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‘Hij marcheerde van den Helder naar de Oost’               
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld  

maar militair dat bleef hij wel met hart en ziel. 

Dagboek van Piet Kramer, 03 nov. 1923                                                                                                                                            

Sergeant bij de 3e comp. 1e peleton - 2e sectie van het OVW-bataljon II-4 R.I. ‘de Kennemers’       

                                                              

                   

Kennemer-bataljon 2-4 R.I.                

 

 Ingaande 12 September 1945,                                                                                       

In dit boek wil ik de voornaamste gebeurtenissen en voorvallen van mijn diensttijd aantekenen, vanaf de indeling 

bij het Light Infantry Bataljon–Indië 3.2-4R.I. 

Woensdag 12 September 1945                                                                                                                                                                                 

Aangekomen bij ‘Sancta Maria’ te Noordwijkerhout, oftewel het ‘Gesticht voor Zwakzinnigen’, alwaar 

het 2e Bataljon van het 4e Regiment Infanterie gehuisvest wordt. De eerste indruk die ik van mijn                                                                                 

nieuwe verblijfplaats kreeg was goed. Na veel vragen over bij welke Compagnie ik nu hoor, kwam ik 

terecht bij Luitenant Dieperink, een collega-cursist vanuit Schellingswoude. Na wat te hebben 

gepraat, bracht hij me bij K. Metz, waarnemend Comp. Commandant van de 3e compagnie, welke 

ook mijn uiteindelijke bestemming werd.  Ik werd aangesteld als S.C. (sectie-cdt.) bij de 2e sectie van 

het eerste peleton. De Commandant stelde me aan de rest van het kader voor, waar ik ook een 

goede indruk van kreeg, die later heel juist bleek te zijn.  Ik viel precies met m’n neus in de boter,                                                                               

want er was net inspectie door de dokter voor ongedierte op lichaamsdelen. Na nog een paar zolen 

versleten te hebben om sigaretten te krijgen, was het etenstijd geworden. Dat was heel goed, we 

zitten hier namelijk in Canadese-menage.   ’s Avonds was er onderlinge theorie voor het kader.          
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Foto-collectie H. Ploeg.     Sancta-Maria was een psychiatrisch instituut voor vrouwen,                                                           

gedurende de oorlog werd het door de Duitsers als onderkomen gebruikt. 

Donderdag 13 September 1945                                                                                                                                                                       

06.15u Reveille, en om wakker te worden een kwartier ochtendgymnastiek. Tot 11.45u hadden we 

dienst, ‘s middags hadden we kerkdienst in de cantine alwaar onze Veldprediker Ds. v/d Windt zich 

aan ons voorstelde. ’s Avonds besprak onze B.C. de ‘brandende kwesties’, waarbij hij mededeelde 

dat alles zo spoedig mogelijk zou worden geüniformeerd. En wat we haast nog belangrijker vonden, 

dat er elke week 60 sigaretten bijgekocht kunnen worden, waar natuurlijk een daverend applaus op 

volgde. 

Vrijdag 14 September 1945                                                                                                                                                                 

Deze dag stond in het teken van de ontvangst van onze vorige Gewestelijk Cdt. Majoor de Bijll-

Nachenius (Cdt. BS-district 12). Alles werd ’s morgens al vroeg schoongemaakt en om 08.30u march-

eerden we af naar het Bataljons-bureau waar we door de Bat. Cdt. werden ontvangen.                        

Om 09.30u kwam Majoor de Bijll-Nachenius, en konden er nog diverse grieven die er waren naar 

voren worden gebracht. Hij beloofde ons voor de nodige opheldering te zorgen. De dienst verliep 

verder met enige wijzigingen vanwege de regen. Om 18.00u na het eten een brief geschreven aan 

Bets. Daarna heb ik nog leerzame theorie gegeven aan de Sec. Cdt.-en over het Engelse V-packet 

(Veterinair-packet), verkrijgbaar in verschillende zaken die alleen toegankelijk zijn voor ‘the Military 

Forces’.  In mijn collega’s vond ik aandachtige toehoorders en ik werd verzocht meer van dergelijke 

leerzame theorie-lessen te geven. Uit waardering voor deze theorie-les werd ik met goedvinden van 

alle S.C.-en op de promotielijst geplaatst. Daarna zijn we nog naar het strand geweest en hebben we 

een ‘imitatie-landmijn’ meegenomen die we bij terugkeer aan collega Lakeman als herinnering aan-

boden. Na nog wat te hebben gegeten gingen we weer de kooi in. 
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Zaterdag 15 September 1945                                                                                                                                         

Vanmorgen zijn we bij de Bat. Cdt. ontvangen. We kregen daar een soort test en er werden ver-

schillende vragen inzake de dienst in het oude en nieuwe leger gesteld, hetgeen alles vlot verliep.                           

’s Middags zijn we naar Noordwijkerhout getogen om ‘de stad’ eens te verkennen. Nou, dat was 

zwaar pet, maar dat niet tegenstaande, ben ik ‘s avonds met W. v. Ooyen weer naar die ‘goeding’ 

gegaan, waar we ons best geamuseerd hebben. Na wat heen en weer te hebben gescharreld, togen 

we tegen middernacht weer naar ons gekkenhuis terug. 

Zondag 16 September 1945                                                                                                                                                    

Om 06.00u. reveille, voor de rest van de dag Zondagse dienst. ’s Middags een lekker tukkie gedaan 

tot 17.00u. ’s Avonds hebben we een wandeling door de duinen van Noordwijkerhout gemaakt, 

daarna een brief aan Janny geschreven.                                                                                                                          

Maandag 17 September 1945                                                                                                                                                

Vanaf vandaag is 2-4 R.I. gevormd, verder niets bijzonders te melden. 

Dinsdag 18 September 1945                                                                                                                                           

Vandaag kregen we een vreemde ‘peer’ op de kamer, S. C. v/d Made uit de ‘de Wildhoeve’. De eerste 

indruk die we van hem kregen was niet erg best, en dat werd in de loop van de dag nog versterkt. 

(v.d. Made is niet met 2-4RI mee naar Indië gegaan). Vanavond zijn we naar een Revue geweest, wat over 

het algemeen ‘naadje’ was. Na afloop ben ik met Simon Voordeloos nog naar het dorp geweest waar 

we nog een paar meisjes die de weg niet meer wisten hebben geholpen. We kregen onderweg nog 

een klein stortbuitje maar we kwamen met een nog enigszins net uniform thuis. 

Woensdag 19 September 1945                                                                                                                                                

Vanmorgen op het appel werden door Cdt. Metz de nieuwe tijdelijke Pel. Commandanten aan ons 

voorgesteld;  Ligthart, Terborg en Visser. Voor de rest niet veel te vermelden. 

Donderdag 20 september 1945                                                                                                                                     

Vandaag niet veel bijzonders. ’s Avonds hadden we weer ‘brandende kwesties’ waar ons verschillen-

de dingen werden medegedeeld. Onder andere ook de ‘verheugende’ mededeling dat degenen die 

niet in dienst zijn geweest en nu een functie bekleden, zolang ze nog geen officiële aanstelling heb-

ben, niet als soldaat betaald krijgen, waar heel wat commentaar op volgde. 

Vrijdag 21 September 1945                                                                                                                                                        

Vandaag zijn onze eerste uniformen aangekomen. Onze Comp. zal waarschijnlijk morgen aan de 

beurt komen. Onze mars die op het program stond viel door de regen in het water. 

Zaterdag 22 September 1945                                                                                                                                              

Vandaag parade gehad, voor de eerste keer ging het niet slecht. We kregen ook onze langverwachte 

uitrusting. Vandaag en morgen doe ik dienst als Comp.-Cdt. 

Zondag 23 September 1945                                                                                                                                                         

’s Morgens 07.30u appel en daarna naar de kerk. Daar er in Noordwijkerhout geen Gereformeerde 

kerk is, ben ik naar de Hervormde kerk geweest waar dhr. Vink uit Katwijk preekte over 1 Kor. 12 vers 

1 en 2. ’s Middags naar Noordwijk gewandeld en daar naar de kerk geweest, daar preekte Ds. Krabbé 

over 2. Tes. 3 vers 4. Om ongeveer 07.30u waren we weer thuis. 
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Maandag 24 September 1945                                                                                                                                                           

Vandaag niet veel bijzonders, de dienst liep wat in de war omdat de meeste jongens naar de fourier 

moesten. Vanochtend wachtte me nog een extra verassing doordat Janny onverwachts voor m’n 

neus stond. Jammer genoeg had ik er niet veel aan, want ik had dienst.                                                                                             

’s Avonds naar een Variété- voorstelling in Noordwijkerhout geweest, wat weer echt Noordwijker-

houts was. Om 24.00u waren we thuis en was de maandag weer voorbij. 

Dinsdag 25 September 1945                                                                                                                                                          

’s Middags een mars gelopen die letterlijk en figuurlijk in het water viel.                                                                                        

’s Avonds een tientje nieuw geld ingeleverd. 

Woensdag 26 September 1945                                                                                                                                      

Vandaag onze wapens gekregen, die konden niet vetter zijn, we versleten de hele dag aan schoon 

maken.  Aangezien het vanavond loopavond was, zijn Simon en ik in Sassenheim aan het akkederen  

geweest, wat heel goed en vlot verliep. Omdat we helemaal lopend terug moesten, kwamen we na 

veel belevenissen om 00.30u in ons gekkenhuis aan. 

                                            
Foto-collectie C. v.d Bosch.  Foto’s maken aan de achterkant van Sancta-Maria. 

Donderdag 27 September 1945                                                                                                                                                                  

Vandaag een nieuwe Comp. Cdt. gekregen, het was de 1e Luit. Korsten. 

Vrijdag 28 September 1945                                                                                                                                                   

Deze dag is gewoon en normaal verlopen, ’s avonds opening van de cantine waar een gezellig 

avondje bij was. 

Zaterdag 29 September 1945                                                                                                                                               

’s Morgens weer een parade gelopen en een kleine mars naar Noordwijkerhout. Om 11.30u met ver-
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lof gegaan. Het reizen ging heel voorspoedig, om 13.45u was ik in Zaandam. De datum van onze ver-

loving vastgesteld op 14 oktober a.s. 

Zondag 30 September 1945 ’s Morgens Ds. Boukema, ’s middags K. de Vries.                                                                                                                                                          

Maandag 1 Oktober 1945                                                                                                                                                       

Om 17.00u uit Zaandam gegaan, het werd 01.00u voordat ik eindelijk m’n bed zag. Dat lag niet aan 

het reizen maar aan het feit dat het in Sassenheim zo gezellig was. 

Dinsdag 2 Oktober 1945  Deze dag niets bijzonders. 

Woensdag 3 Oktober 1945  Niets bijzonders, vanavond naar Sassenheim geweest. 

Donderdag 4 Oktober 1945                                                                                                                                                         

Niets bijzonders, ’s avonds naar de opvoering geweest van het toneelstuk ‘De kinderen van Fatima’. 

Vrijdag 5 Oktober 1945                                                                                                                                      

Vandaag geld ontvangen fl. 84,16. ’s Avonds was er een cabaretavond in de cantine. 

Zaterdag 6 Oktober 1945  Vandaag de weekdienst overgenomen, het hele kamp is uitgestorven. 

Zondag 7 Oktober 1945                                                                                                                                                                                 

’s Morgens naar de kerk geweest, voor de rest van de dag moederziel alleen gezeten. 

Maandag 8 Oktober 1945                                                                                                                                            

Vandaag de hele dag aan het schieten geweest, over het algemeen werd er goed geschoten.                                  

’s Avonds was er in de cantine een opvoering van het toneelstuk ‘de Spooktrein’. 

Dinsdag 9 Oktober 1945  Vandaag onze eerste in-enting tegen Tyfus gehad.  

Woensdag 10 Oktober 1945  Geen noemenswaardige hinder van de in-enting gehad. 

Donderdag 11 Oktober 1945  Vandaag niets bijzonders. 

Vrijdag 12 Oktober 1945                                                                                                                                                     

Vandaag heb ik de Verbandacte als OVW-er getekend. ’s Avonds heeft het kader een test moeten 

afleggen. 

Zaterdag 13 Oktober 1945                                                                                                                                                     

Vandaag met verlof gegaan, om 15.00u was ik in Amsterdam, daar naar de bioscoop geweest,’ 100 

mannen en één meisje’. Met de boot van 19.00u naar Zaandam. 

Zondag 14 Oktober 1945                                                                                                                                          

Vandaag een gewichtige stap gedaan, heb me verloofd met Janny v/d Berg. Een hele gezellige dag 

gehad, veel bezoek en veel bloemen, 17 stuks. Tot ’s nachts 03.00u door gegaan. 

Maandag 15 Oktober 1945                                                                                                                                                               

’s Morgens op de foto gegaan, ‘middags met de trein van 15.00u weer vertrokken, om 18.00u was ik 

weer in Noordwijkerhout. 
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Dinsdag 16 Oktober 1945                                                                                                                                                 

Vandaag heeft de rest van het kader dat nog in Schellingswoude was, hun dienst in deze Comp. her-

vat, voor ons is het nu een stuk makkelijker. We zijn vandaag begonnen met de test-proeven voor de 

compagnie, over het algemeen goed verlopen. Vannacht een nachtoefening gehad. Bij de voorlopige 

indeling ben ik als S.C. bij de 2e sectie 3e peleton geplaatst. 

Woensdag 17 Oktober 1945                                                                                                                                     

Vandaag door gegaan met de testproeven, voor de rest is de dag normaal verlopen. ’s Avonds voor 

het eerst sinds lange tijd weer het dorp in geweest. 

Donderdag 18 Oktober 1945                                                                                                                                            

Het is vandaag een drukke dag geweest, ’s morgens gaf het kader een demonstratie velddienst - 

sectie in de aanval. ’s Middags een mars gelopen, toen we terug kwamen wachtte ons een kleine 

teleurstelling want we hoorden dat we pas om 20.00u konden eten. 

Vrijdag 19 Oktober 1945                                                                                                                                                        

Vanmiddag onze tweede in-enting gehad. ’s Avonds al alles in gereedheid gebracht voor het 

inschepingsverlof. De ene helft van de Comp. gaat van 20 tot 29 Okt. en de andere helft van 29 Okt. 

tot 5 Nov. 

Zaterdag 20 Oktober 1945                                                                                                                                                                 

Deze dag stond in het teken van het verlof, maar eerst moesten we nog parade lopen, waarbij onze 

waarnemend B.C. Sijdzes afscheid nam. Om 11.00u ben ik weg gegaan. Tot Amsterdam gelift en toen 

met de trein naar Zaandam, waar ik om 14.00u aan kwam. ’s Avonds om 20.00u naar den Helder ge-

gaan, waar we om 22.30u aan kwamen. Na nog wat gepraat te hebben was het al gauw laat, zodat 

we te bed gingen. 

Zondag 21 Oktober 1945                                                                                                                                                                                   

’s Morgens naar de kerk geweest waar Ds. Tollenaar een naar mijn mening mooie preek had over 

Zondag 38. Tussen de middag de Buitenhaven om geweest. ’s Avonds Ds. Twillert. 

Maandag 22 Oktober 1945                                                                                                                                                           

De ochtend besteedt om de diverse papieren die ik nog nodig had in orde te laten maken. ’s Middags 

aan het wandelen en winkelen geweest en ’s avonds bij ome Klaas aan boord op visite geweest. 

Dinsdag 23 Oktober 1945                                                                                                                                                

Vandaag naar Texel geweest. De heenreis ging heel goed, maar bij de terugreis was er een klein 

stormpje op komen steken wat voor mij te erg bleek, want ik moest even over de reling. Met de trein 

van 18.15u weer naar Zaandam vertrokken. ’s Avonds zijn we nog even naar de zang geweest. 

Woensdag 24 Oktober 1945                                                                                                                                              

Vandaag naar Amsterdam geweest. ’s Middags nog even de stad in geweest maar het weer was niet 

erg mooi. ’s Avonds met de trein van 21.30u weer terug. 

Donderdag 25 Oktober 1945                                                                                                                                               

Vandaag ging de reis eerst naar Zaandijk en toen naar Krommenie, ’s avonds bij Bets gegeten. 
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Vrijdag 26 Oktober 1945                                                                                                                                                         

Vandaag ben ik weer naar den Helder vertrokken, Janny kon niet mee want ze moest nog werken.              

’s Middags zijn wij; Vader, Moeder, Lub en mijn persoontje op de foto gegaan. ’s Avonds ook nog 

samen met Lub naar de film geweest ‘Convooi naar Moermansk’. 

Zaterdag 27 Oktober 1945                                                                                                                                                              

Heerlijk uitgeslapen tot 10.00u en toen naar de kapper. ’s Middags naar de film ‘De ontembare 

nachtegaal’. ’s Avonds hadden we een koffiemaaltijd ter gelegenheid van de 83e verjaardag van J.V. 

het was in een woord gezegd ‘pet’. Janny was ondertussen gearriveerd en Bets, Age en kleine 

Harmen waren ’s middags gekomen. 

Zondag 28 Oktober 1945                                                                                                                                                                        

’s Morgens Ds. Twillert over Zondag 39. ’s Avonds Ds. Tollema. ’s Avonds een afscheidsavondje 

gegeven waar veel geschreeuw en weinig wol was. 

Maandag 29 Oktober 1945                                                                                                                                              

Vandaag was het de laatste dag van mijn verlof, met de trein van 07.30u uit den Helder gegaan.                  

Om 09.30 in Zaandam bij Janny gegeten en toen naar Bets om mijn spullen op te halen. Met de trein                                       

van 15.00u uit Zaandam vertrokken en om ongeveer 18.30u in Sancta Maria aan gekomen.                            

Daar wachtten me de nodige verassingen. Ten eerste was mijn officiële benoeming als Korporaal 

afgekomen, ingaande 27 Okt. Toen kon ik nog geld halen, en mocht ook nog een overjas, 30 sigar-

etten en 3 paar sokken in ontvangst nemen. Ik viel vanaf 19.00u in de weekdienst. 

Dinsdag 30 Oktober 1945                                                                                                                                                    

Deze dag is normaal verlopen. ’s Middags naar Amsterdam geweest, waar we het Koloniaal Instituut 

bezichtigd hebben. 

Woensdag 31 Oktober 1945                                                                                                                                                                

Vandaag niets bijzonders, ’s avonds naar een hervormingsdienst in Noordwijkerhout geweest.  

Donderdag 1 November 1945                                                                                                                                                        

De dienst liep vandaag finaal in het honderd. Doordat het een R.K.-feestdag was, hadden de R.K. 

militairen vrij, er bleven er toen niet veel meer over. Na de middag had de hele Comp. vrij af, maar ik 

was de sigaar omdat ik Serg. van de week was. 

Vrijdag 2 November 1945  Vanavond film gehad over Indië. 

Zaterdag 3 November 1945                                                                                                                                                              

Ik begon mijn 22e verjaardag met maar liefst 22 man op de bon te slingeren. Om 10.30u naar Zaan-

dam gegaan en onderweg nog een borreltje gedronken. Om 14.00u was ik in Zaandam, om 17.00u 

kwamen Vader, Moeder en Lub, ’s avonds nog even bij Bets geweest. 

Zondag 4 November 1945                                                                                                                                                             

’s Morgens Ds. Boukema over Gen. 5 vers 8.  Bij Bets gegeten, ’s middags Ds. Boukema over zondag 

10. Toen wéér bij Bets gegeten en met de boot van 19.00u naar Amsterdam. Met de trein van 20.00u 

naar Haarlem, waar een auto ons om 21.30u. naar Noordwijkerhout bracht. 
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Maandag 5 November 1945                                                                                                                                    

Vandaag was ik waarnemend Serg. van de week omdat ik binnendienst had. De dienst was deze dag 

nog voor een halve Comp.  De hele dag velddienst. 

Dinsdag 6 November 1945                                                                                                                                                             

Vandaag naar de tandarts geweest en daar een tandsteen-behandeling gehad. 

Woensdag 7 November 1945 Geen bijzonderheden. 

Donderdag 8 November 1945                                                                                                                                                                  

Vandaag moest ik van de dokter te bed, wat me niet erg aan stond maar ik ging toch maar onder de 

wol. 

Vrijdag 9 November 1945                                                                                                                                                        

’s Middags moest ik voor de politieke testcommissie. De heren  hadden zowat 3 kwartier werk met 

me. Tevens de derde in-enting gehad. 

Zaterdag 10 November 1945                                                                                                                                            

Vanochtend onze wekelijkse parade gelopen, wat maar weer ‘zo-zo’ ging. Daarna gauw aankleden 

om om 12.00u. met verlof te gaan. De reis ging heel voorspoedig want om 13.00u was ik al in 

Amsterdam. Daarna een bioscoopje gepikt, de film ‘Kouwe drukte’.  Om 17.00u met de bus ver-

trokken. 

Zondag 11 November 1945                                                                                                                                                     

’s Morgens eerst naar de kerk, Ds. V. Dijk. Na de kerk zijn we koffie wezen drinken bij Garenkoper 

(Jenny Garenkoper was een vriendin van Janny). ’s Middags bij Bets thee gedronken, toen naar de kerk, 

Ds. Wielinga over Zondag 11. Met de trein van 20.40u weer op pad gegaan. In Haarlem dachten we 

met een auto om 22.00u weg te gaan, maar dat liep even anders. Er stonden nl. een 300 jongens die 

weg moesten en er waren maar 4 auto’s. Om 24.00u konden we eindelijk weg, maar we hebben toen 

als een vorst gezeten. 

Maandag 12 November 1945                                                                                                                                                 

’s Ochtends de hele ochtend velddienst gehad, we hadden een zeer geslaagde oefening.                                       

‘s Middags stond er baden op het program, wat de hele middag vulde. ’s Avonds hadden we een 

lezing met lichtbeelden over de Belgische Congo. Het was erg interessant maar ik ben toch met de 

pauze weggegaan. 

Dinsdag 13 November 1945                                                                                                                                                             

Ik moest ’s morgens eerst nog terug naar de testcommissie, toen naar de tandarts waar ik weer een 

kies armer werd. De middag gevuld met wat theorie in- en uitstappen (exercitie). De nachtoefening 

die op het program stond ging niet door om reden dat er geen licht was en het regende pijpenstelen.                       

Vandaag ook een in-enting tegen pokken gehad. 

