormd door oud-B.S.'ers. Doordat een aantal mensen in de loop 
van de tijd medisch was afgekeurd of geen ouderlijke toestemming had gekregen was er een tekort 
van 250 man. Voor de aanvulling was een beroep gedaan op Oorlogsvrijwilligers die niet tot de 
Binnenlandse Strijdkrachten behoord hadden. Vrijwel al deze aanvullende Oorlogsvrijwilligers waren 
oud-militairen van vóór 1940. Aanvankelijk werden ze met enige terughoudendheid ontvangen, maar 
waren door hun eigen positieve houding al snel geaccepteerd. 
 

-  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 inter-
esse 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 volgen-
de: 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 
daar vóór 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 ontoe-
reikend. 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 be-
hoorlijk 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, mar-
cheerde 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! 
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         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.  

De ‘Tropen-expresse’ op  station Leiden. 

                                                                
Overtocht Oostende-België naar Dover-Engeland, met de ‘Prinses Astrid’.    
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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 
langdurige 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.    
 

                                                         
Nissen-huts in Easthampsteadpark-camp. 

 

                                                            
‘Hemellichamen’ (officieren, vanwege sterren), passeren de militaire onderkomens. 
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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 verlaten op weg naar 
Azië. 

                                                           
Kerst in de ‘Nissen-huts’ van Easthampstead-park.    

                                              
Southampton, embarkatie naar de ‘Alcantara’. 
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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. 
 

                                                   
Piepers schillen aan boord. 

                                             
Maleise les. 
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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.  
 

                                                      
Debarkatie in Singapore. 

                                                  
Geïmproviseerde keukens in kamp Chaah. 

 

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 
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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 verdriet 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.     
 

                                                         
Rust tijdens transport Chaah- Mersing 

 

                                                
Begrafenis van Garrelt Vinke. 

 

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 ont-
spanning. De ‘Kennemer-Klapper’, het bataljonsblad, werd opgezet. Het eerste nummer van dit 



16 
 

‘dagblad’ werd op 17 februari 1946 verspreid. In het dagblad verschenen: mededelingen van de 
commandant, moppen, nieuwsberichten en verslagen van radioberichten uit Nederland, oproepen om 
mee te doen aan clubjes, verslagen van voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, informatie 
over Nederlands-Indië, raadsels en achtergrondverhalen over Java. In Mersing werd door de comman-
dant een ‘gemeenteraad’ voor het Kennemer-bataljon ingesteld, met heuse gemeente-raadsver-
kiezingen. 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 tegenstelling tot een normale gemeenteraad, niet krijgen. Wel mochten ze wensen uiten 
en ideeën opperen.  
 

                                        
Mersing aan de Zuid-Chinese zee. 

 

                                          
Oefenen in Mersing. 



17 
 

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 
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 
en daarna in een grote bak met water gegooid. 
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Inpakken voor vertrek. 

                                                  
Neptunesdoop op de ‘Salween’. 

 

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 voer-
tuigen, met instemming van de leiding van het bataljon, van de Engelsen ‘geleend’. De chassis-
nummers 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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Havendetachement Tandjong Priok. Juni 1946.

                                    
Transport van Batavia naar Tjiandjoer. 26 juni 1946. 

 

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 stand-
houden 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 ver-
kenners 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. 
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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 
troepen-macht van 1.000 extremisten. Door hardnekkig vol te houden, wisten deze 98 man o.l.v. Kpt. 
Herman Dieperink stand te houden tegen de enorme overmacht totdat twee dagen later 
versterkingen werden aangevoerd.       
 

                                                          
De vulkaan Goenoeng Gedeh, gezien vanaf Tjiandjoer. Op voorgrond theetuinen. 

 

                                                 
Mandiën (wassen). 

 

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 
in Pekalongan tussen Nederlanders en Indonesiërs grote sportwedstrijden gehouden. 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. 
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Tandjong Priok, we gaan naar huis. 2 juni 1948. 

 
Schiehaven Rotterdam, 28 juli 1948. 

 

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 
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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 oorlogsvrijwilligers. Niet in één oecumenische dienst, maar twee 
aparte, een katholieke en een protestantse dienst, helaas. Hoe hard dominee van der 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 aan de studie. 
Velen bleven in de jaren daarna onderling contact houden en zijn er in de afgelopen jaren een heel 
aantal reünies geweest en ook 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 van het 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. Sijdzes. 
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. Lt. Sijdzes ging niet mee naar Indië. 

17-11-1945 Bezoek prins Bernhard aan het bataljon en rapport M. van den Heuvel over het blj. 
22-11-1945 Afscheidsparade te Haarlem. 
25-11-1945 Verschillende nieuwe officieren benoemd. De Bataljons-commandant Chris van 

Kammen 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. 
30-11-1945 Vertrok het bataljon uit Noordwijkerhout via Leiden, Amsterdam, Arnhem, Roosen-

daal naar Oostende. 
01-12-1945 Oostende per M.S.’Prinses Astrid’.  
01-11-1945 Aankomst in Crowthorne, lopend naar Easthampstead Park-Camp. Aankomst 01.30u. 
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. 
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 gingen de kwartiermakers al naar Mersing). 

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 Het bataljon ging naar Java. Scheepte in Singapore in op 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 (kazerne) 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’, in de van omgeving Maroenda Besar, ten oosten van Batavia. 
08-05-1946 Bataljon werd gelegerd te Batavia in de Wielrijders-kazerne aan de Hospitaalweg. 
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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 Blj. ‘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 Blj. 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. 

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 Bataljon. ingescheept op het M.S. ‘Indrapoera’, men ondervond door 
motorproblemen 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 

herinneringen op-, en vriendschapsbanden aangehaald. 
Nov. 2010 De archief-groep Kennemer-bataljon 2-4RI  ziet haar eerste daglicht.  

Doelstelling; verzamelen van informatie, foto’s, verhalen, dagboeken etc. om uit-
eindelijk een herinneringsboek te realiseren. 

      

                                                                                                                                                

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

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

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

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

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

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

der Aar, H. Butot, P. Meiboom, H. Redel en H. Smulders. 
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Uit het veteranenblad ‘Checkpoint’,  9 november 2006. 
 

Nederland had met Soekarno moeten praten. 
Kennemer-veteranen over het afzien op Malakka en West-Java in 1946. 
 
De slag om Tjiandjoer in de Preanger op West-Java was de eerste grote krachtproef voor het Kenne- 
merbataljon. Met slechts 98 man wist dit bataljon in juni 1946 de republikeinse strijdmacht Banteng 
Hitam (Zwarte Buffel) van duizend man tot de komst van versterkingen drie dagen in bedwang te 
houden, vertellen de veteranen Frans Damen (80), Piet Heems (79) en EIbert Pereboom (80).  
De door de Japanners bewapende Banteng Hitam dreigde Tjiandjoer in brand te steken en de 
Chinese bewoners van die stad te vermoorden. 
 
De laatste ‘krachtproef’ was het organiseren van de eerste reünie van het bataljon in 1973, met een 
oecumenische dienst in de Grote of St. Bavo-kerk en een bijeenkomst in de Ripperda-kazerne in 
Haarlem. "Het werd een onvergetelijke bijeenkomst. Met geen pen te beschrijven. Maar het heeft 
ons twee jaar gekost om de adressen van de Kennemers te achterhalen", zegt initiatiefnemer Heems. 
De Kennemers waren over het hele land uitgezwermd. "sommige van hen waren rechtstreeks uit 
Indië naar Australië geëmigreerd", vertelt Damen. "De dienst werd geleid door de hoofdveldprediker 
en hoofdaalmoezenier van het leger. De trompetter van het Noordhollands Philharmonisch Orkest 
blies de Last Post voor de vierentwintig doden die we hebben achtergelaten. Sommige lui stonden te 
janken." De vraag dringt zich op waarom het zolang heeft geduurd, voordat iemand het initiatief nam 
voor het organiseren van deze reünie. "Indië hadden we achtergelaten", zegt Pereboom.' Je moest je 
schade inhalen. Je achterstand in onderwijs en opleidingen inlopen. Leren, studeren, cursussen volg-
en om aan de slag te komen. Het is nog een wonder dat de meeste jongens van onze compagnie 
goed terecht zijn gekomen. lk heb zelf tien jaar met watjes in mijn oren op een zolderkamertje moet-
en blokken om bij de Belastingdienst vooruit te komen. 
 

V.l.n.r. Elbert Pereboom, Piet Heems en Frans Damen. Foto: Karin Stroo. 
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Verstoord verlangen 
Pereboom ging als jonge snuiter na 'Dolle Dinsdag' - de voorbarige bevrijdingsroes waar Nederland 
op dinsdag 5 september 1944 in belandde - in het verzet. "Eerst koerier, daarna wapens ophalen van 
een afwerpterrein in de Purmer."  
Damen telde in opdracht van het verzet het aantal Duitse legerwagens op de weg van Haarlem naar 
Amsterdam.  De Sinterklaasrazzía in dec. 1944 in Kennemerland dwong hem om onder te duiken. 
Heems ging als meisje verkleed in de Amsterdamsestraat in Haarlem pakjes ophalen en bezorgen.  
"Ik heb zo'n pakje bezorgd bij Tinus Rooden achter het Stoopbad. Hij zat in de groep die de foute 
politieman Fake Krist heeft gedood. Als represaille zijn toen op 15 maart 1945 vijftien mannen 
gefusilleerd. Na de bevrijding hoorde ik dat in die pakjes een stengun zat."  
Alle drie kwamen zij bij de bevrijding als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) bovenwater.  
Ze werden daarna oorlogsvrijwilliger voor het verdrijven van de Japanners uit Nederlands-Indie. 
Het afwerpen van de atoombom op Hiroshima op 6 augustus 1945 en de daaropvolgende Japanse 
capitulatie op 15 augustus, verstoorden het verlangen om Nederlands-Indië te bevrijden.  
Wat volgde na een maandenlang gedwongen oponthoud op het schiereiland Malakka, was de 
opdracht om als onderdeel van de W-Brigade orde en rust op West-Java te herstellen.  
Voor de Kennemers betekende dit voorlopig het bewaken van de Glodok-gevangenis, de Soentersluis 
en de Struiswijk-gevangenis in Batavia. Langzamerhand werd ook een begin gemaakt met het uit-
voeren van zuiveringsacties in de door republikeinen omringde Britse enclave met Batavia als 
middelpunt. Met toestemming van het South East Asia Command (SEAC) werd een einde gemaakt 
aan overvallen op pakhuizen in Tandjong Priok en de voortdurende beschietingen door kleine bendes 
van het verkeer op de weg langs het Antjol-kanaal tussen Batavia en Tandjong Priok. 
Daarvoor werd achter het moerassige gebied Maroenda Besar,  langs het Antjol-kanaal een landing 
uitgevoerd ‘Operatie Duck’.  
Het SEAC was het door de Britten geleide Zuidoost Azië Commando voor het ontwapenen en evac-
ueren van het Japanse leger en de zorg voor duizenden geallieerde krijgsgevangen en burgers in de 
Jappenkampen. 
 

Bewakingspost aan de Soentersluis, in het keukententje deelt kok Siem de Graaf van de 3
e
 cie thee uit. 

 

Bruine bonendag 
Pereboom beschrijft de in 1946 in Batavia gelegerde bataljons qua uitrusting en verzorging als een 
ongeregeld leger. De vrije tijd tussen wachtlopen en patrouilleren werd benut voor het met grote 
creativiteit te lijf gaan van het gemis aan materieel. Met spullen uit de Engelse legerdump werden 
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complete brengun-carriers gebouwd. Jeeps en andere voertuigen werden met instemming van de 
leiding van het bataljon van de Engelsen 'geleend'. De chassisnummers werden eruit gevijld en de 
voertuigen opnieuw gespoten. Voor de Kennemers betekende de legering in een oude kazerne van 
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in Tanah Tinggi in Batavia, dat ze niet meer zoals op 
Malakka in tenten hoefden te bivakkeren en in plaats van bananen rode rijst als basis van hun warme 
maaltijd kregen. Op Malakka mocht vanwege de rijstrantsoenering door het Nederlandse leger, geen 
rijst worden ingeslagen. Over het op West-Java, vooral tijdens de periode voor de eerste politionele 
actie in juli 1947, komt nauwelijks een goed woord over de lippen van de drie Kennemers. "Het 
ergste waren de gedroogde aardappelen die ons gekookt werden voorgezet", briest Pereboom. "Niet 
te vreten, Beton!" Vermengd tot een stamppot met bruine bonen kregen die piepers een kleefkracht 
die groter was dan de huidige colle-seconde, oftewel secondelijm. Niet van je bord of uit je messtin 
(eetblik) te verwijderen, legt het drietal uit. Iedere eenvoudige soldaat die een handjevol roepia's in 
zijn zak had, spoedde zich op de bruine bonendag naar de Chinees voor een dampende schotel bami 
goreng met telor mata sapi (spiegelei). Maar je had koks en koks. 'Je kon kok worden als je moeilijke 
voeten had", zegt Pereboom. 'Dirk Dijkman, Loek Veldhuis en Arie Burghout waren koks die van alles 
iets konden maken", vertelt Damen. "Maar niet van gedroogde aardappelen", valt Heems hem in de 
rede. "Wij moesten een keer een vrachtauto met blikken gedroogde aardappelen lossen. Arie heeft 
ze geweekt, gekookt en gebakken, maar na een paar dagen riep hij wanhopig: 'Die klerezooi! Daar 
kan ik helemaal niks mee. Opladen die handel.'  
Het lukte hem om die blikken als een ‘Nederlandse delicatesse’ aan een Chinese handelaar te slijten. 
Niet te geloven, Arie kwam terug met een wagen vol heerlijkheden. Kippen, een varken, er was 
ineens geen nee meer te koop! Het ruilen van blikvoedsel met de Chinezen voor verse groenten en 
vlees werd spoedig een algemene praktijk in het leger. Dat gold ook voor het kopen van geiten en 
kippen voor de slacht bij de kampongbevolking en het inschakelen van inlandse vrouwen voor het 
bereiden van het eten en het doen van de was. "Wij hadden een sectie van tien man. Een Javaanse 
kokkie zorgde voor ons eten en een baboe (dienstmeid) voor het wassen en strijken van ons goed", 
vertelt Pereboom. "Dat kostte ons per maar een piek per week. Tien roepia betekende voor die 
vrouwen een vermogen." 
 

                      
Piet Heems bij opkomst in militaire-dienst 1945.  

                   

Elbert Pereboom bij opkomst in militaire-dienst 1945.  
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Zwaarste gevecht 
De dag brak aan waarop de W-Brigade de beveiliging van de konvooiweg tussen Tjiandjoer en 
Bandoeng van het SEAC moest overnemen van Brits-Indische troepen en de Seaforth Highlanders. 
Dit 200 kilometer lange stuk van de Grote Postweg was van vitaal belang voor de verbinding van 
Batavia met Bandoeng. Het liep dwars door een gebied waar zich na de Japanse capitulatie nog geen 
blanke had vertoond. De konvooien werden voortdurend aangevallen door het republikeinse leger, 
TRI en elkaar beconcurrerende godsdienstige en politieke strijdgroepen zoals Banteng Hitam (Zwarte 
Buffel), Banteng Merah (Rode Buffel), Laskar Rajat (Volksleger) en de islamitische Hizbullah. 
De onderdelen Infanterie I van het KNIL, 1-11 en 1-4RI van de W-Brigade werden naar Bandoeng 
overgevlogen.  
Het Kennemerbataljon vertrok op 27 juni over de weg om de sector Tjiandjoer-Tjipanas voor zijn 
rekening te nemen. Tjiandjoer was voor de oorlog een welvarend stadje op de hoogvlakte van de 
Preanger en is nooit door de Britten bezet geweest. Het ligt ten noorden van de Grote Postweg. 
Overal langs de weg waren Europese villa’s en bungalows in brand gestoken. De sawa's waren 
overwoekerd door alang-alang (hoog rietgras) en onkruid. Geruchten bereikten het bataljon dat de 
stad in vlammen zou opgaan en de Chinese bevolking zou worden vermoord. De Brigade-
commandant gaf het bevel om dit hoe dan ook te voorkomen. Maar door het bezetten van objecten 
langs de weg was het bataljon geslonken tot slechts één peloton infanterie van 30 man, 25 man van 
de Ondersteuningscompagnie en 15 man van de brencarriers. Luitenant van Dijk, van de Militaire 
Politie aarzelde niet om zich met zijn 28 man MP'ers bij de Kennemers o.l.v. second in command; 
kapitein Herman Dieperink aan te sluiten. Met in totaal 98 man gesplitst in twee groepen werd de 
strijd met de Banteng Hitam aangebonden. "Dat kwam ook doordat de komst van 1-11 RI was 
vertraagd. Zij zouden ons met 450 man ondersteunen", zegt Pereboom verklarend. Heems noemt 
Tjiandjoer het zwaarste gevecht dat de Kennemers in Indië hebben gevoerd. "We verloren op één 
dag drie man." Vergeleken met de deelname aan de eerste politionele actie noemt Damen Tjiandjoer 
het echte grote gevecht dat het bataljon heeft gevoerd. "We werden voortdurend beschoten, het 
ging ook om een knooppunt van wegen. Na drie dagen vechten kon ik niks meer zien of horen", 
herinnert Heems zich. "Later hebben we met de W-Brigade dit gebied grondig gezuiverd."  
De bevolking ging weer aan het werk. Helaas dachten ook de planters dat de oude tijden waren terug 
gekeerd. 
 

Op patrouille in 1947 in de omgeving van Tjiandjoer. Foto: privécollectie Damen. 
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Maden 
Voor Heems eindigden de gevechten in de Preanger op 7 juli 1946. Een kogel verbrijzelde het elle-
booggewricht en een zenuw in zijn linkerarm. Hij werd na een operatie door legerarts dr. Kingma 
wakker met zijn arm in het gips. Er zat een luikje op de plaats van zijn ellebooggewricht. Een paar 
dagen later kropen daar ineens maden uit. 
Kingma bleek die te gebruiken voor het opruimen van dood vlees rond de wond. Een praktijk die hij 
van het jappenkamp had overgehouden. In het legerhospitaal Oog in Al in Utrecht kon chirurg dr. 
Boerema de beweging van de elleboog zodanig verbeteren, dat Heems als invalide kon meehelpen in 
de graan- en fouragehandel van zijn vader in Haarlem. 
Pereboom tobde lang met een arm na een val in een ravijn, maar werd daardoor niet gehinderd in 
zijn carrière bij de Belastingdienst.  
De in Malang geboren Damen had aldaar nooit last van malaria gehad. Maar in militaire dienst kreeg 
hij de ene aanval van malaria na de andere. Hij weet dat aan verminderde weerstand door slecht 
voedsel en uitputting door patrouilleren. Het heeft hem er niet van weerhouden twintig jaar bij 
Werkspoor aan de slag te gaan en daarna boekhouder te worden bij een aannemersbedrijf. 
 
De vraag blijft hoe zij na dit alles terugzien op hun verblijf in de tropen? 
"We hebben met heel veel jonge kerels een band gesmeed", zegt Pereboom. 
 "Maar op de politiek spugen we", zeggen ze in koor. "Koningin Wilhelmina had de Indonesiërs vrij-
heid beloofd. Als Nederland verstandig was geweest, dan had ze dat met Soekarno besproken.  
Dan was dit lange conflict niet nodig geweest." 
Als voorzitter van de veteranenvereniging VOMI in Noord-Holland zegt Pereboom: "De voeding was 
slecht. De hygiënische omstandigheden waren zelfs héél slecht. Ik wil dat geen ontberingen noemen, 
maar ongemakken. Als je twintig bent en goede vrienden bij je hebt, dan kun je dat makkelijk aan. 
Maar vele malen erger dan al die ongemakken en ontberingen is dat de regering en een deel van ons 
volk al zestig jaar doet alsof wij daar nooit zijn geweest”. 
 

 
In mijn rede van 7 december 1942, zijn de grondslagen neergelegd voor een  

nieuwe verhouding tussen de delen des Rijks onderling en binnen die delen zelve.  
Deze grondslagen zijn; herstel van recht en veiligheid en vernieuwing in vrij overleg.  
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Kennemerbataljon streed doelloze strijd  
Noordhollands Dagblad, 19-10-1985 
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Het verhaal van Piet Heems 

Samengesteld a.d.h.v. naar huis verstuurde brieven. 
 

In oktober 2016 bezocht ik mevr. Heems, een allerhartelijkst bezoek. Haar echtgenoot Piet 
was 3 maanden voorheen overleden. Mevr. Heems was aardig op de hoogte van haar man’s tijd  

in Indië. Samen keken we zijn nalatenschap uit die tijd door, dat was niet gering.  
O.a. een fraai fotoalbum en een heel pak brieven die Piet destijds naar huis schreef.  

Eenmaal alles gearchiveerd werd al snel duidelijk dat er met dit materiaal  
een interessant dagboek kon worden gecreëerd, hetgeen nu voor u ligt.  

Piet’s brieven begonnen steevast met; ‘Beste allemaal. Thuis alles goed? Hier alles oké’. 
 

                         
Legetimatie van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten).  

Okt. 1945. Het 1
e
 peleton van de 1

e
 comp. oefent in de duinen bij Noordwijkerhout. Ik sta 2

e
 van rechts (kruisje).            
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              In stelling met Sten- en Bren-gun, in de duinen van Noordwijkerhout, hier fungeer ik als Bren-helper. 

 Stoere Piet in de duinen bij Noordwijkerhout.                                    Piet Heems, oktober 1945.                                              
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Easthampstead, zaterdagnacht 2 December 1946. Beste allemaal.  
Hallo! Hallo!  Hier Engeland.  Hoe is het thuis?  Hier is alles wel. Ik kijk mijn ogen uit m’n hoofd, maar 
zit nu even op m’n krib om mijn reisverhaal naar huis te schrijven. 
Vrijdagmiddag om 16.30u vertrokken we met auto’s uit ‘Sancta Maria’ te Noordwijkerhout naar het 
station in Leiden. Na veel heen en weer gezeul met de trein, van links naar rechts en van voor naar 
achter, vertrokken we eindelijk om 21.00u richting Haarlem. Van Haarlem ging het naar Mokum, 
maar voorbij Halfweg werd aan de noodrem getrokken. De trein stond stop en maakte rechtsomkeer 
naar Haarlem (* onderweg waren treinstellen losgebroken). Om 23.00u vertrokken we weer naar 
Mokum en verder via Nijmegen en Den Bosch. Zaterdagochtend om 07.30u passeerden we de 
Belgische grens, vaarwel Holland, vaarwel! Om 12.00u kwamen we in Oostende en om 13.00u ver-
trokken we met het ‘MS Prinses Astrid’. Ik had helemaal geen last van zeeziekte, het was ook een 
kalme zee. Om 16.00u kwamen de Engelse krijtrotsen in zicht, prachtig gezicht. En om 17.00u lagen 
we aan in Dover. Hier moest de klok een uur verzet worden en we leven nu dus een uur vroeger. 
Zodra we van de boot stapten kregen we een diner en gingen daarna naar het station en stapten in 
prachtige wagons die ons naar Crowthorne brachten. Na een uurtje lopen bereikten we het kamp 
Easthampstead, waar we ’s nachts rond 02.00u arriveerden. Zover het oog reikt zie je niets anders als 
barakken. We zijn in een der invasie-kampen terecht gekomen, midden in de bossen. 
 

