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Mijn vader was Marinus Grüter, onderwijzer in Velsen- noord, mijn moeder was huisvrouw en heette 
Lena Maaskant. Ons gezin telde drie dochters en twee zonen waarvan ik de oudste zoon ben. We 
waren een gereformeerd gezin. 
                                                                                                         
Aardig detail is dat mijn bet-overgrootvader omstreeks 1750 een hoge Duitse militair was en door 
middel door het Koninklijkhuis in Nederland terecht is gekomen. Ik was in de oorlog bij het verzet en 
redelijk koningsgezind, mogelijk zit het dus in de genen. Feit is dat ons hele gezin in de oorlog uit 
Velsen-noord naar Beverwijk moest evacueren i.v.m. de aanleg van ‘Vesting IJmuiden’. Vanwege de 
vlakke stranden dachten de Duisters nml. dat daar een mogelijke invasie zou kunnen plaatsvinden.                                                             
Het werd me stilaan te heet onder de voeten (tewerkstelling in Duitsland) ik dook dus onder in 
Haarlemmermeer. Daar werkte ik clandestien bij het bekende bedrijf ‘Venvita’ die gespecialiseerd 
waren in gras, ze onderhielden o.a. de  landingsbanen in Schiphol. Vanuit het verzet zijn we aan het 
zwerven geslagen richting Putten, samen met Jaap …… en Jan Schuurman, die later in Indië t.g.v. 
ziekte overleed. Jan was een geweldig mens, vol goede ideeën, ik mag wel zeggen dat ik mijn leven 
aan hem te danken heb. Tijdens een razzia ben ik ooit in een schoorsteen geklommen, ze hebben me 
niet gepakt. Zondags ging ik plichtsgetrouw naar de kerk en zong daar met volle borst de psalmen. 
Zelfs zo hard dat er twee banken voor me een meisje zich omdraaide. Het was liefde op het eerste 
gezicht voor Hannie uit Oosterum. Voor Hannie en mij vloog de oorlog voorbij en ondanks de ver-
kering meldde ik me als OVW-er voor de bevrijding van Nederlands-Indië.                             
Ik was toen nml. bij de BS en de meesten daarvan gaven gehoor om zich te melden als OVW-er. Dus 
ook ik voelde me genoodzaakt (met in het achterhoofd de eigen bezetting) om onze landgenoten te 
bevrijden van de overheersing van de Japanners. Onderwijl vielen de atoombommen en Japan capi-
tuleerde. Toen werd de situatie in Indië complex, het was de tijd van de zgn. Bersiap-periode. Er 
waren destijds niet direct bezettingstroepen beschikbaar en de verslagen Japanners moesten nu hun 
eigen kampen bewaken tegen de opstandige Indische ‘vrijheidsstrijders’-rampokkers. Die wilden 
onder naam van Indische onafhankelijkheid liefst alle Europeanen afslachten. In die kampen zaten 
veel Nederlandse vrouwen en kinderen. De mannen waren nog als dwangarbeiders over de hele 
Aziatische-archipel verdeelt, o.a. veel in Birma voor de aanleg van de spoorweg. 

Ik kwam bij het OVW-bataljon 2-4 RI ‘de Kennemers’ en kreeg m’n opleiding in Noordwijkerhout.               
De samenstelling van het Kennemerbataljon kwam tot stand door (veelal) mensen uit het verzet en 
de BS. Het middenkader bestond uit reservisten van vóór de oorlog, mensen die een opleiding 
hadden genoten of die een leidinggevende functie in het verzet of de BS hadden gehad. Ook omdat 
enkelen zich daar speciaal bewezen hadden. We kenden elkaar dus, dat maakte de onderlinge sfeer 
gemoedelijker dan bij de latere dienstplichtigen.                                                    

Voordat  de oversteek naar Engeland gemaakt werd nam ik afscheid van Hannie. Voor onze missie 
voor orde en vrede dacht ik over een jaar wel weer terug te zijn, het duurde drie jaar! Tijdens mijn 
verblijf in Indië onderhielden we briefcontact. Antwoord op een brief duurde al gauw 5 weken want 
de enkele briefreis bedroeg al gauw 14 dagen. 