Woensdag 14 November 1945                                                                                                                                          

Overdag is de dienst normaal verlopen. ’s Avonds hadden we de uitgestelde nachtoefening in 

samenwerking met de 2e Comp. hetgeen voor ons met een succesvolle uitslag eindigde. 
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Donderdag 15 November 1945                                                                                                                                               

’s Morgens hadden we hindernisbaan en ’s middags theorie. ’s Avonds naar een Revue geweest in 

Noordwijkerhout, getiteld ‘Het wordt wel beter’. 

Vrijdag 16 November 1945                                                                                                                                            

Vandaag een mooie dag aan het drukken geweest. Ik moest vandaag weer voor de keuring omdat de 

keuringspapieren weg waren, maar toen we in Haarlem kwamen wilde men ons niet keuren. Toen 

zijn we maar eens een dagje op stap gegaan. Eerst zijn we bij Meyer’s ouders een kopje koffie wezen 

drinken, toen met de trein naar Amsterdam. Daar zijn we eerst wezen eten in de Naafi-cantine en 

daarna naar de film ‘Het paradijs der engelen’. Toen we daar uit kwamen zijn we voor de afwisseling 

maar wéér eens naar de bioscoop gegaan waar de film ‘Vooruit met de geit’ speelde. Na afloop zijn 

we weer in de Naafi wezen eten, waarna we met de trein van 20.30u naar Haarlem gingen. Bij de 

Cadi pikten we een wagen op die ons naar Sassenheim bracht. Toen moesten we nog lopend naar 

Noordwijkerhout, waar we om 24.00u aan kwamen.                                                                                        

Zaterdag 17 November 1945                                                                                                                                                

Deze dag stond in het teken van het bezoek van Prins Bernhard die ons Bataljon kwam bezoeken. We 

hadden een uur vroeger reveille, waarna we ons kant en klaar maakten om zo goed mogelijk voor de 

dag te komen. Om 09.00u stond het Bataljon aangetreden. Z.K.H. was goed op tijd, zodat we niet zo 

lang hoefden te wachten. Nadat de Prins ons geïnspecteerd had hebben we nog  gedefileerd waarna 

de plechtigheid was afgelopen. Toen kregen we nog appel waar onze B.C. ons het een en ander over 

ons vertrek mededeelde. De mededeling dat we verlof hadden tot woensdag 12.00u werd met een 

luid gejuich ontvangen, toen alles gauw klaar maken. Om 12.15u vertrokken we, met het liften had-

den we zeldzaam geluk, want in het kamp pakten we al een auto die ons naar Haarlem bracht. Van 

Haarlem met de trein naar Amsterdam. Na eerst wat gegeten te hebben in de Naafi zijn we naar de 

bioscoop gegaan, waar we de schitterende film ‘De vijf gebroeders’ zagen. Toen met de boot van 

17.00u naar Zaandam waar ik Janny verblijdde met de mededeling dat we naar den Helder gingen. 

Met de trein van 20.00u vertrokken we naar den Helder waar ze grote ogen opzetten toen ze ons 

zagen. 

                                                                                                                  
Foto-collectie C. Schermer.    Prins Bernhardt bracht een bezoek aan ons Bataljon. 
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Zondag 18 November 1945                                                                                                                                                         

’s Morgens Ds. Tollenaar over Zondag 12. ’s Middags Ds. Schaafsma over Math. 12 vers. 18. Daarna 

nog even een kleine wandeling gemaakt. 

Maandag 19 November 1945                                                                                                                                            

Met de trein van 07.30u vertrokken, aankomst Noordwijkerhout 11.45u. ’s Middags hadden we een 

hoge piet op bezoek, Kolonel C. Tonnet kwam namens de Koninklijke Landmacht afscheid van ons 

nemen. De rest van de dag verliep rustig. 

Dinsdag 20 November 1945                                                                                                                                                     

De dag is normaal verlopen, ’s avonds betrok ik voor het eerst in Noordwijkerhout de wacht, alles 

verliep zonder bijzonderheden. 

Woensdag  21 November 1945                                                                                                                                  

Vanmorgen om 07.00u de wacht overgedragen aan Korp. Meyles omdat ik weer naar Haarlem moest 

om gekeurd te worden, ik kwam in keuringsklasse 1. Na de keuring heb ik Janny van het station opge-

haald en ’s middags moest ik nog doorgelicht worden. Om 16.15u met de auto naar Noordwijker-

hout. ’s Avonds heb ik Janny naar Sassenheim gebracht waar ze bij familie ging slapen. 

Donderdag 22 November 1945                                                                                                                                             

Voor de middag hebben we voorbereidingen getroffen voor de mars en het defilé wat we ’s middags 

in Haarlem zouden lopen. Om 12.00u werden we allemaal in auto’s geladen en naar Haarlem 

gebracht. Het marsen en defileren ging heel goed. Om 15.00u terug naar Noordwijkerhout, onze 

Comp. heeft vandaag de nodige aanvulling gehad. 

                                                     
Foto-collectie C. Schermer.  Parade te Haarlem. 
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Vrijdag 23 November 1945                                                                                                                                                       

’s Morgens hindernisbaan en ’s middags met scherpe handgranaten gegooid, verder niets bijzonders. 

Het vertrek is officieel vastgesteld op 30 November a.s. 

Zaterdag 24 November 1945                                                                                                                                                 

Deze dag stonden voetbalwedstrijden op het program, ’s morgens speelde onze Comp. tegen de Staf-

Comp. en we wonnen met 5-0. ’s Middags tegen de 2e Comp. van wie we met 4-1 verloren.                                   

’s Avonds cabaret in de cantine. Vanaf 12.00u vanmiddag zijn we geconsigneerd en mogen we de 

gemeente Noordwijkerhout niet meer verlaten. 

Zondag 25 November 1945                                                                                                                                                     

’s Morgens eerst naar de kerk, na de kerk was Janny op de kamer, toen nog een stuk gewandeld. 

Toen we bij het sporterrein kwamen, begonnen ze net met de veldloop welke ook nog bij de sport-

wedstijden hoorde. Ik heb toen nog mee gedaan en kwam als derde aan, en als eerste van onze Cie. 

Ons team won de eerste prijs. ’s Middags een wandeling gemaakt langs het strand en door de duinen 

en ’s avonds nog een gezellige téte a téte. Om 24.00u kroop ik te bed en de laatste Zondag in Holland 

was om. 

Maandag 26 November 1945                                                                                                                                                     

Veel dienst is er niet meer te doen, deze dag werd vol gemaakt met diverse dingen in orde te maken. 

Dinsdag 27 November 1945                                                                                                                                             

Vandaag naar de dokter geweest. De finale van de voetbalwedstrijd ging tussen de 1e en 2e Comp. de 

2e Comp. won met 4-3. Onze Comp. speelde nog een wedstrijd tegen de 4e Comp. en verloor met 1-0. 

Woensdag 28 November 1945  Vandaag niets bijzonders, ’s middags kwam Janny. 

Donderdag 29 November 1945                                                                                                                                                

’s Morgens 08.45u eerst proefparade, om 11.00u beëdiging van officieren en ‘s middags film in de 

cantine. ’s Avonds alvast inpakken en diverse dingen voor de sectie in orde gemaakt. Toen Janny nog 

even naar bed gebracht, het was 03.00u toen ik eindelijk te bed kroop. 

Vrijdag 30 November 1945                                                                                                                                                

Verplicht slapen tot 09.00u, toen moest al het eten van het peleton uitgedeeld worden, wat de hele 

morgen in beslag nam. Om 14.00u was eindelijk het grote moment aangebroken dat we moesten 

aantreden voor vertrek. Om 15.00u. werden we in auto’s geladen en naar Leiden gebracht.                 

Na lang wachten werden we eindelijk om 18.45u in de trein gestopt. We hadden nog een tamelijk 

knappe coupé, maar over het algemeen was het een schandalig slechte trein. Om 21.00u vertrokken 

we vanuit Leiden. Tussen Haarlem en Amsterdam brak er een koppeling, waardoor het voorste ge-

deelte door reed naar Amsterdam en wij terug gingen naar Haarlem, waar we moesten stoppen en 

weer naar Amsterdam moesten. In Amsterdam weer overstappen en aldaar om 23.45u vertrokken. 
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Archief-foto.    Vertrek uit Noordwijkerhout, met de kitbags naar de wagens. 

      

                                
Archief-foto.    Na een vermoeiende nacht op het station van Oostende (B.) 
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Zaterdag 1 December 1945                                                                                                                                                             

In verschillende plaatsen gestopt, o.a. Utrecht, Nijmegen, ’s Hertogenbosch, Breda en Rozendaal. Om 

ongv. 07.30u gingen we over de grens, we reden over Antwerpen, Gent en Brugge naar Oostende. 

Wat we van België gezien hebben maakte over het algemeen een verwaarloosde indruk, ook een 

hoop vernielingen gezien. Om ongeveer 12.30u kwamen we in Oostende aan, waar we meteen op de 

boot gingen. Het inladen op de boot ging buitengewoon vlug, binnen ’n kwartier zaten alle 801 man 

op de boot en om 13.15u vertrokken we. De overtocht geschiedde met een Belgisch passagiersschip, 

de ‘Prinses Astrid’. De overtocht verliep vlot en om 15.00u kregen we een lunchpakket wat best 

smaakte. Om ongeveer 17.00u kwam de Engelse kust in zicht, om 17.15u lagen we aan wal en 17.30u 

gingen we van boord. Aan wal kregen we een warme maaltijd, dat was zoveel dat onze kat er nog te 

kort aan zou komen. Om 20.30u Engelse tijd vertrokken we weer, we hadden toen een schitterende 

trein. 

                                                                          
Archief-foto.    Op de 'Prinses Astrid' naar Engeland. 

Zondag 2 December 1945                                                                                                                                                       

01.30u waren we in Crowthorne  waar we moesten uitstappen. Na een goed uur lopen kwamen we 

op de plaats van bestemming. De legering verliep vlot en om 04.00u konden we te bed.                       

Tot 12.00u geslapen en ’s middags met Rens en Gerrit de omtrek verkend, die is hier erg mooi.      
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Archief-foto.    De omgeving van het kamp Easthampstead. 

Maandag 3 December 1945                                                                                                                                                    

Eerst naar de tandarts geweest, toen de wapens ingeleverd. Voor de rest van de dag geen dienst en 

ook ’s avonds naar Bracknell geweest.      

Foto-collectie C. Schermer.    Ansichtkaart van Bracknell. 
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Dinsdag 4 December 1945                                                                                                                                                  

Voor controle-onderzoek bij de dokter geweest en een pakje van Janny ontvangen.                                                                                                                                                          

Woensdag 5 December 1945                                                                                                                                                    

Deze dag ook geen dienst gedaan, alleen wat gym.  Gasmasker ontvangen.                                                                                                                                                      

Donderdag 6 December 1945 Overdag niets bijzonders, ’s avonds naar Reading geweest. 

Vrijdag 7 December 1945                                                                                                                                            

’s Morgens een mars met het hele Bataljon en ’s avonds weer naar Reading geweest.                                                                                                                                                      

Zaterdag 8 December 1945                                                                                                                                         

Grote schoonmaak in de barak, na 12.00u waren we vrij tot 23.00u. We zijn weer naar Reading 

geweest, waar we ons best vermaakt hebben. We zijn daar met jongens van de R.A.F. uit geweest en 

’s nachts met de taxi naar huis gekomen.       

     

                                                                                
Archief-foto.    Easthampstead-park, de 'Nissen-huts', grote schoonmaak. 

Zondag 9 December 1945                                                                                                                                                            

’s Morgens kerk in Easthampstead. Na het eten eerst een tukkie gedaan en toen nog even naar 

Bracknell gewandeld.                                                                                                                                                     

Maandag 10 December 1945                                                                                                                                            

Vandaag ging het corvee voor onze Comp. in, dat houdt in dat onze Comp. 4 dagen alle corvee en 

wachtdiensten moet vervullen. Met 12 man in de eetzaal corvee gehad.                                                                                                                                                        

Dinsdag 11 December 1945  Niets bijzonders.                                                                                                                                                  
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Woensdag 12 December 1945  Niets bijzonders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Donderdag 13 December 1945                                                                                                                                                           

De laatste dag van ons corvee. ’s Middags voetbalwedstrijden tussen het 1e en 2e Bataljon (1-4 R.I. en 

2-4 R.I.). Het was een mooie wedstrijd die met 2-1 overwinning voor ons eindigde.                                                                                                                                                           

Vrijdag 14 December 1945  Niets bijzonders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zaterdag 15 December 1945                                                                                                                                              

Twee paar schoenen, een paar gymschoenen, anklets en koppel gehad, tevens £ 2,- gevangen.                         

’s Middags naar Reading geweest.                                                                                                                                                         

Zondag 16 December 1945                                                                                                                                          

’s Morgens naar de kerk, Ds. preekte over Uscha. 5 vers 4a, voor de rest van de dag in het kamp 

gebleven.                                                                                                                                                     

Maandag 17 December 1945                                                                                                                                    

Vanmorgen met de hele Comp. in Crowthorne inkopen wezen doen, ’s middags had het kader 

theorie.                                                                                                                                                          

Dinsdag 18 December 1945                                                                                                                                                                                          

Vandaag hebben we onze tropenuitrusting gehad, ’s avonds naar de bioscoop.     

Foto-collectie H. Ploeg.     Voor de Nissen-hutten in Easthampstead Camp. 

Woensdag 19 December 1945                                                                                                                                                          

De ochtend gevuld met wat exercitie en onderling elkaar een beetje afbeulen met boksen. 

Vanmiddag zijn we wezen schieten in Aldershot. ’s Avonds waren we geconsigneerd omdat we 

kleding en uitrustingsstukken in ontvangst moesten nemen.                                                                              
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Donderdag 20 December 1945                                                                                                                               

Vanmorgen is Prins Bernhard afscheid wezen nemen. ’s Ochtends 08.30u stonden we al op het ter-

rein opgesteld, maar om 10.30u kwam Z.K.H. pas, het was pittig koud. ’s Avonds drank, en voor ons 

de Hollandse film ‘Vrij en onverveerd’.                                                                                                                                                       

Vrijdag 21 December 1945 Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                    

Zaterdag 22 December 1945                                                                                                                                   

Vanmorgen geld ontvangen £ 1.6,- Doordat we niet met de trein mochten reizen, kon het plan om 

naar Londen te gaan niet door gaan, we zijn toen maar naar Reading gegaan. Daar gerolschaatst en 

naar de bioscoop geweest.                                                                                                                                                        

Zondag 23 December 1945                                                                                                                                                                

’s Morgens naar de kerk en ‘s middags ondanks het verbod naar Londen geweest. We hebben daar 

een hoop gezien en ons best vermaakt. A. Koning ontmoet in het Nuffield-centre.        

                                                                                           
Foto-collectie H. Ploeg.     Kameraden van de 3

e
 cie. op de Towerbridge. 

Maandag 24 December 1945                                                                                                                                   

Vanmorgen heb ik de weekdienst van Korp. v. Zwieten over genomen. We moesten als kader weer 

een soort test afleggen, voor de rest van de dag niets bijzonders.                                                                                                                                                         

Dinsdag 25 December 1945                                                                                                                                               

Vandaag heeft onze Comp. corveediensten gehad, voor mij een hele drukke dag. ’s Middags Kerst-

diner. We werden bedient door de Officieren en ‘s avonds hadden we een Kerstviering in de cantine.                                                                                                                                                     
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Woensdag 26 December 1945                                                                                                                              

Vanmorgen naar de kerk geweest, het was een Kerstviering, voor de rest van de dag heel erg m’n 

gemak gehouden. De hele Comp. had tot 24.00u permissie, zodat het wel laat werd voordat ik naar 

bed kon.          

Collectie D. Ypma.    Lectuur t.b.v. de Kerstviering in Bracknell. 

Donderdag 27 December 1945  Niets bijzonders.                                                                                                                                                       

Vrijdag 28 December 1945   De hele dag werd zowat gevuld met proefpakken.                                                                                                                                                           

Zaterdag 29 December 1945                                                                                                                                                                   

Onze Comp. had weer corveediensten, daar kwamen ze om 08.00u mee aan.                                                                                                                                                            

Zondag 30 December 1945                                                                                                                                                   

Vandaag was het gehele Bataljon geconsigneerd, wat heel duidelijk bleek uit de appels. ’s Morgens 

vroeg eerst de wapens in ontvangst genomen, ‘s middags plunjezakken wegbrengen en barak op-

ruimen. ’s Avonds 22.30u klonk het sein voor aantreden. Het was puur donker en mistig, daarbij 

kwam nog dat het gevroren had, zodat het lekker glad was. We moesten naar Crowthorne lopen en 

daar moesten we nog een uur wachten omdat de trein er nog niet was. Toen de trein kwam ging het 

instappen vrij vlot.    
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Foto-collectie C. Schermer.    Officieren op een Engels station, links Lt. Dieperink. 

Maandag 31 December 1945                                                                                                                                                    

Om 02.00u vertrokken en om 04.45 waren we in Southampton, de trein stopte haast voor de boot 

zodat we niet ver hoefden te lopen. We zaten dan ook binnen 3 kwartier allemaal aan boord van de 

‘Alcantara’. Het is een 22.000 ton Engels passagiersschip, omgebouwd als troepen-transportschip.  

We werden ingekwartierd in het voorschip, hetgeen nu niet direct de beste plaats is.                          

Om 14.30u gingen de trossen los en ving de reis met onbekende bestemming aan. Het was zowat 

17.00u voordat we volle zee bereikten en dat konden we ook best merken. Ben maar vroeg in de 

hangmat gekropen.    

Archief-foto.    Haven Southampton, 1 januari '46. aan boord van de 'Alcantara’. 
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Dinsdag 1 Januari 1946                                                                                                                                                        

We zijn het nieuwe jaar slapend en varend ingegaan. Het weer is tamelijk ruw, wat zich openbaarde 

in de vele gevallen van zeeziekte waar ikzelf ook bij was. 

Woensdag 2 Januari 1946                                                                                                                                                                        

We zijn vannacht de Golf van Biskaje in gevaren, het weer is kalmer geworden. Om 16.30u. kwam het 

eerste land in zicht en om 18.30u zagen we de lichten van Lissabon.                                                                                                                        

Donderdag 3 Januari 1946                                                                                                                                                     

Er staat een halve storm die nog steeds in kracht toeneemt. Om 13.30u kwam de Afrikaanse kust in 

zicht, Tanger konden we duidelijk zien. Om 13.30u de rots van Gibraltar gepasseerd en we voeren de 

Middellandse zee in.     

Vrijdag 4 Januari 1946                                                                                                                                                            

De halve storm van gisteren is vannacht over gegaan in een vliegende storm, zo erg als de bemanning 

van dit schip nog nooit op de Middellandse zee heeft mee gemaakt.                                                                                                                         

Zaterdag 5 Januari 1946                                                                                                                                                                                                                                                                                    

De storm is wat gaan liggen maar de zee is nog ruw. We passeerden vandaag Tunis en het eiland 

Pantelleria en ’s avonds om 18.30u Malta.                                                                                                                           

Zondag 6 Januari 1946                                                                                                                                                           

Het weer is al heel wat beter, maar nog niet ‘je dat’. ’s Morgens kerkdienst met Ds. v/d Bergh van             

1-4 R.I.                                                                                                                              

Maandag 7 Januari 1946  Vandaag niets bijzonders, we stomen op Port Saïd aan.            

                                     
Archief-foto.      De loodsboot bij Port Saïd. 
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Dinsdag 8 Januari 1946                                                                                                                                              

Vanochtend om 06.30u kregen we Port Saïd in zicht en om 07.30u stoomden we de haven binnen, in 

de haven lag het ‘SS Volendam’. We voeren door tot vlakbij het Suezkanaal en bleven daar liggen om 

water en proviand in te nemen. Het havenverkeer was een verbazend interessant gezicht.                                        

Ten eerste vielen de palmbomen op, die we voor het eerst daadwerkelijk zagen. Om de boot wemel-

de het van kleine bootjes die sinaasappels, dadels en andere snuisterijen verkochten. We zijn daar de 

hele dag blijven liggen. Het plan was eerst dat we vannacht weer weg zouden gaan, maar dat werd 

gewijzigd naar morgenochtend. Vanavond in de recreatiezaal de film ‘Hollywood Canteen’.    

 

                                   
Archief-foto.       De haven van Port Saïd. 

                                         
Archief-foto.    Het olietank-station aan het begin v.h. Suezkanaal. 
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Woensdag 9 Januari 1946                                                                                                                                         

Vanochtend 05.30u werden de kabels los gegooid en gingen we het Suezkanaal in. In het begin viel 

het erg tegen, aan beide zijden slibberige vlaktes. Het kanaal is erg smal, zodat twee schepen elkaar 

niet kunnen passeren. We passeerden om 10.30u een Noors schip, zodat we stil moesten gaan lig-

gen. Om 12.00u kwamen we voorbij Ismaïlia waar het hoofdkwartier van de Suezkanaal-Mij. is geves-

tigd, het was daar schitterend. In het Grote Bittermeer moesten we wachten op tegenliggers.                          

Om 16.00u voeren we verder en om 21.00u kwamen we in Suez aan, waar weer wat proviand aan 

boord kwam. De doorvaart door het Suezkanaal kostte de Nederlandse regering Fl. 10.942,-    

                                 
Archief-foto.    Door het Suez-kanaal. 

