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‘Kembar op Java’ 
2-4 R.I. Kennemer-bataljon  

Dagboek van Frits Sauer, ingedeeld bij de L.I.B. 3. 2-4 R.I.                                                                                                                                              
Militair adres, ptc:  F.W.L. Sauer  L.-Nr. 260204005                                                                                                                                                                  
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Voorblad; ‘Kembar’ (tweeling) Frits en Klaas Sauer, te Mersing - Malakka, Maart 1946.                                                  
Frits; “Onze hele dienstijd liepen we graag in Pendekkie” (korte broek).                    
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INLEIDING;                                                             W.E. Meiboom 

Het Kennemer-bataljon 2-4 R.I. 1945-1948  

(Mars & Historie jaargang 30 nr. 3) 

30 november 1995 was het vijftig jaar geleden dat 700 jongens en mannen op een boot vanuit Oostende 
naar Engeland overstaken. Deze jongens en mannen maakten deel uit van het Kennemer-bataljon, een 
bataljon oorlogsvrijwilligers, samengesteld uit inwoners van Haarlem en wijde omgeving. Het Oorlogs-
vrijwilligers-bataljon II-4 R.I. zoals de officiële legernaam luidde, zou zich in Engeland gaan voorbereiden 
op de grote oversteek naar Azië. In Engeland zouden de mannen worden ingeënt tegen tropische ziekten, 
tropenuitrusting krijgen en financiële administratieve zaken regelen. Uiteindelijk doel van de reis was 
Nederlands-Indië. Weinig mensen weten tegenwoordig nog iets van het Kennemer-bataljon af. In dit 
artikel hoop ik u iets te vertellen over de oprichting, organisatie van, en ideeën over het Kennemer-
bataljon.  

Voorgeschiedenis. Mei 1944/mei 1945. De Nederlandse regering realiseerde zich eind 1942 dat de tijd-
stippen van bevrijding in Europa en Azië niet synchroon zouden lopen. Het leek waarschijnlijk dat Europa 
eerder bevrijd zou worden. Dit zou in Azië op militair gebied grote problemen met zich mee kunnen 
brengen. De enige troepen die Nederland had om in te zetten in gevechten voor de bevrijding van 
Nederlands-Indië waren de restanten van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), die in 1942 naar 
Australië waren uitgeweken. De Nederlandse regering in Londen stond onder meer voor de vraag hoe 
een expeditionaire macht kon worden voorbereid om deel te kunnen nemen aan de strijd om en 
vreedzame herbezetting van Nederlands-Indië. Eind 1942 maakte men plannen om, direct na de 
bevrijding van Nederland, de reeds geoefende jongste lichtingen van voor de oorlog op te roepen, ten 
einde 15 bataljons te kunnen formeren. Deze plannen hielden in dat de Britten voor de uitrusting zouden 
zorgen en de opleiding en oefening in Australië plaatsvond. In 1944 maakte de Nederlandse regering 
aanvullende plannen bekend, behalve de 15 bataljons zou men ook nog 5.000 man vrijwilligers naar 
Nederlands-Indië sturen. Op 10 mei 1944 machtigde de regering de minister van oorlog vrijwilligers, 
reserve personeel en dienstplichtig personeel na de bevrijding in werkelijke dienst te roepen. De 
Nederlandse regering in Londen verkeerde in grote onzekerheid over de gezond-heidstoestand van de 
mannen, zowel militair als niet-militair, zowel gevangen als niet gevangen, zowel in Nederland als 
overzee. De voedselsituatie in Nederland was gedurende de oorlog langzaamaan steeds slechter 
geworden, de berichten over krijgsgevangenen in Duitsland waren niet erg bemoedigend, maar vooral de 
berichten over kampen in Azië, voor zover ze doorkwamen, deden het ergste vrezen. Pogingen van 
Amerika en Engeland om voedseltransporten in de kampen in Azië te krijgen waren, op een heel enkele 
uitzondering na, jammerlijk mislukt. Toen het eerste Nederlandse grondgebied werd bevrijd, werd 
bekend gemaakt dat Nederlandse mannen en jongens zich konden aanmelden als vrijwilliger om 
Nederlands-Indië te bevrijden van de Japanners. 
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Het eerste aanmeldingsbureau in Nederland werd ingesteld op 22 september 1944, al snel gevolgd door 
bureaus in iedere bevrijde Nederlandse stad. Er verschenen pamfletten en boeken om mannen op te 
roepen oorlogsvrijwilliger te worden. Het boek 'En nu ... Indië', door Andries Voortland en W.G.N. de 
Keizer dat in het najaar van 1944 in Maastricht gedrukt werd, was hier een goed voorbeeld van. De 
toeloop naar de aanmeldingsbureaus was groot. Hele verzetsgroepen gaven zich tegelijk op als 
vrijwilliger om ook Nederlands-Indië van de bezetter te bevrijden. Op 30 november 1944 werden officieel 
twee verschillende soorten verbandakten onderscheiden. In de eerste plaats was er de lange verband-
akte: wie hiervoor tekende kon overal ter wereld als oorlogsvrijwilliger worden ingezet voor onbepaalde 
tijd. In de tweede plaats was er de korte verbandakte: ondertekenaars konden tot een half jaar na de 
bevrijding van Nederland ingezet worden in Europa. Niet alleen de Nederlandse regering wilde graag 
Nederlandse troepen naar Nederlands-Indië sturen, ook de Amerikaanse generaal MacArthur drong in 
februari 1945 aan op het zo snel mogelijk sturen van minstens 4.000 man troepen. Op 5 mei 1945 was de 
toestand dus als volgt: in het bevrijde zuiden was er al een begin van organisatie van oorlogsvrijwil-
ligerbataljons en in het net bevrijde overgebleven gedeelte wachtten velen op een mogelijkheid om zich 
als oorlogsvrijwilliger aan te melden. 