                                                       
Vrijdag 30  november 1945, vertrek uit Noordwijkerhout. 

                                                
Zaterdag 1 dec.. ‘45, station Ostende. In de deur Kpt. Herman Dieperink, alias ‘Manus de Kabouter’.                            

Op de treeplank Lt. Boon, Cdt. 5
e
 cie. en in de rug rechts is Jan-Hemme Sijdzes, MTO (Mil. Transport Off.) 
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1 dec.'45,  Inschepen M.S. Prinses Astrid te Oostende. Rechts Kpt. Dieperink, die later op 27 aug. ’47 sneuvelde. 

 

 
 

Wokingham, maandag 3 December 1946  Dear family. 
Je komt hier ogen en tijd te kort om alles te bekijken. Het is hier de omgekeerde wereld, je ziet hier 
dames van 60-70 jaar met ’n sigaret in de mond lopen. Hier loopt pa achter de winkelwagen en ma 
loopt ernaast een sigaret te roken. En dan dat links houden, hopeloos gewoon. 
Met het geld ben ik al aardig op de hoogte. Ze hebben wel al een paar keer geprobeerd me te 
beduvelen, maar dat lukte niet. Als ik hier nog 4 weken ben dan spreek ik prima Engels. Want als je 
wat nodig hebt dan moet je Engels spreken. In het kamp liggen 16000 man waarvan zo’n 800 
Hollanders. Hier geef ik een tekening van ons ‘huis’, we slapen er met 20 man in. Je bed klap je tegen 
de muur en het is zo ruim als wat. Het lijken precies omgekeerde benzinevaten. Zover het oog reikt 
zie je van die dingen, allemaal als dorpjes bij elkaar. Met keuken en een cantine waar je letterlijk alles 
kan krijgen. Je wordt hier doodgewoon begraven onder de sigaretten en shag, maar oversturen mag 
je niets. ’s Avonds komen hier bussen en kun je naar allerlei schilderachtige dorpjes in de omtrek. 
Het kamp ligt tussen prachtige bossen. Je kunt het vergelijken met de Hoge Veluwe, allen is het 
heuvelachtiger. Vanmorgen kwam ik langs een boerderij en dacht wat ’n grote Hollandertjes zie ik 
daar, maar bij nader inzien waren het varkens (*sadle bags).  
Overal zie je hier dubbele bussen rijden, taxi’s, ondergrondse treinen gewoon gemeubileerd en 
overal brandt natriumlicht. Nu luitjes, de bel voor het appél gaat en ik sluit. 
Ik krijg slaap en kruip in m’n bed, wel te rusten. 
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Easthampsteadpark-kamp, dec. ’46. Winter, in deze ‘olievaten’ mocht de kachel niet voor 16.00u aan. 
 
 

Wokingham, donderdag 6 December 1946  Beste allemaal. 
Hoe is het thuis? Hier is alles O.K. Een gezellige St. Nicolaas gehad? Hier in Engeland weten ze van het 
bestaan van de goede man niets af, maar wel wordt Kerstmis gevierd. U zult wel graag willen weten 
wat we de hele dag doen. Nu, dat is het volgende; ’s Morgens om 06.30u opstaan en sport.  
Om 08.00u eten, dan wandelen in de omgeving, prachtig mooi. Om 10.30u thee drinken met grote 
stukken cake. 12.00u boterham eten en tot 14.00u rust. Weer wandelen of voetballen en om 16.00u 
warme maaltijd en dan vrijaf tot 23.00u. Mag geen dienst gedaan worden, ook niet exerceren, het is 
hier een rustkamp, reuze hé! Hallo Pa, hoe gaat het met de zaken? Krijgt u nog zoveel schuiten meel 
aan? De pijptabak kost hier een halve Crown, ongeveer Fl. 1,50 en is prima, maar over sturen is voor 
militairen verboden. Hallo Ma, hoe gaat het met u? Hier in Engeland hebben de huismoeders het 
heel wat gemakkelijker, ze roken de hele dag sigaretten. Ook de dames van 60-70 jaar, en pa loopt 
hier achter de kinderwagen. Gisteravond ben ik naar Reading geweest, even groter als Haarlem.  
Zeg Ton, hier in Reading kun je in een café - 10x zo groot als Brinkman -, rolschaatsen, leuk hé!   
En Lida, leer je nog goed Engels op school? Nu, m’n slapie heeft M.O. Engels en verstaat er nog niets 
van. Ze voegen hier een hoop woorden en uitdrukkingen aaneen die absoluut niet te vertalen zijn. 
Holland staat zeer hoog aangeschreven, met bijna alle naties heb ik al gesproken, van de 10 Engelsen 
kennen er 9 één of twee Hollandse woorden. U vindt hier enkele kaarten, wilt u ze aan de familie 
doorsturen, want we mogen geen prentbriefkaarten versturen.  
Schaatsen ze al in Holland? Hier vriest het dat het kraakt, maar er is geen water. 
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Easthampstead, maandag 10 December 1946  Beste allemaal. 
Hoe is het thuis, alles O.K.? Nu, ik heb weer wat stof tot schrijven, want ik ben 2x in Londen geweest. 
Dat ging als volgt; in het kamp bestelden we een taxi, met 6 man naar Wokingham voor 1 shilling de 
man. Hierna de trein naar Londen voor 5 shilling.  
Aankomst op Waterloo-station, hier verdwaal je al zowat, er zijn 46 bovengrondse perrons. 
Nu moet je niet gaan lopen want dan zie je niets. Nee, je gaat met de roltrap 50 a 60 meter de grond 
in en neemt dan een ticket voor de Underground. Zo’n ticket kost 3 pence (9 cent), en je wordt in de 
kortst mogelijke tijd naar het punt wat je wilt zien gebracht. De trein staat dan 10 seconden stil. 
Voordat je naar beneden gaat koop je eerst een platte grond van het spoorwegnet en verdwalen is 
dan onmogelijk. In iedere grote straat of belangrijk punt is ’n station. Ik ben op alle belangrijke 
punten geweest, samen met Sepp Aarts (hij heeft naast me gezeten op de Mulo). 
Er is zeer veel stuk in Londen, zelfs erg veel en er is ook geen glas. We hebben gegeten in de ‘Union 
and Jack Club’, speciaal voor militairen en ongeveer 6x zo groot als Brinkman. Maar je schaamt je 
dood als je gaat eten, want ik kan wel 10 van die porties op, terwijl een Engelsman maar 1 portie eet. 
Weet u hoe ze de Hollanders noemen; eet-machines! Als een Engelsman ziet dat je een Hollander 
bent, vragen ze honderd uit. Ze zijn erg gedienstig en ze helpen waar ze kunnen. Ik vroeg de weg aan 
een agent en hij vroeg of ik uit Wales kwam. Ze staan versteld dat de Hollanders zo goed Engels 
spreken. Ik heb al gesprekken van uren lang gevoerd, alhoewel ik dikwijls met de handen in m’n haar 
zit, maar ’t was erg leerzaam. 
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Easthampstead, woensdag 12 December 1945   
Hoe is het thuis? Naar ik hoop van goed. Kunnen jullie nogal uitkomen met de kolen? Waarschijnlijk 
zult u met de Kerstdagen ’n kerstpakket van de regering  krijgen en waarschijnlijk worden we in de 
gelegenheid gesteld om via het Rode Kruis ’n pakket te verzenden. Ik heb al het mogelijke gedaan om 
’n pakket te verzenden. Het kan ook wel, maar van de 10 komen er geen 9 aan, en dat riskeer ik 
liever niet. In de Daily Mail las ik dat het al knap koud is in Holland en dat er een flink pak sneeuw is 
gevallen. Nu, hier loopt het vee nog buiten, wel zijn er af en toe nachtvorstjes. 
Let maar niet op mijn schrijven en op de fouten, ook niet van vorige brieven. Wanneer je in den 
vreemde bent, kom je tot de ontdekking dat er maar één Holland is. Het enige wat ik buitengewoon 
vind, is de ondergrondse trein. De bovengrondse haalt het niet bij de N.S. met z’n pracht-diesel, de 
oorlog niet in aanmerking genomen natuurlijk. 
Ook de huizenbouw haalt het niet bij die in ons land. Nieuwe auto’s zie je hier niet, wat hier rijdt is 
uit het jaar 0 en halen het niet bij de onze, ondanks 5 jaar oorlog. Wanneer je door stad en dorp 
zwerft, kom je tot de ontdekking dat Engeland straatarm is geworden.  
Nu, mijn praatje is weer uit, het allerbeste en groeten aan alle bekenden en familie. 
 
Easthampstead, maandag 17 December 1945  Beste allemaal. 
Allereerst een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar. Dit briefje gaat per vriendelijke gelegenheid 
van ’n jongen die wegens een maagzweer weer naar huis moet. Ik heb nog steeds geen post gehad 
uit Holland. M’n eerste brief heb ik op 2 December verstuurd, op de dag van aankomst in het kamp. 
Ik wacht met smart op antwoord. Bijna alle jongens hebben al post gehad, Jan Vasen ook. Ik begrijp 
er niets van. 
Mijn adres is weer iets veranderd, het nummer was 169204 en nu is het 270605002. Ik heb ook een 
paar brieven met sigaretten verstuurd, zijn die al aangekomen? (* oude stamboeknr. naar legernr.) 
We krijgen met de Kerst ’n groot diner met de originele Engelse plumpudding en gans. Er lopen wel 
50 van die beesten hier rond. We hebben ook foto’s laten maken op het Trafalgar Square, dit grote 
plein is bekend om z’n duiven, die gewoon uit je hand eten. Met enkele van die diertjes hebben we 
ons laten fotograferen. Dit briefje moet erg kort zijn want over 5 minuten vertrekt die knaap.  
Ik wens u een paar gezellige dagen en het allerbeste. 
 
Easthampstead, donderdag 20 December 1945  Beste Ton. 
Zojuist je brief ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Fijn dat jullie weer schaatsen hé, hier in Engeland 
weten ze niet eens wat schaatsen is. Het vriest hier haast nooit, ’n enkel nachtvorstje, verder is het 
hier herfstweer. Ik heb van St. Nicolaas ’n paar box-handschoenen gehad en ben het druk aan het 
leren. Ja, de goede Sint is hier geweest hoor! 
Zeg Ton, we hebben hier nog een hoornblazer nodig, is het niets voor jou? Nu Ton, ik ga eten, vele 
groeten, ook aan Kaat. 
Lief Schatje, hier ’n klein briefje van Piepie. Piepie is aan de andere kant van de zee. Piepie heeft ook 
’n pop voor je gekocht en hij hoopt dat de post die bij jou brengt. Dag schatje, een zoentje van Piet. 
 
Easthampstead, donderdag 20 December 1945  Beste allemaal. 
Alles oké, thuis ook? De eerste brief van thuis ontvangen, ik ben er dol gelukkig mee.  
De foto’s zijn prachtig hé? 
Ook een brief van oom Theo en tante Clara ontvangen. Direct na de kerstdagen gaan we naar 
Southampton om ingescheept te worden op de ‘Alcantara’. We gaan eerst voor een week of twee 
naar Ceylon en daarna naar Sumatra om dan als politietroepen ingezet te worden op Java. 
Donderdag 20 December is de prins geweest om afscheid te nemen. U moet er rekening mee houden 
dat u de eerste 4 weken geen post van mij ontvangt, want de eerste post gaat pas op Ceylon van 
boord. Misschien gaat in Port Saïd ook nog post van boord, maar dat is niet zeker. Wilt u ook in ’t 
vervolg met luchtpost schrijven? Voor Engeland gaf dat niets, maar nu we verder gaan natuurlijk wel. 
Het is ook moeilijk om antwoordbrieven te schrijven, dus als ik wat stof tot schrijven heb, stuur ik wel 
een briefje. De foto’s heb ik op Trafalgar Square laten nemen, samen met Sepp Aarts, ’n oude 
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klasgenoot van mij. Ook vindt u nog ’n kaartje van de ondergrondse trein en ook ’n lidmaatschap van 
het ‘Netherland House’. Hier komen alle Nederlanders die in Engeland komen of zijn, bij elkaar.  
Het is er ’n reuze gezellige boel. Wilt u ook ’n foto aan tante Clara en oma sturen?  
Verder geen nieuws, de hartelijke groeten. 
 

 
Treinkaartje  

Bracknell-Londen 

  
Buskaartje Londen 

            

              
Underground 

Londen 
 

 
 

 
 

 
Membership card - The Netherlands House 

 
In de ‘Nissenhuts’ van Easthampsteadpark. Kersttafereel, ’Een kaars en ietwat groen voldoen’. 
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Kerstgroet vanuit Engeland 1945. (Collectie Dook Ypma) 

 
S.S. ‘Alcantara’,  dinsdag 1 Januari 1946  Beste allemaal. 
Hier alles oké, thuis ook? Ik laat hier maar direct volgen wat we zoal uitspoken. 
Zondag 30 December om ’s avonds 10.20u zijn we vertrokken uit Easthampstead en om 05.00u  
’s ochtends werden we in Southampton ingescheept op de ‘Alcantara’. Groot 22000 ton. En 
oorspronkelijk ’n Italiaans schip, maar bij de val van Napels in Engelse handen gekomen. We slapen in 
hangmatten, niet beroerd. Er zitten 3000 man op de boot. ’s Maandags 31 December vertrokken we 
’s middags om 14.30u. Bij de uitgang van de haven zien we de ‘Nieuw Amsterdam’ die nog binnen 
moet lopen. (* De Alcantara was een Brits schip, gebouwd in Belfast 1926). 
Dinsdag 1 Januari ’s morgens staat 90% van Hare Majesteits troepen de vissen te voeren. Zelf heb ik 
gelukkig geen last. Indien u nog op zee komt dan moet u de eerste 2 dagen zoveel mogelijk in de 
frisse lucht verblijven. Dit is het beste tegen zeeziekte (zelf ondervonden). ’s Avonds kunnen we de 
lichten van Brest zien. 
 
S.S. ‘Alcantara’,  woensdag 2 Januari 1946   
Zee, zee en nog eens zee. In de slaapvertrekken en de wc’s is het zo’n grote bende, dat ik er haast 
niet durf te komen, alles is eronder gespuugd. Met grote brandspuiten hebben we de boel weer 
gereinigd. Jan Vasen ligt op het achterdek en hij weet van de hele wereld niets meer af. Het is net of 
ze allemaal stomdronken zijn. ’s Avonds om 20.00u komen we weer onder de kust en kunnen we de 
lichten van Lissabon zien. 
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Langs Portugal, woensdag 2 Jan. '46.  

 

S.S. ‘Alcantara’,  donderdag 3 Januari 1946   
’s morgens om 11.00u naderen we de Straat van Gibraltar. Het eerst zien we Kaap Spartel (Noord-
Afrika) en even later zien we de bergachtige kust van Spanje. Om 12.00u zien we de zuidelijkste punt 
van Spanje, Tarifa. Rechts zien we heel duidelijk Tanger (N.-Afika). Hier passeren we op 50 meter ’n 
drijvende mijn. Je loopt daarom dan ook de hele dag met ’n zwemvest om je nek. Om 14.00u zien we 
de rots van Gibraltar, niet veel aan te zien. We blijven de kust in zicht houden. 
 

                      
Tarrifa-Spanje, vrijdag 4 jan. '46.  
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S.S. ‘Alcantara’,  vrijdag 4 Januari 1946  
Om 12.00u zien we Algiers, schitterend mooi. De zee wordt erg woest en we beleven ’n kleine storm. 
Golf na golf komen over het dek en lopen van voor naar achter, hoe harder hoe mooier, ’n schitter-
end gezicht is dat. Jammer  dat meer als de helft zeeziek is. ’s Avonds 18.30u passeren we een slag-
schip waarvan ik de naam vergeten ben. 
 

Algiers, vrijdag 4 jan. '46. 
 

S.S. ‘Alcantara’,  zaterdag 5 Januari 1946   
Om 10.00u komen we weer erg dicht onder de kust en zien we Bizerta. Om 12.00u komen we voorbij 
Kaap Bon, het Duinkerken van de moffen. ’N Schitterende kust is dat. Hier passeren we ’n vliegtuig- 
moederschip. Om 15.00u passeren we Pantalaria, en ‘s avonds om 23.00u zien we duidelijk de lichten 
van Malta. 
 

S.S. ‘Alcantara’,  zondag 6 Januari 1946   
De H. Mis wordt gelezen in de bioscoopzaal, wel ’n beetje raar gezicht om achter het altaar ’n film-
doek te zien. Het Biechthoren was in de bar, alwaar een half uur later drank werd geschonken. Aan 
zulke dingen moet je nog wennen. Het weer wordt steeds beter en het is nu heerlijk in ’t zonnetje. 
Ik loop momenteel al in mijn tropen-uniform, heel dun linnen. 4 of 5 maal per dag hebben we 
sloepenrol, dan moet je je binnen 2 minuten naar de sloep begeven. Vandaag krijgen we niets anders 
te zien als zee. In de toko is vanalles te krijgen, van kleding tot lucifers toe, en alles is spotgoedkoop. 
Een grote doos sigaretten, 50 stuks, kost 80 cent, en alleen het beste van het beste, zonder bon 
 

S.S. ‘Alcantara’,  maandag 7 Januari 1946  
Vanmiddag of vanavond lopen we Port Saïd binnen en dan gaat direct de post van boord. Iedere 
persoon mag maar één brief verzenden. Wilt u daarom tante Nivarda feliciteren en ook tante Ida en 
oom Jos en tante Rie, met hun 12,5 jarig huwelijksfeest. Met Lida’s verjaardag hoop ik dat ik weer 
heb kunnen schrijven. Wilt u ook het nummer van de Scheldstraat eens geven, want dat ben ik 
vergeten, ik heb wel gelukwensen gestuurd, maar of ze aangekomen zijn weet ik niet. 
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Aan boord ‘Alcantara’, dinsdag 8 Januari 1946   
Alles wel aan boord, thuis ook? Heeft u m’n vorige brief al ontvangen? Heb ze verstuurd in Pot Saïd. 
Het is nu zowat zeker dat we naar Malakka gaan. De toestand in Indië is voor ons allen zeer duister. 
In Engeland hen ik een pakketje verzonden, is dit nog aangekomen? Nu zal ik maar beginnen met het 
wel en wee van de Alcantara te vertellen. 
Om ’s morgens 07.00u lopen we Port Saïd binnen, vanuit zee is het net een kleurenfilm. In de haven 
treffen we de ‘Volendam’ van de Holland-Amerika lijn. Al gauw waren we omsingeld door wel 100 
roeibootjes, bemand door Arabieren die ons van alles te koop aanboden. We moesten ze met 
brandspuiten van boord houden. Ook de beroemde dubbeltjes-duikers waren present. Het geld 
stopten ze in hun mond. Je moet niet proberen om koper of vreemde muntstukken te gooien, want 
daar duiken ze in het geheel niet op. Op de kade is het de hele dag ruzie, maar het loopt alles op 
niets uit. Hierbij ingesloten vindt u ’n papier met allerlei rare tekens, dit is mijn naam en adres in het 
Arabisch, ik had graag dat u dit bewaart. Er mag niemand van boord, heel begrijpelijk. 
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Port Saïd, dinsdag 8 Jan. 1946. 

 

                                                                              Dinsdag 8 jan. '46, Port Saïd.  



45 
 

Aan boord ‘Alcantara’, woensdag 9 Januari 1946   
Om 06.00u wordt het anker gelicht en we stomen het Suezkanaal binnen. Hier volgen enkele 
gegevens over dit meesterwerk en goudmijntje van de Engelsen. Inderdaad goudmijntje want de 
doorvaart van de Alcantara kostte dik Fl. 10.000,- Het kanaal is 140km lang en verdeeld in 3 afdeling-
en. De eerste afdeling is 75km lang. In het begin is het 50km erg kaal want aan beide kanten zijn 
zoutpannen. Na ’n paar uur krijgen we ’n kijkje in de woestijn en zien we oases en kameelkaravanen. 
De mensen hier wonen in dingen die wij in Holland kippenhok zouden noemen. 
De oevers worden steeds hoger en groter Tenslotte zien we niets meer, totdat plotseling de twee 
zandmuren wijken en we Ismalia bereiken. Wat we hier zien is zo machtig mooi. Stel u voor; een 
meertje omgeven door bergen en aan de voet van die bergen ’n stadje in oosterse pracht. Een beetje 
strand met verschillende zwembaden. Hier is ook de maatschappij van het Suezkanaal gevestigd. 
Het is nu 12.00u ’s middags. Hierna stomen we het Grote Bittermeer op, ook hier prachtige pano-
rama’s. Dit is het tweede deel van het kanaal, waarvan ik de lengte vergeten ben. Na het Grote komt 
het Kleine Bittermeer. Hier zien we allemaal kampen van de moffen. 
Ook staan hier duizenden vliegtuigen en tanks, die zullen hier niet voor niets zijn. Over de bergen 
granaten kun je niet heen kijken, dit geeft te denken. Hierna gaan we het laatste deel in, het wordt 
inmiddels donker en er wordt een lampje aan de boeg gehangen waar een zoeklicht voor vliegtuigen 
niets bij is. Om 20.30u bereiken we Suez, wat een fantastisch gezicht is het om al die moskeeën te 
zien, badend in een zee van licht. We blijven hier liggen tot de andere ochtend. 
 

Suezkanaal, woensdag 9 Jan. 1946. 
 

Aan boord ‘Alcantara’, donderdag 10 Januari 1946   
Om 07.30u wordt het anker gelicht en we varen de Golf van Suez in. De beide kusten zijn zeer 
duidelijk zichtbaar. Wat we hier zien is wel het mooiste van de hele reis. Allemaal bergen waarop 
kloosters, moskeeën en enkele dorpen gelegen zijn. Om 13.30u zien we de top van de berg Sinaï, de 
plaats waar Mozes door de zee is getrokken werd ons aangewezen. Om 08.30u ’s ochtend zijn we 
ook het jacht van de Koning (*Faroek) van Egypte gepasseerd. 
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Aan boord ‘Alcantara’, vrijdag 11 Januari 1946   
Niets dan zee. Voor het eerst zien we een dolfijn van heel dichtbij, die hebben we tot nu toe alleen 
van een afstand gezien. Om een uur of 12.00 zit de eerste haai in het zog van de boot, wat een beest 
is dat. Het stikt hier ook van de vliegende vissen, ze lijken wel op grote libellen als je ze zo over het 
water ziet zeilen. Ze zijn ongeveer 30cm lang. 
 
Aan boord ‘Alcantara’, zaterdag 12 Januari 1946   
Bij de nieuwsberichten van 09.00u wordt medegedeeld dat we deze middag de ‘Oranjefontein’ met 
geëvacueerden uit Indië zullen passeren. Om 15.30u passeren we op 25m afstand inderdaad het 
stukje Holland, waarvan ¼ der passagiers niet in staat is om te wuiven. Ik zal u vertellen dat er dan 
wel wat in je omgaat. Op onze schuit werd het rood-wit-blauw gehesen, het was werkelijk een 
indrukwekkend moment. 
Voor het eerst krijgen we ’n pil tegen malaria. Het is geen Kinine, maar een nieuw product dat zijn 
sporen in Birma verdient heeft. 
 