                                            
Archief-foto.    Avond op het Bittermeer tussen het Suezkanaal, hier konden boten elkaar passeren. 
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Donderdag 10 Januari 1946                                                                                                                                       

Vanmorgen om 06.00u vertrokken we uit Suez. Toen de zon op kwam kregen we een schouwspel te 

zien dat wel het mooiste van de hele reis zal wezen. Aan beide kanten werden hoge heuvels door de 

zon beschenen, een pracht gezicht. Om 08.00u passeerden we het jacht van koning Faroek.                                                    

Om 14.00u passeerden we de berg Sinaï die 2555m hoog is, we zagen hem nog best op 50km afstand 

Het weer wordt al best warm en sinds 16.00u varen we in de Rode Zee.                                                                                                                           

Vrijdag 11 Januari 1946                                                                                                                                                    

Vandaag onze tropen-uniformen aan. We varen nog steeds in de Rode Zee, die bekend staat om zijn 

moordende hitte. De zonneschermen werden opgehangen. Vanavond naar de catechisatie geweest.                                                                                                                            

Zaterdag 12 Januari 1946                                                                                                                                              

Vanmiddag zagen we voor het eerst weer een stukje land en om 15.30u beleefden we een aardig 

moment, het ‘MS Oranjefontein’ met repatrianten uit Indië kwam voorbij. Alle hens was toen natuur-

lijk aan dek en er werd onderling veel heen en weer geschreeuwd. Ook werden er onderling tele-

grammen gewisseld. Het telegram wat de ‘Alcantara’ seinde was;  - “Ik moet namens de Hollandse 

troepen die hier aan boord zijn aan U de hartelijke groeten over brengen, een behouden thuis-vaart 

en de beste wensen”-.  Als antwoord seinde de ‘Oranje Fontein’ terug;  - “Wij, allen die hier aan boord 

zijn, zijn er trots op dat al de troepen bij u aan boord naar Java gaan. En hopen dat zij allemaal 

behouden thuis mogen komen, god zij met jullie. Kapt. Romijn” -.  We slapen vannacht voor het eerst 

op het dek.                                                                                                                      

Zondag 13 Januari 1946                                                                                                                                                              

Er stond vandaag puur wat wind en verder geen land meer gezien, we varen nu rechtstreeks naar 

Ceylon.                                                                                                                          

Maandag 14 Januari 1946  De wind is heviger geworden, er zijn weer veel gevallen van zeeziekte.                                                                                                                            

Dinsdag 15 Januari 1946  Nog steeds veel wind, onze Comp. is deze week corvee-comp.                                                                                                                        

Woensdag 16 Januari 1946  De wind is geminderd, schitterend weer.                                                                                                                               

Donderdag 17 Januari 1946 De dag verliep gewoon, nog steeds geen land gezien.                                                                                                                                               

Vrijdag 18 Januari 1946                                                                                                                                                

Vanochtend kregen we de kust van Ceylon in zicht, waar we de hele dag langs voeren.                                                                                                                                                                                                                                                          

Zaterdag 19 Januari 1946                                                                                                                                        

Vanmorgen om 06.30u de haven van Trincomallee binnen gelopen. We kregen twee tankschepen 

langszij, een voor olie en een voor water. Verschillende passagiers en het Marine-personeel gingen 

hier van boord. Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Margriet was het schip gepavoiseerd. 

’s Middags waren er wedstrijden in touwtrekken, zaklopen en boksen en ’s avonds samenzang.     
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Foto-collectie J.S. Theijse.    Pavoiseren voor de verjaardag van prinses Margriet. 

                                                            
Archief-foto.    In de baai van Trincomalee (Ceylon). 



25 
 

Zondag 20 Januari 1946                                                                                                                                          

Vanmorgen om 07.30u zijn we vertrokken, we varen op naar Singapore. We zitten nu weer in 

gevaarlijk vaarwater, waardoor we steeds zwemvesten moesten dragen. (mijnengevaar) .                                                                                                                         

Maandag 21 Januari 1946  Alleen lucht en water te zien.                                                                                                                              

                                                                                              
Archief-foto.     De scheepsklok van de 'Alcantara'. 

Dinsdag 22 Januari 1946                                                                                                                                                   

De film ‘Het leven van Madam Curie’ gezien. Om 09.00u kregen we het eerste stukje Ned.-Indië te 

zien. We passeerden verschillende eilanden die voor de noordpunt van Sumatra liggen.                   

Ook de Nederlandse torpedoboot ‘Jan van Galen’ gepasseerd. Om 21.00u ter hoogte van Medan.                                                                                                                            
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Archief-foto.    De grote mast van de ‘Alcantara’. 

 

Woensdag 23 Januari 1946                                                                                                                                        

Vandaag de hele dag langs de kust van Malakka gevaren. Om 19.00u kwamen we aan op de rede van 

Singapore, waar we voor anker gingen. Op de rede lagen verschillende Hollandse schepen, o.a. de 

Sibajak, Indrapoera, Bloemfontein en een Hollands Rode Kruis schip.                                                                                                                        

Donderdag 24 Januari 1946                                                                                                                                                           

De hele dag op de rede gelegen, we gaan hier wel van boord maar het is nog niet bekend wanneer.                                                                                                                              

Vrijdag 25 Januari 1946  Weer de hele dag op de rede gelegen, de stemming aan boord zakt best. 

Vandaag kwam er post aan boord, ik had 3 brieven. 

Zaterdag 26 Januari 1945  Niets bijzonders, onze ziel rust in lijdzaamheid, we liggen in afwachting 

wanneer we van boord gaan.                                                                                                                                                                                    

Zondag 27 Januari 1945                                                                                                                                                

Er is bekend gemaakt dat we dinsdag of woensdag van boord gaan, zodat we nu weten waar we aan 

toe zijn. De kwartiermakers zijn van boord gegaan om de boel voor elkaar te maken, we hopen hen 

snel te volgen.                                                                                                                                                                                                    

Maandag 28 Januari 1945  Niets bijzonders, grote inspectie.                                                                                                                              

Dinsdag 29 Januari 1945  Vandaag zijn de stoottroepen van boord gegaan, morgen is het onze beurt.  
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Archief-foto.     De 'Alcantara' op de rede van Singapore-Malakka, gezien vanaf de landingsboot. 

Woensdag 30 Januari 1945                                                                                                                                                                                     

Vandaag is het de grote dag dat we voet op vaste wal mogen zetten. Om 11.00u moesten we onze 

bagage inleveren en om 16.00u voor het laatst aan boord gegeten. Om 16.30u ontschepings-appel en 

om 17.00u gingen de eersten van boord, de 4e en de 5e Comp. Om 17.30u gingen wij van boord, we 

werden met grote landingsschepen aan wal gebracht. Na even varen lagen we aan de wal en zetten 

we weer voet op het vaste land. Toen begon het wachten, wat bij dergelijke gelegenheden altijd vast 

parool is. Eerst een half uur op de kade wachten, toen marcheerden we naar het station. Daar werd 

ons verteld dat we niet eerder dan morgenochtend 07.00u zouden vertrekken en dat we dus de hele 

nacht maar op het station moesten doorbrengen. We kregen thee, biscuits en worst en hebben zo 

goed en kwaad als het ging nog wat geslapen.                                                                                                                 

Donderdag 31 Januari 1945                                                                                                                                                        

Om 05.30u kwam de trein voor, eerst moesten de plunjezakken ingeladen worden en om 07.30u 

gingen wij er in. Om 08.00u vertrokken we, en na 6 uurtjes sporen waren we op het station waar we 

uit moesten stappen. Het viel hard mee dat er auto’s klaar stonden om ons naar het kamp te breng-

en. Na eerst nog flink wat bananen en ananas gegeten te hebben gingen we verder.                                  

Na 20 minuten rijden kwamen we in beste stemming in het kamp aan, een gewezen Japans vliegveld. 

Het is een tentenkamp midden tussen een palmolie-plantage. Nou, het viel ons best mee, het is wel 

erg behelpen maar met een beetje goede wil is het best uit te houden. We gingen direct aan het 

werk om de boel in orde te maken, we maakten slaapplaatsen van bamboe. We hadden onze tent 

gauw voor elkaar, en liggen daar met één sectie in. Om 20.00u kregen we toch nog eens wat te eten, 

wat we na gisteravond niet meer gedaan hadden. Toen kwam het mooiste, we moesten onze klam-

boes ophangen. We gingen toen maar vroeg naar ons matje want we hadden geen licht en het 

slapen ging goed want gisternacht was er ook niet veel van gekomen.   
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Archief-foto.   Het tentenkamp in Chaah-Malakka. 

 

Foto-collectie P. Hartog.   De kali bij Chaah, het lijkt alsof we witte zwembroekjes aan hebben….. 

Vrijdag 1 Februari 1946  ’s Morgens en ’s middags te baden geweest in een kali, wat heerlijk ging.                                                                                                       
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Zaterdag 2 Februari 1946                                                                                                                                                            

Er is ‘n wijziging in de sectie gekomen, J. Bonthuis is benoemd tot S.C. in het 2e Pel.  Als O.S.C. kwam 

R. Otten in de plaats. Als nieuwe sectieleden kreeg ik M. v. Etten en J. de Goede.  T. Bok werd over-

geplaatst naar de 3e Sectie, 3e Pel.                                                                                                        

Zondag 3 Februari 1946                                                                                                                                                                 

’s Morgens om 07.15u kerkdienst in de open lucht, daarna wat geschreven en de rest van de dag 

rustig door gebracht. ’s Avonds in het kamp van de Brits-Indiërs geweest.                                                                                                          

Maandag 4 Februari 1946                                                                                                                                             

Vandaag zijn we volgens een Bataljonsrooster met wat lichte dienst begonnen.                                                                                                      

Dinsdag 5 Februari 1946                                                                                                                                                       

De dienst verliep heel kalm, het bevalt ons best, maar er gaan geruchten dat we hier weer gauw 

vandaan gaan omdat het hier te vochtig blijkt en de watervoorziening onvoldoende is.                                                                                                           

Woensdag 6 Februari 1946                                                                                                                                                     

De hele dag regen. Vandaag is Lt. Metz en Sergt. v. Diepen naar ons nieuwe kamp vertrokken, wij 

gaan waarschijnlijk zaterdag weg.                                                                                                           

Donderdag 7 Februari 1946                                                                                                                                                         

’s Morgens een mooie mars gelopen, we brachten een cobraslang als trofee mee naar het kamp.                                                                                                           

Vrijdag 8 Februari 1946                                                                                                                                                 

Vandaag al voorraden aan het pakken geweest, ’s middags kwamen 56 wagens die ons morgen weg 

brengen.     

                                                                                 
Archief-foto.    Vanuit Chaah op weg door het oerwoud, naar het nieuwe kampement in Mersing. 
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Zaterdag 9 Februari 1946                                                                                                                                             

Vanmorgen was het voor mij al om 05.00u dag omdat een hoop voor de reis in orde moest worden 

gemaakt. Om 09.00u kwamen de wagens voor, we kwamen met z’n 18-en in een wagen. Om 09.30u 

vertrokken we uit ons kamp Chaah wat ons 10 dagen gehuisvest had. Het werd een prachtige  rit van 

bijna 7 uur, over een weg die dwars door het oerwoud was aangelegd. Om 16.00u kwamen we in 

Mersing aan, waar onze nieuwe verblijfplaats is. We werden in zgn. bungalows gelegerd, de hele 

Comp. bij elkaar. ’s Avonds een kleine verkenningstocht door de kampong. 

  

                                    
Archief-foto.     Het nieuwe kampement in Mersing, een Eldorado aan de Zuid-Chinese zee. 

Zondag 10 Februari 1946                                                                                                                                                 

Vanmorgen vroeg al een tocht  langs het strand gemaakt, welke heel interessant was. Toen naar kerk 

en ’s middags even het dorp in geweest, ’s avonds idem.                                                                                                   

Maandag 11 Februari 1946  De Comp. had wat lichte dienst volgens een Bataljonsrooster.                                                                                                         

Dinsdag 12 Februari 1946                                                                                                                                                            

Niet veel bijzonders vandaag, de temperatuur hier is heerlijk, door de zeewind die er geregeld waait.   

Woensdag 13 Februari 1946  Niets bijzonders.                                                                   

Donderdag 14 Februari 1946                                                                                                                                     

Overdag niets bijzonders, maar ’s avonds kreeg het kader het nog in zijn hoofd om te gaan zwem-

men, zodat we nog maar te water gingen.                                                                                                         

Vrijdag 15 Februari 1946  Vanochtend een jungletrip gemaakt van 09. tot 13.00u.         
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Foto-collectie v.d. Poll.    Mersing, theorie in de buitenlucht. 

Zaterdag 16 Februari 1946                                                                                                                                                                           

’s Morgens hadden we een beëdiging van een officier, Lt. Meijlink, met een daaraan verbonden 

parade. Alles verliep heel goed, veel belangstelling van de inwoners. ’s Middags zijn Rens (Renze 

Mook)  en ik een fijne wandeling langs het strand wezen maken. Vanavond werd onze cantine 

geopend, we hadden een gezellige avond met wat muziek, koffie en toast en veel bezielende rede-

voeringen. Ons kamp hier werd gedoopt als ‘Nieuw Sancta-Maria’.         

Zondag 17 Februari 1946  Een rustige dag, op de foto gegaan.    

Maandag 18 Februari 1946                                                                                                                                              

Alles verliep goed, ’s avonds kwam de B.C. op bezoek. Later op de avond werden we gealarmeerd dat 

er een jongen bij het zwemmen verdronken was, het zoeken bleek vruchteloos.                                                                                                         

Dinsdag 19 Februari 1946                                                                                                                                      

Vanmorgen weer een fijne mars gelopen waarbij ons peleton weer iets bijzonders had en er alleen 

op uit trok.                                                                                                           

Woensdag 20 Februari 1946                                                                                                                                

Vanmiddag velddienst, ’s middags ging het kader het terrein voor de oefening van vrijdag verkennen, 

wat een heel zware klus was. Daarna hadden we de begrafenis van Soldaat Vinke van de 4e Comp. hij 

werd met militaire eer ter aarde besteld. In Mersing hadden zich vanmiddag relletjes afgespeeld tus-

sen Chinese communisten en inlanders, er vielen 6 doden aan de kant van de Chinezen.                                                                                                         

Donderdag 21 Februari 1946  De hele dag schieten.                                                                                                           
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Vrijdag 22 Februari 1946                                                                                                                                                 

Vandaag was de grote oefening in samenwerking met de Staf-coy. We moesten een kampong 

zuiveren waar zich verzetslieden ophielden. Ons peleton had de linkse omsingelingslinie te leggen. 

Volgens de C.C. was de oefening goed geslaagd, hij vergat echter te vertellen dat het 1e Pel. nooit op 

zijn stelling was aangekomen, maar 3 uur in het oerwoud heeft rondgedoold. ’s Middags vrij.                                                                                                        

Zaterdag 23 Februari 1946                                                                                                                                                  

We hadden vanmorgen weer een beëdiging met een daaraan verbonden defilé, Luit. Wilmerink van 

de 1ste Comp. werd beëdigd. ’s Middags zijn we de rivier op geweest, een mooie tocht gehad.                        

’s Avonds na het avondappel was het onder de jongens groot bal, waarbij aan het eind van het liedje 

8 man in voorarrest kwamen.                                                                                                   

Zondag 24 Februari 1946  Niets bijzonders.                                                                                                    

Maandag 25 Februari 1946                                                                                                                                      

Vandaag hadden we een vrije dag, die we voortaan elke week zullen hebben. Deze dag hebben we 

dan gelegenheid om onze kleren, wapens in orde te maken en ons kwartier op te knappen. Wij, als 

korporaals hebben de dag besteedt om achter onze bungalow een tuintje aan te leggen. In dat 

tuintje werd een palm geplant die gedoopt werd als ‘Christstoffelpalm’, genoemd naar onze B.C.                                                                                                

Dinsdag 26 Februari 1946                                                                                                                                               

Vandaag onze gewone dienst, exercitie en theorie. Vanmiddag stond de hele Comp. in carré opge-

steld rond de nieuw aangeplante palm, Majoor v. Kammen zou deze zelf onthullen. De C.C. en Sergt. 

Visser voerden het eerste woord, daarna  nam de B.C. het woord. Na deze plechtigheid werd er nog 

gedefileerd voor de B.C.                                                                                                           

Woensdag 27 Februari 1946                                                                                                                                                                   

Vanmorgen hadden we ter herdenking van de gevallenen in de slag om de Java Zee een parade en 

een daaraan verbonden defilé voor de Nederlandse vlag die deze dag half stok hing.   

                         
Maleis geld. 
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Archief-foto.      Mersing, herdenking van de slag in de Java-zee. 

Donderdag 28 Februari 1946                                                                                                                               

Vanmorgen zijn we aan het bivak maken geweest voor Segt.-Maj. de Mooy, oud Indië-militair.                      

Het was een heel werk waarbij verschillende liters zweet werden neer gestort.                                                                                                           

Vrijdag 1 Maart 1946  Niets bijzonders, $ 33,28 gevangen.     

Zaterdag 2 Maart 1946                                                                                                                                                

Vandaag hadden we een Olympische dag waar allerlei soorten sport beoefend werden.                                   

Onze Comp. kwam als 5e uit de strijd, de volgende keer beter. Vanmiddag zijn we met 5 korporaals 

de rivier op geweest, op krokodillen-jacht. We zagen er wel maar hadden geen gelegenheid om te 

schieten.  ’s Avonds nog fakkel-estafette en prijsuitreiking. De uitslag was; 1e de 5ecomp, 2e de Staf-

comp, 3e de 4ecomp, 5e de 3ecomp. en 6e de 2ecomp.     

                                                                                                                                                                        
OVW-mouw-embleem. 
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Archief-foto.      Mersing, sportdag, voetbal-elftal van de 4e Comp. 

Zondag 3 Maart 1946                                                                                                                                                                                                                     

Vanmorgen eerst kerkdienst, voorbereiding H.A. daarna brief geschreven. Vanmiddag zijn we de 

rivier op gegaan, een pracht tocht gehad.   

Foto-collectie E. Schoeman.     Mersing, de kali ‘Mersing’. 
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Maandag 4 Maart 1946                                                                                                                                                    

Vanmorgen vroeg werd ons de mededeling gedaan dat zich in ons kamp een geval van kinderverlam-

ming geopenbaard had. Om besmetting tegen te gaan werden er strenge maatregelen genomen en 

mogen we het Comp.-terrein voorlopig niet verlaten.                                                                                                 

Vandaag ben ik mijn dienst als peletons-sergeant bij het 2e Pel. aangevangen.                                                                                               

Dinsdag 5 Maart 1946  Normale velddienst-oefeningen.                                                                                                

Woensdag 6 Maart 1946                                                                                                                                                      

Alle cursisten die op de cursus waren, werden terug geroepen, dit wijst op een spoedig vertrek.                                                                                              

Donderdag 7 Maart 1946  Grote velddienst-oefening, het in stelling brengen van een heuvel.                                                                                               

Vrijdag 8 Maart 1946                                                                                                                                                           

’s Morgens eerst weer een velddienst, het maken van een afsluitlinie. Vanmiddag een demonstratie 

van het Schotse trainingsteam, veel hebben we er niet van geleerd. Vandaag is de Onderbevelhebber 

van het S.E.A.C. bij ons Bataljon op bezoek geweest om een oordeel te vellen over onze bekwaam-

heden.              

Foto-collectie v.d. Poll.    Mersing, oefenen onder leiding van Engelse trainingsteams. 

Zaterdag 9 Maart 1946                                                                                                                                                               

De geruchten over een spoedig vertrek houden hardnekkig aan, verschillende dingen wijzen daar ook 

op. Vanmiddag moesten we binnen een uur gepakt zijn en aangetreden staan.                                                                                             

Zondag 10 Maart 1946                                                                                                                                               

Vanmorgen H. Avondmaal, Ds. preekte over Math. 16 vers 24. ’s Middags zijn we met alle korporaals 
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op stap geweest en zijn er diverse foto’s gemaakt. Ook zijn er vanmiddag nieuwe uniformen uitge-

reikt, we hebben nu groene.                                                                                               

Maandag 11 Maart 1946                                                                                                                                                                                                                    

Nog steeds spanning wanneer we zullen vertrekken. In afwachting daarvan wat lichte dienst, maar 

veel animo is er niet bij. Vaandrig Tap is bevorderd als 1e Luit. en zal nu het commando over onze 

Comp. op zich nemen.                                                                                                

Dinsdag 12 Maart 1946  Vanochtend de hele morgen sport en ’s middags wat theorie.                                                                                            

Woensdag 13 Maart 1946                                                                                                                                           

Vandaag aan het schieten geweest, een paar mooie oefeningen geschoten.                                                                                              

Donderdag 14 Maart 1946  Mars gelopen, voor de rest niets bijzonders.                                                                                                

Vrijdag 15 Maart 1946                                                                                                                                                     

Aan het mortierschieten geweest. Sergt. Visser is overgeplaatst van de 3e naar de 4e Comp. en 

Majoor de Mooy als Pel.-Cdt. naar het 3e Pel.                                                                                              

Zaterdag 16 Maart 1946                                                                                                                                           

Inwendige dienst, weekdienst als Sergt. v/d week overgenomen van Sergt. Ploeg. ’s Avonds feest-

avond in de cantine ter gelegenheid van het halfjarig bestaan van ons Bataljon. 

Zondag 17 Maart 1946  Niets bijzonders.                                                                                                     

Maandag 18 Maart 1946  De Comp. ging op oefening, daar ik Segt. v/d week was bleef ik thuis.     

 
Foto-Collectie P. Kramer.    Mersing-Malakka. landings-oefening. 

Dinsdag 19 Maart 1946  Hevige straatgevechten geleverd in de buurt van de Comp.-gebouwen. 
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Woensdag 20 Maart 1946  Niets bijzonders.                                                                                                                                                                                        

Donderdag 21 Maart 1946  De dienst verliep normaal, weinig eten dus weinig dienst.                                                                                                                                                                                                                                                

Vrijdag 22 Maart 1946  Niets bijzonders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De Comp. ging voor de hele dag op stap, dus voor mij ‘n heel kalme dag. Vanavond zijn er van iedere 

Coy. 8 man met een Sergt. als kwartiermakers vertrokken, nu zullen wij toch ook wel gauw volgen.                                                                                                                                                                                                                                          

Zaterdag 23 Maart 1946                                                                                                                                          

Vanmorgen inwendige dienst. De weekdienst overgedragen aan Korp. R. Mook.  ’s Middags vrij. 

Vanavond hadden wij een gezellige cantineavond waar Sergt. de Blauwe een lezing gaf over zijn 

belevenissen bij de Prinses Irenebrigade.                                                                                                                                                                                                                                                    

Zondag 24 Maart 1946                                                                                                                                                            

’s Morgens kerkdienst, Ds. preekte over Lucas 21 vers 28. Voor de rest een rustige dag. ’s Middags 

kwamen de wagens die ons moeten vervoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Maandag 25 Maart 1946                                                                                                                                                                                                        

’s Morgens op het appel werd er bekend gemaakt dat we om 10.00u gepakt aan moesten treden. Na 

tienen hadden we vrij, want het vertrek is bepaald op vannacht 02.00u. ’s Avonds hadden we nog 

een pracht-gezellige avond rond een kampvuur. Om 11.00u kwamen de wagens en werd de bagage 

ingeladen.                                                                                                 

Dinsdag 26 Maart 1946                                                                                                                                                        

Om 01.00u overeind en verder de wagens geladen. Na heel wat strubbelingen met de chauffeurs 

vertrokken we om 03.30u. Het eerste gedeelte van de reis hadden we een slechte weg en werden we 

lekker door mekaar geklotst. Toen het licht werd, werd de weg ook beter en hadden we een mooie 

rit. Om 11.00u kwamen we in Singapore aan en werden vlak voor de boot gereden. Toen uitstappen 

en opstellen op de kade, binnen het uur zaten we op de boot. Het was een Engels vrachtschip, om-

gebouwd als troepentransport, genaamd ‘Salween’ 7500 ton. De ligging was vrij bekrompen, maar 

het was maar voor een paar dagen. Toen moest nog al de bagage en munitie aan boord.                        