Het Kennemer-bataljon in wording na Mei 1945. Meteen na 5 mei 1945 waren de leden van de Binnen-
landse Strijdkrachten in Haarlem en omgeving bovengronds gaan werken. In heel Zuid-Kennemerland 
handhaafde de Binnenlandse Strijdkrachten de orde, registreerde opgepakte gevangenen en nam als 
vanzelfsprekend ook de taak op zich om oorlogsvrijwilligers te werven. Velen uit de Binnenlandse 
Strijdkrachten hadden in de oorlog al afgesproken zich te zullen melden om mee te helpen Nederlands-
Indië te gaan bevrijden van de Japanners. Zeker de eerste lichtingen oorlogsvrijwilligers bestonden dan 
ook louter uit leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het aanmeldingsbureau was aanvankelijk 
gevestigd in de Jansstraat 81, maar al in juni 1945 werd het bureau verplaatst naar de Heemsteedse 
Dreef 271. Er deden zich in Haarlem, net als bij andere aanmeldingsbureaus, nogal wat problemen voor 
bij de inschrijving van vrijwilligers. In de eerste plaats hadden de leden van verzetsgroepen toen ze 
afspraken om zich met zijn allen te melden als oorlogsvrijwilliger niet gedacht aan door de regering te 
stellen criteria, (leeftijd tussen 18 en 36, een goede gezondheid en onder de 21 toestemming van de 
ouders). Uiteraard leverden deze criteria problemen op. Als een hele verzetsgroep zich kwam melden kon 
een aantal van hen, die te oud ofte jong waren, zich niet laten inschrijven. Dit leidde ook in Haarlem en 
omgeving tot vele protesten en adhesiebetuigingen om mensen toch toe te laten. Jongens van 16 of 17, 
die toestemming van hun ouders hadden, werd oogluikend toegestaan dienst te nemen. Ook de 
bovengrens van 36 jaar werd af en toe ontdoken, J. Maliepaard ging met het Kennemer-bataljon mee, 
hoewel hij al ouder dan 36 jaar was (22.08.1909). Hier en daar leidde de strenge leeftijdseisen tot 
verontwaardiging en wrevel. Officiële toestemming om als oorlogsvrijwilliger mee te gaan werd, als men 
niet aan de leeftijdseis voldeed, ook na het schrijven van brieven en het uitoefenen van druk niet ge-
geven. Vandaar dat men het op illegale wijze voor elkaar probeerde te krijgen. Per slot van rekening 
hadden velen daar in het Verzet wel wat over geleerd! Een voorbeeld is Piet van de Boon (06.06.1927).              
In mei 1945 was hij pas 16, maar kwam op een persoonsbewijs waarop zijn leeftijd was veranderd in 18 
jaar door de keuring. 

Een tweede probleem voor de aspirant vrijwilligers was de medische keuring. Jongens en mannen in en 
rond Haarlem waren vlak na het einde van de oorlog door ondervoeding bepaald niet in medisch 
optimale toestand. Toch werd vrijwel iedereen goedgekeurd. Bij de keuring ging men ervan uit dat ‘de 
tijdelijke zwakte’ door ondervoeding snel over zou zijn. Daarom werd men, behalve als er duidelijke 
ziekten werden geconstateerd, snel goedgekeurd. 