Aan boord ‘Alcantara, zondag 13 Januari 1946   
Heden nacht zijn we door de Straat van Battelmandeb of hoe dat heet gevaren (*Bab al-Mandab) en 
zijn nu in de Golf van Aden terecht gekomen. ’n Paar kleine rotseilandjes, verder niets dan water, 
vliegende vissen en dolfijnen. Je hebt helemaal niet in de gaten dat het zondag is, alleen dat je 
’s morgens om 06.30u naar een korte Mis bent geweest. 
 
Aan boord ‘Alcantara’, maandag 14 Januari 1946   
We varen nu in de Arabische Zee en het spookt hier zo erg dat we van koers moesten veranderen en 
we hierdoor 2 dagen later in Ceylon (* het huidige Sri Lanka) aankomen. 
 
Aan boord ‘Alcantara’, dinsdag 15 Januari 1946   
Door de temperatuursveranderingen zijn de wc’s overbelast en ieder moment zie je ’n angstvallig 
gezicht, waarna een spurt naar het toilet volgt. Zelf heb ik ook veel last hiervan. Al 6 dagen lang 
wordt iedere nacht de klok 1 uur terug gezet, zodat we nu in 6-dubbele zomertijd leven, zeer in 
overeenstemming met het weer. De zee is vandaag zo glad als een spiegel. 
 
Aan boord ‘Alcantara’, woensdag 16 Januari 1946   
Morgen lopen we Colombo binnen, zodoende moet ik de post voor heden avond 17.00u in de daar-
voor bestemde bus gedaan hebben. Wanneer ik een familielid vergeten ben te schrijven, moeten ze 
me dit maar niet kwalijk nemen, er zijn zoveel ooms en tantes, dat ik er geen meer uit ken.  
Alleen oma zal ik niet vergeten, anders denkt ze misschien dat we op ’n mijn gelopen zijn. 
 
Aan boord ‘Alcantara’, donderdag 17 Januari 1946   
Vandaag niet veel nieuws, alleen ben ik blij dat mij een donkere huid hebt meegegeven, want er 
wordt momenteel zeer veel ellende door die wijsneuzen geleden.  
Nu luitjes, ik eindig met de beste wensen voor allen en bijzonder voor Hortensje. 
 
S.S. ‘Alcantara’, vrijdag 18 Januari 1946   
Hier alles goed! Thuis ook? Veel persoonlijk nieuws heb ik niet, dus ik zal maar direct het wel en wee 
van de ‘Alcantara’ gaan vertellen. Doordat we een stormpje gehad hebben komt niet vandaag maar 
morgen Ceylon in zicht. Heden nacht zijn we Colombo gepasseerd en we stomen om de zuidpunt 
naar de marinebasis Trincomalee. Om ongeveer 11.00u, toen we om de zuidkust voeren, passeerde 
ons de ‘Johan van Oldenbarnevelt’ vol met Nederlanders die in Japanse concentratiekampen gezeten 
hebben. Wij hebben het Rood-Wit-Blauw gehesen, waar de Engelsen deerlijk de smoor over in 
hadden. 
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Aan boord ‘Alcantara’, zaterdag 19 Januari 1946   
Om 07.30u voeren we de haven van Trincomalee binnen. Een prachtige basis, die als oorlogshaven 
gebruikt wordt. Direct kwamen er 2 tankschepen langszij, nl. de ‘Tu Kwang’ en de ‘War Kusthan’. 
Ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Margriet zijn er spelen georganiseerd en was de boot 
feestelijk versierd. In de avond was het een fantastisch gezicht, die honderden lichtjes die van de 
zeeschepen over het water spiegelden. We mochten niet aan land, doch zijn er gewoon heen 
gezwommen. Zoveel natuurpracht heb ik mijn hele leven nog nooit gezien. Al gauw hadden we ’n 
paar cocosnoten te pakken. En wat een apen er waren, verschrikkelijk! 
 

 
Haven Trincomalee – Ceylon, zaterdag 19 Jan. 1946.  

 

Aan boord ‘Alcantara, zondag 20 Januari 1946   
Hedenmorgen zijn om 04.00u de matrozen en de Marva’s van boord gegaan. Om 08.00u voeren we 
de haven uit, de zee weer tegemoet, koers Singapore.  
Bij het verlaten van de haven voeren we midden door ’n school potvissen, wat ’n kasten zijn dat. 
 

Aan boord ‘Alcantara’, maandag 21 Januari 1946   
Zee, zee, en  alweer zee! 
 

Aan boord ‘Alcantara’, dinsdag 22 Januari 1946   
Tegen 10.00u komt er land in zicht, het zijn de eilanden de Nicobaren en Poeloeh Weh. 
Hier passeert ons de ‘Jan van Galen’, een torpedojager, die vlak voor ons vertrek uit Holland- met 8 
mijnenvegers IJmuiden verliet. De kust van Sumatra komt nu in zicht, maar op grote afstand.  
Morgen lopen we Singapore binnen. Hier zullen we ook horen waar we heen gaan.  
Vele groeten, ook aan vrienden en kennissen, en ’n kusje voor Hortensje. 
(* 4 dagen geen vermelding, de Alcantara ligt al die tijd aan de rede van Singapore in afwachting van   
   debarkatie.) 
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Singapore, zondag 27 Januari 1946, Beste allemaal. 
Zojuist uw brief, gedateerd 19 december ontvangen, m’n hartelijke dank daarvoor. Bar veel nieuws is 
er niet, we wachten nog steeds op ontscheping. We zullen te gast zijn bij een Engelse tankbrigade die 
2 jaar in Birma heeft gevochten en nu ergens in midden-Malakka tot rust komt. Deze heren zullen 
ons jungletraining geven. Deze training is nog zwaarder als voor de parachutisten, dus we hebben 
nog aardig wat voor de boeg. We liggen aan de rede van Singapore, d.w.z. dat we in een grote baai 
nog minstens 2km van de kant af liggen. Met de kijker kan ik nog verschillende Hollandse schepen 
gewaar worden, o.a. de ‘Indrapoera’, ‘Sibajak’, ‘Ruysdael’ en de ‘Bloemfontein’. De post uit Holland 
komt erg slecht door en er schijnt ook veel verloren te gaan. Heeft u al het pakket uit Engeland 
ontvangen? Ook moet u nog ’n pakket van de regering ontvangen hebben. Nu eindig ik weer met de 
hartelijke groeten en tot weder-schrijven. 
 

 
Rede van Singapore, maandag 28 jan. '46. 

 

 
Woensdag 30 jan. 1946, de Alcantara aan de rede van Singapore, genomen vanaf de debarkatie-sloep. 
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Chaah, vrijdag 1 Februari 1946, Beste allemaal. 
Ik maak ’t nog steeds best, hoe is het thuis? 
Nu zal ik maar direct beginnen te vertellen met wat we al zo beleven. Net komt de postbode met ’n 
brief waarin zich de foto’s van vader en moeder bevinden. Ik ben hier dolgelukkig mee. 
Woensdagavond 30 januari om 18.00u werden we ’s ontscheept en in landingsboten naar Singapore 
gebracht. Even een kleine opmerking; van wat er in de kranten staat moet u niets, maar dan ook 
niets geloven, want het is veel en veel erger! Singapore heeft niet veel geleden, maar de bevolking 
wel. Ik zal maar eens ronduit vertellen; de meisjes tussen de 15 en 25 jaar moet je zoeken, ze zijn 
eerst misbruikt en daarna vermoord. Duizenden kinderen lopen zonder ouders en  in lompen gehuld, 
ze zeuren je de kop gek om eten en sigaretten. We hebben zo’n peuter meegenomen en willen er 
weer een beetje mens van maken (proberen tenminste). Hij heet Asim. 
We zijn ’n uurtje in een riksja aan het toeren geweest, en lopen dat die kerels deden, geweldig.  
De nacht hebben we op het perron doorgebracht en ’s morgens gingen we met de trein de rimboe in, 
maar hierover de volgende keer meer. U vindt hierbij Japans geld ingesloten, het is nu waardeloos. 
We hebben hier weer ander geld, de z.g. Dollar, dat is ongeveer fl. 0,80. 
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Chaah, zaterdag 2 Februari 1946, Beste allemaal. 
Hier alles goed, en hoop van thuis ook. Vannacht zijn we met ons hele zooitje de kali in gespoeld, het 
had een ‘beetje’ geregend. Zoiets komt in Holland niet voor, met bakken stroomde het naar 
beneden. De Chinezen die je overal vindt, vieren vandaag Nieuwjaar. Dit gaat gepaard met knok-
partijen en ze willen met alle geweld onze wapens hebben. Het is hier dan ook niet rustig. 
Tijdens de reis zijn we tientallen dessa’s voorbij gekomen die totaal uitgebrand waren. De Jappen 
hebben vreselijk te keer getrokken. Ons kamp is gebouwd op ’n klein vliegveldje, midden op de 
grootste palmpittenplantage ter wereld. Het vliegveld is mandje voor mandje door Nederlandse 
krijgsgevangenen aangelegd, daar bij hebben ongeveer 800 van hun het leven gelaten.  
Het is hier het heetst van heel de tropen het stikt er van de muskieten en er zijn zelfs tijgers.  
We liggen 800km van de Birmaweg af. In de kampong Chaah, ’n half uur van ons, is iedereen katho-
liek. Gisteren hebben ze daar een karbouw opgegeten. 
Van 12.00 tot 16.00u mag je niets doen. We hebben hier ongeveer 1000 Japanse krijgsgevangen. Zelf 
heb ik ook zo’n schele toegewezen gekregen. Hij moet alles voor me doen, schoenen poetsen enz. 
Die vrije loopt de hele dag te buigen als een knipmes, als ik een kick geef dan vliegt’ie voor me. 
Gemener volk is er niet, je hebt hier maar één vriend en dat is je wapen. 
Nu moet u niet bezorgd over me zijn want ik red m’n eigen wel. Ik stop weer want over 5 minuten is 
het donker en dan moet ik in m’n klamboe zitten. Veel groeten en tot weder schrijven. 
 

Mandiën in onze witte ‘zwembroekjes’. Kali ‘Sungai Simpang Kiri’, bij Chaah. ong. 20 min. lopen van ons kamp. 
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Chaah, kampement op het voormalige Japanse vliegveld. In de verte de uitgestrekte palmolie-plantages. 

 

 
 

 
Kamp Chaah, de sanitaire omgeving. 
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Chaah, zaterdag 2 Februari 1946, Beste allemaal. 
Alles best hier. Hier volgt onze dagindeling. ’s Morgens om 06.00u opstaan, dan gooi je ’n beetje 
water over je kop en om 07.00u eten. Dan vet je jezelf in met palmolie, je rolt je matjes op en je gaat 
’n beetje in de zon je wapen schoonmaken. Om 10.00u wordt het al zo warm dat je de schaduw 
opzoekt. Om 12.00u eten en daarna mag je niets meer doen tot ongv. 16.00u toe. Meestal begint het 
dan te stortregenen en verandert ’t hier in een grote rode modderpoel. Dan gaan we naar de kali, ‘n 
20 minuten gaans van hier, beetje wassen en plenzen en om 18.00u duiken we weer de klamboe in, 
want dan stikt het van de muskieten. Voor het eerst van me leven hoor ik “Maak je niet te druk’’, dit 
wordt door het hele kader verkondigt. 
Afgelopen nacht ben ik op patrouille geweest, was heel aardig, maar in het begin was ik zo bang als 
wat. Het begint hier al aardig te wennen, ‘hé schele, was m’n pannetje even om’. Ik heb ’t tegen die 
Jap hoor. Een grote buiging en daar gaat hij. Dit waren enkele indrukken uit het kamp. 
 

Chaah, zondag 3 Februari 1946.  Beste allemaal. 
Hoe is het thuis? Hier alles best. We raken al aardig ingeburgerd en beginnen al te wennen aan de 
rijsttafel en meer van dat rare eten. Gisteren zijn we met een man of drie ’n kijkje in de kampong 
gaan nemen. Allerlei smerige luchtjes drongen je neus in, het was inderdaad een smerige troep. Die 
hele kampong is katholiek, maar ze hebben in geen 4 jaar een missionaris gezien.  
70% vermoord, zoals in alle dessa’s en kampongs in deze streek. Onze pater (*aalmoezenier v.d. 
Meulen), heeft er zondag dan ook de mis gelezen. Maar wat nu het ergste is. Op de ‘Alcantara ‘ is 
bijna alle miswijn gestolen en hier is nergens miswijn te krijgen, ook niet in Singapore. 
Hier vandaan is het verboden (door de Engelsen) om pakjes te verzenden. Dat is erg jammer, want 
voor 1 cent heb je ’n pracht van ’n sigaar. Ik heb kans gezien om 2000 sigaretten door de douane te 
krijgen en voor ’n sigaret doen ze hier een moord. Drie bananen voor 1 sigaret, 4 kokosnoten  voor 1 
sigaret, enz. 
Zaterdag kwamen onze buren van de tent naast ons, met een pyton aanslepen, 5,5m lang was dat 
kreng. Apen zie je hier niet veel. De eerste nacht had ik mijn klamboe niet goed gespannen en toen 
ben ik zowat opgegeten door de muskieten. De watervoorziening is hier erg slecht, maar klappermelk 
smaakt ook best. Als je tegen een Jap ‘Monkey’ zegt, dan wordt hij woedend, zeer tot ongenoegen 
van Piet. Die schele van mij heb ik de hele morgen nog niet gezien. Ik zal eens zien waar hij zit. 
 

 
Chaah, kooplui bieden hun waren aan. 
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Chaah, dinsdag 5 Februari 1946 
Hier alles best, thuis ook? Als alles meeloopt krijgen we morgen post, ik hoop dat er ook wat voor 
Piet bij is. Sinds m’n vertrek uit Holland heb ik 3 brieven ontvangen. Niet veel, maar ik weet dat u me 
niet laat steunen. Dat stelletje werkeloze officieren in Holland maken ons knap zwart, woest zijn we. 
Die heren waren tijdens de oorlog natuurlijk zoek, ’t is mooi. 
Vanmorgen is een massagraf ontdekt van degenen die op het vliegveld gewerkt hebben. Het aantal is 
nog niet bekend, maar loopt over de 800, allemaal krijgsgevangenen. Buchenwald is er nog maar 
kinderspel bij hetgeen hier is gebeurd. Bar veel nieuws is er niet hier en het is de laatste dagen nog 
rustig ook. De bewoners van de naburige kampong krijgen zóveel sigaretten en eten, dat het hele 
stelletje te beduveld is om op de plantage te werken. Welke houding je tegen die gasten moet aan- 
nemen is nog niet erg duidelijk. Het begint een béétje te regenen, ik moet de brief gauw dicht-
plakken en in  m’n plunjezak doen, want anders wordt die drijfnat. 
 
 

 
Kamp Chaah, kooplui proberen hun waren te slijten. 

 
 
Chaah, woensdag 6 Februari 1946. 
Alles goed, thuis ook? A.s. zaterdag gaan we hier weer weg, we gaan naar een kustplaats 300km 
verder, aan de Zuid Chinese zee. De pen waar ik mee schrijf heb ik geruild voor 150 sigaretten.  
Het is hier zo’n modderpoel dat ik mijn rol asbest als bed moet gebruiken. Zojuist heb ik een brief van 
kapelaan Eeken en een van oom Frans gehad. Bar veel nieuws is hier niet, alleen dat ik de eerste paar 
dagen niet kan schrijven. 
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Chaah, er nadert ‘een regenbuitje’ die alles in rode smurrie zal laten veranderen. 

 
 

 
Chaah, interieur van onze tent. De meesten van ons sliepen hierin met 12 man. 
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Chaah, donderdag 6 Februari 1946. Beste oom en tante. 
Eindelijk weer eens een briefje van ‘Pukkie’. Hij zit ergens op Malakka, midden in de rimboe op een 
Japans vliegveldje. Die heren liepen nog vrij rond en deden net of ze de oorlog niet verloren hadden. 
Ze hadden hun wapens ook nog, dat was natuurlijk snel afgelopen, we hebben het hele zootje 
ontwapend. Wat die Jappen daar allemaal uitgespookt hebben, daar is Buchenwald maar kinderspel 
bij. U hoeft niet bang te zijn dat we met die zwarte dames op stap gaan, want die moet je hier 
zoeken. 80% is door de Jappen vermoord. Ik zou zo wel een uur door kunnen gaan. U moet maar niet 
naar mijn schrijven kijken want dat is gebeurd terwijl ik in de auto zit. Het terrein waar we kampeer-
den is volkomen afgekeurd en daarom vertrekken we naar een kustplaats aan de Zuid Chinese zee. 
Als we hier ’n jaar gezeten hadden dan had je allemaal kruisjes ‘In Memoriam’ gevonden. Af en toe 
spoelden we met ons hele zaakje de kali in. ‘Reuze leuk’, vooral ’s nachts. 
Er zijn hier ook ‘hele lieve diertjes’ zoals het olifantje en de pyton, een ‘heel klein’ slangetje. Ook zijn 
hier nog ‘hele kleine’ spinnen, zo groot als een kinderhoofdje. Af en toe komen ze op visite, erg 
aangenaam is het niet. We liggen op de grootste olieplantage ter wereld. Op anderhalf uur lopen 
stond een grote oliefabriek met Hollandse machines (Stork Hengelo). 
We naderen nu het dorpje Labis en daar gaan we drinkwater tanken, daarom ga ik nu stoppen. 
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Zat. 9 febr.'46. Rust bij transport Chaah-Mersing. Op de huif kok Siem de Graaf, 3e cie en Jacob Stoelman 1e cie. 
 
 
Mersing, zondag 10 Februari 1946, Beste allemaal. Hier alles oké, thuis ook? Alles is weer gepakt en 
we staan op het punt te vertrekken. De bestemming is natuurlijk onbekend. Gisteravond was het 
gewoon vermakelijk, zoveel biechtelingen als er waren, en vanmorgen in de H. Mis leek het wel 
Kerstmis. Het vermoeden is natuurlijk dat we naar Java gaan. 
Verder niet veel nieuws. In een brief van oom Theo las ik dat de sigaretten die ik aan u gestuurd heb, 
verdwenen waren. Was die brief geopend door de censuur of was die opengebroken, dat zou ik 
graag weten? Zeg moeder, ik heb ’n mooi slangenhuidje voor u liggen, gelooid en al. Een pyton van 
dik 2m lang. Oversturen durf ik niet want dan loopt de vrouw van een of andere postbode ermee. 
Hoe ik aan dat ding kom zal ik u vertellen. U weet, we willen naar Singapore of een andere stad, dan 
moeten we door de jungle. Vorige week, maandagnacht om 03.00u gingen we uit Kluang weg, 80 km 
van Mersing. We reden nog geen half uur, toen we iets midden op de weg zagen zwaaien.  
We stopten en kregen in de gaten dat het een slang van dik 2 meter was, die rechtop midden op de 
weg stond. En maar zwaaien met die grote kop. De bestuurder gaf vol gas en het beestje lag in de 
prak. We hebben ‘m natuurlijk niet laten liggen en bij het verloten was ik de gelukkige. 
Over een half uurtje kan ik het velletje bij een inlander halen, die heeft het voor mij gelooid. 
Vandaag eten we vlees van een wild zwijn, dat is op dezelfde manier als de slang ‘gevangen’. Er is ook 
bekend gemaakt dat ieder die foto’s maakt, de mooiste kan inzenden voor een tentoonstelling. 
Daardoor kan ieder in staat gesteld worden om foto’s te krijgen. Ook krijgt ieder bataljonslid een rijk 
geillustreerd boek met de hele geschiedenis van 2-4RI, na afloop van onze diensttijd natuurlijk.  
U moet maar niet naar mijn schrijven kijken want het gaat tussen neus en lippen door. 
Ik ga weer stoppen want over een half uurtje is er wapeninspectie en mijn gunnetje ziet er uit als een 
beest. (* Het geplande boek is nooit gerealiseerd). 
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Zaterdag 16 maart '46, Mersing-Malakka, de kali ‘Sungai Mersing’. 
 

Mersing, zondag 10 Februari 1946. Lida’s verjaardag Beste Allemaal. 
Hier alles goed. Thuis ook? En Lida, een plezierige dag gehad? Ik heb ter ere van jouw verjaardag 
maar ’n paar bananen extra gekocht, en die op je gezondheid opgegeten. Een borrel is er wel te 
krijgen, maar die rommel moet ik niet, dus dan maar een banaan. 
Gisteren was het hier in het dorp feest, grote optochten met ’n hoop tam-tam muziek. En later waren 
er op het marktplein Indische dansen, waarbij we uitgenodigd werden door het dorpshoofd. Die grap 
heeft de hele nacht geduurd, om grote kampvuren en met veel lawaai en geschreeuw. Ook werd het 
nodige vuurwerk afgestoken, ik heb mijn ogen uit m’n hoofd gekeken. 
Eergisteren ben ik oppasser geweest over 50 Jappen die een keuken voor ons moesten bouwen.  
Eerst gaf ik ze een zaag, en kreeg 50 grote vraagtekens, later een schaaf, nóg groter vraagtekens. Die 
sufferds wisten niet eens wat het was. Toen heb ik ze maar op hun eigen primitieve manier laten 
rommelen en ze hebben me toch een keuken gebouwd, geweldig. Als je zo met hen bezig bent, staan 
we zeker wel duizend keer in de houding en als het klaar is, houden ze een formele parade voor je. 
Gisteren heb ik een aapje gekocht, een lol wat je met dat ding hebt, de gekste dingen. Hierover zal ik 
later nog wel eens van vertellen.  
 

Mersing, maandag  11 Februari 1946.  
Hier alles best. Thuis ook? Naar ik hoop van wel, want post zie je niet. Dit zal wel niet aan u liggen, 
want steunen laat u me niet, dat weet ik zeker. We hebben het hierzo best voor elkaar, iedere 3 man 
heeft een Jap als oppasser. Wij hebben ’n Jappen-dokter, die tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld is, 
waarvoor behoeft u niet eens te vragen. Moeder, als u hier in het ziekenhuis eens een kijkje kon 
nemen, het roept den hemel om wraak. Zeker 200 meisjes, waaronder van heel gegoede Engelse 
families, voor hun leven lang ongelukkig. 
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Onze doctoren hebben dag en nacht werk, om in de kampongs de ergste ziektes te keren. Gisteren 
heb ik een wandeling gemaakt langs het strand van de Zuid Chinese Zee, allemaal rotsen waarop het 
oerwoud zicht uitstrekt. Het is moeilijk om met de pen deze natuurpracht te beschrijven. Vannacht 
ben ik weer op patrouille geweest, ging heel wat beter als de vorige keer, je moet zo wennen aan al 
die vreemde geluiden. Om 19.00u gisterenavond liepen we met 3 man door ’n kampong en daar 
schiet opeens een oude man van ongeveer 60 jaar (dit is hier oud) op ons af. Wat was nu het geval, 
op aanraden van de pater, hebben we onze rozenkrans om de hals en dit zag de oude baas.   
Hij greep het kruisje en begon het te kussen op ’n reuze manier. Ik heb hem maar meegenomen naar 
onze Pater (*Aalm. V.d. Meulen), die zoekt het wel verder met hem uit. Zeg Pa, iedere Jap moet halt 
en front maken voor iedere  geallieerde militair, en wat het ergste is, dat je volgens de militaire 
wetten nog terug moet groeten ook. Mijn pen even gevuld, want die was bijna leeg. Ik zit momenteel 
achter onze bungalow naar de sluimerende krokodillen te kijken en gapen wat die krengen doen, 
vreselijk gewoon. Ik ga even naar de kampong, wat bananen en ananas halen (lekker hè?)  
Daarom stoppen we maar weer. 
Vele groeten en ’n kusje voor Hortensje. 
 