De Maleise havenarbeiders wilden dat niet voor ons doen, dus moesten we dat maar zelf doen, het-

geen de hele dag vulde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Woensdag 27 Maart 1946                                                                                                                                                        

De hele morgen nog aan het munitieladen geweest. Om 12.00u was alles aan boord en om 13.30u 

werden de trossen los gegooid en gingen we eindelijk op het doel wat we ons voorgesteld hebben af, 

maar op de rede bleven we liggen. Voordat we uit de haven vertrokken werd de Hollandse vlag in de 

top gehesen.                                                                                            

Donderdag 28 Maart 1946                                                                                                                                                               

’s Morgens 07.30u vertrokken we van de rede van Singapore, het was mooi weer en de zee was 

spiegelglad. ’s Middags om 15.00u passeerden we de evenaar en daar hadden we natuurlijk het 

daarbij behorende Neptunusfeest bij, we hebben ons daarbij tranen gelachen.     
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Archief-foto.  De 'Salween' op weg naar Batavia. Neptunus brengt een bezoek, met alle gevolgen van dien. 

Vrijdag 29 Maart 1946  De hele dag door gestoomd, ’s avonds namen we munitie in ontvangst.  

  

                                                            
Archief-foto.  De haven van Tandjong Priok bij Batavia-Java in zicht. 
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Zaterdag 30 Maart 1946                                                                                                                                         

Vanmorgen 07.30u kwam Tandjong Priok in zicht waar we meteen binnen voeren.                                             

Het deed je weer goed om allemaal Hollandse schepen en Hollandse schriften te lezen. Om 08.30u 

lagen we aan de kade aangemeerd, en als eerste kwam de Lt. Generaal aan boord en sprak ons toe.                                                      

De wagens kwamen al meteen voor en om 09.30u begon de ontscheping, dat ging erg vlot.                                 

Op de kade stond een cantinewagen waar we thee en cake kregen en toen in de wagens. Toen het 

hele Bataljon ontscheept en in de wagens zat, startten we in de richting van Batavia. We moesten de 

helm op en het geweer in de aanslag. Onderweg werden we toegejuicht door de Hollanders, maar 

ook door de inlanders, het was heel anders dan dat we gedacht hadden. Ook in Batavia zelf was het 

publiek erg enthousiast, maar we weten natuurlijk niet wat er bij sommigen achter dit enthousiasme 

schuilt. We reden dwars door Batavia en kwamen aan in de buitenwijk waar ons kamp waar wij 

gelegerd werden was. Het heet Tanah Tinggi (hoge grond), de verst vooruit geschoven post voor 

Batavia. Het is een oud KNIL-kamp, wat pas in 1941 klaar was. Het zijn mooie kazernes maar erg 

verwaarloosd. We namen het over van de Brits-Indische troepen, die bij onze aankomst vertrokken. 

De legering is goed en luchtig, ik lig bij de O.-Officieren.                                                                                      

Zondag 31 Maart 1946                                                                                                                                                                               

De hele dag moesten we stellingen rond het kamp maken, onze Comp. kreeg de zuid-stellingen toe-

gewezen.                                                                                             

Maandag 1 April 1946                                                                                                                                               

’s Morgens weer aan de stellingen gewerkt.  ’s Middags om 16.00u voor het eerst hier de wacht be-

trokken, ik was Wacht-Cdt. van 96 man. Het was een rommelige nacht waarin veel geschoten werd.                                                                                                                                                                           

Dinsdag 2 April 1946                                                                                                                                                                     

De wacht verliep met weinig bijzonderheden, om 16.00u afgekomen, ’s avonds vroeg te bed.                                                                                                                                                                              

Woensdag 3 April 1946  Weinig bijzonderheden.             

                          
Archief-foto.  Ons eerste kampement in Tanah Tinggi bij Batavia. Een 'Skymaster' brengt de post. 
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Donderdag 4 April 1946                                                                                                                                                                          

De hele dag ook weer erg rustig. ’s Avonds zijn we Batavia in geweest om eens te kijken wat daar loos 

is. Batavia zelf ziet er erg verwaarloosd uit, maar het is zich aan het herstellen. Wat het vermaak be-

treft zijn er bioscoop, danszalen en grote cantines waar ook door de Hollanders ruimschoots gelegen-

heid van wordt gemaakt. De onzedelijkheid is op sommige plaatsen schokbarend.                                                                                                                                                                              

Vrijdag 5 April 1946                                                                                                                                                                     

Grote schoonmaak gehouden op de kamer. ‘s Middags met J. Ploeg de stad in geweest, daar naar de 

bioscoop en ’s avonds naar de bloedlinke buurt in geweest.                                                                                                                                                                             

Zaterdag 6 April 1946  De Comp. moest vanmiddag op wacht, ik was vrij.     

Zondag 7 April 1946                                                                                                                                                                      

’s Morgens naar de kerk geweest en van middag kwam Jan v/d Bey op bezoek. Vanavond naar cate-

chisatie geweest.                                                                                                                                                                               

Maandag 8 April 1946  Een makkelijke dag gehad.                                                                                                                                                                             

Dinsdag 9 April 1946                                                                                                                                                                   

Vannacht van 03.30u tot 06.00u onze alarm-stellingen betrokken en om 18.30u de stationswacht van 

de 2e Cie overgenomen. De wacht verliep zonder bijzonderheden.                                                                                                                                                                             

              
Foto-collectie S. de Graaf.   Batavia, de kazerne Tanah Tinggi bij Kali Besar. 

Woensdag 10 April 1946                                                                                                                                                                                                                                  

Vanmorgen om 06.30u van de wacht af gekomen, toen naar bed gegaan en ’s avonds de stad in 

geweest.                                                                                                                                                                            
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Donderdag 11 April 1946                                                                                                                                                   

We hebben vanochtend kleding-inspectie gehad en daarna het voorterrein van onze stellingen op-

geruimd.                                                                                                                                                                               

Vrijdag 12 April 1946                                                                                                                                                      

Vanmiddag betrok onze Comp. weer de piketwacht, ik was 2e Wacht-Cdt. en kon vannacht om 02.00u 

op. Vanavond onze laatste catechisatie-avond gehad.                                                                                                                                                                              

Zaterdag 13 April 1946                                                                                                                                                                 

De wacht verliep zonder bijzonderheden, om 16.00u afgekomen en ’s avonds de stad in.                                                                                                                                                                             

Zondag 14 April 1946                                                                                                                                                     

Vanmorgen heb ik Belijdenis des Geloofs afgelegd, we hadden dienst in de cantine, Ds. Konings-

bergen was als kerkelijk vertegenwoordiger aanwezig. 21 jongens deden belijdenis, waarvan er nog 3 

gedoopt moesten worden. Voor de dienst kwamen we eerst bij elkaar waar we werden voorgesteld 

aan Ds. Koningsbergen, toen gezamenlijk naar de kerk. Je kon merken dat dit een bijzondere dienst 

was, want er was meer volk als anders. Ds. preekte over Joh. 14 vers 1. Welke wij ook mee kregen als 

belijdenistekst. Na afloop nog bij elkaar geweest om koffie te drinken en toen zijn we nog op de foto 

gegaan. Maar toen ik weer op de kamer kwam was ik meteen weer volop in de dienst. Want daar 

werd me verteld dat ik me moest klaar maken om om 14.00u met m’n peleton naar een vooruit ge-

schoven post te vertrekken. Om 13.00u kwamen de wagens voor en werd er eerst een berg munitie 

geladen, wat wel voldoende was om een hele veldslag mee te voeren. Om 14.00u vertrokken we met 

de wagens en na 3 kwartier rijden over haast onbegaanbare wegen, kwamen we op onze plaats van 

bestemming aan. Het bleek een groot stuwwerk te wezen, wat de bevloeiing van de sawah’s moest 

regelen, hetgeen wij moesten bewaken en verdedigen tegen sabotagehandelingen en extremistische 

aanvallen. Het lag midden tussen de sawah’s, haast van alle mensen verlaten. Wij dachten ‘dat wordt 

een saai werkje’, maar de jongens die wij aflosten kikkerden ons op door te zeggen dat het hier een 

vakantieoord was, wat ook inderdaad het geval bleek. We hebben daar een prachttijd gehad, veel 

bijzonders gebeurde er niet. Overdag kwamen de inlanders die op de sawah’s werkten voorbij, ver-

der wat vissers die bij de sluizen visten. We lagen daar in tenten en ik woonde in een klein huisje, 

waar ik  alleen was met de ratten die hier overtollig rond tierden.      
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Foto-collectie Joop Manni.     Kali Soenter 13 April 1946, de Paddidragers. 

                                   
Foto-collectie S. de Graaf.    April 1946,  Rijst-planters nabij een kali bij Soenter. 

Maandag 15 April 1946 tot Maandag 22 April                                                                                                                              

De week verliep zonder incidenten of bijzonderheden, elke dag hetzelfde; wacht, luieren baden en 

lachen, want dat hebben we gedaan daar. Goede Vrijdag ben ik er ’s morgens tussen uit gewipt en 

naar de kerk in Batavia geweest. Het was Avondmaal en Ds. Koningsbergen was voorganger, het was 

een pracht dienst. ’s Middags weer naar de eenzaamheid terug. Zondagmiddag kwam het bericht 



43 
 

door de radio dat we de volgende ochtend zouden worden afgelost. Nou, we hadden er allemaal nog 

wel een dag of veertien willen blijven. Maandagochtend 08.00u kwam de aflossing van de 2e Comp. 

en zeiden we ons rustoord vaarwel. De Paasdagen waren voor ons ongemerkt voorbij gegaan, maar 

’s middags zijn we de stad in geweest waar we rustig hebben gewandeld en hier en daar even ver-

frist, daarna weer op het kamp aan.                                                                                                                                                                      

Dinsdag 23 April 1946                                                                                                                                                                 

Het andere gedeelte van de Comp. stond op wacht, maar ons peleton had vrij. ’s Morgens een bood-

schap wezen doen in de stad en voor de rest m’n gemak gehouden. ’s Avonds feestavond in de can-

tine.                                                                                                                                                                            

Woensdag 24 April 1946                                                                                                                                                               

’s Morgens weer aan de stellingen gewerkt en ’s middags bij H. Bouwland op bezoek geweest.                           

’s Avonds hield de Pater een lezing in de cantine over het recht van kolonisatie hetwelk erg interes-

sant was.                                                                                                                                                                             

Donderdag 25 April 1946  Vandaag weer wacht, geen bijzonderheden.                                                                                                                                                                            

Vrijdag 26 April 1946 Vandaag kwam de order af dat ik vanaf 1 April bevorderd was tot Sergeant.                                                                                                                                                                               

Zaterdag 27 April 1946                                                                                                                                               

Vandaag sinds lange tijd weer eens een uurtje exercitie gehad, dit met het oog op de parade die onze 

Comp. dinsdag 30 April voor Dr. v. Mook moet lopen. ’s Avonds de stad in.                                                                                                                                                                            

Zondag 28 April 1946                                                                                                                                                                                    

Vanmorgen om 06.00u de stationswacht betrokken, de wacht verliep zonder incidenten.                                                                                                                                                                              

Maandag 29 April 1946  De verjaardag van Janny, in gedachten ben ik steeds bij haar.                                                                                                                                                                              

Dinsdag 30 April 1946 Vandaag de verjaardag van Prinses Juliana, ter gelegenheid daarvan liep onze 

Comp. als vertegenwoordiger van de W-Brigade mee aan de parade. Het was indrukwekkend, iets 

om nooit te vergeten. ’s Middags een voetbalwedstrijd gezien tussen L.S.K – B.V.D.  ’s Avonds ben ik 

naar een Juliana-avond in de Nassaukerk geweest, zang, declamatie en een feestrede van Ds. Steloo.   

                                                                              
Archief-foto.   Parade in Batavia ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Juliana. 
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Woensdag 1 Mei 1946                                                                                                                                                                          

Een rustige dag, wat in de stellingen gewerkt en ’s middags naar het ziekenhuis.                                                                                                                                                                            

Donderdag 2 Mei 1946  Vanmiddag weer op wacht, geen bijzonderheden.                                                                                                                                                                             

Vrijdag 3 Mei 1946  Vandaag vrij, ’s middags de stad in geweest.                                                                                                                                                                         

Zaterdag 4 Mei 1946                                                                                                                                                

Vanmorgen werd er bekend gemaakt dat we ons moesten klaarmaken voor een grote actie, voor de 

rest van de dag waren we geconsigneerd.                                                                                                                                                                              

Zondag 5 Mei 1946                                                                                                                                                      

Vannacht om 01.00u. was het begin van de actie (actie te Maroenda). We werden in auto’s naar het 

operatiegebied gebracht wat ten Oosten van Tandjong Priok lag. Onze Comp. werd in reserve ge-

houden  bij het hoofdkwartier. Om 06.00u vielen de eerste schoten, wij kregen het patrouille werk 

om het gezuiverde gebied onder controle te houden. We leefden in spanning of wij nog volledig in-

gezet zouden worden, maar het bleef bij patrouille lopen.                                                                                                                                                                            

Maandag 6 Mei 1946 ook weer de hele dag in afwachting. ’s Middags namen 4 secties deel aan het 

doorzoeken van een kampong. ’s Avonds om 23.00u braken we ons bivak op en gingen weer mee 

terug naar huis. De resultaten waren  niet ongunstig.                                                                                                                                                      

Dinsdag 7 Mei 1946  Vandaag rust na de grote actie.                                                                                                                                                    

Woensdag 8 Mei 1946  Vanmorgen de stationswacht betrokken welke geheel zonder bijzonderheden 

verliep. De 1e en 2e Comp. vertrokken naar een andere kazerne.                                                                                                                                                     

Donderdag 9 Mei 1946                                                                                                                                                    

Weer een rustige dag gehad, er lopen geruchten dat de 3e en 4e Comp. naar Priok gaan. Vanavond 

naar de cantine geweest, waar een gamelan-uitvoering werd gegeven.                                                                                                                                                

Vrijdag 10 Mei 1946                                                                                                                                                   

Vanmorgen 07.00u stonden de wagens voor die ons naar de nieuwe bestemming Tandjong Priok 

zouden brengen. Om 08.00u startten we en om 08.30u kwamen we in Priok aan. De 3e en 4e Comp. 

vormen nu een detachement onder leiding van Lt. Boon. Onze Comp. kreeg als beveiligingsgebied 

haven 1 toe gewezen en werd als zodanig in de buurt van haven 1 gelegerd. De 4e Comp. kreeg haven 

2 toegewezen. Ik was aangewezen als Wacht-Cdt. van de eerste wacht. We losten hier 1-11RI af, die 

nu in Tanah Tinggi gelegerd wordt. Na het installeren verliep de dag zonder bijzonderheden.    
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Foto-collectie Joop Manni.    Tandjong Priok 2e haven. 

Zaterdag 11 Mei 1946                                                                                                                                                   

Vanmorgen maar eens naar de kerk geweest, de Ds. had een mooie preek met als thema ‘Christus 

die komen zal’. Na afloop weer naar huis en ’s avonds een wandeling langs de havens gemaakt.                                                                                                                                                    

Zondag 12 Mei 1946  Niets bijzonders.                                                                                                                                                   

Maandag 13 Mei 1946                                                                                                                                             

Vandaag kwam ik weer op wacht en vanmiddag liep de ‘Johann de Witt’, waar ome Piet op vaart de 

haven binnen. ’s Middags kwamen we elkaar op de kade tegen.  

                                   
Foto-collectie S. de Graaf.   Tandjong Priok, ontladen van het troepen-transportschip, ”Johan de Witt”. 
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Dinsdag 14 Mei 1946  Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                     

Woensdag 15 Mei 1946                                                                                                                                                     

Vanmiddag bij ome Piet aan boord geweest, waar ik tot ’s avonds 22.00u gebleven ben.                                                                                                                                                 

Donderdag 16 Mei 1946 Vanavond 17.00u kwam ik weer op wacht, geen bijzonderheden.                                                                                                                                                      

Vrijdag 17 Mei 1946  Vandaag viel ik in de weekdienst, dus net zoveel als een week licht arrest.                                                                                                                                                    

Zaterdag 18 Mei 1946  Vanmorgen naar de kerk geweest, Ds. preekte over Neh. 8 vers 11b.                                                                                                                                                     

Zondag 19 Mei 1946  Deze dag verliep zonder enige bijzonderheden.                                                                                                                                                     

Maandag 20 Mei 1946                                                                                                                                                           

De weekdienst zit  erop, nou dat was wel de rustigste die ik ooit gemaakt heb. Vanmiddag naar de 

voetbalwedstrijs Indië – Holland geweest. Het was een mooie wedstrijd, maar de Hollanders kregen 

geen poot aan de grond en verloren met 6-0                                                                                                                                                      

Van Dinsdag 21 tm. Zaterdag 25 Mei geen vermeldingen. 

Zondag 26 Mei 1946                                                                                                                                                     

Vanmorgen naar de kerk geweest, de pas uit Holland aangekomen Ds v/d Brink preekte over Ps.                     

’s Middags aan de wandel en vanavond naar de Marine-cantine geweest.                                                                                                                                                     

Maandag 27 Mei 1946                                                                                                                                              

Vandaag zijn we weer eens aan het verhuizen gegaan, we gingen 500m verderop. Het grootste 

gedeelte kwam vandaag over, maar wij zitten nog met 4 Onder-Officieren in het oude gebouw.                                                                                                                                                    

Dinsdag 28 Mei 1946                                                                                                                                              

Vanmorgen ben ik over gegaan naar ons nieuwe kamp, het zag er niet gek uit. Allemaal kleine kamers 

waar 4, 6 of 10 man in kunnen liggen. We kregen met z’n drieën een kamer, Ploeg, Bosche en ik. 

Vanavond ook meteen op wacht.          

                                                                                                       

Foto-collectie H. Ploeg.  Verbindingsdienst, Niek Bosche en Hans Ploeg. 
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Woensdag 29 Mei 1946  Niet veel bijzonders gebeurt.                                                                                                                                                       

Donderdag 30 Mei 1946                                                                                                                              

Hemelvaartsdag, ’s morgens naar de kerk geweest, Ds. Ubens preekte. ’s Middags de zelfkant opge-

zocht en naar de bios geweest. Vanavond nog even in de Marinecantine geweest en geluisterd naar  

de voetbalwedstrijd België-Nederland (2-2).                                                                                                                                                  

Vrijdag 31 Mei 1946                                                                                                                                                  

Vandaag een belangrijke dag, geld ontvangen f. 68,- we kunnen nu weer een dag of tien vooruit. 

Vanavond weer op wacht.                                                                                                                                                    

Zaterdag 1 Juni 1946  De wacht verliep zonder bijzonderheden.                                                                                                                                                

Zondag 2 Juni 1946                                                                                                                                                     

Vannacht om 01.00u werden we uit bed getrommeld om een razzia te houden over de havencomp-

lexen van haven 1. Het geintje duurde tot 04.00u. Ik heb ‘t er lekker van genomen en ben tot 12.00u 

blijven slapen. ’s Middags m’n tijd nuttig besteed om een brief aan Janny te schrijven, ’s avonds ook 

nog geschreven en de dag was weer om.                                                                                                                                                    

Maandag 3 Juni 1946  De dag verliep normaal, vanavond om 17.00u weer op wacht gekomen.                                                                                                                                                     

Dinsdag 4 Juni 1946  Niets bijzonders te vermelden.                                                                                                                                                       

Woensdag 5 Juni 1946                                                                                                                                            

Vanmiddag 14.00u werd het hele detachement geconsigneerd. Er is een actie gaande waarbij de 

mogelijkheid bestaat dat wij er ook in betrokken worden.                                                                                                                                                     

Donderdag 6 Juni 1946  Niets bijzonders.                                                                                                                                                      

Vrijdag 7 Juni 1946  Nog steeds geconsigneerd.                                                                                                                                                     

Zaterdag 8 Juni 1946                                                                                                                                              

Vanmiddag om 13.00u werd de consignatie ingetrokken en konden we met bewegingsvrijheid.                

Naar de bioscoop geweest, maar ’s avonds weer vroeg thuis.                                                                                                                                                     

Zondag 9 Juni 1946                                                                                                                                                                  

1e Pinksterdag, ’s morgens naar de kerk geweest, de dienst werd door de radio uitgezonden.                              

’s Middags weer op wacht.                                                                                                                                                      

Maandag 10 Juni 1946  Zo’n beetje de hele dag geslapen, ’s avonds naar een kerkconcert geweest.                                                                                                                                                     

Dinsdag 11 Juni 1946                                                                                                                                                         

Vandaag was het in Batavia een grote Chinese rouwdienst ten gevolge van de 600 Chinezen die bij 

Tangeran vermoord zijn. ’s Middags ben ik met J. Ploeg naar Zandvoort geweest en ’s avonds bij zijn 

schoonzuster op visite.                                                                                                                                                   

Woensdag 12Juni 1946  Vanmorgen sinds lange tijd weer eens aan exercitie gedaan, maar ‘s middags 

ook weer gauw naar Zandvoort. ’s Avonds op bezoek geweest in het hospitaal waar we een lezing 

hoorden over het leven van Mazaran.                                                                                                                                                     
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Donderdag 13 Juni 1946                                                                                                                                        

Vanmorgen om 05.00u kwam ik weer op wacht. Om 10.00u kwam het tragische bericht binnen dat 

onze kameraad W. Goudsbloem gisteravond door een auto-ongeluk om het leven is gekomen. 

Vanmiddag werd hij begraven op de militaire begraafplaats te Tjililitan.       

                                                                
Foto-collectie S. de Graaf.  Tjililitan, begrafenis van Wim Goudsbloem, saluerend links majoor Visser                                  

en rechts kok Siem de Graaf. Direct achter de schouder van de voorste persoon, Th. Ligthart. 