Een laatste probleem bij de aanmeldingen van oorlogsvrijwilligers bleek de ouderlijke toestemming. 
Sommige aspirant-oorlogsvrijwilligers, waarvan de ouders toestemming moesten geven, kregen die niet. 
Meestal niet omdat de ouders het niet eens waren met het tekenen van hun zoon als oorlogsvrijwilliger, 
maar omdat het kind niet gemist kon worden als arbeidskracht. Ondanks al deze problemen melden zich 
velen aan bij het 'Haarlemse aanmeldingsbureau.  
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Op 28 juni 1945 hadden zich de volgende aantallen oorlogsvrijwilligers aangemeld in district 12 (Noord-
Holland Zuid, behalve Amsterdam): 

 

Haarlem 

(inclusief Spaarndam en Haarlemmerliede) 885    

Heemstede  174 
Bloemendaal  159 
Sassenheim    12 
Hillegom    25 
Haarlemmermeer (inclusief Halfweg) 153 
Velsen    90 
Lisse    19 

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

Het idee om mee te helpen aan de bevrijding van Nederlands-Indië was in brede lagen van de bevolking 
bekend en goedgekeurd. Dit blijkt wel uit de diverse feeststoeten na de oorlog. Bij gebrek aan feest-
materiaal werden met primitieve middelen in vele plaatsen allegorische stoeten samengesteld die door 
het dorp of de wijk of zelfs de hele stad reden. Er waren wagens met ‘onderduikers’, met ‘illegalen’, maar 
ook vaak wagens met anti-Japanse leuzen. Zo werd in Haarlemmerliede een wagen gemaakt, waarop 
een spandoek bevestigd was met daarop de leuze: "Wij geven de Jappen raken klappen". En Haarlem-
merliede was zeker niet de enige plaats in Kennemerland waar zo'n wagen in de bevrijdingsstoet mee 
reed.    

      

Zoals gezegd, de eerste lichtingen Oorlogsvrijwilligers waren eigenlijk alleen maar oud-verzetsstrijders, 
die via de Binnenlandse Strijdkrachten bij de oorlogsvrijwilligers terecht kwamen. Vanaf 31 mei bevond 
een administratieve ploeg oud-B.S.'ers zich in de gebouwen van de psychiatrische inrichting voor 
vrouwen ‘Sancta Maria’ (kortweg ‘de Sancta’) in Noordwijkerhout. De eerste administratieve foerage-
troepen in de Sancta hadden de opdracht om alles administratief voor te bereiden voor het ontvangen 
van aspirant-militairen. Dat betekende onderdak regelen, geen probleem op de terreinen van de Sancta 
Maria. Er waren nog maar heel weinig bewoners en verpleegsters op het terrein aanwezig, zodat vele 
gebouwen door de aspirant-militairen betrokken zouden kunnen worden. De eerste oorlogsvrijwilliger die 
komt is de vrijwilliger Jaap de Witt Hamer, afkomstig uit de ondergrondse ploeg Haarlemmermeer 
/Halfweg. Jaap de Witt Hamer had ‘georganiseerd’ dat zijn compagnie, gestart in de suikerfabriek in 
Halfweg, hier geconcentreerd gelegerd kon worden. Deze latere eerste compagnie heeft altijd als 
bijnaam ‘de Bietenbak’ gehouden, naar de plek waar de compagnie is opgericht. Afspraak was dat de 
andere compagnieën zo snel mogelijk zouden volgen. En beetje bij beetje gebeurde dit ook.  
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Het was bepaald niet ongezellig op de Sancta, tot op de dag van vandaag circuleren verhalen over de 
gezellige en vriendelijke verpleegsters van de Sancta. Zeker voor de heel jonge jongens, die voor de eerste 
keer van huis waren, waren zij een grote hulp. Ook de sfeer onderling was uitstekend. Huisvesting was op 
het terrein van de Sancta geen probleem, maar het organiseren van de aanvoer van eten, het vinden van 
kleding en schoeisel en het vinden van militair materieel leidde tot haast onoverkomelijke problemen. 
Toch wist de administratieve- en foerageploeg nog aardig wat voor elkaar te krijgen. Er werd getracht 
eten te regelen voor de komende troepen, en dat lukte, zij het met veel problemen. De kleding van de 
oorlogsvrijwilligers leverde veel meer problemen op. Het uniform bestond uit de kleren die de vrijwilligers 
aan hadden met een band van de B.S. om hun arm, want ook de foerageploeg kon niets doen aan het 
tekort aan uniformen en het ontbreken van schoenen.   

