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Mijn vader was Jacobus Koeleman en mijn moeder heette Margareta  Schonk, wonende te Delft.            

Het gezin was Rooms Katholiek en ze kregen een meisje en vier jongens, waarvan ik de oudste was.   

Ik was van 1926 en in 1944 achttien jaar, volop in de puberteit moest ik me al aanmelden voor 

tewerkstelling in Duitsland voor de Arbeidsdienst, ik deed het echter en dook onder. Nou ja ‘onder’, 

als er onraad dreigde dook ik een schijnbare kast,  gewoon thuis. 

Inmiddels was de oorlog voorbij , en door familie meldde ik me aan voor Indië (OVW-er), ik weet niet 

waarom maar iets  in mij zal het avontuur wel getrokken hebben. Ik  ging zowat gelijk op de boot 

naar Engeland, daar werd het soldaten leven geleerd marcheren en stormbaan . Ook het handboek 

soldaat moest geleerd worden, zo ook een beetje EHBO voor eventueel Tropische ziekten. Maar in 

het weekend was het altijd leuk, ik was een knap ventje en maakte indruk bij de Engelse meisjes, 

vooral op de rolschaatsbaan van Easth-Hampstead. 

Eigenlijk had ik maar twee maanden de tijd om een ‘goed soldaat’ te worden. Mijn specialiteit was 

scherpschutter en ik werd later dan ook Bren-schutter op een carriër in Indië.  Maar eerst moesten 

we de oversteek maken van Engeland naar de Oost. Dat gebeurde met de ‘Alcantara’, een Italiaans 

schip. Het was voor mij, een jongen van negentien een groot avontuur met al die jongens op een 

kluitje. Op de boot was de verzorging geweldig, veel eten en drinken de jongens kwamen weer op 

gewicht na die schamele oorlogsjaren.  Wij hadden het lekker warm op de boot terwijl Nederland 

was gehuld in een van de strengste winters sinds tijden, welke de boeken in ging als de Honger- 

winter. Wat me op de boot wel een beetje onpasselijk maakte was dat het er altijd stonk naar zweet 

en kots, ik ben nl. “Een beetje netjes aangelegd”. Eenmaal aangekomen op Malakka was het er erg 

warm er werd veel ‘gekankerd’ , terwijl het voor mijn gevoel allemaal wel meeviel. 

-Over de situatie van het troepentransport is al veel geschreven, we gaan wat meer op het gevoel 
  van de mens achter Cor Koeleman. 
 

Als de mannen op patrouille gingen, meestal met een man of tien, viel me op dat op het moment dat 

er een schot viel, de jongens in het wilde weg begonnen te schieten. Dat was heel vreemd want je 

kon nooit bepalen waar en op wie je nou moest schieten.  Ik had als scherpschutter geleerd te 

richten op iets wat ik visueel zag.  

Wat me nog heel scherp op het netvlies gegrift staat, is het relaas dat ik als beveiliger op een jeep 

voor een Kapitein moest rijden. Op een bepaalt moment zien we een tani in de sawa werken en de 

Kapitein zegt tegen me “stoppen”.  Dus ik stop de jeep, en de Kapitein en ik stappen uit om een 

sigaretje te roken en we keuvelen wat.  

Opeens zegt de Kapitein tegen me “schiet jij die tani eens neer”.  

Ik nam mijn bren en legde aan en schoot mis, de tani hoorde het schot en nam de benen.                                                                                                         

Die Kapitein zei tegen me” ben jij nou scherpschutter?” Ik wist wel beter want ik had natuurlijk 

expres mis geschoten. 

Schieten was soms ook wel een sport, zo ik voor mij als brenschutter. Ik kon feilloos schieten en zo 

nam ik een keer een varken op de korrel. De jongens hebben zich een ongeluk getild, het zweet 

droop van hun koppen, maar ‘s avonds ging dat varkentje wel  aan het spit.  



Ik ben ook wel ooit een keer goed bang geweest.  De compagnie had als order een suikerfabriek te 

bewaken. Onze groep liep dus veel patrouille in de omgeving van die suikerfabriek. Op een bepaalt 

moment vielen we in een hinderlaag, ik dook met mijn bren in een greppel, en schoot terug.                        

Na een tijdje was het rustig maar volgens mijn gevoel iets té rustig. Na een tijdje zelfs zó rustig dat 

het me begon te beangstigen. Wat bleek; mijn maten waren al weg !                                   

Ik lag in die greppel, misschien een uur, of een kwartier, ik weet het niet meer, maar het was een van 

de langste tijden van m’n leven. Ik zag dat de ploppers uit hun schuilplaats kwamen, het zweet gutste 

van m’n voorhoofd. Gelukkig kwamen m’n maten snel weer terug. 