Mersing, vrijdag 15 Februari 1946 
Beste allemaal. Thuis alles goed? Hier alles oké. We hebben nu weer wat nieuws, nl. ‘mieren-invasie’, 
leuk he? Nu, ik vind het helemaal niet leuk, gek wordt je van die beesten. De hele dag werk je met 
insectenpoeder, maar het helpt niets. Altijd wat anders. 
Zondag hebben we kano’s gehuurd en zijn naar de vulkaan geweest, 12 km uit de kust. Zo iets moois, 
het water was helder als kristal, je kon zeker 10 meter diep alles bekijken. In een woord schitterend 
en eigenlijk niet met een pen te beschrijven. Eenmaal per week, gisteravond voor het eerst, komt er 
een mobile bioscoop. Dat is een auto als filmcabine ingericht, met de nieuwste films natuurlijk.  
Een eind verder wordt een doek gespannen en de bioscoop draait in de prachtige tropenavond. 
Ik zou graag een foto van Lida en Ton hebben, gaat dat? Zoals ik al beschreef kreeg ik een brief van 
pastoor. Hij schreef zo; ‘Haarlem staat nog overeind, veel nieuws is er niet. Veel communiceren, 
biechten en hersenen bij elkaar houden. Gods beste zegen. Een stevige poot, pastoor’. 
Wel erg kort hé? Nu ga ik stoppen. 
 

Mersing, zondag 17 Februari 1946. Beste Allemaal. 
Naar ik hoop is thuis alles goed. Nu hier ook. Hedenmorgen hebben we een grote parade met tanks, 
auto’s enz. gehouden door Mersing en omliggende kampongs. Dit had een rede, zaterdag was er een 
communistische feestdag en hierdoor waren de gemoederen van de bevolking ’n beetje onrustig, 
zodat er zaterdagavond kleine knokpartijen zijn voorgevallen. Ook waren in ’n kampong door extre-
misten ’n paar huizen in brand geschoten, alles bij elkaar, was het een flinke rotzooi. Nu de parade 
gehouden is, is het weer afgelopen, wat natuurlijk heel logisch is. Het geeft een beetje afleiding in de 
dagelijkse dienst. Op Java wordt het al aardig rustig. Hoogst waarschijnlijk gaan we vóór 1 April naar 
Ned. Indië. De beste bataljons gaan naar Java, de rest naar de buitengewesten. Indien wij niet naar 
Java gaan, komen we hoogstwaarschijnlijk op Borneo terecht. (Pontianak). 
We hopen natuurlijk Java, dan krijgen we ook het beste en het meeste materiaal. Heeft u de foto’s al 
gekregen en hoe vindt u ze? Weet u, wat dat grapje gekost heeft? 12 Dollar, ongeveer 15 gulden.  
Valt wel mee hè? Ik ben weer zo’n beetje uitgebabbeld en stop daarom. 
 

Mersing, maandag 18 Februari 1946. Beste Oom. 
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag en nog vele jaren in goede gezondheid. Is alles 
nog het oude in de Grote Houtstraat? Naar ik hoop van wel. Hier is alles uitstekend. De training is 
ontzaglijk zwaar, maar na de dienst, dus 17.00u is het hier ’n klein paradijs midden in de rimboe.  
Het is een van de grootste plaatsen van Malakka geweest met ongeveer 25.000 inwoners, nu even 
1.000 en 2 straten en dan is het op, werk van de Jappen. 
De natuur is hier schitterend, we wonen geen 100 meter van de Zuid Chinese Zee. Het eten is hier 
prima, we hebben totaal nergens geen gebrek aan, behalve post, in geen 4 weken wat uit Holland 
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gezien. Verder vermaken we ons hier best, drie maal in de week de jungle in. In het begin was ik er 
werkelijk ’n beetje angstig, maar dat went gauw, alles is hier in het begin erg vreemd, vooral de 
heerlijke lichtjes in de kampongs. 
Potverdikkie, wat schrijft die pen beroerd, hopeloos gewoon. Hé schele (dit heb ik tegen een Jap) 
poets m’n schoenen even, een grote buiging en daar gaat hij in de looppas. Ze buigen de hele dag als 
knipmessen. Op iedere man hebben we zo’n seigneur als oppasser (erg makkelijk). Die Jap die wij 
hebben is een dokter en tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld. Af en toe mag hij ’n sigaret roken en 
dan springt hij een gat in de lucht. We liggen als prinsen in bungalows, dit zijn villa’s op palen met 
elektrisch licht en stromend water. Heel wat anders als in het vorige kamp, daar wandelde je tot je 
enkels in de rode vette leem. Je at leem, sliep op leem en was op het laatst zelf ook zowat leem. 
Water was er niet meer als een veldfles per dag, de rest klappermelk. Er stonden dan ook duizenden 
bomen in de omtrek. Naar de H. Mis gaan is er niet meer bij, hoogstens zondags. De miswijn is 
gestolen. ’s Avonds ga ik naar het strand en dan zit ik boven op ’n hoge rots met ’n schitterend 
uitzicht, rustig ’n sigaretje te roken. De temperatuur is dan zalig gewoonweg. 
Vele groeten, ook aan tante Clara en verder een plezierige dag en tot weder schrijven. 
 

 
Mersing, statiefoto met ‘flaphoed’. 
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Mersing, vrijdag 22 Februari 1946, Beste oom en tante. 
Hoe maakt U het? Hier alles prima. M’n hartelijke dank voor uw brief van 2 Febr. Bar veel nieuws uit 
Holland komt er niet, hopeloos gewoon. Bij het zwemmen in zee is een jongen van ons bataljon 
verdronken. Het is de eerste dode in ons bataljon, laten we hopen, dat het den laatste is. Met een 
man of tien zijn we nog een tijd aan het duiken geweest. Het was zowat 20.00u ’s avonds, toen we 
het merkten en om 23.00u konden we pas aan land komen, zo’n stroming staat hier. Dit komt door 
de vele eilanden, die er voor de kust  liggen; de inlanders noemen het dan ook de Satan’s Baai.  
Ook ben ik 3 dagen op patrouille geweest, machtig mooi is zoiets. We zijn 2500 meter hoog de 
bergen in geweest en allemaal jungle. De eerste nachten doe je zowat in je broek van angst. Het is 
wel erg vermoeiend, want het gaat dwars door kali’s, moerassen enz. Een fauna die je er vindt bij het 
ongelofelijke af. Je wordt de gehele reis vergezeld door apen, die je, terwijl je loopt te zweten als een 
postpaard, je steeds maar uitlachen. Zelf heb ik ook ’n aapje, reuze lol heb ik van hem. Ik zal hem ook 
een paar regels laten schrijven, (kom hier Monkey), dit heb ik tegen het aapje hoor. Wat hier nu staat 
is apentaal, dus u kijkt maar eens in het desbetreffende woordenboek, tot mijn spijt heb ik het 
vergeten mee te nemen. Het is nu 17.00u ’s middags en het is nu zo koel, dat we een partijtje kunnen 
voetballen, daarom ga ik maar stoppen. 
 
Mersing, vrijdag 22 Februari 1946,  Beste allemaal. 
Hier alles goed, naar ik hoop thuis ook. Zojuist uw brief van 5 Febr. ontvangen, m’n  hartelijke dank 
ervoor. U moet ook eens wat schrijven over de toestand in Holland, want als ik het zo hoor, is de 
oude K.P.-tijd weer teruggekomen. Ook moet zowat de hele achterhoek onder water staan, is dat zo? 
Nu, hier is het ook een grote bende. Iedere dag heeft de politie knokken met de communistische 
bende. Gisteren b.v. vielen er 8 doden. Wij bemoeien ons nergens mee, alleen beveiligen we onze 
eigen gebouwen en als ze daar aankomen, ja dan wordt het anders, maar zo wijs zijn ze wel.  
Ze hebben ook bijna geen vuurwapens. 
Nu heb ik nog een droeve mededeling. Maandagavond is bij het zwemmen een jongen van ons 
bataljon verdronken. Met ‘n man of tien zijn we nog aan het duiken geweest, maar vergeefs.  
We merkten het om 19.30, we zijn direct de zee ingegaan. Om 01.00 konden we pas terugkomen, 
vanwege de zware stroming, het is hier dan ook levensgevaarlijk. De inlanders noemen het dan ook 
de Satans-baai. 
Gisterenmorgen is zijn lijk 5 miles stroomopwaarts gevonden. Dit komt omdat het vloed was, dan 
wordt alles de kali in gesleurd. ’s Middags hebben we hem begraven op ’n hoge top in de buurt.  
Dit is de eerste, laten we hopen, dat het de laatste is. Schrijf eens wat nieuws over Holland en de 
toestand in het algemeen, want je hoort hier niets. Nu ga ik weer stoppen. 
Vele groeten, ook aan alle bekenden en vrienden. 
 
Mersing, vrijdag 22 Februari 1946,  Beste allemaal. 
Hier alles goed. Thuis ook? Bar veel nieuws is er niet, de dienst verloopt normaal. Het is al niet meer 
zo zwaar als in het begin, dit komt omdat je hoe langer hoe meer aan het klimaat gaat wennen.  
Er is momenteel over geheel Malakka opstand; hier is het iedere dag bal. Het gaat gepaard met een 
hoop geschreeuw en er worden bergen stenen heen en weer geslingerd. Het hele dorp is op zo’n 
moment met grote messen en krissen bewapend. Een ding zal ik u wel vertellen, en zo is het over de 
gehele Oost. Het is geen strijd voor de vrijheid, maar het communisme wat hier achter zit.  
Nu behoeft u zich niet bezorgd te maken over ons, want ze laten het wel uit hun hoofd om ons aan te 
vallen. Vannacht hebben we een groot waterballet gehad, tot 2 uur toe, alles was drijfnat, we lagen 
krom van het lachten. 
Morgen hebben we parade in een stadje, hier 60 km. vandaan. Het wordt er zeker te heet. Ik heb 
zeker 10 brieven met sigaretten en 5 met sigaren verstuurd, (het zal wel pijptabak worden), zijn deze 
aangekomen? Ik ga weer stoppen. 
Vele groeten. 
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Mersing, zondag 24 Februari 1946.  Beste allemaal. 
Het stort momenteel water van de hemel, zodat ik genoodzaakt ben binnen te blijven en de pen 
maar grijp om naar huis te schrijven. Mijn aap heeft de benen genomen. Asim, het knaapje dat we uit 
Singapore meegenomen hebben is boven verwachting meegevallen. Wij dachten, dat hij 7 à 8 jaar 
was, maar het blijkt, dat hij 16 is, Mohammedaanse jaartelling, is ongeveer 13 in onze jaartelling.  
Er komt nu tenminste weer een beetje vlees op, de stumpert was zo mager als ’n talhout, maar bij de 
hand, soms wel ’n beetje te erg. We hebben hem natuurlijk laten onderzoeken door de dokter, maar 
hij was ondanks z’n armoede kerngezond. Als ik het goed begrepen heb, is zijn vader een Chinees en 
zijn moeder komt uit Brits-Indië, maar sinds de Jappen gekomen zijn, zijn beiden spoorloos ver-
dwenen. Hier in Mersing heeft bijna iedere familie 2 à 3, dikwijls 5 aangenomen kinderen. 
De hele buurt zorgt dan voor ze, dan eten ze hier, dan daar, en dat terwijl ze zelf bijna geen eten 
hebben. Kunnen vele families in Holland ’n voorbeeld aan nemen. De knokpartijen vinden regelmatig 
voortgang, het wordt een dagelijks toneeltje. Ons laten ze nog steeds met rust. U leest natuurlijk wel 
eens in de krant van rampokkers. Ik zal in het kort vertellen, wat dat voor mensen zijn, al is het voor 
een Europeaan moeilijk te begrijpen. Zo’n iemand is maloe, d.w.z. dat hij nergens meer terecht kan, 
ook in z’n eigen kampong niet meer. Nu is het zo gelegen, dat bijna 90% van de Indonesiërs en hier 
de Maleiers achter de regering staan. Nu hebben bepaalde personen met de Jappen geheuld, met 
het gevolg, dat ze maloe verklaard zijn. Over dit feit worden ze zo kwaad, dat ze alles vermoorden, 
zowel blank als bruin. Ook b.v. kampongs in brand steken. Maar ook gebeurt het, dat ze zich vrijwillig 
komen melden voor dwangarbeid, zoals j.l. donderdag hier gebeurde, 6 stuks tegelijk. Ik zeg nog-
maals, het is voor ons heel moeilijk te begrijpen. Er zijn aan ons bataljon een 100 Schotten toe-
gevoegd voor onze jungletraining. Tot nu toe hebben we het geleerde weer eens opgefrist.  
Als alles meeloopt, worden we zware Infanterie met lichte tanks enz. Ik hoop maar, dat het doorgaat. 
Hedenavond moet ik op de thee bij de Chinese dokter hier in het dorp. Ik heb kennisgemaakt met z’n 
zoon, zal mij benieuwen. Het gebeurt volgens de officiële manier. We gaan met z’n tweeën en een 
revolver in het okselholte, dus geen zorg. Ja, je moet hier op alles bedacht zijn en nooit de waak-
zaamheid uit het oog verliezen, vooral als je voor het eerst op visite komt bij iemand, ook al is hij 
dokter. Weet u wat hier 2 gouden tanden kosten? 40 Dollar, verschillende hebben het al laten doen. 
Mijn hoektanden zijn al te ver heen. Ook kan ik een kruisje met kettinkje kopen van het zuiverste 
goud met 26 steentjes er in alles Indisch handwerk, schitterend gewoon. Het was te duur, 100 dollar, 
anders had het mijn geweest. Ik raak weer uitgebabbeld en wens u het aller beste.  
Ook vele groeten aan vrienden en kennissen. 
 
Mersing, donderdag 28 Februari 1946.  Beste Ton. 
Zojuist je brief ontvangen, m’n hartelijke dank ervoor, vooral omdat ik maar een of twee brieven per 
week krijg. Dat is niet zo leuk, maar niet zoveel aan te doen. Zoals je schrijft hebben jullie maar 4 
dagen in de week school. Nu, daar hebben we hier geen last van. Toch zou ik best een keer willen 
schaatsen, je verlangt wel naar een koeltje. Zwemmen is lekker, maar het water is veel te warm. 
Hierbij ingesloten vind je enkele foto’s. In de groep ben ik de derde helm van rechts (staande).  
Het kleine kereltje (knielend) is het jongetje (*Asim) dat we uit Singapore meegenomen hebben.  
Vind je het al geen heertje? Links van de foto is onze bungalow. 500 meter achter de groep is de Zuid 
Chinese zee en rechts van de foto zijn sportvelden. De bomen die je ziet zijn een soort naaldbomen 
en de inlanders die erop staan zijn van de inlandse politie. Op de foto, in zee genomen, sta ik jammer 
genoeg niet op want ik zit achter de boot. Leuke foto’s hé? 
Momenteel zit ik erg slecht in de sigaretten, dus kan ik er geen sturen. Maar ik heb aan vader dik 300 
gestuurd, dus troggel er maar een paar uit zijn zak, je bent er rap genoeg in. Maar dat Lida rookt vind 
ik erg, het past niet voor ’n jonge dame. Moeder stopt jouw kousen, zoals je schrijft, ik zit ‘s avonds 
zelf mijn kousen te stoppen. 
Morgen gaan we met 100 man naar de bios in Kluang, 80 miles hier vandaan. Dan moeten we 
minstens 60 miles door de rimboe, alles met carriers natuurlijk. Ton, ik kruip onder m’n klamboe 
want het is 20.30u en morgen weer vroeg dag. 
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Dinsdag 26 feb. '46 Kamp Mersing-Malakka. Ik ben de derde helm van rechts, achteraan staande. 
Rechts beneden Asim, het knaapje dat we uit Singapore meegenomen hebben. 

 
 

 
Vrijdag 1 Maart. Appél op Mersing-Malakka, Dikker worden doen we hier geen van allen. 
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Vrijdag 1 maart, op een rots aan de Zuid Chinese Zee bij Mersing-Malakka. Ik ben ‘de donkere’ links boven. 
 
Mersing, zaterdag 2 Maart 1946. Beste Allemaal, 
In groten dank uw brief van 21 Febr. ontvangen. Ook de brief van tante Corona en pastoor de 
Vlieger, 3 stuks in een keer. Als ik het zo bekijk, komen er verschillende brieven niet over. 
Hier volgen de van u ontvangen brieven: van 8 en 19 Dec. 6 Jan. 5 Febr. en 3 Mrt. Nu kunt u direct 
controleren of er zoek zijn. Ik zelf schrijf minstens 2 à 3 keer per week. Heeft u de brieven uit Port-
Saïd en Trincomale (Ceylon) ontvangen? Ik durf het ook niet meer aan om er sigaretten in te doen. 
(300 stuks verstuurd) en 100 sigaren, want ik geloof, dat de PTT ze oprookt, en daar ik geen lid ben 
van ’n filantropische instelling, stuur ik ze niet meer over. Ik vind het reuze jammer, want 40 
Rodesia’s is ook niets. 
U vraagt over onze behuizing. In Chaah, ons vorige kamp, sliepen wij in de rode modder (tenten). 
Daar zijn we gelukkig maar 9 dagen geweest, anders hadden we allemaal doodziek geworden, maar 
hier leven we als koningen in villaatjes op palen-bungalows. Heeft u de foto’s ontvangen?  
Gisteren zijn we even naar de bios geweest. Om 11.00u ’s morgens vertrokken we, en om 15.00u 
arriveerden we voor de bios, dus 4 uur rijden dwars door de jungle. Om 18.00u weer vertrokken en 
om 23.00u thuis. Fantastisch is het om bij nacht met een grote colonne dwars door de jungle te 
toeren en dan nog tussen hoge bergen en steile afgronden. Ik zat in de voorste Jeep. Op de terugweg 
stuiten we op ’n wegversperring en een Chinese bende wilde ons te lijf. Ze hakken ’n paar woud-
reuzen om en laten ze over de weg vallen, bij voorkeur ’s avonds of ’s nachts. Aan onze kant geen 
gewonden of doden. Nu moet u niet denken, dat die gasten veel klaar spelen tegen gewapende 
macht. Ze waren met elf man, 3 geweren uit de tijd van Napoleon en de rest klewangs (soort sabel). 
Nu zijn het wel ware meesters op de klewang, maar je bent ze natuurlijk stukken voor met ’n goed 
vuurwapen. 
U vraagt waar we wonen. Op iedere goede kaart staat Mersing aangegeven, ongeveer 180 km. boven 
Singapore aan de Zuid Chinese Zee. Naar verluidt gaan we voor het eind deze maand naar Java. 
(Buitenzorg). Moeder behoeft niet bang te zijn dat de Jappen ons wat doen. Een Jap is zo, hij heeft 
verloren en daarmee uit. Hij doet geen poging om te vluchten of zo, hij is compleet slaaf.  
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En voor die wilde beesten hoeft ze al helemaal niet bang te zijn. Af en toe wandelt er wel eens een 
slangetje binnen, maar als je ze niet angstig maakt doen ze niets of anders tik je het kopje er af met 
de klewang.  
Als Dik Schoen z’n eigen laat afkeuren, kijk ik hem nooit meer aan. Hij moet maar eens een kijkje 
komen nemen in een der evacuatiekampen van Singapore en zien hoe duizenden landgenoten het 
maken. Of in de ziekenhuizen waar honderden meisjes en vrouwen, ook Hollandse, liggen, voor hun 
hele leven ongelukkig. Of de afgebrande kampongs met grote massagraven. Of zien hoe het inlandse 
volk opgezweept wordt door communistische agenten tegen alles wat blank is. Of wil hij liever Indië 
aan Rusland cadeau doen? En dan, zo slecht is de dienst niet, het zal ’n kerel van hem maken, die 
tegen geen moeilijkheden meer opziet. Alleen moet je de spreuk voor ogen houden en dat is; 
“Hersenen bij elkaar houden”. Daarmee ga ik stoppen. 
  
Mersing, zondag 3 Maart 1946. Beste Allemaal. 
Alles oké. Thuis ook? Gisteren hebben we ’n sportdag gehad met een fakkelloop tot slot. Hieraan 
liepen 500 man mee. De fakkels werden van ’n berg uit de buurt dwars door de jungle naar het 
hoofdkwartier gebracht. Iedere compagnie had z’n eigen fakkel en bij het hoofdkwartier moest een 
grote brandstapel ontstoken worden. Een schitterend gezicht was het, om de brandende toortsen te 
zien tussen die hoge bomen en bergen en langs het strand. Zelf heb ik het ding ook 800 meter 
gedragen. Hierbij ingesloten vind u 2 foto’s, een aan het strand en de ander van ons peloton.  
Verder niet veel nieuws. 
Vele groeten. 
 

 
Woensdag 6 maart '46. Op de aanlegsteiger bij Mersing-Malakka. Ik zit rechts met Austalische flaphoed. 
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Zuid Chinese zee bij Mersing-Malakka. In de verte een van de vele kleine rots-eilanden voor de kust. 

 

 
Woensdag 6 maart '46, zonsondergang aan de Zuid Chinese zee bij Mersing-Malakka. 

 
Mersing, woensdag 6 Maart 1946. Moeders verjaardag. Beste Vader. 
Zojuist uw brieven van 18 en 19 Febr. ontvangen. Mijn allerhartelijkste dank er voor. Naar ik meen, 
zijn alle vragen daarin gesteld in de latere brieven al beantwoord. Alleen over de officieren in Holland 
wil ik het nog even hebben. Het gaat hier over. De heren, die tijdens de bezetting natuurlijk niet te 
vinden waren, deze heren hadden ’n motie bij hare Majesteit ingediend om ons maar weer terug te  
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halen, omdat het ’n stelletje nietsnutten en meer van die benamingen, zijn; meer voeg ik hier niet 
aan toe. Het verwondert mij niets, dat er zoveel opgeroepen worden, naar de oorzaak behoeft u niet 
te zoeken. Als het zo doorgaat, komen we niet in Indië, maar in Rusland terecht. Hoogstwaarschijnlijk 
krijgen we een Amerikaanse uitrusting en Amerikaanse voeding. (Over de Engelsen zal ik maar niet 
schrijven, dit bepraten we wel eens.) 
Hierbij ingesloten vindt u ’n foto, genomen op de W.C., wel een rare plaats voor ’n foto, maar ik vind 
hem origineel. Over de pakjes is al ’n hoop te doen geweest, maar het zal wel ’n raadsel blijven. 
Hier stop ik weer.  
 

Woensdag 6 maart '46. Gezellig praatje op het toilet bij Mersing-Malakka. 