Die eerste vrijwilligers moeten een bont gezelschap zijn geweest. Er werd veel geëxerceerd, bij gebrek 
aan schoenen vaak op blote voeten. Andere trainings-mogelijkheden waren er nauwelijks. Voor zover er 
iets aan militaire training werd gedaan bestond dit uit het illegaal gooien van handgranaten in de duinen 
bij Noordwijkerhout, Dit had twee voordelen. De aspirant-militairen leerden handgranaten gooien en 
tegelijkertijd werden de mijnen die in de duinen gelegd waren tot ontploffing gebracht. Tot op de dag 
van vandaag worden deze alternatieve trainingen met een mengeling van plezier en nostalgie opge-
haald. De overgrote meerderheid van de mijnen in de duinen en langs het strand werden echter geruimd 
door gevangen genomen Duitse militairen. Ook werden wel eens militaire aanvallen nagespeeld in de 
duinen. Dat leverde veel hilariteit op maar niet zoveel militaire kennis.  

Voor echte trainingen waren twee dingen nodig die in Noordwijkerhout ontbraken: instructeurs en 
materiaal om mee te trainen. Kaderleden, die de oorlogsvrijwilligers konden trainen, waren echter niet 
voorhanden. Al snel na de bevrijding werden, onder andere in Amsterdam, kadertrainingsscholen 
opgezet. Op deze school zou het allernoodzakelijkste onderwezen worden op militair en leiding-gevend 
gebied. Naast militaire training zouden de kaderleden ook onderwezen moeten worden in taal, land, 
godsdienst en zeden van Nederlands-Indië. Ook uit Noordwijkerhout werden mensen naar deze training 
gestuurd. De eerste groep al in juni 1945.  

Het bezoek aan deze school was geen onverdeeld succes, volgens de verhalen haakten een aantal 
mensen tijdens deze cursus af. Verder werd getracht met Engelse instructeurs het gebrek aan Neder-
landse kaderleden op te heffen, maar dat lukte maar zeer ten dele. In kleine ploegen werden ook mili-
tairen in spe naar de Wildhoef in Bloemendaal gestuurd. Op deze stormschool werd ook getraind. 
Favoriet was het springen, aan een touw, uit de derde verdieping van het gebouw. Dit gebeurde onder 
leiding van Koos Kortekaas die later op 6 jan. 1948 samen met Akkie Steenhuizen sneuvelde. 

Op 30 juli werd het Kennemer-bataljon in wording bezocht door Major Clutton, een Brits officier 
toegevoegd aan de regionaal trainingsofficier van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het bataljon bestond 
toen alleen nog maar uit medisch goedgekeurde en aangemelde vrijwillige leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten en viel ook onder de bevelen van de Binnenlandse Strijdkrachten. Clutton was onder de 
indruk van de goede sfeer, de uitstraling en efficiency en de militaire houding van de mannen. Wel 
schreef hij dat er geen uniformen waren en dat schoenen een ernstig probleem vormden. In zijn officiële 
rapport nam hij op wat de leden van het bataljon vertelden over oefeningen op blote voeten, bij gebrek 
aan schoeisel. Ook noteerde hij de verhalen over het opblazen van mijnen met handgranaten in de duin-
en als militaire oefening. Hij beschouwde dat niet als een optimale voorbereiding op militaire acties. Het 
aantal wapens was bedroevend. Er was een redelijk aantal buitgemaakte Duitse handgranaten en Duitse 
geweren met munitie, maar slechts 10 Brens, 50 stens en 25 Lee Enfields. Het bataljon telde op dat 
ogenblik meer dan 400 man, dus is een totaal van 85 mogelijke schietwapens niet al te best. Er werd wel 
met de Duitse geweren getraind, maar handig was dat niet. Als schietoefening kon het nog wel, maar het 
had natuurlijk nauwelijks zin om goed vertrouwd te raken met deze geweren en ze snel in en uit elkaar te 
kunnen halen. De Engelse en Amerikaanse bewapening zat heel anders in elkaar en moest ook anders 
behandeld worden. Waar de militaire houding, die Clutton beschrijft, uit bestond is niet duidelijk, maar 
de kameraadschap onderling was, zo vertelt men nu nog, inderdaad heel groot. 
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Politieke toestand na de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945.  Vanaf 17 augustus veranderden de 
oorlogsomstandigheden over de hele wereld drastisch. Japan capituleerde en Nederlands-Indië kwam 
volgens in de oorlog gemaakte afspraken onder het gezag van het South East Asia Command. De opper-
bevelhebber hiervan was Lord Louis Mountbatten. Engeland had niet veel op met de Nederlandse 
plannen om militairen naar Nederlands-Indië te sturen. Ze reageerden na de capitulatie dan ook uiterst 
terughoudend op de plannen van de Nederlandse regering om troepen in Azië te krijgen. Een van de 
zaken die hierbij zeker meegespeeld heeft is dat Engeland niet wilde dat Neder-land als geallieerde 
partner in Azië mee ging doen. De macht die ze hadden wilden ze niet graag afstaan of delen. Ook 
Australië gooide roet in het Nederlandse eten. Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest dat de net 
gevormde, niet getrainde bataljons oorlogsvrijwilliger via Engeland naar Australië getransporteerd 
zouden worden om daar hun opleiding in militaire- en tropenkennis te krijgen. Na de capitulatie van 
Japan waren er geen troepen meer nodig om Nederlands-Indië van de Japanners te bevrijden en was het 
dus volgens de Australische regering niet meer nodig om Neder-landse troepen te sturen. Ze weigerden 
dan ook pertinent om nog troepen toe te laten op Australisch grondgebied. Goede raad was duur. Vele 
bataljons oorlogsvrijwilligers waren in oprichting of al opgericht en wachtten om verscheept te worden. 
De Nederlandse regering vond het bovendien van groot belang, net als bij de voorbereidingen voor de 
vorming van oorlogsbataljons tijdens de oorlog, dat Nederland als partner van de geallieerden erkent 
werd in Azië. Eind augustus werd daarom toch besloten om alles in het werk te stellen om troepen naar 
Azië te sturen.  