Vrijdag 14 Juni 1946                                                                                                                                                  

Vanmorgen maar eens een beetje me gemak gehouden en ’s middags de stad in. Naar de bioscoop 

geweest en van daar uit naar het Tjideng-kamp.                                                                                                                                                

                                        
Archief-foto.  TJ-Priok, het vertrek van Majoor van Kammen. Een der laatste dagen van ons verblijf in Batavia. 

Zaterdag 15 Juni 1946                                                                                                                                             

Vanmorgen kwam Generaal de Waal op inspectie, ter ere van hem kreeg het kamp een goede 

schoonmaakbeurt. Om 17.00u op wacht gekomen.                                                                                                                                                     
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Zondag 16 Juni 1946                                                                                                                                               

Vanmorgen om 05.00u van wacht en toen pitten tot 10.00u. Een auto kwam ons halen om naar 

Zandvoort te gaan, daar tot 13.00u gebleven. ’s Avonds naar de bioscoop geweest. Er lopen ge-

ruchten dat wij gauw weg gaan.                                                                                                                                                    

Maandag 17 Juni 1946                                                                                                                                                             

Vanaf 17.00u vanmiddag is mijn peleton in de wachtdienst, detachementen bij M.T.D. en Roadblock.                                                                                                                                                

Dinsdag tm. Vrijdag 21 Juni geen vermeldingen.                                                                                                                                                    

Zaterdag 22 Juni 1946                                                                                                                                                                                                    

De hele week heb ik het erg rustig gehad doordat het hele peleton weg was. Ik was meestal op Zand-

voort te vinden. Vanaf vanmiddag ben ik Sergt. v/d week.                                                                                                                                                      

Zondag 23Juni 1946  Vanavond ben ik naar de Nassaukerk geweest.                                                                                                                                                      

Maandag 24 Juni 1946                                                                                                                                                                                                                

Vanavond 20.00u kwam het bericht af dat we morgenochtend 08.30u klaar moeten staan om te ver-

trekken. We gaan eerst nog een paar dagen naar Batavia, dus dat werd vanavond nog inpakken.                                                                                                                                                    

Dinsdag 25 Juni 1946                                                                                                                                                                        

Om 09.00u kwamen de wagens voor, maar het werd 11.00u voordat we dit ons zo vertrouwde kamp 

in Priok verlieten. We werden naar de benedenstad gebracht, het oude gedeelte van Batavia.                         

We werden daar in een oud kantoorgebouw gelegerd waar nou totaal alle comfort ontbrak, maar ja, 

we troosten ons met de gedachten dat het maar voor een paar dagen zal wezen.                                                                                                                                                    

Woensdag 26 Juni 1946                                                                                                                                                  

Vandaag kregen we aanvulling van 2-3RI ik kreeg er 7 man bij, zodat het nu weer uit 34 man bestaat. 

Vanavond moest ik met mijn peleton op wacht bij het autoconvooi wat klaar stond om de volgende 

morgen te vertrekken.                                                                                                                                                  

Donderdag 27 Juni 1946                                                                                                                                                       

Om 07.00u van wacht gekomen en toen de te kort geschoten slaap maar ingehaald zodat de dag zo 

om was. ’s Avonds met de busdienst mee geweest om de jongens uit de stad op te halen.                                                                                                                                                   

Vrijdag 28 Juni 1946                                                                                                                                                                           

Het was de laatste dag in Batavia, de hele dag waren we geconsigneerd. Er viel nogal wat te regelen, 

dus ’s avonds maar vroeg naar bed want de komende dagen zullen wel druk worden.                                                                                                                                                      

Zaterdag 29 Juni 1946                                                                                                                                                          

Het was om 03.30u reveille en om 04.00u stonden de wagens voor. Alles inladen en om 06.00u 

begonnen de wagens te rijden om naar het verzamelpunt te gaan. Wij waren bestemd om een con-

vooi artillerie te beveiligen. Elk peleton ging met een apart convooi op weg. Ons convooi startte om 

07.30u. Het begin van de weg tot Buitenzorg was erg slecht, in Buitenzorg werd gestopt en werden 

door de daar aanwezige Hollanders enthousiast ontvangen, maar er waren ook veel personen die ons 

niet zo vriendelijk aan keken, o.a. de T.R.I die daar door de streken patrouilleerden. Uit volle borst 

zingend reden we door Buitenzorg, tot grote ergernis van eerder genoemde ‘heren’. Na Buitenzorg 

werd de weg beter, maar ook veel mooier. We begonnen aardig te klimmen, vooral boven in het 
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Poentjakgebergte was het uitzicht schitterend, het was een onvergetelijk gezicht. Om 13.30u kwam-

en we op het eindpunt aan, wat vlak voor Tjiandjoer lag, de stad was toen nog niet helemaal 

genomen. We werden gelegerd in lege huizen die door de extremisten verlaten waren. 

                                                            
Archief-foto.  In convooi op weg naar Tjiandjoer. 

Zondag 30 Juni 1946  Deze dag stond in het teken van de Zondag, alles was erg rustig. De extremis-

ten hadden ’s nachts heel Tjiandjoer ontruimt. ’s Middags ben ik Tjiandjoer in geweest, de Chinezen 

kwamen toen al druppelsgewijs terug. Die waren voor die tijd door de T.R.I. allemaal de stad uit ge-

dreven. Alle huizen van de ‘Rood-Witten’ waren met achterlating van al hun bezittingen verlaten.                       

’s Avonds moest ik met m’n peleton op wacht, die nacht werd er nog aardig geschoten, zodat het 

niet zo’n erg rustige nacht was.       

                                                  
Archief-foto.    Na de eerste nacht in de buitenwijken bij Tjiandjoer. Zie de emmer met 'L.I.B.-pap'. 
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Maandag 1 Juli 1946                                                                                                                                                     

Vanmorgen 07.30u kwam onverwachts het bevel dat we weer verderop moesten. We kwamen toen 

in Karentingah, 6 kilometer van Tjiandjoer, op de weg naar Bandoeng, de ligging daar was erg primi-

tief. Ons peleton kwam in een huis te liggen dat onder mortiervuur van de laatste dagen had gelegen, 

maar gekankerd werd er niet. We zitten nu aan het front, dus dan neem je alles maar voor lief.  

                                                  
Archief-foto.      Geïmproviseerde veldkeuken in de open lucht. 

                                                                 
Archief-foto.     De omgeving van ons kampement bij Tjiandjoer. 
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Van Dinsdag 2 Juli tm. Vrijdag 5 Juli geen vermeldingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zaterdag 6 Juli 1946                                                                                                                                                    

Vandaag zijn we weer verhuist, dat kwam ook weer onverwachts natuurlijk. De dagen dat we hier 

gezeten hebben waren druk en vermoeiend. Overdag de hele dag patrouille lopen en ’s nachts op 

wacht en hinderlaag liggen. We hebben er toch nog genoegen in geslaagd om enkele leden van de 

T.R.I. op te ruimen. De laatste nacht was er nog een vol emotie, dat werd niet bezorgd door de 

tegenpartij, maar door de regen. ’s Avonds kwam hier toch een regen opzetten, dat we in ons bouw-

vallige huisje niet wisten waar we het zoeken moesten. Tot overmaat van ramp kwam ’s nachts om 

02.00u het plafond dat er nog in zat met donderend geraas naar beneden. Dat bracht natuurlijk de 

nodige consternatie teweeg, maar het was gauw bekeken en we sliepen rustig door. Om 09.00u 

zaten we weer op de wagens die ons weg zouden brengen, waarheen dat wisten we niet. Na heel 

veel geklim tegen de bergen op, over haast onbegaanbare wegen, kwamen we aan waar we nu 

zitten. Hoe het heet weet ik niet, maar we zijn hier om de elektrische centrale te bewaken. Het hele 

peleton, zelfs de hele compagnie ligt nu bij elkaar. Zelf lig ik met mijn peleton bij de stuw-installatie 

van de centrale die het water regelt, daar ben ik nu zoveel als Sergeant-sluiswachter. Het is hier 

schitterend, midden in de bergen, ik weet niet hoeveel duizend meter boven de zeespiegel. Het is 

hier gelijk een rustoord en dienst hoeft er niet gedaan te worden. Met H. Bouwland lig ik in een 

kamertje met bed, hetgeen ik de laatste maanden niet onder me gekend heb. Daarnaast hebben we 

een zwembassin vlak voor de deur, wat wil je nog meer, en dat aan het front.  

Collectie S. de Graaf.  Sluizen van Tjidjedil-Tjoegenang, in het midden de stuwdam, op achtergrond de waterval.  

Zondag 7 Juli 1946                                                                                                                                                               

Een hele rustige dag in gepaste rust door gebracht, we leven ons eigen frontje hier, met niemand wat 

te maken. ’s Middags heeft de Dominee hier nog kerkdienst gehouden. Er zijn hier overvloedig veel 

kippen, ander gevogelte en vis, nou daar doen we ons dan ook wel te goed aan. 
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Foto-collectie S. de Graaf.     Tjidjedil, rustige middag bij een overstort, post sergeant Ploeg. 

 

                                                

                                              
Foto-collectie S. de Graaf.     Legering hydro-elektrische centrale bij Tjoegenang. 
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Foto-collectie S. de Graaf.     Donderdag 15 Aug. 1946  In de nabijheid van ons kamp bij Tjoegenang.                                                                                    

Op de achtergrond de vulkaan-berg ‘Goenoeng Gedeh.  

 

 

Foto-collectie S. de Graaf.     Prachtig gezicht, kali bij Tjoegenang. 
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Foto-collectie S de Graaf.     Tjidjedil-Tjoegenang. Boven; Theo Verheem, Jannes Bonthuis, Arie Verhagen, Hans                                     

Selst, Jan Schaper, Harm Bouwland en Adri Vijn. Bnd; Rinus Jansen, Gerrit Kunst, Piet Kramer, Wim Wagenaar. 

Van Maandag 7 Juli tm. Dinsdag 16 Juli geen vermeldingen. 

Woensdag 17 Juli 1946                                                                                                                                                                 

Ons leventje is rustend, ‘de stervende kip’ is uit. We hebben daar 10 dagen gezeten en zijn heerlijk 

uitgerust en volkomen fit voor de komende diensten. Vanmorgen om 10.00u zijn we afgelost door 

het 1e peleton. Wij nemen nu hun dienst over, die bestaat uit convooieringsdienst. Wij moeten de 

convooien van Batavia-Bandoeng begeleiden van Poentjak tot Padalarang.  Om 10.00u reden we 

naar Patjet, waar onze legeringsplaats is. We moesten daar tot de volgende dag blijven om het 

convooi op te wachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Donderdag 18 Juli 1946                                                                                                                                                                                 

Het convooi kwam om 10.30u en zonder noemenswaardig heden brachten we het tot Padalerang, 

ongeveer 10 km van Bandoeng. In Padalarang werden we ingekwartierd bij een Bat. KNIL-Inf. 1.                         

’s Avonds nog naar Tjimahi geweest, maar daar was niet veel te beleven.                                                                                                                                                      

Vrijdag 19 Juli 1946                                                                                                                                                       

Vandaag hadden we de hele dag vrij. We zijn toen met z’n allen naar Bandoeng geweest. Bandoeng 

was voor de oorlog een mooie stad, wat nu ook nog wel te zien is, maar het is er nog erg stil.                                                                                                                                                               

Zaterdag 20 Juli 1946                                                                                                                                                   

Vandaag weer geconvooieerd, nu weer terug. In Tjiandjoer kreeg de wagen pech, zodat we daar 

bleven eten, we hebben de inwendige mens flink te goed gedaan. Om 17.00u startten we weer om 

rond 18.00u in Patjet aan te komen.  
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Zondag 21 Juli 1946                                                                                                                                                            

Vandaag vrij, ’s middags hadden we kerkdienst welke in het teken stond van het sneuvelen van 5 

jongens van het Bataljon bij een beschieting op de weg op de Poentjak. 

Maandag 22 Juli 1946                                                                                                                                                                  

Ook deze dag hadden we weer vrij, we zijn op de zwijnenjacht geweest, we hebben ze wel gezien en 

gehoord, maar niet kunnen schieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dinsdag 23 Juli 1946   Vandaag weer een convooi begeleid, ook dit verliep weer zonder incidenten. 

Woensdag 24 Juli 1946                                                                                                                                                      

We konden vandaag doen en laten wat we wilden, de meeste jongens gingen naar Bandoeng, maar 

ik bleef mooi thuis. Ik had nog een stapel kleding liggen die ik moest wassen. ’s Middags heb ik met 

een paar jongens de omgeving verkend, we kwamen op een plek waar 12 dagen geleden een hoop 

extremisten afgeslacht waren, de overblijfselen lagen nog overal in het rond. ’s Avonds ontmoette ik 

Jan v/d Bey, we hebben in de cantine nog even zitten praten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Donderdag 25 Juli 1946                                                                                                                                                                 

Vandaag om 08.00u. vertrekken we weer met een convooi. Onderweg kregen we orders dat we met 

dit convooi mee moesten tot Batavia. Dit lag in het feit dat de hele weg Batavia-Bandoeng nu door de 

Hollanders bezet is. Om 17.30u kwamen we half gaar van het stoten en schudden in Batavia aan.                

We werden gelegerd in Tanah Tinggi en ’s avonds de stad in geweest. Daar is het na ons vertrek veel 

stiller geworden.                                                                                                                                                      

Vrijdag 26 Juli 1946                                                                                                                                                           

Vandaag vrij, de ochtend besteed om te schrijven en ’s middags en ’s avonds de stad in.                                                                                                                                                             

Zaterdag 27 Juli 1946                                                                                                                                                     

Vanochtend om 07.30u vertrokken we uit Batavia, de reis ging niet erg goed. Om 14.00u waren we in 

Patjet, daar hoorden we met gemengde gevoelens dat het convooieren over was en we weer terug 

naar de compagnie moesten. Daar was echter nog geen legeringsruimte voor ons zodat we maar 

weer naar Patjet terug keerden, waar we de nacht hebben door gebracht. 

Zondag 28 Juli 1946                                                                                                                                                                                                     

Om 08.00u vertrokken we naar de centrale in Tjoegenang, de legeringsruimte daar is erg slecht, 

zodat het peleton in tenten moest worden ondergebracht. 

Maandag 29 Juli 1946                                                                                                                                                          

Vandaag hebben we in samenwerking met de 4e Comp. een grote patrouilletocht aan de voet van de 

Gedeh gelopen, daar zit nog veel TRI. Gisteren was er nog een patrouille beschoten, waarbij 1 dode 

gevallen was. We vertrokken om 06.00u en na de hele dag getippeld en geklommen te hebben, 

stuitten we op vijandelijk vuur. Maar na een kleine aanval van de 1e sectie waren ze verdwenen.                

Dat speet ons wel, we hadden ze nog graag wat meer gegeven. Om 20.00u waren we weer thuis, het 

was weer een goed begin na een paar betrekkelijk makkelijke weken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dinsdag 30 Juli 1946  Vandaag bitter weinig uitgevoerd. 

Woensdag 31 Juli 1946  We zijn vandaag begonnen met een brug over de kali te bouwen.                                                                                                          
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Zaterdag 3 Augustus  1946                                                                                                                                         

Vandaag is de brug gereed gekomen, we hebben er drie dagen mee gevuld. Na de officiële opening 

was de Pel. Cdt. wat slap in de knieën.      

                                                                                                              
Foto-collectie C. Schermer.   Brug bij Tjiandjoer. 

Zondag 4 Augustus 1946   De zondag in alle rust door gebracht, nog een paar foto’s gemaakt. 

Maandag 5 Augustus 1946   Niets bijzonders. 

Dinsdag 6 Augustus 1946   Vandaag werd ons interieur verrijkt met een radiotoestel. 

Woensdag 7 Augustus 1946  Vandaag kwam de order af dat we vanaf morgen weer in de convooi-

diensten vallen.  

Donderdag 8 Augustus 1946                                                                                                                                                      

Vandaag begonnen we weer met het convooieren. We pikten het convooi op tussen Tjiandjoer en 

Tjirandjong. Vandaar uit zonder bijzonderheden naar Batavia, we werden gelegerd bij het Xe Bat. 

Vrijdag 9 Augustus 1946   Geen vermelding.                                                                                                                                                             
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Zaterdag 10 Augustus 1946                                                                                                                                                

Om 07.30u uit Batavia vertrokken en we brachten het convooi tot Tjipatat, alles zonder bijzonder-

heden verlopen. Wij gingen zelf tot Tjirandjong. 

Zondag 11 Augustus 1946   Geen vermelding.                                                                                                                                                             

Maandag 12 Augustus 1946                                                                                                                                                     

Het convooi bij Tjipatat opgevangen, de Luit. was ziek, zodat ik het commando had. Alles verliep 

normaal, we kwamen weer bij het Xe Bat. 

Dinsdag 13 Augustus 1946   Geen vermelding.                                                                                                                                                             

Woensdag 14 Augustus 1946                                                                                                                                            

Weer uit Batavia vertrokken, zonder bijzonderheden kwamen we in Tjirandjong aan.  

Donderdag 15 Augustus 1946                                                                                                                                              

Het convooi vanuit Tjiandjoer tot Batavia begeleid. Het volgend retourconvooi vertrekt pas Dinsdag, 

zodat we een paar vrije dagen hebben. Batavia hersteld zich goed, er worden steeds meer winkels 

geopend, maar het wordt er ook steeds duurder. Zondag ben ik nog naar Priok geweest, de ‘Johan de 

Witt’ lag er, maar Piet heb ik niet gezien. 

Vrijdag 16 tm. Maandag 19 Augustus 1946   Geen vermelding.                                                                                                                                                             

Dinsdag 20 Augustus 1946   Weer vertrokken en om 14.00u in Tjirandjong aan gekomen. 

Woensdag 21 Augustus 1946                                                                                                                                                       

Het begint ons danig te vervelen, maar er is kans op dat dit de laatste rit wordt, we kwamen weer bij 

het Xe Bat. 

Donderdag 22 tm. Vrijdag 23 Augustus 1946  Geen vermelding.                                                                                                                                                             

Zaterdag 24 Augustus 1946                                                                                                                                                           

Van Batavia vertrokken en om 14.30u in Tjirandjong, we hebben toch niets over aflossing gehoord. 

Zondag 25 Augustus 1946                                                                                                                                                              

De Luit. heeft de knoop doorgehakt en op eigen hachje naar de Comp. terug gegaan. De Comp. is nu 

op de Poentjak gelegerd en daar kwamen wij nu ook. Om 17.00u hadden we een huis waar we ge-

legerd konden worden, het is een pracht villa met elektrisch licht. Het is er wel koud want het is hier 

1400m. hoog. 

Maandag 26 Augustus 1946                                                                                                                                                    

’s Morgens een flinke patrouille gelopen, voor de rest van de dag rust. Het is hier een prachtige 

streek en we hebben het er best naar onze zin.  

Dinsdag 27 Augustus 1946                                                                                                                                       

Vandaag kwam de noodlot-tijding dat we weer gaan verhuizen. Dat staat ons niets aan, maar wat 

doe je er aan. 
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Woensdag 28 Augustus 1946                                                                                                                                     

Vanmorgen om 09.00u vertrokken we naar Tjikelalak, 1-4 R.I .neemt het hier van ons over en wij 

komen in het vak van 1-4 R.I. We liggen hier meer met het peleton apart. Het is hier een gebied dat al 

aardig rustig is, in diverse kampongs zijn weer loerah’s aangesteld waar we goed mee samenwerken. 

We hebben hier ook zoiets als een burgerlijk-bestuur te vervullen. Vanavond ben ik met 5 man op 

stap geweest om een beruchte rampokker en TRI-spion te arresteren, wat ook gelukte. ’s Morgens 

om 03.00u kwamen we met Mamed thuis. 

Donderdag 29 Augustus 1946                                                                                                                                                                              

De dag werd in beslag genomen door het verhoor van Mamed. Hij bekende alles en gaf ook nog 

waardevolle inlichtingen over medeplichtigen. 

Vrijdag 30 Augustus 1946   Vandaag Mamed aan de I.D. uitgeleverd. 

Zaterdag 31 Augustus 1946                                                                                                                                                      

De verjaardag van H.M. de Koningin werd  feestelijk door ons gevierd. ’s Morgens om 09.00u. begon 

het officiële gedeelte met de aanstelling van Loerah Kopeï. Toen dat afgelopen was gingen we naar 

kampong Maleber waar sportwedstrijden gehouden werden, dat was een groot succes.                                    

Van de zijde der bewoners was er grote belangstelling. Voor ’s middags was het hele peleton uitge-

nodigd voor een feestmaal, dat lieten we ons best smaken. ’s Avonds waren we weer van de partij, er 

werden toen wajangspelen vertoond, het welk ons als ‘vakkundige’ zeer vreemd aan deed. 

  

                                               
Archief-foto.    Tjipanas, Koninginnedag 31.08.'46, bij het paleis van de Gouverneur-Generaal.                               

Opstelling van de onderdelen. 
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Archief-foto.    Tjipanas Koninginnedag 31.08.'46. De vlag wordt gehesen. 

 

                                                     
Archief-foto.    Tjipanas, Koninginnedag 31.08.'46. Het voorlezen van de bevorderingen door kapitein Dieperink. 
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Archief-foto.   Onze Majoor van der Meer is naar Batavia. Kapitein Dieperink                                                                            

neemt de felicitaties der 'notabelen' in ontvangst. 

 

                                                                 
Archief-foto.   Tjipanas, Koninginnedag 31.08.'46. Het defilé der verschillende onderdelen. 
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Archief-foto.   Tjipanas, Koninginnedag 31.08.'46, zwemwedstrijden. 

Zondag 1 September 1946                                                                                                                                                      

De rustdag werd gehuldigd en doorgebracht met schrijven, ’s middags kerkdienst met avondmaal in 

Waroeng Danas. 

Maandag 2 September 1946                                                                                                                                      

Vanavond patrouille gelopen, ’s avonds op stap geweest en Moeharti gearresteerd, we waren om 

03.00u terug. 

Dinsdag 3 September 1946                                                                                                                                           

Moeharti weg gebracht naar Tjipanas, hij verklaarde zich schuldig aan een aanslag op een Segt. Maj. 

van 1-4 R.I. 

Woensdag 4 September 1946                                                                                                                                                                

’s Morgens een patrouille gelopen en de irrigatiesluis bij Tjimenteng open gedraaid. 

Donderdag 5 September 1946                                                                                                                                   

Vanmorgen hebben we weer een paar nieuwe ‘slachtoffers’ opgehaald, Entjing en Edi.                                          

De eerste was leider van de pemoeda’s en Edi was zijn helper. ’s Middags hun meteen weg gebracht.                                            

’s Avonds om 19.00u ben ik weer op stap gegaan, nu was het te doen om Sanoesi, hij werd gevonden 

maar verweerde zich en werd dood geschoten. Odie, Oën en Odjek werden gearresteerd. 