 
Mersing, donderdag 7 Maart 1946  Lieve ouders. 
De avond is reeds gevallen. In de verte rolt de donder over de bergen. De geluiden van de passar, 
gemengd met die van de jungle dringen tot me door. Bijna het hele peleton zit voor het huis te 
neuriën. Zacht klinkt het ‘Ave Maria’ en hun gedachten, evenals de mijne, gaan naar huis. Naar 
Holland, het kleine stoere Holland. Daar zitten de stoere soldaten, kerels die ergens voor staan, als 
stille kleine kinderen. De donder komt langzaam naar zee. Even pinkelen de sterren nog en dan 
hakken de dreigende wolken ervoor. Het is 20.30u, dus in Holland 12.30u. In gedachten ben ik thuis, 
vader doet in de gemakkelijke stoel z’n siësta. Moeder ruimt de tafel, met Hortensje druk babbelend 
om zich heen. Ton rent de straat op met ’n luide schreeuw, en meneer gaat naar school. Lida flirt in 
de Kalverstraat??? 
In de verte hoor ik de carriers rollen, de compagnie komt terug van ’n jungle-oefening.  
Daar komt de fourage wagen, erg laat vandaag, alle rust is verstoord. Allen helpen een handje mee 
om de spullen voor de regen binnen te krijgen. De eerste dikke druppels vallen reeds en even later 
stroomt, nee stort het. Allen kruipen onder hun klamboe, het licht wordt uitgedaan. Enkele klamboes 
zijn leeg, laat de baas hier boven hen helpen. 
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Mersing, zaterdag 9 Maart 1946  Beste oom en tante. 
Geen 2 minuten geleden ontving ik uw brief van 25 Febr. mijn hartelijke dank ervoor. Hier aan de 
Stille Zuidzee is alles nog prima. Ik lees dat u van mijn brieven copie houdt, dat vind ik ’n reuze idee 
en stel het zeer op prijs dat u zich die moeite wilt troosten. Zelf heb ik wel een dagboek, het moet er 
tenminste op lijken. Maar de gewone dagelijkse dingen kan ik daar niet in schrijven, dan zou ik op ’t 
laatst een hele bibliotheek achter mij aan moeten slepen. Daar we steeds verhuizen en af en toe 
wegspoelen, is dit onmogelijk. Ongeveer 300 sigaretten heb ik verstuurd, ook aan u. Nu moet u me 
eens vertellen of die brieven door de censuur geopend zijn. Zoals ik van anderen hoor, van wel. Dan 
zal ik die dieventroep (meer is het niet) eens een briefje schrijven, en ook naar de courant was wel op 
z’n plaats. Ik ben wel goed, maar niet gek! Als die heren denken dat ze flink zijn, hebben ze het mis, 
het zijn misselijke kwallen. Zo iets noemen ze opbouwen, afbreken, dat kunnen ze. Ik vermoed ook 
dat het dochtertje van een of andere censuur-ambtenaar met de pop speelt. Het pakketje koste me 6 
Dollar. U moet me maar niet kwalijk nemen, maar ik ben woest. Hier spaar je de sigaretten uit je 
mond en de afbouwende heren ambtenaren spelen er mooi weer mee. Ik walg van zulke kerels. 
Veel nieuws is er niet, behoudens enkele incidenten die dagelijks voorkomen met de heren commu-
nistische Chinezen. Maar alles went, dus dat ook. Ja tante, ik ben zo donker dat ze me voor ’n half-
bloed uitmaken. Als ik bijv. wat koop, beginnen ze in het Maleis, en als ik dan zeg; ‘ik versta het niet’, 
dan zeggen ze; ‘bent u dan geen halfbloed?’ Vergeleken bij anderen heb ik weinig last van de 
warmte. Deze brief schrijf ik in m’n rustuur, tijdens ‘n transport van gevangenen, midden in het 
grootste jungle-gebied van Malakka. Links een afgrond van minstens 800m. en rechts een berg 
waarvan de top zich in de wolken bevindt. Alles is dichtgegroeid met grote bomen waartussen zich 
lianen enz. slingeren, ondoordringbaar. Ook heb ik een stuk of tien foto’s naar huis gestuurd, ik hoop 
dat ze aankomen, of een of andere postbode of iets dergelijks moet er en verzameling op na houden. 
Andere jongens hebben daar tenminste last van gehad. U vraagt of ik dikker of dunner wordt, ben 
niet dikker of dunner geworden, blijf dezelfde Piet. Ziehier een antwoord van m’n slapie; ‘Ik voel me 
kiplekker en nooit geen last van dooie vingers meer’. Oom en tante, ik ben weer zo’n beetje uit 
geschreven, daarom stop ik. 
 
Mersing, woensdag 13 Maart 1946  Beste allemaal. 
Alles Oké! Thuis ook? Volgens plannen zouden we hier allang weg geweest zijn, maar het vertrek is 2 
weken uitgesteld. De reden weten we natuurlijk niet. Naar ik zo hoor hebben jullie een knappe 
winter achter de rug. Nu, hier zitten we momenteel in de kentering, de slechtste tijd van het jaar.  
Momenteel heb ik lichte dienst, daar ik gebeten ben door een slangetje dat ik tijdens de velddienst 
op z’n staart trapte. Ik had het hele ding niet gezien. Nu is de gewoonte dat als je de rimboe in gaat, 
je een scheermesje bij je draagt, dat als je gebeten wordt door een insect, slang of iets dergelijks, je 
er direct ’n paar sneetjes in geeft en het uitzuigt. Op aanraden van onze trainers (Birma-mensen) 
doen we dit dan ook en met groot succes. 
Op 19 Februari stond er in de Haarlemmer Courant de volgende advertentie; ‘Enige nette Neder-
landse militairen wensen te corresponderen met dito dames. Brieven met foto genieten de voor-
keur’. Deze advertentie was onder nummer gezet en geplaatst door een van ons peleton.  
Tot nu toe zijn er dik 400 brieven op gekomen, waaronder van vele bekenden. We hebben natuurlijk 
gebruld van het lachen. Tot ’s nachts 03.00u zijn we bezig geweest. Dames van 40-50 jaar, er was er 
ook een die schreef dat ze wel genegen was om met de handschoen te trouwen. Hierop heb ik 
geschreven dat het ’n pracht-manier was om van m’n winterhandschoenen af te raken, de sokken 
komen wel.  
Ik wist wel dat de Hollandse meisjes uniform-ziek waren, maar zo, nee, dat had ik niet gedacht. 
Momenteel is het halve bataljon op tijgerjacht uitgenodigd door het dorpshoofd, er worden drie 
tijgers opgedreven. Daar heb ik natuurlijk een geweldige pech aan. Ik heb aan de Luit gevraagd of ik 
bij de eindfase aanwezig mag zijn. Daar het kader toch met de auto gaat, mag ik meerijden. In de 
wagen van de bataljonscommandant is nog wel een plaatsje, en anders trekt hij zijn benen maar een 
beetje in. 
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Wat ik werkelijk fijn vind is dat oom Frans en de Grote Houtstraat zo goed aan mij denken. Van de 
verdere familie hoor ik niet veel. Oma mag ik niet uitvlakken, ik zal meteen een briefje aan haar 
schrijven. Er wordt bepaald veel voor ons gebeden want de Pater krijgt het steeds drukker. Alleen in 
ons peleton zijn al 3 man die vroeger geen kerk aankeken en spotten met alles wat godsdienst 
betrof. Wat wel jammer is dat er zoveel terug moeten doordat ze niet tegen het klimaat kunnen of 
door ziekte. Uit onze compagnie zijn dat zeker al 13 man. Ikzelf voel me veel lekkerder als ’s winters 
in Holland. Ik ga eens kijken of de kok nog wat te bikken heeft. 
 
Mersing, vrijdag 15 Maart 1946  Beste vader. 
Zojuist in grote dank uw brief van 26 februari ontvangen. Uw brieven komen met steeds meer 
regelmaat binnen. In uw brief schrijft u dat er postpapier in zit, maar daar was niets in te vinden.  
Ik heb wel 2 andere brieven met postpapier ontvangen, mijn hartelijke dank daarvoor. U schrijft over 
de lichtflisten, ik zou ze dolgraag willen hebben, probeert u het eens om ze over te sturen.  
Het klimaat is hier 100% beter als in het binnenland. Het regent hier ook lang niet zoveel. Over de 
lampendansers (*muggen) wil ik niet eens meer praten, hopeloos geval. 
Ook mijn dank voor uw krantenknipsels, je snakt naar zulke dingen. Veel nieuws is er niet, we staan 
nog steeds klaar om te vertrekken. Over 3 minuten is het eten geblazen en daarom stop ik maar. 
 
Mersing, woensdag 20 Maart 1946  Beste allemaal. 
Zojuist de 2 Maasbode’s ontvangen, ook namens Pater v.d. Meulen, de Aalmoezenier hartelijk dank. 
Uit een brief van Mr. Sernee heb ik vernomen dat de eerste foto is aangekomen.  
Hoe zit het met de spoken, is het werkelijk waar? Om je dood te lachen, nuchtere Hollanders. Hoe 
gaat het anders in Holland? 
De wildste geruchten doen hier de ronde, zoals een staatsgreep door de communisten enz.  
Ook hoorde ik dat Musje dood is, als Toontje nu maar heimwee naar z’n vriendje krijgt dan ruimt dat 
tenminste op. Ze moeten die zaken veel harder aanpakken. Zo ben je over 10 jaar nog niet uit de 
bende. Nu, de Engelsen pakken hier op Malakka de zaken veel beter aan.  
Ik heb er juist 24 uur wacht op zitten en ga lekker maffen. Hopende spoedig weer een brief van u te 
zien, eindig ik met vele hartelijke groeten van allen. 
 
Mersing, woensdag 27 Maart 1946  Beste allemaal. 
Hier is alles reuze best, thuis ook? We zitten nog steeds in Mersing. Wel zijn de kwartiermakers al 
vertrokken, hopelijk volgen wij nu ook gauw. We hebben per compagnie ’n grammofoon gekregen. 
Vroeger in Holland keek je zo’n ding nooit aan, maar hier ben je er dol gelukkig mee. Nu begrijp je 
pas wat beschaving is. Hierbij ingesloten vindt u 2 foto’s, een van de ‘Alcantara’, genomen vanaf het 
landingsvaartuig. De tweede in het junglegebied van Malakka tijdens de rust. We verhuisden toen 
van Chaah naar Mersing. Nieuws is er niet, daarom stop ik maar. 
 
S.S. ‘Salween’.  Singapore, woensdag 27 Maart 1946. 
Zojuist zijn we ingescheept, alles is buitengewoon goed. Dinsdagnacht om 02.30u zijn we uit Mersing 
vertrokken en na ’n prachtige tocht kwamen we op 30 Maart om ongeveer 09.30u  te Singapore aan. 
Hier ben ik er even tussenuit geknepen en eens ’n kijkje gaan nemen in de havens, om eens te zien 
wat er allemaal met ons meegaat. Als u dat eens kon zien, het is te veel om op te noemen, geweldig. 
Zodra we uit de kust zijn, horen we waar we naar toegaan. Het slapen is precies hetzelfde als op de 
‘Alcantara’. Zelf ben ik maar met ’n paar jongens in de cellen voor de gevangenen gekropen. Hier kan 
je tenminste rustig slapen en kan je je spullen ’n beetje bij elkaar houden. En zo gaan we weer ’n 
nieuw deel van de expeditie tegemoet en kunnen we terugzien op ’n prachtige tijd op Malakka. 
Gisteren heb ik voor het eerst opium gezien. Een Chinees werd er mee gesnapt. Het is precies bruine 
siroop, maar dan erg dik. Om 12.00u vertrekken we en er wordt geschreeuwd dat de post ingeleverd 
moet worden. 
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S.S. ‘Salween’.  Singapore, vrijdag 29 Maart 1946. In de buurt van de eilanden Banka en Billiton. 
Alles wel aan boord. Hoe is het thuis? Het bataljon heeft in al geen 3 weken post uit Holland gehad 
(dus ik ook niet) Waar die post heen is, is ons ’n raadsel, maar zal op Java wel weer opgelost worden. 
Donderdag 28 maart zijn we vertrokken uit Singapore, na een nacht aan de rede gelegen te hebben. 
De zee is spiegelglad. Om ’s morgens 11.00u passeren we ’n Japans vliegdekschip, dat heel netjes zijn 
vlag voor ons strijkt. Trots vanuit onze Rood, Wit en Blauw in de top. Vroeger hebben we wel eens 
over vaderland en zo gesproken, nu weet ik pas de ware betekenis van dat woord.  
Om 11.00u krijgen we een telegram van dr. van Mook. Hieruit begrijp ik, dat we naar Batavia gaan. 
15.30u ’n historisch moment. We passeren de evenaar, dat natuurlijk het historisch bezoek van 
Neptunes met zich meebrengt. Van iedere rang werden er 2 gedoopt, tot de kapiteins toe.  
Er zijn foto’s van gemaakt, ik hoop dat ik ze kan opsturen.  
 

 
Vrijdag 29 Maart 1946. Neptunesdoop op de ‘Salween’. (Collectie Bart Spaargaren, Staf-cie.) 

 

S.S. ‘Salween’.  zaterdag 30 Maart 1946.  Het is vreselijk broeierig ’s nachts en om 03.20u, het is 
amper licht, zien we achter elkaar 4 wervelstromen. Het schip moet voor deze dingetjes z’n koers 
veranderen. Zo zie je van alles en maak je van alles mee in het zwervende soldatenleven. Je moet je 
overal in kunnen schikken, dan is het prachtig en dat kan ik gelukkig. Veel nieuws is er verder niet. 
 

Batavia, zondag 31 Maart 1946. Beste Allemaal. 
Hoe gaat het in het andere deel van het Koninkrijk? Ik zelf maak het best, maar ’n bende, neen ’n 
rotzooi is het hier. We liggen geen 2 km. van het vliegveld aan de rand van de stad Batavia. Het is ’n 
pracht kazerne en zwaar verdedigd, ’n soort kleine vesting. Wil je die verlaten moet je bewapend en 
met minstens 3 man zijn, anders kom je geen 1 km. ver. Hedenmorgen kreeg ik 10 brieven, waar-
onder ook met de controle nummers: 10-11-13 van Lida en met kranten, die door alle bijna op-
gegeten worden: 10a-10b ) 10c-10d en 11a-11b, dus ik mis nog no. 12. 
Ik zal dit ook gaan doen en begin bij 5. Oké? Ik zal ze stuk voor stuk maar eens gaan beantwoorden. 
Voor alle brieven m’n allerhartelijkste dank!!! Allereerst de brief van 9 Mrt. Het doet me genoegen te 
vernemen, dat er toch wat sigaretten aankomen, daarom zal ik nog eens ’n poging wagen. Ik heb nog 
‘n 400 Amerikaanse sigaretten over de hand. Ik zal ze sturen en wel schrijven, wanneer dit gebeurd 
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is. Ik zit nog zonder geld, want we zijn hier eergisteren pas gekomen. Ook het pakket van het Rode 
Kruis was buitengewoon. Onze uitrusting wordt nog steeds aangevuld, zeer naar onze zin.  
Nu de brief van moeder van 10 Mrt. Lekker zo’n pakketje hé, zou u iedere week wel willen hebben. 
Als het hier rustiger wordt, zal ik m’n best doen. Is m’n lieve kleine zus alweer beter? Ik hoop van wel, 
geef ze maar ’n zoen van mij. In brief 11 las ik, dat u de post uit Port-Saïd en Ceylon niet ontvangen 
heeft, dit is bij allen het geval, zal wel komen. Ik kan het bijna niet meer zien,….. uw Piet. 
 

Kampong tussen ons kamp Tanah Tingi en het vliegveld Kamajoran (bij Batavia). 
 

Batavia, maandag 1 April 1946. Beste Moeder. 
Net uw brief van 19 Mrt. ontvangen, mijn allerhartelijkste dank. Schoonmaak houden we elke dag 
met de brandslang, kan ik u best aanraden, gaat reuze goed. Als ik het zo bekijk, komt er toch nog 
wel wat aan van hetgeen ik gestuurd heb. Ik zal nog eens ’n poging wagen. Net gaat het postvliegtuig 
over uit Holland. Het landt hier vlakbij, als ik op het dak sta, kan ik het bekijken. Ik hoop, dat er maar 
weer wat bij is voor deze kleine jongen. Het is 16.00u en ik ga stoppen, de middagrust is voorbij. 
 

Batavia, dinsdag 2 April 1946. Beste Oom en Tante. 
Hier alles oké. Alleen lijkt het ’n beetje op wild-west. Erg gezellig was dit de eerste dag niet, maar 
alles went, dus dat ook. Wij liggen aan de oostkant, geen 2 km. van het vliegveld (*Kemajoran).     
Tante vraagt, wat zo’n aap kost; 50 ct. of 20 sigaretten, je lacht je krom om die krengen. Ik moet zien 
dat ik weer een ander krijg. De sigaretten zaten in ’n brief, die ik ter gelegenheid van uw verjaardag 
verstuurd heb. Het nemen van foto’s is hier vreselijk moeilijk, met ’t oog op de scherpte van de zon. 
Het beste gaat het voor 10.00u ’s morgens en 17.00u ’s avonds. De krantenknipsels worden gewoon-
weg opgevreten door de hele bende, ze zijn reuze welkom. Het doet me goed, dat Haarlem weer de 
oude wordt. Hier is het nog ’n grote bende, zoals bij ons op 5 Mei. Van de kloosterlingen heb ik nog 
niets gehoord, wel heb ik ze geschreven. Ik ben weer zo’n beetje uitgeschreven. 
Vele hartelijke groeten, Pukkie. 
 

Batavia, woensdag 3 April 1946. Lieve Moeder, 
Zo’n echt gezellig babbeltje van u doet me goed. Ik heb net ’n brief van de familie Schoen zitten be-
antwoorden en Dick op z’n hart gedrukt, dat hij zich nooit mag laten afkeuren, daar we hier om ze 
zitten te springen en dan, het is zo kwaad niet in dienst. 
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In de trainingstijd word veel van je gevergd, maar nu is het in de maat lopen en meer van die 
poppenkast, er niet meer bij. Ik heb zeker 20 negatieven van verschillende foto’s weggebracht, maar 
er zal wel ’n maand of twee over heengaan voordat ze klaar zijn. 
Jan Vasen maakt het net zo als ik, best. We liggen nu in hetzelfde gebouw. Op deze brief staat geen 
controlenummer, weg alle goede voornemens. Nu ben ik net zo ver als 9 dagen terug. 
Van de week was de halve familie present.  Oom Theo 2 brieven 
                                                                   Oom Frans 1 brief (die vergeet me nooit). 
                                                                   Leo v. Berkel 1 brief  
                                                                   Dick Schoen 1 brief 
Zeker 20 bij elkaar. Ik ben weer uitgebabbeld en stop ermee. 
 

Batavia, donderdag 4 April ’46. Beste Allemaal, 
Zojuist ontving ik 4 lichtbakens. Ook mede namens de pater hartelijk dank. Hier alles oké. Naar ik 
hoop van thuis ook. Uit mijn vorige brieven heeft u gemerkt, dat het hier ’n grote bende is. Ons aller 
mening is, dat de oorzaak hiervan, althans ’n groot gedeelte bij de Engelsen ligt. 1e het ontwapenen 
der Jappen, 2e de vrouwen en kinderen in veiligheid te stellen. Over het ontwapenen der Jappen 
behoef ik niet eens te spreken. De vrouwen en kinderen zitten op midden Java in kampen door 
Jappen bewaakt. Wij mogen geen extremisten doodschieten en worden belemmerd in al ons doen 
en laten. De Engelse heren willen ons Java aan hun imperium toevoegen. Ze zullen van goeden huize 
moeten komen. Hadden ze daarentegen de Jappen direct ontwapend, dan hadden de tientallen 
bendes nooit zoveel wapens in handen gekregen. Uit goede bron heb ik vernomen, dat ze zelfs 
vliegtuigen hebben. Avond aan avond worden de Engelsen de cafés en restaurants uit geslagen door 
onze Jantjes enz. Alles helpt mee. U zult denken, wat voor Engelse troepen hier zitten, dat zijn zo-
genaamde Gurka’s uit de binnenlanden van Brits-Indië. Zelf heb ik niet veel te zeggen.  
Bijna zou ik iets vergeten, m’n hartelijke dank voor het plaatsen van het geld op de bank. Dit loopt 
aardig op, al is het ’n rib uit m’n lijf, maar dit geeft niet. Nu, hiermee ga ik weer stoppen. 
 

Batavia, zondag 7 April ’46. Beste Vader, 
Zondagavond 19.00u kwamen we terug van een patrouille die ’s morgens of 06.00u had aan-
gevangen. Ik gooide m’n  ransel af en nam ’n duik in het bad. Ja, we hebben hier ’n zwembad, dat 
komt zo. Op de plattegrond van de kazerne ‘Tanah Tinggi’ (zo heet deze wijk), kwam ’n zwembad 
voor, maar op de plek waar dat wezen moest, was niets te zien. ’n Beetje scheppen en daar kwamen 
de betonnen muren te voorschijn. Hierna werd ’n hele compagnie aan het spitten gezet, met als 
resultaat dat we hier nu zwemmen. Na het zwembad ging ik naar de kantine, nam ’n pot bier, m’n 
klamboe spannen, ’n goede sigaret en dat is mijn zondagavond. Morgenochtend 06.00u is het weer 
uitrukken. En zo zit ik dan onder ’n klamboe uw brief van 1 april te beantwoorden.  
Het slangenprikje was na 3 dagen over, niets geen last meer van. Als ik in Holland was, zou ik ook vast 
gaan spoken. Zoals ik al in ’n vorig briefje schreef, heb ik 1 krant en 4 lichtflitsen ontvangen, dus dat is 
oké. Van die nummers klopt niets. De laatste brief die ik genummerd ontving, was van Lida. No. 13. 
Hierna kwamen er 2 ongenummerd en toch van latere data en deze is no. 12??? Er is al poppenkast 
genoeg op de wereld, ze moeten dat staken maar laten. Dat kapelaan Eeken niets van me hoort is mij 
’n raadsel. Vorige week heb ik hem mijn 3e brief geschreven en 1 teruggekregen. De Pater heeft heel 
z’n priesterleven in de tropen doorgebracht. Ik loop me gek om inlichtingen over Pater Schoonhoff, 
maar tast nog steeds in ’t duister. 
Wat betekent W-Brigade? De ‘W’ is Wilhelmina, en een brigade is 3 bataljons. I-4 R.I. uit Voorschoten 
(Batavia), 4e bataljon Stoottroepen momenteel op Celebes (Menado). II.-4 R.I. (ons bataljon) Batavia. 
En wat is S.E.A.C? Die vraag had ik eigenlijk al eerder verwacht; South East Asian Command. (Zuid 
Oost Aziatisch Commando). Commandant daarvan is Admiraal Louis Mountbatten, met als hoofd-
kwartier Singapore. De flat waar deze hoge peer woont of althans z’n hoofdkwartier heeft, heeft u 
zelf op de ansicht, of anders bij oma. Verder niet veel nieuws. Wel te rusten, van uw zoontje. 
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Maandag 18.3.'46. Singapore, hoofdkwartier van het SEAC - South East Asian Command. 