Ik kan me de treinreis naar Oostende nog goed herinneren, de overtocht met de ‘Princes Astrid’ was 
al een belevenis, de meesten van ons hadden nog nooit op zo’n grote boot gevaren. Eenmaal in East 
Hampstead Park Camp - Engeland aangekomen, werden daar de puntjes op de ‘i’ gezet.                                                                                                                          
De boot, de ‘RMS Alcantara’ vertrok met oud en nieuw 1945 voor de reis naar ‘de Oost’.  De reis 
duurde wel zes weken en na een tijdje kwam af en toe de verveling. In plaats van een rondje op het 
dek, ging ik daarom eens naar het ‘onderin’. Tot mijn grote verbazing zag ik daar allemaal dikke 
stalen platen tegen de wand gelast, met zeg maar ‘in de spouw’ beton gestort, eenmaal weer boven 
aangekomen wilden niemand me geloven. Later vernamen we dat de oorspronkelijk Italiaanse boot 
op die manier ooit ‘gerepareerd’ was voor schade t.g.v. een zeemijn. Op de boot was ook een com-
pagnie Schotten aanwezig, uitgerust met doedel-zak en een kilt. Tot groot genoegen van de andere 
opvarenden speelden ze dikwijls op die instrumenten.  
Een van de mooiste momenten vond ik de aankomst in Trincomalee - Ceylon. Hier was in een baai 
een schitterende natuurlijke haven die ook afgesloten kon worden. Ooit was dit een bekende 
pleisterpost van de VOC, nu was het een Engelse marinehaven. Uiteindelijk kwam de boot in Singa-
pore aan, niet in de haven maar op drie kilometer voor de kust om ‘aan de rede’ voor anker te gaan, 
hier werd van de boot gedoken. Pas na 6 dagen gingen we aan wal. Vanaf touwnetten aan de romp 
moesten we overstappen op Engelse landingsboten. Vervolgens hebben we toen met z’n allen de 
nacht op het station van Singapore doorgebracht.  
 
De andere dag gingen we met een treintje het binnenland van Malakka-Johore in, richting Labis. We 
waren onder de indruk geraakt van de kleurrijke omgeving. Halverwege mochten we even de sfeer 
proeven op een pasar. We keken onze ogen uit, vooral op de kleding en alle soorten groenten. Er was 
ook volop handel, zo ook in de destijds felbegeerde vulpennen, die waren echter nep, tóen al. Ik 
kocht wat dunne sigaartjes, daar zaten wel allemaal gaatjes in. De sigaartjes begonnen te knetteren 
als je ze rookte, ze bleken vol wormpjes te zitten. Vanuit Labis ging het verder met trucks naar een 
voormalig Japans vliegveld in Chaah. Voor ons was alles natuurlijk nieuw, de geluiden die je hoorde 
als je de omringende palmolie plantages inliep waren overweldigend. De Japanse krijgsgevangenen 
waren erg onderdanig naar ons, ze hadden er een tentenkamp voor ons opgebouwd. Maar dat vol-
deed al snel niet omdat de zware regenbuien de rode klei in één grote modderpoel veranderden.                         
Op 9 februari mochten we daarom naar de kustplaats Mersing vertrekken, een dorpje vlak aan zee 
maar toch midden in de Oetan. Daar lagen we in een soort houten bungalows. In Mersing deed zich 
nog een tragisch ongeval voor, een soldaat Garrelt Vinke verdronk bij het zwemmen in zee.   
                                                                                                                        
Begin Maart 1946 moest ik met ongeveer dertig anderen als kwartiermakers in een klein vracht-
bootje over de Java zee van Singapore naar Batavia. We hebben daar niet veel uitgevoerd, ik her-
inner me dat we een gevangenis moesten bewaken, of dat de ‘Glodok-gevangenis’ was weet ik niet 
meer. Toen ik daar op een avond met zijn maat Chiel Dijkhuizen een stukje aan het lopen was, ston-
den daar opeens drie schuwe in Europese kleding gestoken meisjes in de leeftijd van ongeveer 11, 
13, en 14 jaar, mogelijk zusjes. We wilden een praatje maken, de meisjes spraken allen heel netjes 
Nederlands, dat was heel aandoenlijk. Een ander emotioneel moment was dat we een kampong 
binnen liepen. Er liep een man op me af en keek me in m’n ogen. Hij vroeg; “waarom zijn jullie niet 
eerder gekomen?” Ik vergeet die blik nooit meer.     
Met Chiel Dijkhuizen en Cor Koeleman probeerden we op het vliegveld Tjillilitan bij Batavia met een 
Dakota naar Bandoeng mee te liften. Maar we werden gepakt door een Engelse sergeant. We moes-
ten toen vier uur de cel in en de soldijboekjes werden ingenomen. Uiteindelijk werden we vrij ge-
laten, maar zónder onze soldijboekjes. Eenmaal terug op het kamp moesten we bij de commandant 
komen, we werden beticht voor desertie (in oorlogstijd staat daar de doodstraf voor !). De comman-
dant was echter niet zo gecharmeerd van de Engelsen, we kregen onze soldijboekjes terug en het 
liep dus met een sisser af. 
Vaak dacht ik aan Hannie en ging dan aan een tafeltje zitten om een brief te schrijven, mijn maatje 
Chiel Dijkhuizen liet me dan met rust want Chiel begreep het wel, Chiel’s meisje had namelijk vóór de 
reis naar Indië de verloving uitgemaakt.  