Vrijdag 6 September 1946                                                                                                                                                    

De dag werd weer helemaal gevuld met de verhoren van de drie gearresteerden. ’s Middags werden 

ze door de I.D. verhoord en Odjek en Oën ter dood veroordeeld. Odie werd door gebrek aan bewijs 

vrij gelaten. 
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Zaterdag 7 September 1946                                                                                                                                                     

’s Morgens naar de tandarts geweest. ’s Middags op zoek geweest naar de handgranaten en mijnen 

die in Oën’s eigen tuin begraven moesten wezen. We vingen echter bot, want ze waren ’s morgens 

door Odie weggehaald. 

Zondag 8 September 1946                                                                                                                                                          

’s Morgens naar de kerk geweest en bij de Loerah Kapeï gegeten. ’s Middags eindelijk weer eens ge-

legenheid gehad om te schrijven, ’s avonds vroeg te bed. 

Maandag 9 tm. Zondag 15 September 1946                                                                                                                   

Haast de hele week werd in beslag genomen door de zaak Enock en Ading, welke aan het eind van de 

week toch weer vrij gelaten werden. 

Maandag 16 September 1946                                                                                                                                                                

Vanmorgen een flinke patrouille gelopen en vanmiddag kwam de B.C. ons vertellen dat we woensdag 

naar Waroeng Danas verhuizen. 

Dinsdag 17 September 1946   Vandaag bestond ons Bataljon 1 jaar, we kregen diverse extraatjes. 

Woensdag 18 September 1946                                                                                                                                                    

Om 08.00u stonden we kant en klaar om te vertrekken, maar de wagens kwamen pas om 09.30u.                   

De legering in Waroeng Danas is tamelijk goed, ik lig daar met Lt. Koopmans, H. Bouwland en de op-

passer in een huis. 

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

Genaamd; ‘Het Circus’ van Lt. Koopmans                                                                                                                         

Destijds o.a. gelegerd in Waroeng Danas - Java 

 Staf    1
e
 sectie  

 Albert Koopmans Soest Commandant  Harm Bouwland Abbenes Commandant 

 Piet Kramer Den Helder Peletons-Serg.  Naas Sikkink Grootebroek Waarnemend 

Eltjo Smit Kolhorn Oppas. Ordon.  Joop Bos Bergsehoek Brenschutter 

Wim Wagenaar Oosterblokker Chauffeur  Jannes Bonthuis Purmerend Gew. Schutter 

Jan Schaper Oosterblokker Hulp-chauf.  Gerrit Kunst Edam Gew. Schutter 

Siem de Graaf de Cocksdorp Kok  Joop Oskam Hoofddorp Gew. Schutter 

Jan Horn Amsterdam Hulp-kok  Jan Schotanus Schellingwoude Lichte mortier 

Niek Bossche Rotterdam Verbindingen  Hans Selst Enkhuizen Gew. Schutter 

Hans Ploeg Amerongen Verbindingen  Adri Vijn Enkhuizen Gew. Schutter 

 

 2
e
 sectie    3

e
 sectie  

Gerard Siffels Koog ad. Zaan Commandant  Piet Trompetter Andijk Commandant 

Albert de Boer Tilburg Waarnemend  Harry van Dijck Venray Waarnemend 

Joop Reekers Purmerend Brenschutter  Cor Leegwater Mid. Beemster Brenschutter 

Piet Hartog Purmerend Brenschutter  Piet Meyboom Haarlem Gew. Schutter 

Kees van Dijk Haarlem Gew. Schutter  Eb Pereboom Marken Gew. Schutter 

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

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

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

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

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

 



64 
 

Foto-collectie P. Kramer.    Waroeng Danas, Sectie Siffels. terug van patrouille.                                                                 

Vlr. Sijmon Peereboom, Albert de Boer, Piet Hartog (nog mager van de malaria), Rinus Jansen.                                 

Voor; Ger Siffels, Eg Jansen, Tom Weyand. 

Donderdag 19 tm. Donderdag 31 Oktober 1946                                                                                                               

Het is ondertussen 1 Nov. geworden en ik ben met het dagboek een heel stuk achter geraakt, maar ik 

zal proberen om de tussen gelegen tijd in het kort weer te geven. We zitten nog steeds in Waroeng 

Danas, het is de langste tijd die we op één plaats door gebracht hebben. Nou, het is hier wel om uit 

te houden en we liggen weer met het peleton apart. We hebben hier een vrij groot patrouille-gebied 

waar we 4x per week in patrouilleren. Toen we hier twee weken zaten kregen we een aggregaat  die 

stroom voor de verlichting leverde. Maar aan dat ding hebben we weinig plezier gehad, hij was al na 

een week weg voor reparatie. Toen kregen we noodverlichting, wat tot voor een week goed ging, 

toen branden alle lampjes door, nu zitten we ’s avonds in het donker.  

Vrijdag 25 Oktober                                                                                                                                                                          

Dit was voor ons een droeve dag, Korp. P. Trompetter was met 4 man uitgestuurd om een Loerah te 

vergezellen. In de nabijheid van Geberbintang werden ze overvallen en Piet werd door een schot-

wond in zijn hoofd en scherfwonden in zijn been zwaar gewond. A. Vijn kwam ons waarschuwen en 

na een zware tocht hebben wij hem opgehaald en naar de V.P.A. in Tjiandjoer gebracht, waar hij in 

de nacht van Zaterdag op Zondag aan de gevolgen is overleden. ’s Middags hebben wij hem met 

militaire eer begraven. De Ds. sprak bij zijn graf over PS. 37 vers 37. 
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Foto-collectie H. Ploeg.    VPA-Tjiandjoer, de baar wordt op de wagen geladen. 

 

                                                     
Foto-collectie P. Hartog.     Tjiandjoer 27 okt.'46. Begrafenis Piet Trompetter.                                                            

Vuurpeleton op de auto, met hand aan de helm is Piet Hartog. 
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Foto-collectie P. Hartog.     Tjiandjoer 27 okt.'46. Begrafenis Piet Trompetter, de baar met de dragers. 

 

                                             
Foto-collectie P. Hartog.    Tjiandjoer 27 okt.'46. Begrafenis Piet Trompetter.                                                             

Vuurpeleton met de Luit voorop, 2e v.d. rechtse sectie is Piet Hartog. 
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Foto-collectie H. Ploeg.    De rouwstoet op de militaire begraafplaats te Tjiandjoer. 

    

                              
Foto-collectie H. Ploeg.     Tjiandjoer 27 okt.'46. Begrafenis kpl. Piet Trompetter, sectie-cmdt. 3e sectie.                                                                                               

Geheel rechts staat Piet Hartog. 
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Foto-collectie P. Hartog.   Piet Trompetter, Lisse. 24 jaar, van beroep tuinbouwer. 

Vrijdag 1 November 1946                                                                                                                                                  

Vandaag hadden we een vrije dag en ik ben naar Tjiandjoer gegaan. Eerst even op de V.P.A. bij Siffels 

op bezoek en toen naar Lt. Kip geweest om over de Welfare-rantsoenen te spreken. Om 15.00u was 

ik terug                                                                                                                                                 

Zaterdag 2 November 1946                                                                                                                                                        

Om 07.00u met een patrouille vertrokken we moesten naar geheel onbekend gebied in de bergen. 

We hebben ons het apezuur gelopen en kwamen pas om 15.30u terug. ’s Avonds hebben we de ver-

jaardagen gevierd van J. Rekers, P. Hartog en alvast voor mijn persoontje, we hebben een heel gezel-

lige avond gehad. 

Zondag 3 November 1946                                                                                                                                                          

Vandaag vierde ik mijn 23e verjaardag, die is heel gezellig en in gepaste vrolijkheid doorgebracht. 

Rens is de hele dag bij me geweest en ’s avonds heb ik naar Janny geschreven. 
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Foto-collectie H. Ploeg.     Waroeng Danas, voor de show, midden Adri Vijn, rechts Hans Ploeg. 

Maandag 4 November 1946                                                                                                                                                 

Een korte patrouille, 09.00u weg en om 14.00u thuis. Ter ere van het Soendanese Nieuwjaar hebben 

we vanmiddag in Kademangan gevoetbald tegen een elftal uit die kampong. We speelden gelijk met 

1-1. ’s Avonds weer geschreven, nu naar thuis en naar mijn a.s. schoonouders.                                                     

Dinsdag 5 November 1946   Vandaag een vrije dag, die is in alle rust door gebracht, ’s avonds naar de 

bioscoop ‘Sierra Sue’. 

Woensdag 6 November 1946                                                                                                                                                        

Er was een order binnen gekomen dat er vandaag geen patrouille mocht worden gelopen, dus hield-

en wij ‘noodgedwongen’. 

Donderdag 7 November 1946                                                                                                                                                                                                                     

Om 07.00u startten wij voor een patrouille, om 11.00u terug. ’s Middags werden de gemoederen een 

beetje verhit bij het lezen van een krantenbericht over een incident in Batavia. 

Vrijdag 8 November 1946                                                                                                                                                      

We hadden vandaag weer vrij.  ’s Morgens even naar Tjiandjoer geweest en ’s middags heeft ons 

peleton een wedstrijd tegen een elftal van de rest van de Comp. we wonnen met 2-1. 

Zaterdag 9 November 1946                                                                                                                                                                   

De Luit werd vandaag beëdigd en daar ik hier moest blijven was er vandaag geen patrouille. Vandaag 

kwam het bericht binnen dat sold. D. Hoek t.g.v. Malaria-tropiën was overleden. 

Zondag 10 November 1946   ’s Morgens eerst naar de kerk geweest, Ds. preekte over Lucas 12 vers 

49a. ’s Middags werd sld. Hoek begraven, ik kon er niet heen, daar Luit. Koopmans het commando in 

Tjikalon moest overnemen, moest ik hier blijven. Voel me niet erg lekker, dus ga maar vroeg te bed. 
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Daniël Hoek, De Rijp +9 Nov.’46 bij Tjipanas, 22 jaar. 

Maandag 11 November 1946   Vandaag het bed gehouden want ik voel me lang geen 100%. 

Dinsdag 12 November 1946  Vandaag ging het wel weer een beetje, ben tenminste weer op de been. 

Woensdag 13 November 1946                                                                                                                                                                  

’s Morgens patrouille en ’s avonds naar het cabaret van Benny Vreden geweest in de cantine van de 

W-brigade, een knal-avond gehad. 

                                                                                                                     
Benny Vreden. 
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Donderdag 14 November 1946                                                                                                                                             

Om 07.00u met patrouille gestart, het is nu al de hele week na de middag regen en nog eens regen. 

Vrijdag 15 November 1946                                                                                                                                                              

Vanmorgen hebben we het graf van Trompetter in orde gemaakt. Vanavond naar de bioscoop ge-

weest waar de film ‘Leven in de brouwerij’ draaide. 

                                     

Foto-collectie P. Hartog.     Graf van Kpl. Piet Trompetter.                                                                                                                                    

Het graf rechts ernaast is van Daniël Hoek die Malaria-tropiën kreeg, hij was in een dag dood. 

                                          
Hier rust Korp. Piet Tompetter, Geb. 9 Dec. 1922 te Andijk. Gesneuveld te Tjiandjoer 26 Oct. 1946.                                                                                   

‘Hij was een goed soldaat en een aangenaam mens, zijn wapenbroeders van het  2
e
 Pel. 3. 2-4 R.I.’ 



72 
 

Zaterdag 16 November 1946   Geen  patrouille. 

Zondag 17 November 1946   ’s Morgens naar de kerk, voorbereiding H.A. en ’s middags naar Tjihalm. 

Maandag 18 November 1946   Vanmorgen patrouille, 11.00u terug.                                                

Dinsdag 19 November 1946                                                                                                                                     

Vanmiddag naar Tjiandjoer geweest en ’s middags gevoetbald in Kademangan, verloren met 2-1. 

Woensdag 20 November 1946                                                                                                                                     

Vanmorgen patrouille en ’s middags naar Lageweg geweest om besprekingen te voeren over een hier 

te openen cantine. Vanavond naar de bioscoop geweest waar de film ‘went the day well’ draaide. 

                                                       
Foto-collectie H. Ploeg.   Waroeng Danas, terug van patrouille, nu zonder Piet. Ik loop met 't  geweer op de schouder. 

Donderdag 21 November 1946   Geen vermelding. 

Vrijdag 22 November 1946                                                                                                                                                                                                 

Geen patrouille, de hele dag hier rondgehangen, ’s middags gaf Lt. Tap een uiteenzetting over de 

onderhandelingen. 

Zaterdag 23 November 1946   Patrouille, om 13.00u weer thuis.                                                                                                                                                          

Zondag 24 November 1946                                                                                                                                               

’s Middags moesten we naar Tjihalm voor een stafbegeleiding mbt. De actie van morgen. Daar maar 

meteen gebleven, want er was een kerkdienst met bediening H. Avondmaal.                                       

Maandag 25 November 1946                                                                                                                                          

Al voor 03.30u uit de veren want om 04.30u moesten we starten voor een gezamenlijke actie in de 
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omgeving van Madjalaja. De actie mag als geslaagd beschouwd worden, we waren om 12.00u terug. 

We zitten weer zonder licht.       

 
Foto-collectie P. Kramer.     Tijdens de actie, op de vernielde brug bij Madjalaja 

 

Foto-collectie P. Kramer.      Tijdens de actie bij Madjalaja 

Dinsdag 26 November 1946                                                                                                                                                             

’s Morgens naar Tjihalm en Vada geweest en ’s avonds naar de bioscoop ‘Ice Capades’.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Woensdag 27 November 1946                                                                                                                              

Patrouille gelopen, 11.00u weer thuis. De pakjes van Janny en tante H. ontvangen. ’s Avonds naar het 

ooggetuigen-verslag van de wedstrijd Engeland-Holland geluisterd 8-2.        

                                                                                    
Foto-collectie C.v.d. Bosch.  Met spanning volgen we de voetbalwedstrijd Holland-Engeland. 

Donderdag 28 November 1946   Patrouille gelopen, 11.30u terug. Vanmiddag kwam Lt. Tap een 

beschouwing geven over de militaire toestanden in ons gebied. Vanavond hadden we weer licht. 

Vrijdag 29 November 1946   Vanmorgen in Tjiandjoer nog verschillende inkopen voor de cantine 

gedaan. ’s Middags gevoetbald in Kademangan in ons gebied, we wonnen met 3-0. 

                                                                            

Foto-collectie P. Kramer. Voetbalelftal 2
e
 pel. bijgenaamd ‘Het circus’ van Lt. Koopmans, we speelden op                              

het dorpsplein om de Waringinboom heen tegen het enthousiaste team van de naburige kampong.                                            

Namen achter in dit dagboek. 



75 
 

Zaterdag 30 November 1946                                                                                                                                   

Vanmorgen bij de B.C. op rapport geweest om toestemming te vragen om te mogen trouwen. 

Vanmiddag kwam Lt. Tap ons vertellen dat wij volgende week naar Tjikalon verhuizen. Tevens dat er 

morgen een grote actie wordt gehouden, in samenwerking met 1-11R.I., Artillerie en de Mortieren.                      

’s Avonds opening van de cantine hetwelk een fel bewogen avond werd. Ik was wel wat boven m’n 

theewater toen ik te bed ging. 

Zondag 1 December 1946                                                                                                                                       

Vanmorgen om 08.00u moesten we klaar staan om deel te nemen aan de actie die gaande was.                  

We werden eerst naar Tjikalon gebracht, waar we moesten wachten. Om 12.00u werden we ingezet, 

het was voor ons betrekkelijk gauw afgelopen want om 15.00u konden we weer inrukken. Om 16.00u 

waren we weer terug in Waroeng Danas waar we eerst onze huizen konden uitmesten. De Artillerie 

had nl. vlak voor onze deur staan schieten en alles was hoog getild. 

Maandag 2 December 1946                                                                                                                                              

Geen patrouille. Vanavond kwam het bericht dat ik morgen met verlof naar Batavia ga.  

Dinsdag 3 December 1946                                                                                                                                        

Vanmorgen om 07.30u uit Waroeng Danas vertrokken, vanuit Patjet zou een wagen vertrekken.  

Deze wagen, als ik het tenminste een wagen mag noemen, vertrok pas om 11.00u.                                        

Zonder accu, remmen, ventilatie en banden te slecht om te rijden, geen wonder dat we onderweg 

volop pech kregen. We brachten het met deze wagen tot 20km voorbij Buitenzorg, toen zijn we maar 

gaan liften en kwamen om 21.00u in Batavia aan. Eerst even omkleden en toen de stad ingegaan om 

nog wat te eten. J. Bonthuis en A.J. de Boer waren gisteren al gegaan en met z’n drieën hebben we 

dit verlof door gebracht. 

Woensdag 4 December 1946                                                                                                                                          

Vandaag zou ik naar de notaris om een acte op te laten maken om te kunnen trouwen, maar het 

kantoor was wegens een Mohammedaanse feestdag gesloten. ’s Middags zijn we naar de bioscoop 

geweest en ’s avonds naar Tivoli, de musical ‘Twee meisjes en een matroos’.   

Donderdag 5 December 1946                                                                                                                                                                 

Nu eerst naar de notaris geweest, alles verliep vrij vlot. ’s Middags naar de bios ‘Undercover’ en              

’s avonds naar het st. Nicolaasfeest in het YMCA. 

Vrijdag 6 December 1946  De dag in rust en kalmte door gebracht, ’s avonds naar de bioscoop Rex, 

‘Sahara’, Grand  Skylar 

Zaterdag 7 December 1946  ’s Morgens de pasar op geweest en ’s avonds naar het YMCA. 

Zondag 8 December 1946                                                                                                                                                               

’s Morgens naar de kerk, Ds. Oranje. ’s Middags naar de voetbalwedstrijd Indië – 7 Dec.-divisie, 3-3.  

’s Avonds naar de militaire cantine.   

Maandag 9 December 1946                                                                                                                                                                   

‘s Morgens binnen gebleven en ’s middags eerst wat in de stad gaan eten. ’s Avonds nog wat in het 

YMCA rond gescharreld. 
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Dinsdag 10 December 1946                                                                                                                                       

Vandaag zijn we met de wagen van Cor Kuit weer vertrokken. De reis ging vlotter als de heenreis, om 

12.00u kwamen we in Waroeng Danas aan en konden terug zien op een prettig verlof 

Woensdag 11 December 1946    Nog wat uitgerust, want m’n verlof duurt tot morgen. 

Donderdag 12 December 1946    Vandaag een kleine patrouille gelopen. 

Vrijdag 13 December 1946                                                                                                                                           

Vandaag weer actie gehad, om 05.00u ’s morgens startten we hier vandaan naar Tjikalon. Daar ging 

het om 06.00u loos, in de richting van Madjalaja. We hebben 2 keer vuur ontvangen, maar geen ver-

liezen. Om 17.00u waren we weer in terug in Waroeng Danas. 

Zaterdag 14 December 1946    Vandaag rust. 

Zondag 15 December 1946                                                                                                                                             

Vandaag naar de kerk geweest, Ds. v/d Berg Joh. 1 vers 5 en 6. ’s Middags voetbalwedstrijd tussen A 

en B-elftal van de W-Brigade, de uitslag was 3-0 voor het A-elftal. 

Maandag 16 December 1946   Vanmorgen weer patrouille gelopen, waarvan om 11.00u weer terug.  

Foto-collectie C. v.d. Bosch.     Op patrouille door de sawah’s. 

Dinsdag 17 December 1946                                                                                                                                         

Vanmorgen in Tjikalon geweest en daar gepatrouilleerd, om 12.45u weer terug in Waroeng Danas 

Woensdag 18 December 1946                                                                                                                                  

Vanmorgen naar Tjipanas geweest, waar onze Comp. de eerste competitiewedstrijd tegen de 2e 
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Comp. speelde en verloor met 6-3. ’s Middags kwam de B.C. op bezoek en vertelde ons dat we vrij-

dag naar Tjikalon verhuizen, het 1e Pel. komt dan hier.                                               

Donderdag 19 December 1946                                                                                                                                                  

Vanmorgen is de tafeltennis-competitie gespeeld,  J. Bonthuis werd kampioen. Vanmiddag ben ik 

naar Tjikalon gegaan om de legeringsruimte te bekijken, ’s avonds kwam echter het bericht dat de 

verhuizing naar Tjikalon niet door gaat, onze hele compagnie zou afgelost worden. 

Vrijdag 20 December 1946                                                                                                                                                                 

Vandaag zijn we iets wijzer geworden, onze Comp. gaat morgen naar Patjet.  Tjikalon wordt overge-

nomen door 3. 1-4 R.I. en Waroeng Danas wordt een MP-post. 

Zaterdag 21 December 1946                                                                                                                                  

Vanmorgen om 09.00u moesten we klaar staan om te verhuizen, maar om 16.00u stonden we er 

nog. Tjikalon was wel verhuisd, maar voor ons was er geen fractie. Daarom ben ik nog even naar 

Patjet geweest om sigaretten en brood op te halen. ’s Avonds was er in de cantine van de W-brigade 

een cabaret-avond met Lou Bandy, daar konden we nu nog naar toe, het was een knal-avond. 

Zondag 22 December 1946                                                                                                                                                                       

Vanmorgen om 09.00u kwamen de wagens en konden we verhuizen. We kwamen in een sanatorium 

te liggen. De ligging is prima, water en licht volop. 

Maandag 23 December 1946                                                                                                                                              

De dag verliep heel rustig. Om 18.00 kregen de detachementen Patjet 2e Comp. - Tjibeureum 4e 

Comp. - en Tjiseureuh 4e Comp. een aanval welke gelukkig zonder verliezen afgeslagen konden 

worden. ’s Avonds kwam ons peleton op wacht. 

Foto-collectie P. Kramer.    Kort voor vertrek uit Waroeng Danas 
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Dinsdag 24 December 1946                                                                                                                                                      

Deze dag was het toppunt van de chaos die de laatste dagen geheerst heeft. We moesten vandaag 

wéér verhuizen, maar 2/3 van de Comp. is niet aanwezig. Gisteravond was het 1e en 3e peleton als 

versterking naar Tjiseureuh gegaan, ons peleton moest vanochtend op patrouille en zo moest de ver-

huizing door gaan. Ons peleton kwam voor de middag terug en wij mochten toen het hele spul inpak-

ken en inladen. Toch verliep alles nog vrij vlot en om 17.00u was alles weg.                                                                 

We liggen nu in het gebouwencomplex van de 2e Comp.  