  

Batavia, woensdag 10 April ’46. Beste Allemaal, 
Hier alles oké. Thuis ook? Ingesloten vindt u ons dagblad. Bovenop ziet u de zendmasten van 
Noordwijkerhout en een klappertak. Op bladzijde 4 ziet u middenin staan “ook zagen we voor het 
eerst de Rood-Witte vlag”, dit is de extremisten-vlag. Hij waait op de regeringsgebouwen aan het 
Waterlooplein. Dit komt omdat de Engelsen hem erkend hebben. Hieruit ziet u weer, wat voor ’n 
bende het is. Onbegrijpelijk, kan er met m’n pet niet naar gooien. 
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Haven Tandjong Priok. 
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Batavia, woensdag 10 April ’46. Beste Oom en Tante. 
Gisteren uw brief van 3 April ontvangen, mijn grote dank. Ja, veel nieuws heb ik niet. Daarom zal ik 
maar eens schrijven, wat we alzo op ’n nachtelijke patrouille meemaken. 23.00u ’s avonds, alles is 
donker. Voor de laatste maal kijken we de wapens na, de handgranaten enz., gummi schoenen aan 
en daar gaan we, sectie per sectie (10 man). We moeten op ’n bepaald punt in een hinderlaag gaan 
liggen. De zware ijzeren poort gaat open en als spoken glijden we de duisternis in.  
Waar is de vijand? Voor? Achter? Links? Rechts? Stil als katten en als eenden achter elkaar gaan we 
naar het punt op de kaart aangegeven. Eerst door ’n kampong heen, links huilt ’n baby, rechts blaft ’n 
hond. Heel in de verte hoor je ’n gamelan, een machtig gehoor in de tropennacht.  
Op ’t punt van de hinderlaag aangekomen kruipen we in de kant van de weg en nu begint het 
vechten tegen de slaap. Na 2 uur onafgebroken turen en luisteren horen we wat aankomen. En ja, de 
inlichtingen zijn goed geweest. 10 man, rustig naderbij laten komen 10, 5, 2, 1 meter, plotseling ’n 
grote brul “Brenti” (sta) en nog enkele bevelen in het Maleis. We hebben geluk, de wapens vallen, de 
handen gaan omhoog. Nu pas komen we uit onze dekking. De heren worden geboeid, we steken ’n 
zuurtje achter de kiezen (roken is verboden) en daar gaat de optocht. Weer in ’t kamp aangekomen 
worden de heren netjes opgeborgen en we kruipen doodmoe onder onze klamboe.  
Welterusten. Piet. 
 
Batavia, maandag 15 April ’46. Beste Lida. 
Gisterenavond in dank 2 brieven van jou ontvangen. Hier alles oké. Zondagavond zijn we door de 
brigadecommandant toegesproken, omdat we in de afgelopen 2 weken ons buitengewoon ver-
dienstelijk hadden gemaakt. Dit was in hoofdzaak voor de 1e compagnie, waar ik ook bij zit. Onze 
compagnie heeft het klaar gespeeld om de wijk Tanah Tinggi, waar geen blanke dorst te komen, in 
tijd van 2 weken te zuiveren. Onze sectie (10 man) heeft het klaar gebokst om in 2 weken 14 
kampongs te zuiveren. We hebben nu ’n week rust en ’n extra rantsoen sigaretten.  
Momenteel lig ik nu onder m’n klamboe deze brief aan jou te schrijven. Erg mooi gaat het niet, maar 
dat moet je maar voor lief nemen. Je brieven zijn altijd veel te kort naar m’n zin en toch moet ik er 
altijd om lachen, want je schrijft zo leuk de huiselijke babbelpartijtjes. Lida, ik ga de binnenkant van 
m’n oogleden bekijken, daarom stop ik, met vele groeten van je broer Piet.  
(* Tanah Tinggi = Maleis voor Hoge Grond) 
 
Batavia, dinsdag 16 April ’46. Beste Moeder, 
Momenteel is het 19.00u ’s avonds en zojuist heb ik uw brief in grote dank ontvangen, die was van 7 
April. Deze week hebben we rust, plus ’n extra rantsoen sigaretten, omdat we de hele wijk Tanah 
Tinggi en omliggende kampongs gezuiverd hebben. In Tanah Tinggi durfde geen blanke te komen, het 
was de beruchtste wijk van Batavia en in de omliggende kampongs dorst zelfs de politie niet te 
komen. Bij deze hele actie hebben we 6 doden moeten maken, maar hebben ook 635 gevangenen 
gemaakt. Zelf hebben we geen schrammetje, we zijn alleen doodmoe. 
De brigadecommandant heeft ons toegesproken. Hij zei onder andere dat de L.I.B.’s (lichte infanterie 
brigades) boven verwachting zijn meegevallen. En nu doen we niets als slapen, roken, eten en slapen. 
Moeder ik geloof, dat Lida nog ’n fototoestel heeft en als u dit met ’n paar filmpjes aan mij op wilt 
sturen, zou u mij ‘n buitengewoon groot plezier doen. U moet het blad Trouw van 9 April eens 
opzoeken en het stukje eens lezen.  Het laatste deel zal ik letterlijk overschrijven, hier volgt het:  
 
Men moet Java hebben gezien:  
 
“Trouwens de wereld wil deze verhalen niet horen en niet geloven. Voor de wereldopinie is dit 
imperialistische propaganda tegen een arm en verdrukt, voor zijn vrijheid strijdend volk, uitgemergeld 
en machteloos door trouwe strijd aan geallieerde zijde. Al dit leed en al deze schande alleen draagt, 
omdat zulks beter in haar opinie te pas komt.  
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Gij verblinde wereldburger, wellicht wilt ge ons liever zonder wapenen en rechten hier laten staan. 
Hier waar eigen vrouwen en kinderen schreeuwen om hulp. Hun kreten kunnen ons eens te machtig 
worden.  
Ik weet niet welk duister politiek spel er wordt gespeeld en ik weet niet waarom in deze wereld van 
vrije meningsuiting, dat spel het daglicht niet mag zien. Ik begrijp niet waarom, terwijl miljoenen 
soldaten worden gedemobiliseerd. Nederland zoveel tijd en moeite nodig heeft om voldoende wapens 
voor Indië te krijgen. Maar eens zal ik het weten en ik hoop, dat de spelers van dit spel zich kunnen 
rechtvaardigen, want er ontwikkelt zich bij duizenden Nederlanders (en ook bij mij) een dodelijke haat 
tegen alles wat de euvele moed heeft, deze schande nog langer te doen voortduren.” 
 

Hieraan voeg ik het volgende nog aan toe; ’s Avonds loopt geen Engelsman meer veilig en in een café  
of iets dergelijks. Behoeft hij helemaal niet meer te komen, want dan krijgt hij alle bierglazen die er 
aanwezig zijn tegelijk naar z’n hoofd. Ik zie boven al uw hoofden grote vraagtekens, nu boven het 
mijne staan er duizend per dag. Over deze tekens zou ik wel ’n boek kunnen schrijven.  
U vraagt hoe ik het maak, nou, buitengewoon goed en heb het best naar m’n zin. Nog geen ogenblik 
spijt, dat ik gegaan ben. Hedenmiddag zijn we eens ’n kijkje in de kampongs gaan nemen. Het was 
overal “Tabeh Toean” en de eerste sawah’s worden weer bruikbaar gemaakt. Het volk verlangt naar 
rust. 98% wilt rust, 2% is extremist. De foto’s die ik gestuurd heb worden toch wel goed bewaard hé? 
Indien het mogelijk is, doe ze in ’n album, want er komen er nog veel meer. Moeder ik ga slapen. 
Vele groeten van uw Piet. 
 
Batavia, woensdag 17 April ’46. Geachte Familie, 
Een heuglijke tijding heb ik voor u. Van de Pastoor der Bisschopskerk te Batavia heb ik het volgende 
vernomen. Pater Schoonhoff leeft, maar is in de buurt van Magelang geïnterneerd door Indonesiërs 
Zijn toestand is zeer dragelijk, omdat hij met enige pastoors en andere geestelijken in ’n huis apart 
woont. Hier voeg ik aan toe, dat momenteel zeker 30 bataljons zich klaarmaken om hem en 
duizenden andere Nederlanders te bevrijden. Dus zal hij, naar ik hoop, binnen afzienbare tijd vrij zijn. 
Wilt U niet op m’n schrijven letten, want het gaat in haast. Verder heb ik geen nieuws. 
 

Batavia, Paaszaterdag  20 April 1946. Beste Oom en Tante, 
In grote dank uw brief van 11 April j.l. ontvangen. Tot m’n groot genoegen lees ik, dat het in de zaak 
goed gaat. Wij zouden zeggen, “Het zit op rozen”. Van de plechtigheden in de Goede Week, heb ik 
niet veel bemerkt, maar ik hoop morgen naar de kathedraal te Batavia te gaan. Ik heb het tenminste 
aangevraagd. Ik vermoed niet, dat ik over 1 à 1 ½ jaar over uw traploper zal tippelen, want hoogst-
waarschijnlijk wordt ik na de diensttijd overgeplaatst naar het nieuwe onderdeel, de Para-troops, of 
er bestaat ’n kleine kans dat ik in September ’46 alweer terug ben als instructeur. Maar laten we over 
de toekomst nu nog niet praten. Eerst Indië vrij, dat is de eerste taak en dan komen de persoonlijke 
belangen. Oom en Tante, ik ben voor vandaag weer uitgeschreven.  
Vele hartelijke groeten en ’n Zalig Pasen. Uw neefje Piet. 
 

Batavia, Paaszaterdag 20 April 1946. Beste Vader,  
Hoe maakt u het? Hier alles oké. Ten eerste moet ik u namens de jongens van het hele peloton 
hartelijk bedanken voor uw stroom van kranten, er wordt gewoon om gevochten. Van al de 
plechtigheden heb ik niets gezien. We waren juist op ’n driedaagse patrouille. Maar met Pasen ben ik 
thuis (in de kazerne), zodat ik nog enigszins ’n Paasstemming heb. Hedenmorgen zijn er 6 jongens 
van ons bataljon gedoopt, morgen met Pasen doen ze hun 1e H. Communie. Er moet in Holland veel 
voor ons gebeden worden. Met de beste wil ter wereld kunt u zich niet indenken, welk ’n rotzooi op 
zedelijk gebied het hier is. Het is moeilijk om dit met de pen te beschrijven. Hierbij ingesloten vindt u 
’n Kennemer Klapper en ik vestig speciaal uw aandacht op het stukje ‘Hinderlaag’, blz. 5. Dit was 1 ½ 
sectie van de 1e compagnie – 3e peloton; zelf was ik hier ook bij. De schrijver van het stukje is Piet v.d. 
Hilt, onze Sergeant Majoor. Hoe gaat het in de zaak? Kippenvoer, is daar al wat in te verdienen?  
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Klein informatief fotoboekje uit privé-collectie van Piet Heems.

 

                                                                                            
Batavia, de kathedraal. 

 
Batavia, Hoogfeest van Pasen, zondag 21 April 1946.  Beste Vader, 
Zojuist in allergrootste dank uw brief van 13 April ontvangen. Hedenmorgen ben ik naar de Pontifi-
cale Hoogmis in de kathedraal van Batavia geweest, met klokkengelui.  
Na bijna ’n half jaar weer eens in ’n kerk met orgeltonen. Kunt u zich voorstellen wat dát is? 
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Wat ook heel aardig was, is het volgende: Naast mij zat ’n Gurka (Brits-Indiër), Chinezen, Arabieren, 
Javanen, Engelsen, Hollanders en de tientallen rassen van ons Insulinde zelf. Over de besprekingen 
wil ik maar zwijgen, maar als het zo doorgaat, raken we minstens Java kwijt. 
Ik heb een pakketje verzonden met 380 sigaretten en enkele nieuwe winterhemden, die ik over had. 
Nu ik het schrijf, mis ik Odijk en meteen heb ik geïnformeerd. Hij is in Engeland al terug gegaan; 
reden wisten ze niet. Momenteel ben ik bezig om via republikeinse instanties??, ’n brief naar Pater 
Schoonhoff te sturen. De voorwaarden zijn, 25 woorden in het Maleis en er boven moet staan, 
‘eeuwigdurende vrijheid’, net zoiets als ‘Heil Hitler’. Hij kan mij dan onder dezelfde omstandigheden 
terugschrijven, maar dan zal ik vragen of hij het aan zijn moeder wil richten, al is het dan in ’t Maleis. 
U zult zich afvragen, waarom bevrijden jullie ze niet. Zodra we ’n poging wagen, worden er 20.000 
Nederlanders vermoord, die net als Pater Schoonhoff gevangen zitten. Dus het is wachten geblazen 
op de besprekingen. Het klimaat is hier veel beter als op Malakka, dat was veel slopender. 
Ja hoor, Pater v.d. Meulen is en blijft bij ons. Prettiger leven vraagt u? ’N rotzooi is het.  
Ontspanning; je eigen blind of dood drinken aan methyl alcohol of iets dergelijks en daarna vrouwen, 
dit is alles. Je ziet er zo verschillende tuimelen. Hersenen bij elkaar houden, zou pastoor zeggen. Als u 
nog eens ’n jongen spreekt, die naar Indië gaat, laat hem dan beloven dat hij geen, maar dan ook 
geen één borrel drinkt. Dan verzeker ik u, dat hij bij terugkomst zijn ouders recht in de ogen kan zien. 
Ik zal eens hier over doorgaan. De omgang met vrouwen geschied hier op de openbare weg, ook 
overdag. Deze ‘dames’ houden je gewoon staande, of wat ik ook al meegemaakt heb, ze vallen je om 
je nek. Als je nuchter bent, kots je ervan, want de geslachtsziekten lees je van hun gezichten, maar is 
men dronken,….. dan ongeneeslijk naar Holland terug. Meer vertel ik hier niet over, dit is Java 
(Batavia). Of dit voor de Japanse bezetting ook zo was, ik geloof van niet.  
Gisterenavond ben ik op visite geweest bij iemand die vorige week per vliegtuig uit Holland over-
gekomen is. We hebben o.a. Pax shag gerookt. Batavia was de grootste teleurstelling in heel z’n 
leven, terwijl hij hier geboren is. Vader ik ga stoppen, vele groeten aan allen. 
 
Batavia, donderdag 25 April 1946. Beste Moeder, 
Met de allergrootste dank uw brief van 18 April j.l. ontvangen. Alles oké hier. Moeder maakt u zich 
niet bezorgd, want in alles zijn we hier uiterst voorzichtig en nemen geen enkel risico. Je moet hier 
altijd zorgen de heren even vlugger af te zijn en dan, iedere kogel is niet raak. Maar blijf wel bidden, 
veel bidden, want er zijn andere gevaren, die veel erger zijn. Ik heb ’n paar aardige schoentjes voor 
Lida staan, met spekzolen, blauw; ze kosten f. 25,- maar ik moet wachten met verzenden op m’n 
volgende tractement, want het vervoer moeten we nu zelf betalen; dat kost f. 10,- . Zeg het maar 
niet tegen Lida en zeg ook maar niet, dat die dingen m’n halve maandloon kosten. 
Koffie, thee, specerijen, gebatikte doeken, van alles kan ik kopen, maar geen money. Bestaat er geen 
kans iets over te sturen via ‘n bank of zo. Schoenen plenty hier. Jammer, dat mej. Okhuysen dood is. 
Waaraan is ze gestorven? Veel nieuws is er niet. Wachtlopen, patrouille lopen en slapen, hier valt 
niet veel van te vertellen, vindt u wel? Maar hedenavond, het is 16.30u, knijp ik er tussen uit om naar 
’n Hollandse familie te gaan en weer eens in ’n huiselijke kring te zijn. Ze zijn 2 weken terug per 
vliegtuig hier gekomen. Reuze leuke lui en knappe dochters (* de fam. Neumann). 
Verder is er niet veel nieuws en daarom eindig ik met de allerhartelijkste groeten van uw Piet. 
 
Kali Soenter, maandag 29 April ’46. Beste Allemaal, 
Alles is hier oké. Thuis ook? Zoals u ziet, ben ik niet meer in Batavia, maar voor ’n week gedetacheerd 
op ’n buitenpost in de buitenste verdedigingslinie van Batavia. We hebben de bewaking over ’n 
stuwdam. Slapen in tenten en hebben reuze lieve huisdiertjes n.l. ratten. ’s Avonds marcheren ze bij 
tientallen door ons tentje. Deze post ligt midden tussen de sawah’s, zodat wanneer je ’s avonds 
onder je klamboe vandaan moet, je letterlijk opgevreten wordt door muskieten. Als je met je ogen 
knippert, zit er een tussen. Maar we hebben hier ook wat moois, een warmwaterbron. Het hete 
water spuit gewoon uit de grond en is reuze zwavelhoudend. Alle wondjes enz. zijn met 2 dagen 
genezen. Ondanks alles is het gewoon ’n vakantie. Verder is er niet veel nieuws, vele groeten, Piet. 
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Post 'Kali Soenter’, er was daar ook een heerlijke warm-waterbron. 
 

     
 

                                                                                            
Zondag 5 Mei ’46, ‘Operatie Duck’ bij Maroenda Besar, ten oosten van Batavia. 
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Batavia, donderdag 9 Mei 1946. Beste Oom en Tante, 
Uw brieven van 26 en 30 April in grote dank ontvangen. De reden, dat ik deze brieven niet eerder kon 
beantwoorden is deze; ten oosten van Batavia hadden zich 2 à 3 duizend extremisten samen-
getrokken, met het doel een aanval op Batavia te doen. Nu hebben we in de afgelopen week het 
stelletje opgeruimd. Ze zaten in het moerasgebied, af en toe zakte je tot je middel in de modder, 
lekker hè? (*Operatie Duck). Momenteel zitten we midden in Batavia (Koningsplein) bij een generaal 
heel rustig op wacht, en ik hoop u nu weer regelmatig te kunnen schrijven. Als ik even tijd heb, zal ik 
de boodschap van mevr. Borst overbrengen. In uw brief van 26 April wenst u me veel succes met de 
bevrijding van onze landgenoten. Nu, vorige week tijdens de operaties hebben we 16 Hollanders 
bevrijd, geen 20 km. van Batavia, z.g. gijzelaars. Ondanks modder, enz. voel je je op zo’n moment 
overgelukkig. Dan zie je meteen dat het toch wel een doel heeft en ’n mooi doel om oorlogs-
vrijwilliger te zijn.  
Verder is hier niet veel nieuws, daarom eindig ik met de hartelijke groeten en tot wederschrijven. 
 
Batavia, donderdag 9 Mei ’46. Beste Vader, 
Het is zowat 1 ½ week geleden, dat ik ’n brief geschreven heb. Een hele stapel, ongeveer 20 stuks 
moet ik nog beantwoorden. De reden hiervan is, we zijn ’n dag of tien achter ’n bende van 2 à 3 
duizend extremisten aangegaan, die in de kustgebied ten oosten van Batavia zaten. Ongeveer 4 
bataljons namen hier aan deel. Met stormboten voeren we vanuit zee de kali’s op, waarlangs de 
diverse kampongs lagen. Hier stapten we uit en het lieve leventje begon. Het was geen gemakkelijk 
terrein, niets als moeras, af en toe stond je tot je middel in de blubber. Ziezo nu weet u, waar ik de 
laatste week uitgehangen heb. En nu zitten we heel rustig midden in Batavia, op wacht bij een of 
andere generaal. Uw brief van 29 April in allergrootste dank ontvangen. U vraagt of ik postpapier 
nodig heb. Nu, ik zit er om te gillen, al die rommel is peperduur en doorgaans niet te krijgen. En een 
fototoestel, dan kunnen jullie eens zien, waar ik uithang. Van bevrijdingsfeesten of Julianadag, heb ik 
niets gezien. Naar ik hoor, is er in Holland 1 minuut stilte gehouden. Op dat moment konden we 
elkaar niet verstaan. Mijn rechter oor suist af en toe nog. De geest onder de troepen kan niet beter. 
Hebt u het pakket met sigaretten en Lida haar schoentjes al ontvangen? Bij verschillende jongens 
thuis is het pakket uit Engeland aangekomen.  
 
Batavia, vrijdag  10 Mei 1946. Beste Lida, 
In grote dank je brief van 2e Paasdag vorige week al ontvangen, maar daar we ’n beetje aan het 
knokken waren, kon ik haar niet direct beantwoorden. Beige, wat is dat voor ’n kleur, past blauw 
erbij? Ik hoop van wel. Doorlopende hak, weet ik ook niet. Ik heb mijn eigen ’n hoedje gezocht naar 
die schoenen. Want je moet nu niet denken, dat je ze hier om de hoek van de deur ziet. Passen ze? 
De maten zijn hier heel anders. Laat ik eerst eens vragen, zijn ze aangekomen? Zeg, Ben Leffers, weet 
je soms waar die woont? Vermoedelijk is het pakje voor vader per zeepost gegaan. Dus dat kan nog 
wel een maand duren. Hedenmorgen is er weer een beroerd ongeluk gebeurd. Een van onze jongens 
schiet onze baboe in haar buik. Ja, dat zijn geen leuke dingen. Zo zie je, ’n ongeluk ligt in een klein 
hoekje. Wil je ook Ank hartelijk bedanken voor haar brief. Lida ik ga eindigen. 
Vele groeten van je broer Piet. Geef Hortensje een zoentje van mij, wil je. Oké. 
 
Batavia, zaterdag 11 Mei 1946. Beste Ton, 
Je zult wel gedacht hebben, schrijft die vrijer mij nu nog terug of hoe zit dat. Ja Ton, we waren ’n 
beetje aan het knokken. Maar nu zitten we midden in Batavia op wacht en bij deze wacht is ’n jeep.  
’s Avonds rijden we als koningen door Batavia, zelf kan ik het ook. Haarlem zal van het jaar wel 
kampioen worden. Zeg maar tegen Kaat, dat ik zijn Canadees jasje niet meer nodig heb, ik loop hier 
liever in m’n blote bast. Als ik meer geld had, kreeg je ook ’n paar schoenen of iets dergelijks van me, 
maar je zult wel begrijpen, dat van f 40,- in de maand niet veel af kan. Zeg Ton, wil je aan vader 
vragen of hij nog steeds iedere maand f 20,- van mij ontvangt. Bevalt je het nog steeds goed bij de 
verkenners? Wie zijn jullie leiders? Ton, ik ga weer stoppen. Ik ga weer eindigen, in de hoop, dat je 
me weer eens terugschrijft. Vele groeten van de broer, Piet. 
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Batavia, zondag 12 Mei 1946. Beste Moeder, 
Grote dank voor uw brief van 3 Mei. Ja, u bent erg pessimistisch. Van ons hele bataljon is nog 
niemand gesneuveld, behalve één, die in Mersing verdronken is. Nu weet ik wel, ’n ongeluk ligt in ’n 
klein hoekje. En toen we vorige week 16 Hollanders bevrijdden, dacht ik zo, nee Piet, je bent toch 
niet voor niets gegaan. Ook nog hartelijke dank voor uw kaart uit Zundert, maar wat voor namen er 
allemaal op staan, dat kan ik niet lezen.  
Zoals u al zult weten, zitten we met ’n man of 15 midden in Batavia op wacht bij de kwartiermeester 
generaal. Vroeger was het een hoge school. Wij wonen er achter in ’n villaatje, hebben ’n jeep en ook 
’n stel baboes. Zo’n baboe heb je voor f. 3,- per week.  We lopen er bij als heren.  
Over de toekomst zullen we maar zwijgen, want ik weet het nu ook niet meer, je hoort zo veel.  
Vindt Hortensje het leuk op school? Als het kan, stuur dan het fototoestel maar op. Hier zijn geen 
filmpjes te krijgen, maar ’n kennis van me schijnt er goed in te zitten. 
Ik raak uitgebabbeld, vele groeten en tot wederschrijven. Piet. 
 