Op 27 juni 1946 vertrokken we over de Grote Postweg in konvooi richting Tjiandjoer.                                         
De tocht ging over het Poentjak-gebergte, dat was indrukwekkend. Nadat onze compagnie met een 
kleine groep soldaten Tjiandjoer had ontzet, kreeg ons 1e peleton van de 4e Compagnie een locatie 
toegewezen bij Tjibeureum om daar een brug over de rivier te bewaken. Eerst een tijd in tenten 
maar na ongeveer 2 weken bouwden we samen met de Genisten en lokale bevolking een houten 
barak. Artistiek sld.1 Joop van Bommel tekende een Zwart Schaap op een bord om de barak in te 
zegenen. De naam was toepasselijk omdat we daar als zo’n afgezonderde groep van de rest van de 
compagnie zaten. We hadden ook een mouw-embleem van dat Zwarte Schaap willen dragen, dat 
werd echter van hoger hand afgewezen. We droegen daarom ‘on-officieel’ een geëmailleerd speldje 
op onze plopperpet en we hadden ook shirtjes laten maken met de naam van het Zwarte Schaap er 
op. We bouwden daar ook een zwembad door de rivier in te dijken, het werd tot twee maal toe 
weggespoeld. Vanuit dit kamp liepen we met een sectie van een man of 10-12 alsmaar patrouilles en 
tussendoor moesten ook nog de wachtdiensten worden vervuld.  
Eerst was ik Bren-commandant, later als Korporaal heb ik meermaals de functie van sectie- of pele-
tons-commandant waargenomen. Want de eigenlijke peletons-sterkte werd door ziekte en niet 
spoedige aanvulling nagenoeg nooit gehaald. We kregen ooit een Dienstplichtige als aanvulling, hij is 
nadien tóch een goed soldaat geworden….! 
 
Samen met Chiel Dijkhuizen gingen we eens op varkensjacht in de bergen. In een dicht varenbos 
waren verschillende in-/uitgangen van die beesten, en daar probeerden we ze op te wachten. Mijn 
bandelier met munitie hing ik aan een tak.                                                                                                                             
Ik had er een op de korrel maar het varken had geluk, en wég was het.  We besloten toen om het 
hoger op te zoeken we liepen al een uur, en wéér een big. Ik lag aan om te schieten maar gaf van 
verbazing een schreeuw en ja hoor, wéér weg dat varkentje. In de schemering zijn we toen de hele 
weg terug gelopen en vonden de bandelier. In het donker moesten we toen terug naar het kamp. 
Tijdens nachtelijke patrouilles voelde ik me niet altijd even gemakkelijk, maar bang was ik niet.  

‘s-nachts hoorde je vreemde geluiden van dieren en insecten, en als je bang uitgevallen bent, 
dan denk je dat het een sniper is. Een maatje van ons (sld.1 Udo Steenblok)  kon daar niet meer 
tegen en kreeg ‘Tropen-kolder’. Toen ik later zelf ooit op wacht zat hoorde ik voetstappen voor me, 
uiteindelijk bleek dat een babi te zijn.  
Ik voelde affectie voor de natuur en dieren zonder ze dood te maken.  Ik kon bijvoorbeeld uren kijken 
naar een tor, die een gaatje aan het boren was in de barak waarbij de stof naar beneden dwarrelde. 
Die torren zijn daar net zo groot als een muis. In ‘het Pekalonganse' stond ik ook een keer oog in oog 
met een grote aap, maar we schrokken alle twee van elkaar. Twee maal per jaar vliegen er miljoenen 
mieren uit, Chiel en ik hadden een huiskip. Die kip vrat zich toen helemaal vol met mieren, zóveel dat 
de kip’s krop zo vol zat dat hij niet meer kon bukken en steeds voorover viel. We hebben er toen flink 
om moeten lachen. Op een foto sta ik ook met een slang. Dat was een grapje van een of andere 
fotograaf, misschien was het wel een gedrogeerde slang. In Bawang stonden de mortieren constant 
paraat. Iemand had daar een trekbom van een 3# mortiergranaat gemaakt. Die deed daadwerkelijk 
z’n werk en toen ik vroeg of we iemand geraakt hadden, werd er gezegd; ‘Ja hoor, hij droeg een grijs 
uniform en hij had een wat spits gezicht”,…. het was een rat geweest. In Kebatoeran ben ik ooit een 
Djati-bos (bep. hardhout) ingelopen, je weet niet wat je overkomt, het bladerdek is heel dik en knapt 
heel luid onder je voeten in die stilte. 
 