Woensdag 25 December 1946                                                                                                                                               

1e Kerstdag. Vanmorgen naar een kerkdienst in de manschappen-cantine geweest. Voor de rest zijn 

we allemaal geconsigneerd en mochten we het terrein niet verlaten. Om 18.00u kwam ons peleton 

op wacht. 

Donderdag 26 December 1946   Tot 06.00u op wacht. ’s Avonds wat geschreven en vroeg naar bed. 

Vrijdag 27 December 1946                                                                                                                                     

Vanmorgen om 06.00u op patrouille gegaan, om 11.00u terug. Vanavond om 18.00u moest ik naar 

de Baileybrug om daar de wacht over te nemen, daar de hele nacht gebleven.       

                           
Foto-collectie P. Kramer.     Tjimatjan, de te bewaken baileybrug. 

Zaterdag 28 December 1946                                                                                                                                                         

Ons peleton verhuisde vandaag naar Tjimatjan, de rest van de Comp. gaat naar Lodji. We liggen hier 

in een pracht huis en in een mooie omgeving. 

Zondag 29 December 1946                                                                                                                                     

Vanmorgen in Tjipanas naar de kerk geweest, voor de rest van de dag rustig gehouden. Om 17.00u 

moest ik de wacht aan de brug betrekken. 
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Maandag 30 December 1946                                                                                                                                                    

De wacht verliep rustig, om 05.00u afgekomen. Vandaag kregen we een radiotoestel. 

Foto-collectie C. v.d. Bosch.   Dec. ’46, padi-oogst. 

Dinsdag 31 December 1946                                                                                                                                              

Zo, dan zijn we dan vandaag aan de laatste dag van het jaar bezig. Vanmorgen moest ik naar een 

kepala (hoofd) in de Bale Desa van Tjiandjoer, daarna nog op bezoek geweest bij de Loerah (dorps-

hoofd)  en Raden Salina. Er was daar een kerkdienst waar ik heen ben gegaan, daarna nog een 

gezellig avondje gehad, om 01.00u te kooi. 

Woensdag 1 Januari 1947                                                                                                                                               

Vanmorgen moest ik als afgevaardigde van de Comp. naar het Bat.-bureau waar een plaquette ter 

nagedachtenis van de 14 gevallen kameraden van ons bataljon onthuld werd. Daarna was er gelegen-

heid om de Bat.-Cdt. gelukwensen aan te bieden, waarna er in de manschappencantine versnaper-

ingen werden aangeboden. 17.00u op wacht. 

Donderdag 2 Januari 1947   Wacht verliep zonder bijzonderheden.  

Vrijdag 3 Januari 1947   Vanmiddag naar Tjiandjoer geweest. 

Zaterdag 4 Januari 1947   Vanmiddag op wacht. 

Zondag 5 Januari 1946   Geen bijzonderheden, 17.00u. van wacht. 

Maandag 6 Januari 1946   Geen bijzonderheden 

Dinsdag 7 Januari 1946   Vanmiddag op wacht. 

Woensdag 8 Januari 1947   De wacht verliep rustig. 
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Donderdag 9 Januari 1947                                                                                                                                                        

Doordat Bouwland er niet was moest ik vanavond voor de wacht invallen. 

Vrijdag 10 Januari 1947   Geen bijzonderheden, de Overste op bezoek gehad op de wacht. 

Zaterdag 11 Januari 1947    Patrouille gelopen. 

Zondag 12 Januari 1947    ’s Morgens in Tjipanas naar de kerk geweest. 

Maandag 13 Januari 1947    Vanavond weer op wacht gegaan. 

Dinsdag 14 Januari 1947    Geen bijzonderheden. 

Woensdag 15 Januari 1947    Niets bijzonders, in-enting tegen de pest gehad. 

Donderdag 16 Januari 1947                                                                                                                                               

Vandaag weer op patrouille geweest, we ontdekten in kampong Kemang een complete Europese 

inboedel die waarschijnlijk aan een ondergedoken NSB-er heeft toebehoord. Om 17.00u op wacht 

gegaan. 

Vrijdag 17 Januari 1947    Vanmiddag kwam Jan v/d Berg ons opzoeken, hij is hier vannacht gebleven.                                                                                                                                                

Zaterdag 18 Januari 1947                                                                                                                                                                 

Jan is vanochtend weer vertrokken, ’s avonds naar de film in Tjipanas geweest.                                                                                                                                                                                                                 

Zondag 19 Januari 1947    ’s Morgens kerkdienst en ’s avonds weer op wacht.         

Foto-collectie P. Kramer.   Tjimatjan, de wacht van 18-19 Jan. '47 bij de baileybrug. 
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Foto-collectie P. Kramer.       Tjimatjan, 18-19 Jan. '47, de wacht bij de baileybrug.                                                                                             

Maandag 20 Januari 1947    Geen bijzonderheden. 

Dinsdag 21 Januari 1947   ’s Morgens op patrouille geweest. 

Woensdag 22 Januari 1947    Weer wacht.    

Donderdag 23 Januari 1947    Geen bijzonderheden. 

Vrijdag 24 Januari 1947                                                                                                                                                                 

Patrouille gelopen, doordat Korp. Siffels ziek is moest ik vanavond weer op wacht. 

Zaterdag 25 Januari 1947                                                                                                                                                                           

De wacht verliep zonder bijzonderheden, behoudens de storm die in de afgelopen nacht op stak, 

waardoor het wachtlokaal de lucht in dreigde te gaan.  

Zondag 26 Januari 1947    We gingen maar weer eens op wacht. 

Maandag 27 Januari 1947    Geen bijzonderheden. 

Dinsdag 28 Januari 1947                                                                                                                                          

Vanmorgen patrouille gelopen, vandaag ons maandrantsoen sigaretten ontvangen. Rens op bezoek 

gehad. 

Woensdag 29 Januari 1947                                                                                                                                                     

’s Avonds wacht, verder geen bijzonderheden. De dienst hier begint ontzettend saai te worden, er 

heerst slechts één wens, en dat is om hier zo gauw mogelijk vandaan te komen. 
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Donderdag 30 Januari 1947                                                                                                                                                           

De wacht verliep normaal. Vandaag kwam onze wens in vervulling en we hoorden het bericht dat we 

Zondag gaan verhuizen naar Lodji. Het 1e pel. neemt het dan hier van ons over.    

Vrijdag 31 Januari 1947                                                                                                                                               

Vandaag voor de laatste keer op wacht bij de brug. Daar hebben Bouwland en ik door ziekte van            

v. Dijk en Siffels, best ons genoegen aan gehad ! 

Zaterdag 1 Februari 1947                                                                                                                                             

Vandaag naar Lodji geweest om daar de zaak eens op te nemen. Wat legering betreft gaan we 

achteruit, maar de dienst is daar beter. 

                                                   
Foto-collectie P. Kramer.      Voor ons huis in Lodji. 

Zondag 2 Februari 1947                                                                                                                                                       

Van de zondag niet veel gemerkt daar we moeten verhuizen, het ging allemaal erg vlot en om 11.00u 

waren we over. 

Maandag 3 Februari 1947                                                                                                                                               

Vanmorgen hier nog wat aan het rommelen geweest, en de kamer is nu op stel. Ik lig hier met de Luit 

en Bouwland op één kamer. Vanmiddag hier m’n eerste patrouille gelopen, die zullen hier best mee-

vallen.   

Dinsdag 4 Februari 1947                                                                                                                                                          

De dienst is hier zo geregeld dat wij 2 dagen patrouille lopen en dan het 3e Pel. 2 dagen, wij zijn nu 2 

dagen vrij. We doen hier ook aan een voor ons nieuwe sport, nl. volleybal. 

Woensdag 5 Februari 1947   Het staat ons hier best aan, het eten is geweldig goed en de dienst ook. 
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Donderdag 6 Februari 1947   Geen bijzonderheden. 

Vrijdag 7 Februari 1947   Vanmiddag weer patrouille gelopen. 

Zaterdag 8 Februari 1947                                                                                                                                                                 

De dag verliep rustig in tegenstelling met de avond, die nogal rumoerig was. Er waren bevorderingen 

afgekomen en daar moest op gedronken worden. Zelf ben ik bij Kapt. Tap op de fuif geweest, die was 

vandaag jarig. 

Zondag 9 Februari 1947   Vanmorgen naar de kerk geweest. 

Maandag 10 Februari 1947   Niets bijzonders. 

                                                     
Foto-collectie P. Kramer.    Lodji, met Sijmon bij de stelling. 

Dinsdag 11 Februari 1947                                                                                                                                      

Vanmorgen kwam het bericht dat we weer moeten verkassen, waar naar toe is nog onbekend.              

                                                                                                                                     
Foto-collectie C. v.d. Bosch.   Lodij,  post bij de brug.                                                                          
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Foto-collectie P. Kramer.   Lodji, zo uit het bed op de foto. 

Woensdag 12 Februari 1947                                                                                                                               

Vanmorgen om 07.00u uit Lodji vertrokken, we kwamen terecht in Tjikantjana, ergens tussen 

Gekbron en Tjibeber. De laatste dagen zijn er veel verplaatsingen geweest. 1-11 R.I. is helemaal 

vrijgemaakt en door 2-4 R.I. over genomen. De legering is hier tamelijk goed. 

Donderdag 13 Februari 1947   Vandaag nog wat gewerkt aan de verfraaiing van het bivak.    

                                                                                   
Foto-collectie P. Kramer.      Tjikantjana, bij ons Bataljonswapen. 



85 
 

 

                                               
Foto-collectie P. Hartog.   Tjikantjana, Johan Schotanus. 

Vrijdag 14 Februari 1947   Vanmorgen op patrouille geweest, het gebied hier is doods en verlaten.                                                                                                                                        

Zaterdag 15 Februari 1947                                                                                                                                      

Vanmorgen naar Tjiandjoer geweest om prikkeldraad te halen. Vandaag bestaat de W-Brigade 1 jaar. 

Zondag 16 Februari 1947   Vannacht wacht gehad, ’s middags wat zitten schrijven en ’s avonds naar 

de bioscoop geweest. 

Maandag 17 Februari 1947   Niets bijzonders.                                                                                                                                                     

Dinsdag 18 Februari 1947                                                                                                                                                

Toen ik vanochtend op patrouille was hoorden we de saluutschoten ter ere van de geboorte van een 

prinses. Vanavond naar Tjiandjoer geweest. 

Woensdag 19 Februari 1947                                                                                                                                                   

Vanmorgen flink aan het werk geweest, er moesten nog een paar tenten worden opgezet daar we 

nog met plaatsgebrek zitten. 

Donderdag 20 Februari 1947                                                                                                                                                       

Ter ere van de geboorte van Prinses Marijke kregen we 25 sigaretten en 2 fl. bier. 

Vrijdag 21 Februari 1947    Geen bijzonderheden. 

Zaterdag 22 Februari 1947    In-enting tegen pokken en tyfus gehad, ’s middags op patrouille. 



86 
 

Zondag 23 Februari 1947                                                                                                                                               

Vanmorgen in Tjiandjoer naar de kerk geweest, voor de rest van de dag m’n gemak gehouden. 

Maandag 24 Februari 1947  Vanmorgen naar de Comp. geweest om wat spullen op te halen. 

Dinsdag 25 Februari 1947   Vanmiddag bij Bouwland op bezoek geweest, hij ligt op het V.P.A.   

Woensdag 26 Februari 1947   Vanmorgen op patrouille geweest. 

Donderdag 27 Februari 1947   ’s Morgens wat zitten schrijven. 

Vrijdag 28 Februari 1947   Vandaag geen patrouille, we kregen weer geld. 

Zaterdag 1 Maart 1947  Patrouille gelopen, geen bijzonderheden 

Zondag 2 Maart 1947   ’s Morgens naar de kerk geweest, Ds. v/d Windt.                                                                                                                                                         

Maandag 3 Maart 1947                                                                                                                                                        

Het is wel zo goed als zeker dat we dit gebied spoedig zullen verlaten. Het wordt overgenomen door 

de 3e Inf.-Brigade van de 7 December-divisie en wij zouden naar Tjimahi gaan.                                                                                                                                                             

Dinsdag 4 Maart 1947   Geen bijzonderheden. 

Woensdag 5 Maart 1947   Vanmorgen op patrouille geweest, ’s avonds naar de bioscoop.                                                                                                                                                             

Donderdag 6 Maart 1947   De hele dag vrij af.     

Collectie P. Kramer.   Tjikantjana, met de  dorpsjeugd zoals die hele dagen voor ons bivak op wat eten wachten. 
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Foto-collectie P. Kramer.    Tjikantjana, hier moesten we min of meer tot rust komen. Piet Hartog trekt de kar. 

Vrijdag 7 Maart 1947   Vandaag kregen we hier 3 kwartiermakers, 1 Sergeant en 2 man.    

                                             
Foto-collectie P. Kramer.    Tjikantjana, Ter herinnering van ons samen zijn van 7 tm. 16 Maart '47.                                         

Van je collega,  Sgt. J. Frenken 210909004     2. 3-14RI,  3e Inf. Brig./  7 Dec.-Div. 
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Zaterdag 8 Maart 1947   Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                        

Zondag 9 Maart 1947   ’s Morgens naar de kerk geweest, Ds. v/d Berg.                                                                                                                                                         

Maandag 10 Maart 1947   Patrouille gelopen.                                                                                                                                                       

Dinsdag 11 Maart 1947   De Luit. ging mee op patrouille en ik bleef thuis, wat zitten schrijven. 

Woensdag 12 Maart 1947                                                                                                                                                

Daar het vandaag hoosde van de regen, ging de patrouille niet door, ik heb de dag maar nuttig 

besteed om wat te schrijven. 

Donderdag 13 Maart 1947   Vandaag heb ik mijn laatste ronde in Tjikantjana gelopen.                                                                                                                                                              

Vrijdag 14 Maart 1947   Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zaterdag 15 Maart 1947                                                                                                                                                     

We vertrekken morgen. Vandaag al zo’n beetje aan het afbreken geweest. We hadden hier vandaag 

een heerlijk galgenmaal, gisteravond hadden ze hier een varken geschoten, en daar hebben we best 

van gegeten.          

                                     
Foto-collectie P. Hartog.   Tjikantjana, de jagers met hun buit. Links-achter Rinus Jansen,                                                                             

links. v.d Boom Willem Wagenaar en rechts van het zwijn, Sijmon Peereboom. 

Zondag 16 Maart 1947                                                                                                                                                           

Het was vanmorgen om 06.00u reveille, alles inpakken en we stonden klaar toen de wagens om 

07.30u kwamen. Toen moesten we nog op de aflossing wachten, deze kwam om 09.00u en wij zeiden 

Tjikantjana vaarwel, we hadden daar een pracht tijd gehad. In Tjiandjoer voegden we ons bij de 

andere wagens van de Comp.  en gezamenlijk begon de tocht naar Tjimahi. Onderweg kregen we nog 
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een lekke band maar voor Tjimahi hadden we de hoofdgroep al weer ingehaald. Om 12.00u waren 

we op de plaats van bestemming, we liggen samen met Inf.1 in een groot kazernecomplex. Het zijn 

allemaal grote gebouwen waar een hele Comp. in ligt. De O.O. liggen in huizen en Rens en ik liggen 

op een kamer. We waren om 15.00u op stel en ’s avonds zijn we nog even Bandoeng in geweest.     

                                                    
Foto-collectie H. Ploeg.   Hoofdingang Kazerne Tjimahi. 

                                              
Foto-collectie H. Ploeg.    Tjimahi, deel van het  kazerneterrein. 
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Maandag 17 Maart 1947                                                                                                                                                   

Men maakte me vanochtend wakker met de mededeling dat ik vandaag Serg. v/d week ben, dus ik  

ben van de week zoet.  ’s Morgens om 05.30u op en om 24.00u pas naar bed. Er was ook een oefen-

schema afgekomen maar dat was zwaar pet, het is allemaal oude kost van 1½ jaar geleden.                                                                                                                                                       

Dinsdag 18 tm. Donderdag 20 Maart 1947   Geen vermeldingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vrijdag 21 Maart 1947                                                                                                                                                       

De week is alweer aardig gedraaid, veel bijzonders is er niet gebeurd. Vandaag hadden we een 

parade gehad ter gelegenheid van de commando-overdracht van 2-4 R.I. Overste van der Meer gaat 

wegens ziekte met verlof naar Holland, als nieuwe B.C. krijgen we Majoor P. Voogd.                                                                                                                                                          

Zaterdag 22 Maart 1947                                                                                                                                           

Vanmiddag heb ik de weekdienst overgedaan aan Segt. J. Groot. Vanavond de stad in geweest.                                                                                                                                                        

Zondag 23 Maart 1947                                                                                                                                                           

Vanmorgen versliep ik me voor de vroege kerkdienst, toen ben ik maar om 11.00u geweest. Van-                

middag naar het hospitaal geweest om Bos en Pereboom op te zoeken. Vanavond naar Bandoeng 

geweest.                                                                                                                                                                                            

Maandag 24 Maart 1947                                                                                                                                                                  

Voor vanmorgen stond op het programma, hindernisbaan, Bren-theorie, exercitie en theorie C.C. 

Daarmee hebben we de ochtend gevuld.                                                                                                                                                       

Dinsdag 25 Maart 1947   Exercitie en kledinginspectie. ’s Avonds even naar het Mil.-tehuis geweest. 

Woensdag 26 Maart 1947                                                                                                                                                                                                                                                                             

Er is een order afgekomen dat we bij alarm binnen 2 uur gepakt moeten klaar staan om uit te rukken, 

dat hebben we vanmorgen zo’n beetje voor mekaar gemaakt. Het kader kreeg theorie luchtver-

pleging en luchtsteun. ’s Avonds geschreven en toen vroeg naar bed. Was het niet van de slaap dan 

wel van de honger, want het eten is hier verschrikkelijk slecht.                                                                                                                                                         

Donderdag 27 Maart 1947                                                                                                                                                 

Vannacht om 01.00u. kregen ze het in hun hoofd om me er uit te halen voor een Bataljons-oefening. 

Om 03.00u ’s nachts mochten we af en om 06.00u waren we aan de plaats van oefening.                             

Daar moesten we als dekkingspeleton dienst doen voor een ander peleton wat over de kali moest.                                      

Het was voor ons een hard gelag om aan de overkant de TRI-posten te zien en niks te mogen doen. 

Om 10.00u was de oefening afgelopen en konden we naar huis, waar we om 13.00u aan kwamen.                          

Vanmiddag best geslapen en ’s avonds naar de bioscoop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vrijdag 28 Maart 1947   De ochtend werd besteed  met het uitreiken van kleding en uitrusting.                                                                                                                                                            

Zaterdag 29 Maart 1947   ’s Morgens hadden we inwendige dienst. ’s Avonds de stad in geweest.                                                                                                                                                          

Zondag 30 Maart 1947                                                                                                                                                

Vanmorgen naar de kerk geweest, er was bevestiging van nieuwe lidmaten. Daarna even naar het 

hospitaal en om 18.00u de stad even in geweest, maar weer vroeg thuis.                                                                                                                                                        
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Maandag 31 Maart 1947                                                                                                                                                                     

De hele Comp. ging schieten. Toen ik ’s middags thuis kwam lag er eindelijk de lang verwachte brief 

dat we toestemming hadden om te trouwen. De datum is vastgesteld op 9 April 10.30u M.E.T. 17.00u 

Java-tijd.     

   

                                            
Foto-collectie P. Hartog.    Tjimahi, schietoefeningen met 9 Brens allemaal automatisch vuren.                                                

Aan de 3e Bren, Joop Rekers met daar achter Piet Hartog. 

Dinsdag 1 April 1947                                                                                                                                                          

Vanmorgen beëdiging van Lt. V. Meurs, weer banjak gezweten. Vanavond geschreven. 

Woensdag 2 April 1947                                                                                                                                                 

De dag werd aan sport besteed, ’s morgens speelden de Off. 2-4RI tegen de Off. 1-5RI, onze Off. 

moesten het afleggen en verloren met 7-1. Het Bat.-elftal deed het ‘s middags beter en won met 3-1 

van ……?  (helaas onleesbaar) 

Donderdag 3 April 1947                                                                                                                                                                           

Vanochtend zijn de kwartiermakers naar Lembang vertrokken, het Bat. zal wel na de Pasen ver-

huizen. Weer naar een voetbalwedstrijd geweest, nu speelde O.Off. 2-4 R.I. tegen O.Off 1-5 R.I, de 

onzen verloren met 1-0. Daarna hadden we nog een lezing van de Dominee en daarmee was de 

dienst weer afgelopen.                                                                                                                                                           

Vrijdag 4 April 1947                                                                                                                                                                 

Vanmorgen naar de kerk, viering H.A. ’s Middags en ’s avonds naar Bandoeng geweest. 

Zaterdag 5 April 1947                                                                                                                                                                                                                            

Dienst was er niet veel te doen, ’s middags bij Jan v/d Berg geweest en vanavond maar wat ge-

schreven. 
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Zondag 6 April 1947                                                                                                                                                   

Vanmorgen ben ik naar de Geref. Kerk in Bandoeng geweest. Vanmiddag met Jan op visite geweest 

bij Tom Brocht. Naar de kerk geweest en ‘s avonds bij die fam. gegeten. 

* Maandag 7 April 1947                                                                                                                                                                            

Er was een ontmoetings-samenkomst in de Geref. Kerk van Bandoeng, daar ben ik naar toe geweest.  

’s Middags naar een voetbalwedstrijd geweest, W-brigade  – U……..?   De W-brigade verloor met 4-1.                    

’s Avonds naar de voetbalwedstrijd Holland –België geluisterd. 

Dinsdag 8 April 1947                                                                                                                                                                  

De dienst bestond uit sport, we hebben een lekker partijtje gevolleybald, ’s avonds naar het evacu-

atiecentrum geweest. 

Woensdag 9 April 1947                                                                                                                                               

Alweer sport gehad. Vanmiddag om 17.00u was het gewichtige ogenblik dat ik in het huwelijk trad. 

We hebben dat feit herdacht met gezamenlijk een borreltje te drinken en ’s avonds zijn we nog met 

elkaar uit geweest.  