Batavia, maandag 13 Mei 1946.  Beste Lida, 
Ja, de lengte van je brief van 29 April, was best naar m’n zin. Ik dank je er dan ook hartelijk voor. 
Momenteel ben ik op m’n kamer, lees goed kamer. We wonen nl. met 15 man in ’n villa. Met 2 man 
hebben we ’n baboe. Zo’n griet betaal je f. 3,- per week (zeg het maar eens tegen Volie).  
’s Morgens staat m’n boterham, koffie of thee kant en klaar. Iedere dag schoon goed, gestreken en 
al, schoenen gepoetst en dat voor f 3,- in de week. Ik vind je brieven altijd reuze aardig.  
Gisteren sprak ik enige dames van het Rode Kruis, die waren hier nog geen 24 uur. Ze waren net per 
vliegtuig uit Holland aangekomen en hadden de bevrijdingsfeesten ook nog meegemaakt in Mokum. 
Het mooiste vonden ze de 1 minuut stilte. Op dat moment gingen we uit landingsboten ergens op 
Java aan land. En konden elkaar niet verstaan door het vele geschut. 
 Ik hoop, dat je je best zult doen voor filmpjes, oké? Lida, ik ga mandiën (baden) en daarna onder de 
klamboe. Welterusten en vele groeten van je broer. Piet. 
 
Batavia, dinsdag 14 mei 1946. Beste Lida. 
Wat vind ik het jammer dat je weet wat die schoentjes gekost hebben. Zoals ik lees in het briefje van 
vader, zijn ze aangekomen. Zondagavond om 20.30u hebben we naar de voetbalwedstrijd Holland-
België geluisterd, reuze leuk. Je bent wel heel netjes gebleven tijdens de kermis. Ben ik anders niet 
van madam gewend. Hoe kwam dat zo? Geen jongen kunnen krijgen? Of word je nu al een oude 
vrijster? Wat ik met dat tientje moet doen weet ik nog niet, hier is ander geld.  
Voor vader is ook een pakket onderweg. Ik heb het zeker al 1½ maand geleden verstuurd. Het doet 
me goed dat moeder het weer zo best maakt. Ja, vorig jaar was het heel anders. 
Lid, ik ga stoppen, bedank namens mij vader hartelijk voor z’n tientje. 
 
Batavia, maandag 20 mei 1946. Beste allemaal. 
Alles goed thuis? Nog steeds zit ik op wacht aan het Koningsplein te Batavia en zit achter het stuur 
van een Jeep, Ford enz. of sta op wacht. Er staan hier gemiddeld 0-100 wagens, dus u kunt wel 
nagaan dat ik daar met mijn handen niet af kan blijven en zo toeren we in allerlei wagens als 
koningen door Batavia. Het is hier niet meer zo rustig als ’n paar weken terug. Ze worden weer 
brutaal. Gewoon op schildwacht staan is momenteel niet mogelijk, dus hebben we maar een stelletje 
zandzakken neergegooid en kruipen van tijd tot tijd daar maar achter.  
U moet het adres van Mr. Kerstholt eens geven, dan zal ik hem eens schrijven of neen, ik doe ’n brief 
aan hem hierbij in. Ik moet u nog iets verklappen, nl. ik heb oorontsteking gehad, maar dat is alweer 
oké. 
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Batavia woensdag 22 mei 1946. Beste moeder. 
Woensdagavond 8.30u. Zojuist de jeep op stal gezet en even nagezien. Hierna even mandiën 
(wassen) en na gegeten te hebben (makan), even rustig uw brief van 14 mei beantwoorden. Ja, als de 
kinderen ouder worden krijgen de ouders het rustig, altijd thuis blijven gaat nu eenmaal niet.  
Als ik het goed begrijp, wil Ton naar de missie. Niet gek, als hij een beetje kan leren. Ik heb een kleine 
voorstelling gekregen van wat missiewerk is. Ik kan het niet anders zeggen, als een bijna boven-
menselijke taak, maar het is het mooiste wat er bestaat. Hoe is het mogelijk dat Charles van de Bilt 
tegelijk met mij in Singapore was. Erg jammer dat ik hem niet gesproken heb. Heeft Mia Bussé nog 
geen verloofde of iets dergelijks? Of is ze van plan een oude vrijster te blijven? Ik hoop dat het 
fototoestel gauw komt. Wie die Hollandse familie is? Ze heten Jonkhiere, ik weet niet eens hoe ik het 
schrijven moet (*Jonquiére). Hun adres heb ik van Pater Vermeulen gekregen, onze Aalmoezenier. 
Zo’n keer of twee per week ga ik erheen, als ik tenminste in Batavia ben. Het zijn reuze hartelijke lui. 
Ik ben er altijd welkom, al is het midden in de nacht. Nieuws is er niet, we zitten nog steeds in Batavia 
op wacht. Op ’n enkele nachtelijke schietpartij na, heel rustig. Boven aan de brief staat mandiën 
(wassen) dat gaat hier heel leuk: dit doen we 3 maal daags. Het is een kamertje, iets groter als een 
W.C. In een hoek staat een bak (soort gootsteen). Deze bak laat je vollopen en met een emmertje 
gooi je het water over je bast. 
 
Batavia, maandag 27 mei 1946. Beste Oom en Tante. 
Paleiswacht. G.G.  (*Gouverneur-Generaal van Mook). Zoals u ziet zijn we weer eens verhuisd.  
We lopen nu als aangeklede poppen bij dr. van Mook voor de deur. 
Hartelijk dank voor uw brief van 20/5. U moet maar denken: onkruid vergaat niet, en ook: geen 
nieuws is goed nieuws. Tante schrijft dat ik 20 word, dit moet 19 zijn. U vraagt hoe ik eruit zie; dikker 
word ik er niet op. Wel langer en ik ben nu net zo donker als een halfbloed, ze zien mij er dan ook 
voor aan. Dikker worden doen we hier geen van allen, om de eenvoudige reden dat het hier geen 
rusthuis is. Na een actie ben je zeker 10 à 20 pond lichter. Want dat is niet gek als je een dag of 3 
zonder eten zit. Maar dan lopen er altijd nog kippen in de kampong. Want zoals u  wel zult weten, 
zijn de Javanen  meesters op het gebied van fokken van kippen en hanen. In iedere dessa vind je zo 
een duizend van die dingen en dat is ons menu. 
Het hele paleis hebben we bezichtigd en zijn zelf bij de familie van Mook op de borrel geweest.  
Mevr. v. Mook denkt ook om ons, iedere dag wordt er wat in de wacht gebracht, limonade, fruit enz. 
Persoonlijk vallen ze reuze mee. 
Oom en Tante ik ga eindigen. Vele groeten en tot wederschrijven. 
 
Batavia woensdag 29 mei 1946. Beste Vader 
Paleiswacht G.G.  Ja, dat er in ’n week geen brief in Haarlem zou komen, dat was een uitgemaakte 
zaak. Achteraf hoor je hoe de zaak in elkaar gezeten heeft. Er zaten ongeveer 4000 man in het 
moerassige kustgebied vlak bij Tandjong Priok. Momenteel zijn ze aan de andere kant bezig in 
Bantam (Pesing). Deze groepen groeiden steeds en zouden ’n aanval op Batavia doen.  
Met 3½ bataljons hebben we het stelletje aangevallen, uit elkaar geslagen en 1300 doden gemaakt, 
waaronder moffen, Jappen, K.N.I.L. (van voor de oorlog) enz. Gevangenen worden er hier in Indië 
praktisch niet gemaakt. 
Het 2-4 R.I. landde in stormboten midden tussen de kampongs doordat we de kali opvoeren en 
joegen het stelletje uit elkaar. Ze zijn door de anderen opgevangen. Deze hele actie heeft één 
gewonde gekost, nl. een eerste luit die een schot in zijn buik kreeg. Valt dat mee of niet.  
U zult zeggen, daar geloof ik niets van, maar het is werkelijk waar. 
Zo dus Charice v.d. Bilt is ook niet Engels gezind. Hier in de oost is niemand het. De stemming is 
gelukkig erg meegevallen, is het niet? Om uw kranten werd gisterenavond gevochten. Het is 
werkelijk een prestatie. Batavia is ’n vieze stad en ’s avonds lopen we na 22.00u midden op de weg, 
want nog steeds worden er iedere morgen vermoorden gevonden. 
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Batavia, vrijdagavond 19.00u. 31 Mei 1946. 
Paleis van de G.G.  Woensdag om 10 uur ’s avonds moesten we inpakken en hebben nu de wacht 
betrokken bij Dr. van Mook. Een zware model-wacht, maar de ligging is prima. Met 2 man ’n gezellig 
kamertje en bij ieder kamertje is een baboe. Dus lopen we er weer als heren bij.  
Nu, ik raak uitgebabbeld. Vele hartelijke groeten aan allen en bijzonder aan kleine zus. 
Of ik ene Proper ken. Ja, een sergeant Proper. Hij is bij onze compagnie toegevoegd, omdat ze geen 
raad met hem weten. Ik heb een nachtelijke patrouille met hem meegemaakt, zo hopeloos. Die nacht 
zijn er 6 extremisten door onze vingers geglipt. Zeg het maar niet, maar van luit tot soldaat vinden ze 
het ’n hopeloos product. Verder nieuws of nieuwtjes zijn er niet, dus vele groeten. 
* (Serg. Dirk Proper verongelukte dodelijk te Bandoeng t.g.v. motorfiets-ongeval op 4 april 1947) 
 
Batavia zondag 2 juni 1946. Beste allemaal. 
Alles nog oké hier en naar ik hoop thuis ook. Nog steeds bewaken we dr. van Mook. Het wordt hier 
steeds gezelliger. Vorige week op Hemelvaartsdag was er ’n fuif, waarop wij ook aanwezig waren.  
In ’t begin voelden we ons helemaal niet thuis tussen al die pracht en praal. Het stikte er van de 
sterren en balken. Eerst werd er gegeten en gedronken en daarna was het dansen geblazen. Geen 
van allen durfden we zo’n dure griet te vragen. Mevrouw van Mook had dit in de gaten en liep naar 
de balleider toe en toen werden de rollen omgedraaid. De dames moesten de heren vragen. En of we 
wilden of niet, dansen moesten we. Ingesloten vindt u 2 foto’s. Op de ene foto ziet u het paleis 
(Koningsplein noord) en op de andere staat het hele stel met mevr. van Mook in ’t midden.  
Helemaal links, de adjudant van dr. van Mook. Rechts van mevr. van Mook, onze serg. majoor, 
daarnaast Henk Wessels, links onze Sergeant, linksboven mevr. van Mook ziet u Dirk Knibbe, die u op 
die avond in Noordwijkerhout nog gesproken hebt. Naast Henk Wessels staat m’n boezemvriend de 
kleine Frans. Boven deze kleine man ziet u een zeer donker mens. Hij staat er erg lelijk op en z’n 
haren zitten bij gebrek aan haarvet erg slordig. En hiermee eindig ik weer, om na nog even gebaad te 
hebben, de binnenkant van mijn ogen te gaan bekijken. 
Vele hartelijke groeten en tot weder-schrijven. 
 

 
Zaterdag 25 Mei '46, paleiswacht Koningsplein-noord, Batavia. 
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Woensdag 15 Mei '46, paleiswacht G.G.- Batavia.  
Mevr. van Mook in ’t midden. Helemaal links van der Star, de adjudant van dr. van Mook.  

Rechts van mevr. van Mook, onze Serg.-Majoor Piet v.d. Hilt,  daarnaast Henk Wessels,  
links onze sergeant, linksboven mevr. van Mook staat Dirk Knibbe,  

Naast Henk staat m’n boezemvriend de kleine Frans. Boven deze kleine man ziet u een zeer donker mens.  
Hij staat er erg lelijk op en z’n haren zitten erg slordig, bij gebrek aan haarvet. 

 

 
Batavia, zaterdag 6 juni 1946. Beste Oom en Tante. 
Op de eerste plaats mijn hartelijke dank voor uw gelukwensen op mijn verjaardag. Ik heb een heel 
rustige verjaardag gehad en heb mijn eigen maar getracteerd op ’n paar lage schoenen. Hier moet je 
je eigen kietelen, want een ander doet het niet. Of ik een Sistermans ken, nee tot mijn spijt niet.  
U zult zich wel eens verwonderd hebben als u leest: hier of daar een knokpartijtje, zoveel extre-
misten gedood, aan onze zijde één gewonde of zoiets. Toch is dit waar, 2-4 R.I. ons bataljon heeft tot 
nu toe één dode en 6 gewonden. Deze dode is in Mersing verdronken, zoals ik indertijd al geschreven 
heb. De 6 gewonden zijn er allen weer bovenop. 1-4 R.I. uit Voorschoten (ligt ook in Batavia) heeft 
één dode en 10 gewonden, welke ook niet ernstig zijn. Vorige week is Tangerang gevallen. Dit was de 
eerste grote actie eigenlijk. Het was niet de bedoeling Tangerang te nemen, maar doordat een 
patrouille in een hinderlaag gevallen was, zijn ze met een paar compagnieën achter de extremisten 
aangegaan. Deze compagnieën werden door de extremisten ingesloten en zo kwam van het een het 
ander. Maar binnenkort verwacht ik wel een grote actie, let maar eens op. Die Jappen doen niet 
zoveel in Batavia, ze knoeien maar wat.  
Of ik naar een frisse neus verlang? Natuurlijk wel, hoewel ik het bijna niet meer in de gaten heb. 
Oom en Tante het begint donker te worden, dus daarom eindig ik, met de hartelijke groeten. 
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Batavia, zaterdag 6 juni 1946 Beste  Vader en Moeder  
Paleis G.G. 
Allereerst mijn hartelijke dank voor uw gelukwensen. Ik heb de hele dag op wacht gestaan en ’s 
avonds vroeg onder de wol (klamboe) gekropen. Maar Zondag j.l. heb ik m’n eigen maar getracteerd 
op ’n paar nieuwe schoenen. Met als gevolg dat ik de verdere maand met 5½ gld. rond moet 
scharrelen. Op ’t postkantoor hier vertelden ze me dat ’n fototoestel wel verstuurd kan worden. 
Vorige week ontving ’n kennis van mij er ook een. Over dat paffen op extremisten vertel ik nog wel 
eens mondeling. Ja vader, over de toekomst heb ik ook al eens nagedacht en hier en daar eens 
geïnformeerd. Als banketbakker is het hier niets, om de eenvoudige reden dat in dergelijke zaken de 
joden van het oosten (Chinezen) meestal baas zijn en ’n stel knechten voor 50 ct. per dag hebben 
werken. Toen ik hier nog geen 2 weken was, kon ik in Bandoeng bij een rijstpellerij komen, voorlopig 
voor ƒ 250,- in de maand. Ik heb van alles geprobeerd, maar kwam onmogelijk de dienst uit. Deze 
baan is al lang weer bezet. Momenteel is het niet makkelijk om een baas te krijgen, om de een-
voudige reden dat we hier op een klein bruggenhoofd zitten, waar geen blanke uitkomt (ik bedoel 
het binnenland in). De toekomst hier op Java is erg vaag, ook voor de grote ondernemingen. En dan 
weet ik niet of het me op den duur bevalt, hoewel ik het tot nu toe best naar m’n zin heb. In de 
dienst moet je minstens Serg.-Majoor wezen en dat word ik toch nooit. In September gaat er wel een 
stel voor opleiding naar Holland. Zij die willen natuurlijk en dan worden er nog een stel uitgezocht, ze 
zijn allen wat boven de 24 jaar. Ik geloof wel dat die meneer Slamat in Den Haag een beetje over-
dreven heeft, wij schatten het op 3 à 4% wat voor de republiek is. In Tangerang bleek dat heel aardig 
geschat te zijn. Wat waren de mensen daar gek van vreugde. Ik geloof niet dat ze het zaakje dit jaar 
onder de duim krijgen, te weinig troepen. En de nieuwe troepen komen precies in de regentijd en 
dan schijnt er hier  niet veel uit te richten te zijn. 
Zojuist kreeg ik 6 enveloppen met postpapier en 2 lichtflitsen, mijn allergrootste dank.  
Ingesloten vindt u een stukje over Chaah van ons bataljon.  
Dit vond ik in een weekblad: 
1e. ‘Papaja’ is een soort meloen, erg lekker. 
2e. ‘Out of bounds’ is verboden toegang voor militairen. 
3e. In de jungle mag men nooit het water zo drinken, hiervoor hebben we speciale pillen bij ons, 
welke wij in het water doen en in ’n half uur is het oké. Drinkt men het water zonder die pillen, dan 
bestaat er voor 90% kans dat men dysenterie, tyfus of iets dergelijks krijgt. 
4e. Aan boord hebben we tot 4 maal toe de hele keuken leeg gestolen en toen begonnen ze in te 
zien, dat we geen poesjes waren; hierna is het eten veel beter geworden.  
U begrijpt wel dat we nooit met ’n kattenlikje genoegen nemen. 
Ik ga slapen, vele groeten en tot wederschrijven. 
 
Batavia, dinsdag 18 juni 1946 Lieve Moeder. 
Paleis G.G.  
Ja wat moet ik u schrijven. Op de eerste plaats hartelijk dank voor uw brief van de Pinksteren.  
We zitten nog steeds op wacht bij dr. van Mook. M’n hartelijke dank voor uw kaartje uit Zwolle. Wilt 
u vader bedanken voor zijn vele kranten en krijgt u nog steeds ƒ 20,- per maand? Schrijf het eens. 
Jammer dat het geld niet overgemaakt kan worden. 
Van Ton Borst een brief gehad en hij schreef dat hij nogal eens thuis komt. Ik weet wat het is met je 
ziel onder je armen te lopen. Vanavond ga ik naar een verjaardagfuifje. De jongste dochter van de 
familie waar ik kom, wordt 18 jaar. Daags na mijn verjaardag kwam ik er en toen stond er ’n taart 
met erop ‘Voor ons soldaatje’. Ze beschouwen mij gewoon als hun eigen kind. Ik moet zelfs oom en 
tante zeggen, leuk hè. 
We hebben onze langste tijd hier in Batavia gezeten. Eind van de maand gaan we (de hele W-brigade, 
3500 man) naar Bandoeng en omgeving. Het klimaat is daar veel beter, het kan er zelfs koud zijn.  
Nu, ik ga me oppoetsen voor de fuif. 
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Flyer van de Poentjakpas. 
 
Tjiandjoer, vrijdag  5 juli 1946 Beste allemaal. 
Aan de voet van de vulkaan Gedeh. 
Eindelijk dan weer eens een brief. Ik was niet in staat eerder te schrijven en nu heb ik ook nog maar 
weinig tijd. De brief van 16 juni is in dank ontvangen. In ’t kort zal ik even vertellen wat er zoal 
gebeurd is. Donderdag 27 juni zijn we in ’n colonne van 150 auto’s uit Batavia vertrokken via 
Buitenzorg naar de Poentjakpas. Van hier namen we de wegbeveiliging over tot Tjiandjoer.  
Wij kwamen aan de rand van Tjiandjoer. Het stadje was in handen van de republiek. Wij losten hier 
de Engelsen af, dus begrijpt u hoe dat gegaan is. De voedselkonvooien moesten er omheen.  
’s Avonds om ongeveer 17.00u kwamen wij erheen. De heren van de T.R.I. (republikeins leger) staken 
de stad in brand en begonnen de Chinezen af te maken. Wij met 60 man plus 2 pantserauto’s, zij met 
3000 man, wat te doen? Maar wie niet waagt die niet wint en om 19.00u was ¾ van het stadje in 
onze handen. Dit hebben wij tot zaterdagmiddag 15.00u gehouden, toen kwam er versterking uit 
Bandoeng en die hebben de rest gedaan. Tot dinsdag hebben wij niets anders gedaan als geslapen en 
nu gaan we ’s morgens om 06.00u weg naar de voet van de Goenoeng Gedeh om de Grote Postweg 
te bewaken. ’s Avonds om 18.00u gaan we weer naar huis. Een paradijs is het daar, prachtig mooi. 
Volgende keer wat langer. 
 

 
 

Speldje van de Banteng Hitam (Zwarte Buffel), onze tegenstanders bij de verovering van Tjiandjoer. (2,5cm) 
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‘Het Paradijs’, Tjiandjoer, de kali hogerop in de bergen. 

 
 
 

 

Vrijdag 5 juli '46 Tjiandjoer, bergstroom. 
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Tjiandjoer, trap-sawahs. 

 
 
 

 

Donderdag 4 juli '46, bebouwde sawahs in de omgeving van Tjiandjoer. 
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Vrijdag 5 juli '46. Tjiandjoer, patrouille bij de Goenoeng Gedeh op zoek naar snipers.  
Boven de spitse kei is Jan Schuurman die later, op 18 nov. 1946 t.g.v. ziekte overleed. 

 
Tjiandjoer, woensdag 17 juli 1946 Lieve Ouders. 
Veldhospitaal;  
Voor het eerst kom ik met geen aangenaam nieuws. Ik lig nl. in het hospitaal. Een sniper (’n scherp-
schutter, die achter onze linies in ’n boom kruipt en van daaruit schiet) is zo vriendelijk geweest om 
’n blauwe boon door m’n linkerarm te jagen. Dit is 10 dagen geleden, dus op 7 Juli gebeurd.  Koorts 
heb ik niet gehad, dus ook geen infectie. Morgen worden de wonden gehecht en zodra ik zonder al te 
veel pijn vervoerd kan worden, ga ik naar het militaire hospitaal in Bandoeng. De verzorging is prima. 
Zodra het mogelijk is, zal ik alles uitvoeriger schrijven. Kop op, het valt heus wel mee. 
 

Woensdag 3 Juli '46. Tjiandjoer. Hij stampt de paddi tot bras (rijst naar meel).  
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Tjiandjoer, maandag  22 juli 1946 Lieve Ouders. 
Zondagmorgen 08.00u, veldhospitaal. 
U zult wel erg nieuwsgierig zijn naar de toestand van mij. Op de eerste plaats moet u zich geen 
muizenissen in uw hoofd halen hoor. Ik schrijf de waarheid en niets anders.  
Deze brief schrijf ik zittend aan een tafeltje buiten. Koorts heb ik niet, niet gehad ook. Even stoppen, 
want daar komt Pater Vermeulen aan. 
10.00u. u ziet, vergeten word ik niet. Ben te communie geweest en heb weer eens het gevoel van 
zondag. Uw vorige brieven ben ik kwijt, dus kan ze niet beantwoorden. Wat er precies aan mijn arm 
loos is, weet ik niet. Er is ’n kogel doorheen gegaan, dat weet ik wel, maar hij zit er nog aan, dat is de 
hoofdzaak. De rest lijmen ze wel weer aan elkaar. Vrijdag hebben ze ¾ van de wonden dichtgenaaid. 
Vermoedelijk ga ik dinsdag of vrijdag naar Bandoeng of naar Tjimahi, hoog in de bergen. De jongens 
van mijn peloton komen overal mee aandragen, eieren, gebraden kip, van alles wat ze maar machtig 
kunnen worden. Blikken fruit, tomaten, ze stoppen me vol. Op bezoekuur is het hele koor present. 
De omgeving waar ik zit heet Preanger, bekend van de thee. ’s Nachts heb je hier twee dekens nodig. 
Hier zijn ook de rijstsawah’s, trapsgewijs tegen de berghelling. Het is hier onbeschrijflijk mooi. 
Ik ga eindigen met de vele groeten aan de familie en kennissen.  
Uw Piet. 
 