Op de foto’s lijkt het alsof we altijd lol hadden, niets is minder waar.     
Ik kan nóg emotioneel worden, want het is soms moeilijk om je gevoelens te omschrijven.                                                          
Verhalen over vrouwen, drank en losbandigheid kunnen best wel kloppen, maar niet bij ons OVW-
ers, daar hadden we helemaal geen tijd voor. We moesten alsmaar wachtkloppen en patrouilles 
lopen. De enkele baboes waren de enige vrouwen en drank was er ook al niet.  De meeste peletons, 



gemiddeld zo’n 30 man, lagen kilometers van elkaar verwijderd. Ik ben gedurende die 3 jaar slechts 
één maal op verlof geweest in het verlofcentrum de  ‘Rustende Strijder’ te Bandoeng. 
Af en toe werden er ook jongens afgevoerd door toedoen van ziekte, verwondingen of erger nog, dat 
ze dodelijk verongelukten of sneuvelden. Daarvan heb ik er verschillende goed gekend. Kort nadat 
kpl. Kroos door toedoen van een sniper sneuvelde (03.07.’46), kreeg sld. Siffels een schot door zijn 
wang en mond. Hij is nooit meer naar een reunie gekomen. Ik heb hem nog één maal ontmoet 
tijdens overstappen van trein in Haarlem. Heb hem toen kort gesproken. Je zág het niet direct maar 
je kon wel horen dat de verwonding een impact had gehad. Jan Alles sneuvelde tijdens een meer-
daagse patrouille (op 09.09.’47) nabij Karanganjar / Pekalongan. Het was een hele grote vent, maar 
met stok-worstelen kon hij niet van me winnen. In totaal zijn er 24 jongens van ons bataljon in Indië 
achter gebleven. Hannie en ik zijn later nog naar Indonesië terug gegaan en hebben toen verschil-
lende graven bezocht. 
 
We hebben in Lembang, bij Bandoeng ooit een onvergetelijke dagtocht naar de vulkaan ‘Tangkoeban 
Prahoe’ (omgekeerde boot) gedaan, we zijn er zelfs helemaal in afgedaald. 
Ik ben ook een keer een maand lang ziek geweest, zoals velen had ik bacillaire-dysenterie opgelopen, 
een ernstige besmettelijke darminfectie met bloederige diarree.  
Toen in 1948 bekend werd dat we gingen repatriëren konden we dat amper geloven, waarom net 
nú? Persoonlijk vond ik het moeilijk om te accepteren dat Indië werd ‘opgegeven’ en onze inzet 
eigenlijk voor niets was geweest. Het einde naderde, de terugreis was een feit we werden inge-
scheept op het ‘MS Indrapoera’, eindbestemming Rotterdam-Holland. Op de kade stond Hannie 
natuurlijk te wachten, het leek de bevrijding wel. We waren snel getrouwd, maar ik kon in Holland 
m’n draai niet vinden en we besloten naar Australië te emigreren. 

In Australië kwam ik bij een Amerikaanse firma te werken, een onderdelenfabriek voor tunnels en 
bruggen. Ik heb daar heel lang 2 banen gehad, voor geestelijke balans was geen tijd. Als je in Aus-
tralië vestigt moet er iemand garant voor je staan, dit contact werd vooraf met de kerk geregeld. 
Eenmaal aangekomen en ons te hebben gevestigd werd de kerk regelmatig bezocht. Op een dag 
stelde de plaatselijke Dominee na de preek iemand aan een andere Nederlandse familie voor. Ik keek 
om en zei tegen Hannie; “dat is Udo Steenblok”, hij was met Tropenkolder vroegtijdig ontslagen toen 
we op Java zaten, je kunt begrijpen wat dát voor een moment was.  

Ons gezin werd verblijdt met drie kinderen, maar het ware geluk wordt niet geheel gevonden. Ik 
kwam psychisch in de knoop zonder dat ik er zelf erg in had. Langzaamaan blokkeerde ik, mijn 
gedachten gingen aan de loop. Ik luisterde naar de radio en op het moment dat Nieuw Guinea 
overgedragen werd, kwam alles naar boven. “Dat óók nog, nu is ALLES verloren!” Dat heeft mijn toen 
al zwakke geestelijke gesteldheid nóg een knauw gegeven. Ook de na-oorlogse kritiek heeft me flink 
geraakt, ooit zei iemand: “Oh ben je er zo een!”  Achteraf gezien blijk ik bepaalde gebeurtenissen niet 
goed te hebben verwerkt. En waarschijnlijk ben ik door de oorlog en later 3 jaar Indië te vroeg vol-
wassen geworden. Tegenwoordig heet dit PTSS (posttraumatische stresssyndroom).                                                                                                               
Na 10 jaar gingen we terug naar Holland. Het is allemaal wel weer goed gekomen, maar als je ouder 
wordt denk je toch wel steeds meer na over die tijd. 

 

------------------------------------------------------- 



                                       
Na het interview, Rien met zijn Hannie. 

 