Toen ik later terug was in Nederland, en het geluid van een jeep hoorde, dacht ik daar nog wel eens 

aan. Tja, de suikerfabriek was een nogal strategisch punt, tot het moment dat de suikerfabriek 

geplunderd werd. Bij deze actie werden ook drie bruggen opgeblazen, dus de wacht werd verscherpt. 

Ook ik moest er aan geloven en was samen met Leen Smit. Wat was nou het geval, Leen en ik liepen 

verkeerd en kwamen rakelings langs een kampong waar de honden al aansloegen. Op zich niet erg, 

maar als je geen bren bij je hebt dan voel je je niet erg prettig. Ik had die nl. overgedragen van wacht 

op wacht. Eén troef had ik nog,  nl. een handgranaat, gelukkig kwam de zoekactie snel opgang, een 

patrouille rukte uit en toen was het;  “Nee hé,…. jij weer Cor?”   

Nóg een gebeurtenis die ik nooit zal vergeten; Bij Semarang werd een brug over gestoken en we 

kwamen in een totaal andere geïsoleerde wereld, daar was nl. een leprakamp. Niemand durfde iets 

te zeggen, we durfden amper adem te halen. We zagen mensen zonder armen, zonder benen, 

zonder neus of de helft van hun wang weg . Op een of andere manier móest het zo zijn dat we dit 

zagen, het werd echter een niet meer weg te denken ervaring voor jongens van rond de eenen-

twintig.Op Java heb ik ook Malaria-tropica opgelopen, ik  was er een maand lang doodziek van. Maar 

wonder boven wonder kwam ik terug bij leven. Tijdens m’n ziekte kreeg ik wel heimwee naar huis.  

Het was niet altijd kommer en kwel , eens in de zoveel tijd mochten we naar Batavia, een beetje feest 

vieren. Ik ging met de jongens mee de stad in, want in Batavia kende/had ik een mooi meisje en wel 

de dochter van Grootmajor dhr. van Boggum, hij diende bij de luchtmacht. 

- Op een foto van vroeger is te zien was Cor geen lelijk mannetje was, dus het Indië meisje zal wel een  

   schone dame geweest zijn, haar naam luidde Goorgette. 

 

Ik heb nog wel overwogen om Goorgette mee naar Nederland te nemen, maar wat moet je zo’n 

meisje nou bieden, zo ver van huis zonder haar vader en moeder.  

-Cor kan het nu nog vertellen met een twinkeling in zijn ogen, het afscheid nemen van Goorgette  

deed Cor dan toch wel een beetje pijn. 

 

Het was een rare oorlog, en als je het goed bekijkt hadden de mensen nog gelijk ook. Maar ik heb 

steeds correct gehandeld, en heb nadien ook nooit slapeloze nachten van die tijd gehad.  

Die oorlog was voor ons in juni ’48 gedaan en we moesten terug. De terugreis ging met de ‘Indra-

poera’. ’S nachts werd opeens iedereen wakker, de een zei tegen de ander; “wat is er aan de hand?”  

We kwamen er al snel achter dat een van de  motoren was uitgevallen. We dachten dat wordt  dan 

roeien, maar al naar een tijdje hoorden we weer het gebrom, zodat iedereen maar weer ging slapen. 



Ik weet nog haarscherp dat de Indrapoera mijn Rotterdam kwam binnen varen. En omdat ik een 

Rotterdammer ben,  kreeg ik daar wel kippenvel van. Maar op de kade stond geen familie ?!                       

Mijn maatje Chiel Dijkhuizen zag wél zijn moeder op de kade dat was heel aandoenlijk.                                    

Ik ging met de bus naar huis en voelde me een beetje alleen en verlaten. Ik stapte uit de bus en liep 

de Kromstraat in, daar stond ik als aan de grond genageld. Wat bleek, de hele Kromstraat was 

versiert en de hele straat stond me op te wachten. En dáár stond m’n moederlief de tranen biggelden 

me in de ogen om m’n moeder weer vast te kunnen pakken. 

Ik nam de draad snel weer op, en ben uiteindelijk in een constructiebedrijf begonnen, annex 

smederij/slijperij. Uithangborden smeden, beitels slijpen, hete luchtkachels maken, er was volop 

werk. Via de atletiek vereniging ontmoette ik een heel sterk en mooi meisje,  Tinie Geelhoed, 

(Nederlands kampioen vijf kamp) en we zijn getrouwd. We kregen vijf kinderen drie meisjes en twee 

jongens , dit was de mooiste tijd van ons leven, de kinderen zijn liefdevol opgegroeid.  

Maar die drie jaar Indië zijn een niet te vergeten periode, het was een missie voor Orde en Vrede en 

daar heb ik mijn steentje aan bijgedragen. 