Veiligheidspersoneel van het hospitaal Tjiandjoer. 
 
Tjiandjoer, dinsdag 23 juli 1946 Beste allemaal. 
Hospitaal 
Op m’n arm na alles oké. Thuis ook? Mijn arm zit in een hele stellage, waarmee ik rondwandel. Mijn 
vingers en mijn hand kan ik bewegen, de rest zit in het gips. In mijn pink heb ik geen gevoel, ik denk 
dat de zenuw stuk is. Hierbij een brief van een of andere Chinees over de bevrijding van Tjiandjoer. 
Zoals u weet, was ik ook een van de 60 bevrijders, daarom had ik graag dat u het briefje zeer zuinig 
bewaarde. Als het kan laten inlijsten oké? Als ze ooit eens mochten zeggen tegen u, dat de L.I.B. niet 
deugen, laat u ze dit maar lezen. Het is 19.00u ’s avonds en ik moet van de verpleger naar bed. 
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Uit ‘Kennemer Klapper’ augustus 1985 
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Het OK-team van het Veldhospitaal W-Brigade. V.l..n.r. beneden.. Dr. J.F. Ort, Piet Heems (met ‘arm-stellage’), 
dr. M.J. Kingma en rechts (vermoedelijk) de Bataljons-arts van 2-4RI bijgenaamd ‘de Fietsenmaker’.  

 
Tjiandjoer, maandag 29 Juli 1946 Lieve Vader en Moeder. 
Veldhospitaal. 
Op ’n klein beetje na alles oké, Ik heb zo’n idee dat u ’n beetje in angst zit en zult zeggen, hadden we 
hem maar niet laten gaan. Nu, zelf heb ik geen spijt hoor. En dan, u moet niet vergeten, dat ik anders 
als dienstplichtige toch had gemoeten. De hele dag wandel ik rond en heb niets geen verlangens 
meer naar bed. Pater v.d. Meulen komt 3 maal per week de H. Communie brengen. Ik lig in het 
ziekenhuis te Tjiandjoer. In dit ziekenhuis heeft ’n rijdend hospitaal z’n tenten opgeslagen.  
De operatiekamer is in ’n grote auto, alles Amerikaans. Er zijn 3 doctoren, 2 chirurgen, 1 arts.  
Een chirurg heet dr. Kingma en wordt wel als een der besten van Indië genoemd, hij behandelt mij 
ook. M’n arm zit nog steeds in het gips, m’n pols en mijn vingers kan ik gewoon bewegen.  
Iedere dag zijn er jongens van de compagnie op bezoek. Gisterenavond om 22.00u brachten ze nog 
een gebraden kip, werkelijk, ze vergeten me niet. Zojuist komt de dokter vertellen, dat morgen de 
hechtsels eruit gaan. Ik hoop dat in Haarlem alles oké is. Ik ga eindigen. 
 

                                                                                                
Lever-abces, foto voor medische doeleinden, genomen door Piet Heems. 
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Allen verplegers, in Tjiandjoer aangekomen op 20 juli '46. Deze foto is eerder in Engeland genomen. 
 
Tjiandjoer, zaterdag 3 augustus 1946 Beste allemaal. 
Wat ’n foto’s, geweldig! Mijn dank is onmetelijk. In de brief van Ton zat wel ’n krant, maar geen foto. 
Ton ken ik niet meer terug. Vader is niets veranderd. Moeder vind ik op oma lijken, precies dezelfde 
gelaatsuitdrukkingen. Moeder ziet er best uit, valt me reuze mee. Ik geloof dat ik het doel van de 
bezoeken van de heer Borst zo’n beetje begin te begrijpen. 17 jaar is veel te jong hoor!  
De foto uit Rotterdam is wat flets, maar toch erg leuk. 
Gisteren hebben ze een stuk vlees uit mijn dijbeen gehaald en dat in mijn arm geplakt. Alle wonden 
zijn nu dicht, dus geen angst en alles aan de grote baas boven overlaten. Wij hebben ons hierbij neer 
te leggen. Als het armpje particulier behandeld had moeten worden, had het gisteren al dik ƒ 1.000,-- 
gekost. Dit komt in hoofdzaak door de penicilline. Ja, dat is duur spul. 
Ik ga stoppen, vele groeten van uw Piet. 
 

 

      
Inhoudsbeschrijving 24-uurs Noodrantsoen. 
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Woensdag 14 aug. '46. Tjiandjoer, de Grote Postweg. 

 

Woensdag 14 aug. '46. Tjiandjoer, verkeersregelaar aan de Grote Postweg. 
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Donderdag 15 aug. '46, Tjiandjoer. Kok in de keuken. 

 

Nawoord 
Halverwege de weg Batavia en Bandoeng. Op zondag 7 juli 1946 zat ik op een steen mijn linkerarm 
vast te houden, er was een kogel in de lengte van mijn onderarm gegaan. Bob Oskam, de chauffeur 
van een 3-tonner, pikte me op. Tot mijn grote geluk wist hij waar de Verbandplaats was (het veld-
hospitaal). Binnen de kortste keren lag ik op de operatietafel.  
We rookten nog een sigaret voordat ik het narcosekapje kreeg. 
 

          Toen ik bijkwam lag ik  op mijn bed zonder matras. In plaats daarvan lagen er een paar dunne 
dekens op het spiraal. De volgende ochtend kon je m’n rug en billen als dambord gebruiken.  
M’n linker arm zat in het gips, met een luikje op de plaats waar de ellenboog had gezeten. Dokter 
Kingma, de chirurg vroeg na een dag of tien of niets voelde kriebelen. En ja hoor, een paar dagen 
later zat mijn bed onder de maden! Ze waren door het luikje naar buiten gekropen nadat ze eerst 
mijn wond hadden schoon gegeten. Er werd een halve liter jenever ter ontsmetting in de wonden 
gegoten. Op mijn vraag wat er aan mijn arm mankeerde vertelde hij me dat er een belangrijke zenuw 
stuk was en dat het complete ellebooggewricht was verdwenen. Met andere woorden, de onderarm 
bungelde eraan als gehakt stro.   
Toen de wonden dicht waren moest ik naar het Juliana Ziekenhuis in Bandoeng. De weg was meer 
gat dan bestraat. Het was een vreselijke reis, elke hobbel voelde ik in mijn arm. 
 
 

* Mevr. Heems liet weten dat behandelend arts dr. Kingma, nadien een Britse onderscheiding heeft 
gekregen vanwege zijn opzienbarende manier om uitgehongerde inlanders te laten aansterken door 
dagelijks de maden uit de latrines te laten scheppen en deze proteïnerijke beestjes door de kok in het 
voedsel voor die mensen te verwerken. Deze inlanders waren na een tijdje in een veel betere conditie 
dan mensen in vergelijkbare omstandigheden elders. Dr. Kingma had deze ervaringen in Japanse 
krijgsgevangenschap opgedaan.  Kingma paste zijn creativiteit met maden ook toe op patiënten zoals 
Piet dat zelf ondervond. 
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Donderdag 25 sep. '46. Juliana Ziekenhuis.-Bandoeng. 
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Woensdag 25 dec. '46, Bandoeng, verloving van Ellen Gray en L. van Markensteyn. 

 
 

 
Bandoeng,  Fam. Neumann. Later is de familie naar Nederland gekomen, Menno ging eerst. 
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Bandoeng, Menno Neumann is in 1948 vijf maanden bij mijn ouders in huis geweest. Zijn familie had mij veel 
ondersteund in de periode dat ik verpleegd werd. De familie kwam 6 maanden later en is in Amsterdam gaan 

wonen. Er is nog enkele jaren contact gehouden, dat is  echter later door werk en afstand verwaterd. 
 

 
Bandoeng, kpl. Tom Menting uit Heemstede, bijgenaamd ‘James’. Hij was bij het 2

e
 peleton van onze comp. 
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Middelste graf is van .J.J. Nooitmeer, hij was gedetacheerd bij 2-4RI vanuit het Knil 1. 

 

         
Vrijdag 24 jan. '47 Juliana Zieknhuis- Bandoeng. Aanbeveling door de behandeld arts. 
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Zr. Janna was hoofdverpleegster van de militaire afd. van het Juliana Ziekenhuis te Bandoeng. 

Ze was een schat van een non. 
 

 
 

                                                                                              
Nog steeds in Indië,…… het werd Kerstmis en het nieuwe jaar begon. 
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Op 25 Februari 1947 moest ik voor repatriëring naar Batavia. De ervaring had geleerd dat het via de 
weg geen doen was, dan maar met de bommenwerper, een B25. Op het vliegveld van Batavia stond 
ik daar, zonder geld. De piloot had in de gaten dat ik er verloren bij stond. Hij regelde en betaalde 
voor mij een betjak (soort bakfiets) die me naar de kazerne in Meester Cornelis aan de andere kant 
van de stad bracht, daar moest ik me melden.  
Ik kwam terecht in een ongeregelde bende, meer dan 200 militairen van allerlei pluimage waren hier 
bijeen. Uit de gevangenis, naar de rechtbank, naar het ziekenhuis, uit het ziekenhuis, terug naar 
Nederland etc. Van slapen kwam niet veel en er werd gestolen bij het leven. 
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Achterkant van de reisopdracht van Bandoeng naar Batavia per vliegtuig. 

 

Na een dag of 5 naar de haven van Tandjong Priok aan boord van de M.S. Sloterdijk, wat een luxe! 
Een schoon bed, elke dag geweldig eten, dagenlang heb ik in het hoekje op de brug gezeten, 
geweldig. Half februari kwamen we aan in Rotterdam. Het vroor dat het kraakte en het eerste wat ik 
van de kade hoorde was ‘Hé Barbariba!’ Met een jeep werd ik naar huis gebracht. 
 

                                   
De Sloterdijk vertrok op di. 4 feb. 1947 uit Tandjong Priok, - aankomst in  Rotterdam op do. 27 februari 1947. 
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Radiotelegram v.a. de Sloterdijk. 
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Na een paar weken moest ik me in Woerden melden, van daar naar het militair ziekenhuis ‘Oog in Al’ 
te Utrecht. Hier heb ik tot na een paar operaties van half juli 1948 verbleven. Er werd een beugel 
aangemeten, een waardeloos ding, hielp niet waar het voor bedacht was.  
Daarna naar het revali-datiecentrum in Doorn. Na een week ben ik maar weggegaan, het bijna 
gedwongen niets doen beviel me niet. 
 
Begin juli 1948 werd ik afgekeurd wegens gebreken. Mijn linker arm werd geacht niet meer aanwezig 
te zijn. Afkeuringspercentage 50% en smartengeld 20%.  
Na thuiskomst moest ik me bij het arbeids-bureau melden, eigenlijk wisten ze geen raad met me. 
Soldaatje spelen was mijn enige opleiding, daarom ben ik maar voor mezelf begonnen. 
 
Foto’s van het militair ziekenhuis ‘Oog in Al’. 

 

                                                                 
               De slaapzaal van het militair-ziekenhuis ‘Oog in Al’, Ik lig rechts. 
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                                  Met mooi weer aan de buitenlucht, ik zit links. 

 

 
                                                         Ik zit links. 
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Nadien heb ik 2 jaar lang met het Departement van Oorlog overhoop gelegen en geen cent ont-
vangen. Ze wilden een jeugdloon als uitgangspunt voor m’n pensioen nemen. Ik vond dat niet 
correct. Een keer ben ik op het Departement geweest. Ik dacht dat ik in het verkeerde gebouw was 
beland. Het leek op het hoofdkantoor van de PTT, de meesten hadden een pet met een rode band. 
Na twee jaar kwam er toch iemand met de boodschap dat er een overeenstemming moest komen en 
daar rolde een aanvaardbaar compromis uit, er werd pensioen uitbetaald. Er bestond echter een 
cumulatiebeperking; een gedeelte van wat je zelf verdiende werd van je pensioen afgetrokken. 
Jaren later is dat onder druk van de BNMO ingetrokken. (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en 
Dienstslachtoffers). 
Ongeveer 20 jaar later moest ik me voor een herkeuring melden bij de Kolonel Six Kazerne in 
Amsterdam. De eerste die die dag gekeurd werd, miste een been. Hij kwam terug met de mededeling 
of die vent soms dacht dat zijn been er weer aangegroeid was! Bij de keuring heb ik niet veel gezegd, 
alleen dat met het stijgen der jaren de invaliditeit toeneemt. Hieraan was voor het Departement 
niets te verdienen, ze zijn er na een paar herkeuringen dan ook mee gestopt. 
 

Als je 65 wordt krijg je ook nog een trap na; zolang de AOW bestaat heb ik als kleine zelfstandige 
netjes de AOW-premie betaald. Ik werd op het pensioen gekort omdat ik al een pensioen had! 
Snapt u het, ik niet! 
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Het spijt me dat ik geen woord over heb hoe ik door het Departement als oorlogsinvalide werd 
behandeld. Ze hebben er alles aan gedaan om zo min mogelijk te hoeven betalen. 
 

Wat me ook nog steeds dwars zit; iedereen die in Indië had gediend kreeg vanzelf een lintje, de 
invaliden moesten er echter zelf om vragen! Dat heb ik geweigerd te doen.  
Uiteindelijk hebben m’n maten dat voor me geregeld.  
Ook het Draaginsigne Oorlogsgewonde werd niet spontaan uitgereikt. Ook hiervoor moest je vragen 
alsof je een bedelaar bent. Dit alles doet naast de blijvende invaliditeit nog meer pijn. 
 

Piet Heems, 1e cie. 2-4RI Kennemerbataljon 
 

                    

 
                 Ereteken voor Orde en Vrede 

 

       
 

                             
 Draaginsigne Veteraan        Demobilisatie-insigne 

 
Draaginsigne Oorlogsgewonde 

 

  
In aanwezigheid van zijn hele familie heeft burgemeester mevr. L.A. Snoeck-Muller  

te Bloemendaal op wo. 18 april j.l. het Draaginsigne Gewonden uitgereikt aan Piet Heems.  
Piet diende bij 2-4RI ‘Kennemerbataljon en raakte in juli 1946 tijdens een actie gewond.  
Zijn linker ellenboog werd weggeschoten. Uit het veteranenblad Sobat nr. 78, aug. 2001 
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Indië-monument 
 

           Piet was zeer nauw betrokken bij het realiseren van de Herdenkings-plaquette voor het 
Nationaal Indië-monument in Roermond. Hij ontwierp de vormgeving en tekende ook het Bataljons-
embleem met aronskelk welke de dood symboliseert.  
Saillant detail; in december 2010 werden de meeste plaquettes (door vermoedelijk brons-dieven) 
gestolen. Er werden m.b.v. de oude mallen nieuwe plaquettes gemaakt. 
Toen kon op de plaquette van 2-4RI ook het ‘vergeten’ OVW-embleem worden toegevoegd. 
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Reünie-comité; v.l.n.r. Bul Henneke, Arie Burghout, Piet Heems, Loet Visarius, Piet Zandstra. 

 
 

 
Jaarlijkse dodenherdenking van 2-4RI, ditmaal in de Kol. Six kazerne te Amsterdam. 

 



117 
 

 

 
Jaarlijkse dodenherdenking van 2-4RI, Kol. Six kazerne te Amsterdam. Piet Heems. 

 

 
Jaarlijkse dodenherdenking van 2-4RI, Kol. Six kazerne te Amsterdam. Piet Heems. 
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Jaarlijkse dodenherdenking van 2-4RI, Kol. Six kazerne te Amsterdam. 

 
 

Woensdag 7 sep. 1988,  Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard   
en de voorzitter, de heer Hans Cremers van de stichting  

Nationaal Indië-monument 1945-1962. 
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Uiteindelijk ontwerp van de bronzen plaquette op het NIM te Roermond. 
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Het contact met Aalmoezenier (Frans) Longinus Vastbinder 
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Pater Vastbinder overleed t.g.v. een auto-ongeluk op 12 nov. 1972. 
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Uit NRC 23.12.1972. 
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Vervolg van het krantenbericht 
 
De vrachtwagen had de Volkswagen tot ongeveer de helft ingedrukt en daarbij het bekken van de 
pater grotendeels verbrijzeld; en toen kwam hij ook nog met zijn hoofd met een smak terecht op de 
stenen. Toch was de pater nog bij kennis en vroeg meteen aan de mensen die toesnelden om hem 
naar het ziekenhuis te brengen. Het was toen ongeveer 13.15u. De chauffeur van de vrachtwagen en 
nog vier inzittenden vluchtten allen uit schrik voor de reacties van het volk. Daarna zijn zij zich komen 
aangeven bij de politie. De eerste wagen die voorkwam heeft de pater toen naar het ziekenhuis 
gebracht. Een andere taxi reed naar de kerk, naar pater Knoppert en trof deze aan bij de ingang; vlug 
naar de pastorie om de H. Olie te halen. Daar zag pater Vollering dat er iets ernstigs gebeurd was en 
samen gingen ze toen naar het ziekenhuis, Vastbinder was nog steeds bij kennis; hij praatte ten-
minste en vroeg of er anderen gewond waren. En toen men hem zei van niet, antwoordde hij: 
"Gelukkig maar, bid dan maar een beetje voor mij". Toen was hij buiten kennis en sprak niet meer. 
Vollering stelde vragen in het Nederlands, maar hij was zelfs op dat moment zo Braziliaans dat hij in 
het Portugees antwoorde. Pater Knoppert gaf hem het sacrament der zieken, rond 16.00u stierf hij. 
 

Stampvolle kerk 
Volgens de Braziliaanse wet moet een overledene binnen 24 uur begraven worden. Om de om- 
wonende missionarissen en vrienden de gelegenheid te geven, werd met die tijd wat gesmokkeld. 
Om 4 uur zou de mis beginnen, maar om half drie zat de kerk al stampvol. Honderden mensen 
moesten op het kerkplein blijven luisteren naar de dienst, die via luidsprekers op de toren werd 
uitgezonden. In de omgeving hadden alle winkels hun deuren gesloten. Ook enkele fabrieken waren 
dicht. 
Er waren 45 priesters die concelebreerden (een getal dat bij de Assumptionisten in Boxtel met ontzag 
werd genoemd), enkele daarvan hadden 600 kilometer gereisd. De parochianen toonden veel 
consternatie en emotie. Leden van de jeugdgroep hadden ondanks een nachtwake bij het lijk van de 
geliefde pater nog speciale teksten gemaakt op een bestaande psalm. 
 

Op verzoek van de diocese-bisschop die zeer bevriend was met Frans Vastbinder, werden geen 
toespraken gehouden: Men was bang dat politici misbruik zouden maken van de gelegenheid om 
propaganda te maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen In diepe stilte droegen 
parochianen de kist langs de duizenden mensen in de straten. Op het kerkhof namen paters het lijk 
weer over en werd Frans Vastbinder begraven. 
 
 

  
                                                            De verongelukte auto van Longinus Vastbinder. 
 
 

. 
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Zoals op deze foto te zien, is er een buste ter herinnering geplaatst. 

 
 

Longinus bij de begrafenis van Sgt. Koos Kortekaas en Akkie Steenhuizen op 6 januari 1948, Pekalongan.                               
Links Dominee Wim van der Windt en rechts Kol. Anthonijs. 
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2013, herdenking 100 jaar Padre Longino in Mogi Guaçu – Brazilië. 

 

Educatie door Longino Vastbinder in Mogi Guaçu – Brazilië. 



135 
 

De reünies 
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Herdenkingsdienst Kennemerbataljon.  

 

 
Piet Heems, Frans Damen en Patoor A. Breemer (25 jaar voorganger). 
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Satu Empat = 1-4, een foutje? Mogelijk zijn ze op een reünie van het zusterbataljon 1-4RI op bezoek. 

  

 
Johan Witte bedankt Nel Heems voor haar werk voor 2-4 RI. 
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Piet’s zoon Fons, bezocht in 1985 Indonesië de plaatsen waar zijn vader geweest is. 

 

 
De oude kazerne in de wijk Tanah Tinggi - Jakarta (Batavia). 

 
 

                           
Achterzijde van de ingang oude kazerne in Jakarta (Batavia). 

 
 



141 
 

 
 
 

 
De oude kazerne in Jakarta (Batavia), binnenplaats. 

 
 

 
Het huidige Cianjur (Tjiandjoer), de Goenoeng Gedeh op de achtergrond geheel gehuld in wolken. 
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Doorgaande weg in Tjiandjoer. 

 
 

 

 
Spoorweg-overgang bij Cianjur (Tjiandjoer), alwaar mijn vader destijds geraakt werd. 
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Spoorweg-overgang bij Cianjur (Tjiandjoer), alwaar mijn vader destijds gewond raakte. 

Toen ik daar in 1985 aankwam stonden er in korte tijd allerlei mensen om ons heen. 
Die vroegen wat en waarom ik daar foto’s maakte. Daar heb ik op geantwoord,  

en geen enkele vervelende opmerking over terug gekregen. 

 
 

 
Spoorweg-overgang bij Cianjur (Tjiandjoer), alwaar mijn vader destijds geraakt werd. 
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Tjiandjoer, de directe omgeving bij de bewuste spoorweg-overgang. 

 

 
 
 

 
Tjiandjoer, bij de bewuste spoorweg-overgang. Er kwam een regenbui opzetten. 

Links achter de loofbomen staan klapperbomen, daarin verschool zich destijds de sniper. 
 



145 
 

 
 
 

 
 

Situatie 1946. De pijl wijst naar de exacte plaats waar Piet destijds geraakt werd.  
Destijds de spoorweg-overgang bij de Djalang Lembourtengha (N.Z.) en de Djalang Waroedjadjar (O.W.) 

De straten hebben tegenwoordig andere namen. 
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Uit ‘Kennemer Klapper’ augustus 1985. 
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60 jarig huwelijk in 2012. 

 
 

 
 
 
Archief-groep Kennemer bataljon 
Gebruikte foto’s en documentatie zijn (tenzij anders vermeld) uit privé-collectie van de fam. Heems. 
Geschilderde kleur-illustraties zijn van Sgt. N.A. van Diepen, ID 3e cie. 2-4RI 
Redigeerwerk;   Ineke Sikkers-Groot, dochter van Sld.1 Cor Groot 3.3 2-4RI 
Vormgeving;      Martin de Graaf, zoon van Kpl-kok Siem de Graaf 3.3 2-4RI 
Afronding van dit egodocument; Januari 2017 
 
© Niets uit deze particuliere uitgave  mag openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de familie Heems. 
 

Archief-groep Kennemerbataljon 2-4 RI 
Martin de Graaf 

martdapp@hotmail.com   045-5224493 
Rob de Graaf 

degraaf-r@ziggo.nl  058-2501520 

 

* =  Aanvullingen door de vormgever. 
 

N.b. Piet schrijft dikwijls; om 16. of 17.00u ’s avonds, dat zou echter ’s middags moeten zijn. 
In Indië wordt het echter rond 06.00u ’s ochtends licht en rond 18.00u donker, vandaar. 
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