Donderdag 10 April 1947                                                                                                                                                              

Er was weer niets geen dienst te doen, dus een hele kalme dag. ’s Middags is de 2e Sec. naar Lem-

bang gegaan. ’s Avonds geschreven.                                                                                                                                          

Vrijdag 11 April 1947   Vanmorgen naar de voetbalwedstrijd 3e Comp. - 4e Comp. geweest, onze 

jongens verloren in een slecht gespeelde wedstrijd met 5-2.  ’s Avonds geschreven. 

Zaterdag 12 April 1947   De dag is weer in ledigheid door gebracht. 

Zondag 13 April 1947   ’s Morgens en ’s middags naar de kerk in Bandoeng geweest. 

                                                                                        
Foto-collectie P. Hartog.      Protestantse Kerk in Bandoeng. 
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Maandag 14 April 1947    Vandaag verhuisde het 2e Pel. en de Staf naar Lembang. 

Foto-collectie P. Kramer.    Lembang, voor ons huis, ik sta 2
e
 v. links. 

Dinsdag 15 April 1947                                                                                                                                                              

Eerst ging het 3e Pel. en daarna wij naar onze nieuwe woonplaats. De legering is goed, ons Peleton 

heeft 2 huizen en ik lig alleen op een kamer. 

Woensdag 16 April 1947   Er is vandaag niets te doen, we zijn druk aan het volleyballen geweest. 

Donderdag 17 April 1947                                                                                                                                                             

Vanmorgen naar de tandarts geweest en kwam met weer een kies minder bij hem vandaan. 

Vrijdag 18 April 1947   Geen bijzonderheden. 

Zaterdag 19 April 1947   Weer niets bijzonders. 

Zondag 20 April 1947  ’s Morgens naar de kerk, ’s middags en ’s avonds geschreven. 

Maandag 21 April 1947                                                                                                                                                         

Vandaag heb ik het meest onzinnige werk gedaan wat ik tot nu toe als militair gedaan heb. We 

moesten  met 12 man patrouille lopen in de Chinese wijk van de stad, geen sterveling te zien daar. 

Dinsdag 22 April 1947                                                                                                                                                    

Vandaag een mooie tocht gemaakt naar de vulkaan Tangkoeban Prahoe (Maleis; omgekeerde boot), we 

hebben het hoogste punt op 2000m beklommen en zijn afgedaald tot in de krater. 
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Foto-collectie P. Kramer.    We beginnen aan de  klim naar de vulkaan ‘Tangkoeban Prahoe’. 

 

 
Foto-collectie P. Kramer.    De klim naar de top van de vulkaan ‘Tangkoeban Prahoe’. 
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Foto-collectie P. Kramer.    Even uitrusten tijdens de klim naar de Tangkoeban Prahoe, ik lig met de voeten op de rots. 

 

 

Foto-collectie P. Kramer.    Onze maaltijd op de top van de Tangkoeban Prahoe, ik zit 2
e
 v. links. 
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 Foto-collectie P.  Kramer.    Afdalen naar de krater van de Tangkoeban Prahoe. 

   

                                                
Foto-collectie P. Kramer.    Tangkoeban Prahoe, poseren voor de foto, ik sta 2

e
 v. links. 
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Foto-collectie P. Kramer.    Tangkoeban Prahoe, een mooie trip, ik zit 2

e
 v. links op de rots. 

Woensdag 23 April 1947                                                                                                                                             

Vandaag kwam er een order af dat ik voor onbepaalde tijd bij een Comp. dienstplichtigen van de 2e 

Div. gedetacheerd wordt. Ik kom daar in de functie als instructeur, het staat me niets aan, maar ja, 

wat doe je er aan. 

Donderdag 24 April 1947                                                                                                                                         

Vanmorgen om 21.00u vertrokken , we zijn gelegerd bij het VI-Bat. In Bandoeng. Samen met Segt.            

P. Stolk hebben we een aardig huisje. We weten nog van niets en houden nog maar ons gemak.  

Vrijdag 25 April 1947   We werden vandaag nog niets wijzer omtrent de gang van zaken hier. 

Zaterdag 26 April 1947                                                                                                                                                       

Vandaag kwam Lt. Otten, die als hoofdinstructeur dienst zal doen, ons over e.e.a. inlichten.             

We moesten vanmorgen nog even ‘poot-aan’ werken om diverse dingen zoals veldbedden, stoelen, 

banken, tafels en menage op te halen. 

Zondag 27 April 1947                                                                                                                                              

Vanmiddag 14.30u kwamen onze discipelen aan, 2 Compagnieën, ong. 230 man sterk. De ontvangst 

was goed geregeld. 

Maandag 28 April 1947                                                                                                                                                       

Deze week zal er nog niets met de opleiding gedaan worden, ze krijgen even de tijd om op verhaal te 

komen. Dus voor ons wordt het een makkelijke week. 
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*Dinsdag 29 April 1947                                                                                                                                                       

Vandaag was Janny jarig, ik heb veel aan haar gedacht. ’s Avonds met de …….? en Jaap Oosterbaan 

de stad in geweest. 

                     
Foto-collectie P. Kramer.   Lembang, voor ons huis. Ik zit in de stoel. 

Woensdag 30 April 1947                                                                                                                                           

Verjaardag prinses Juliana. ’s Morgens was er een grote parade bij Generaal de Waal, ik heb er lekker 

naar staan kijken. ’s Avonds naar het Oranjefeest in de O.O-club geweest, ’s nachts om 03.00u thuis. 

                                                           
Foto-collectie P. Hartog.     Bandoeng, oprijlaan met woning van Generaal de Waal. 
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Donderdag 1 Mei 1947    Geen bijzonderheden. 

Vrijdag 2 Mei 1947   ’s Morgens naar Lembang geweest om diverse dingen op te halen. 

Foto-collectie P. Kramer.    Lembang.ik lig 2
e
 van beneden. 

Zaterdag 3 Mei 1947                                                                                                                                                                                         

’s Middags naar de voetbalwedstrijd V tegen W-Brigade. Het was jammer voor de wedstrijd dat het 

echt tropisch begon te regenen. 

Zondag 4 Mei 1947   ’s Morgens naar de kerk en de rest van de dag thuis. 

Maandag 5 Mei 1947                                                                                                                                                

Vandaag begonnen we met de opleiding. We moesten eerst even polsen wat die knapen in hun mars 

hadden en daarna hadden we de hele ochtend wapentheorie. 

Dinsdag 6 Mei 1947                                                                                                                                                                 

Mars van ongeveer 10 km gelopen. Vandaag werd ik voor een heel moeilijke keuze geplaatst.                   

Mijn C.C. kwam bij me met de mededeling dat ik me op kon geven voor beroepsdienst, met dien ver-

stande dat ik dan voor Juli in Holland moet wezen, en dan Okt./Nov. weer voor 2 jaar terug.                                 

Het is moeilijk om een beslissing in deze te nemen, morgen moet ik uitslag geven. 

Woensdag 7 Mei 1947                                                                                                                                                        

Praktische beoefening velddienst gehad. ’s Middags kwam Kapt. Tap de uitslag halen, ik heb besloten 

om me op te geven. Ofschoon de kans dat ik weg ga heel klein is, want er mogen maar 6 man van het 

Bataljon gaan, terwijl er zich 25 hebben opgegeven. 

Donderdag 8 Mei 1947   Weer velddienst. 

Vrijdag 9 Mei 1947   Geen  bijzonderheden. 
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Zaterdag 10 Mei 1947   De dienst bestond vandaag uit wat exercitie en huishoudelijke dienst. 

Zondag 11 Mei 1947                                                                                                                                                                                                       

’s Morgens naar de kerk geweest, uit de kerk vandaan naar Lembang en de jongens daar eens opge-

zocht. ’s Middags naar de stad geweest. 

                                    
Foto-collectie P. Hartog.    Lembang, in vrije tijd werd er veel gevolleybald. 

Maandag 12 Mei 1947                                                                                                                                                      

We zijn de tweede week van de opleiding in gegaan, deze zal hoofdzakelijk uit velddienst bestaan 

Dinsdag 13 Mei 1947   Een mars gelopen. 

Woensdag 14 Mei 1947   De hele ochtend velddienst. 

Donderdag 15 Mei 1947                                                                                                                                             

Zondagse dienst, we zijn vanmorgen een terrein wezen uitzoeken voor de oefening van morgen. 

Vrijdag 16 Mei 1947   Vanmorgen grote oefening, alles vrij goed. 

Zaterdag 17 Mei 1947   Huishoudelijke dienst. 

Zondag 18 Mei 1947  ’s Morgens naar de kerk geweest, voor de rest van de dag thuis gebleven. 

Hier wordt het dagboek abrupt afgebroken.                                                                                                                  

Piet’s tijd bij het Kennemer-bataljon loopt dan ook nagenoeg ten einde. Hij vertrekt in Juni 1947,                        

al vóór de 1e Politionele actie, voor kaderopleiding retour naar Holland. Hij zal nadien samen met                          

zijn vrouw naar Indonesië terug keren en daar tot 1950 als Serg.-Maj. dienen. Op hun  terugweg                       

naar Holland met de Noorse boot ‘Goya’, overleed een zoontje van 9 maanden tgv. pokken. 
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Foto-collectie P. Kramer.    Bandoeng 6 Mei '47 XVe-Bat. Ik zit 2

e
 van beneden, rechts van me Serg. Piet Stolk. 

Foto-collectie P. Kramer.    Lembang, Mei '47, doe maar of je thuis bent. 
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Foto-collectie P. Kramer.  Lembang, 28 Mei '47, ik zit rechts in de jeep. 

 

 

Foto-collectie P. Kramer.    Lembang, Juni '47, Met zwagertje op het dakterras van villa 'Bergzicht' 
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Foto-collectie P. Hartog.   Lembang 20 juni 1947, oefening voor de komende Politionele-Actie.                                                  
Staand vlr. Cor Leegwater, Adri Vijn, Albert de Boer, Frans v. Rensch, Jannes Bonthuis, Piet Hartog, Tom 

Weyand, Jan Horn, Gerrit Kunst, Sijmon Peereboom, Eg Jansen, Rinus Jansen, Cees van Oort en Joop Rekers.                                               
Zittend; Piet Kramer, Piet Meyboom, Eltjo Smit, Benny Meyer, Harry van Dijk. 

                                                                                                                                                                                         
Chronologie van verblijfplaatsen: 

Plaats   Van Tot 
Noordwijkerhout        Woensdag 12 September 1945   Zaterdag 1 December 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Easthampstead           Zondag 2 December 1945                                                                                                                                                        Maandag 31 December 1945                                                                                                                                                     
Reis met ‘Alcantara’   Dinsdag 1 Januari 1946                                                                                                                                                         Woensdag 30 Januari 1945                                                                                                                                                                                      
Chaah -Mallaka   Donderdag 31 Januari 1945                                                                                                                                                         Zaterdag 9 Februari 1946                                                                                                                                              
Mersing-Malakka   Zaterdag 9 Februari 1946                                                                                                                                              Woensdag 27 Maart 1946                                                                                                                                                         
Reis ‘Salween’   Donderdag 28 Maart 1946                                                                                                                                                         Zaterdag 30 Maart 1946                                                                                                                                          
Batavia / TJ.-Priok   Zaterdag 30 Maart 1946                                                                                                                                          Zaterdag 29 Juni 1946                                                                                                                                                           
Tjiandjoer    Zaterdag 29 Juni 1946                                                                                                                                                           Zaterdag 6 Juli 1946                                                                                                                                                     
Tjoegenang   Zaterdag 6 Juli 1946                                                                                                                                                     Zondag 25 Augustus 1946                                                                                                                                                               
Poentjak   Zondag 25 Augustus 1946                                                                                                                                                               Woensdag 28 Augustus 1946                                                                                                                                      
Tjikelalak   Woensdag 28 Augustus 1946                                                                                                                                      Woensdag 18 September 1946                                                                                                                                                     
Waroeng Danas   Woensdag 18 September 1946                                                                                                                                                     Zondag 22 December 1946                                                                                                                                                                        
Tjikalon Koelong   Zondag 22 December 1946                                                                                                                                                                        Dinsdag 24 December 1946                                                                                                                                                       
Tjimatjan   Zaterdag 28 December 1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zondag 2 Februari 1947                                                                                                                                                        
Lodji   Zondag 2 Februari 1947                                                                                                                                                        Woensdag 12 Februari 1947                                                                                                                                
Tjikantjana   Woensdag 12 Februari 1947                                                                                                                                Zondag 16 Maart 1947                                                                                                                                                            
Tjimahi, met hele Bat.   Zondag 16 Maart 1947                                                                                                                                                            Dinsdag 15 April 1947                                                                                                                                                               
Lembang   Dinsdag 15 April 1947                                                                                                                                                               Retour Holland, Juni 1947 

 



104 
 

Foto-collectie P. Kramer.   17e reünie Zaandam, 1e pel. 3 -2-4RI op 25 sept. 1965.                                                                     

Bo.-rij vlnr.; Jan Schaper+2008, Eltjo Smit+2000, Tom Weyand+1989, Niek Bossche+1972, Hans Ploeg+2012  

Midden-rij vlnr.; Joop Bos, Frans v. Rensch+2008 , Albert de Boer+1995, Eb Pereboom, Sijmon Peereboom, 

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

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

Dijk+1986, Jan Lageweg+2007. Momenteel, januari 2014 leven nog;  Eb Pereboom, Sijmon Peereboom,                                                                  

Piet Kramer, Piet Hartog, Joop Rekers en Siem de Graaf (niet op foto).                                                                                                                                                                   

                                                      
Archief-foto.   Den Bosch 28 Dec. 2013, Piet en Janny Kramer. 
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Nawoord;                                                                                                                                                                                       

Als nawoord dient een brief van waarin Janny  en Piet probeerden om enkele vragen en onduidelijk-

heden, voortkomend uit het dagboek te verduidelijken. Janny deed echter meer,……. 

 

Den Bosch 7 Februari 2014, 

De samenstelling van  het gezin Kramer bestond uit Vader, moeder, een oudere broer en Piet.  In de 

oorlogstijd, begin 1941 evacueerden ze van den Helder naar Anna Paulowna. In 1942 werd Piet 

opgeroepen voor werk in Duitsland, wanneer precies dat weet hij niet meer, maar hij zegt in elk geval 

daar de winter te hebben doorgebracht. In 1943 keerde Piet met verlof terug om examen te doen op de 

Handels-avondschool. Hij is toen niet meer naar Duitsland terug gegaan, maar via hulp van de 

ondergrondse ondergedoken. Hij kwam onder een andere naam ‘Jaap Dekker’ in Zaandam terecht. 

Daar werd er naar werk gezocht en hij kwam er  terecht als verwarmingsmonteur. Piet heeft daar samen 

met zijn kostbaas veel ondergronds werk gedaan. Deze had een kruidenierszaak aan huis en bezorgde 

boodschappen bij de mensen thuis, dat was dus een goede dekmantel voor andere dingen. 

Via het verenigingswerk en het zangkoor ben ik in beeld gekomen. Op 2e Paasdag 9 April 1944                         

gingen we samen voor ’t eerst uit, dat was naar de Johannes Passion in de kerk van Koog a/d Zaan.                                         

De hongerwinter zijn we redelijk door gekomen. Half Mei kon Piet voor het eerst weer naar zijn ouders 

in Anna Paulowna. Daar is hij in aanraking gekomen met de B.S. en werd al gauw voor een militaire 

opleiding naar Zeeburg gestuurd. Zodoende is hij uiteindelijk als OVW-er bij de Kennemers terecht 

gekomen. 

Piet weet wel nog heel veel van de bewuste tijd in Indië, maar enkele minder belangrijke details die hij 

destijds in zijn dagboek noemde kan hij zich niet meer herinneren. Hij zegt dan steeds ’Dat is al 65 jaar 

geleden, dat weet ik echt niet meer hoor!’ Rens Mook was zijn maatje in Indië, maar ook daarna in 

Nederland, hij is overleden. De gebeurtenis die Piet destijds het meest geraakt heeft is het sneuvelen van 

Piet Trompetter die tijdens een patrouille zwaar gewond werd en later overleed. 

Piet heeft geen extra belangstelling gehad in de zaak rond de veranderingen in Indië, Piet is niet erg in 

politiek geïnteresseerd. Noch heeft hij zich ooit schuldig gevoeld aan het meedoen aan de missie.                              

Zijn terugreis voor opleiding in Holland was in Juni 1947 en op 9 Juli zijn we kerkelijk getrouwd, precies 

3 maanden na het burgerlijk huwelijk met de handschoen op 9 April 1947. 

Hartelijk e groeten, Piet en Janny Kramer. 
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Dank aan degenen die hun foto’s of documentatie ter beschikking stelden: 

Siem de Graaf, kok 3e cie. : Foto’s. 
Piet Hartog, Brenscutter 3e cie. : Foto’s. 
Hans Ploeg, Verbindingen 3e cie. : Foto’s. 
Charles v.d. Bosch, Carrier-3e cie. : Foto’s. 
Cor Schermer, Staf-cie. : Foto’s. 
Dook Ypma, 4e cie. : Lectuur tb.v. de Kerstviering in Bracknell – Engeland 1945. 
Onbekende sobat van 2-4 R.I. : Alle ‘archief-foto’s’ in dit dagboek. 
 

Namen behorend bij genoemde foto: 

Blz. 1:  Mobilisatie-tijd 1939-‘40.  

1. Staand: 7. 

2.  8. 

3. Zittend: 9. Liggend: 

4. 10. 

5. 11.  

6.  

 

Blz. 9:  Prins Bernhardt bracht een bezoek aan ons Bataljon. 

1. 2.  Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld 

 

Blz. 16:  Voor de Nissen-hutten in Camp Easthampstead. 

1. Staand: 17. Iets naar voren staand: 

2.  18. 

3. 19. Middenrij: 

4. 20. 

5. 21. 

6. 22. 

7. 23. 

8. 24. 

9. 25. 

10. 26. 

11. 27. Voorste rij: 

12. 28. 

13. 29. Midden op knieën: 

14. 30. 

15. 31. 

16. 32. 
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Blz. 34:  Mersing, sportdag, voetbal-elftal van de 4e Comp. 

1. Staand: 7. 

2. 8. Hurkend; 

3. Aaron van de Berg. 9. 

4. 10. Midden,zitttend: 

5. 11. 

6. 12 
 

Blz.65:  Tjiandjoer 27 okt.'46. Begrafenis Piet Trompetter.                                                             

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. Niet zichtbaar met hand aan helm, Piet Hartog 9. 

5. 10. 

 

Blz. 72: Waroeng Danas, terug van patrouille, nu zonder Piet. 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. Met geweer op schouder, Piet Kramer (Cdt.) 8. 

 

Blz. 74: Voetbalelftal 2e pel. bijgenaamd ‘Het circus’ van Lt. Koopmans. 

1. Staand: 7. Hurkend: 

2. 8. Piet Kramer 

3. 9. Hans Ploeg  (verbindingen) 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 

 

Blz. 77:  Kort voor vertrek uit Waroeng Danas. 

1. 19. 

2. 20. 

3. 21. 

4. 32. 

6. 33. 

7. 34. 

8. 35. 

9. 36. 

10. 37. 

11. 38. 
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12. 39. 

13. 40. 

14. 41. 

15. 42. 

16. 43. 

17. 44. 

18. 45. 

 

Blz. 80:  Tjimatjan, de wacht van 18-19 Jan. '47 bij de baileybrug. 

1. Staand: Piet Kramer 4. Hurkend: 

2. 5. 

3. 6. 

 

Blz. 81:  Tjimatjan, 18-19 Jan. '47, de wacht bij de baileybrug.      

1. Staand: 4. Hurkend: 

2. 5. 

3. 6. 

                  

Blz. 82: Voor ons huis in Lodji. 

1.  7.  

2. 8. 

3. 9.  

4. Piet Kramer 10. 

5. 11. 

6. 12. 

 

Blz. 84: Lodji, zo uit het bed op de foto. 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4.  

 

Blz. 87: Tjikantjana, hier moesten we min of meer tot rust komen. 

1.Links in de hoek 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 
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Blz. 87: Tjikantjana, Ter herinnering van ons samen zijn. 

1. Achter; Piet Hartog 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

 

Blz. 93: Lembang, voor ons huis. 

1. 3. 

2. Piet Kramer 4. 

 

Blz. 95: Even uitrusten tijdens de klim naar de Tangkoeban Prahoe. 

1. Piet Kramer 4. 

2. 5. 

3.  

 

Blz. 95: Onze maaltijd op de top van de Tangkoeban Prahoe 

1. 3. 

2. Piet Kramer 4. 

 

Blz. 96: Tangkoeban Prahoe, poseren voor de foto. 

1. 4. 

2.  Piet Kramer 5. 

3.  

 

Blz. 97: Tangkoeban Prahoe, een mooie trip. 

1. 6. 

2. Piet Kramer 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5.  

 

Blz. 98: Lembang, voor ons huis 

1. 5. 

2. 6. 



110 
 

3. Piet Kramer 7. 

4.  

Blz. 99: Lembang, voor ons huis 

1. 5.  Piet Kramer 

2. 6. 

3.  7. 

4.  

 

Blz. 101: Bandoeng 6 Mei '47 XVe-Bat. 

1. 4. 

2. 5. Piet Kramer 

3. Amir, de ‘pleegzoon’ van Piet Stolk 6. Serg. Piet Stolk 
 

Blz.102: Lembang, 28 Mei '47. 

1. 3.  Piet Kramer 

2.  

 

Vragen/aantekeningen/correcties; 

* Zaterdag 15 September 1945, wie is Terborg of Terborch?                                                                                                                                                 

* Woensdag 19 September 1945, werd W. v. Nooyen vermeld, zou echter W. v. Ooyen kunnen zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Donderdag 16 Januari 1947, Kampong Kemang of Kebang?                                                                                            

* Woensdag 2 April 1947, tegen wie?                                                                                                                                   

* Zondag 6 April 1947, wie is Tom Brocht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Maandag 7 April 1947, tegen wie?                                                                                                                                                  

* Dinsdag 29 April 1947, met wie?                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                       
Archief Kennemerbataljon 2-4 RI 

 
M. de Graaf                                                                                                                                                                              

Ridder Hoenstraat 173                                                                                                                                                          
6433 EE Hoensbroek                                                                                                                                                           

 
Rob de Graaf                                                                             

It Hiem 30                                                               
9022 CG Mantgum                                                  
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045-5224493                                                                                                                                     
martdapp@hotmail.com 

 

058-2501520 / 06-25349841                                                        
r.de.graaf@online.nl 
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