Het plan was om bataljons via Engeland direct naar Nederlands-Indië te sturen, dus niet meer via 
Australië. Er werd niet meer gerept over militaire trainingen voor oorlogsvrijwilligers. Vreemd genoeg 
waren de Engelsen wel bereid om Nederlandse troepen in kampen in Engeland op te vangen, ook al 
meenden ze, dat ze zelf Nederlands-Indië wel konden beheersen. Helaas waren ze zelf uiterst traag in het 
sturen van troepen naar Java. Pas op 29 september, dus meer dan een maand na de capitulatie, landden 
de eerste Engelse troepen bij Batavia. Het was slechts een kleine groep van 1.000 man en ze konden niet 
veel uitrichten. De mensen in de Japanse kampen konden de kampen nog steeds niet verlaten, aangezien 
er niet genoeg troepen waren om hen buiten de kampen te beschermen. Als ze de kampen toch verlieten, 
liepen ze grote kans vermoord te worden. Maar er was niet genoeg materieel en mankracht om de 
mensen naar minder rampzalige plaatsen te vervoeren. De Engelsen hand-haafden daarom alleen de 
status-quo en de mannen, vrouwen en kinderen moesten onder erbarme-lijke omstandigheden. in de 
kampen blijven De weinig enthousiaste houding van de Engelsen in Nederlands-Indië werd uiteraard in 
Nederland bekend. Velen hadden familie of vrienden in Nederlands-Indië en de nonchalante benadering 
door de Engelsen wekte dan ook grote boosheid. Het regeringsbesluit om hoe dan ook zelf troepen in 
Nederlands-Indië te krijgen werd hierdoor alleen maar meer gesteund door mensen in Nederland. Vanaf 
18 september 1945 werden er troepen naar twee kampen in Engeland gestuurd. Hier zouden de troepen 
tropenuniformen krijgen en konden de laatste administratieve en financiële zaken worden geregeld.   

Er werd een troepentransportschip gecharterd om de oorlogsvrijwilligers naar Nederlands-Indië te 
verschepen. Op de eerste reis van dit schip, de Alcantara, ontstonden begin oktober 1945 grote politieke 
problemen. De oorlogsvrijwilligers mochten van de Engelsen niet aan land in Nederlands-Indië. Ze waren 
bang dat de Indonesiërs hierdoor geprovoceerd zouden worden, en overvallen op Britse militairen zouden 
gaan plegen. Tijdens de onderhandelingen over het al dan niet toelaten van Nederlandse militairen in 
Nederlands-Indië tussen de Engelse en Nederlandse legertop voer de Alcantara een aantal keren op en 
neer tussen Batavia en Singapore. Uiteindelijk, na elf dagen onderhandelen, bleven de Engelsen bij hun 
besluit om de troepen geen toestemming te geven om in Nederlands-Indië aan land te gaan. Er werd 
toen uitgeweken naar Malakka, waar de troepen ver in de jungle werden weggestopt. 

De oprichting en organisatie van het Kennemer-bataljon na 17 augustus 1945. Terug naar het Kennemer-
bataljon. Uiteraard had de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945 ook gevolgen voor het Kennemer-
bataljon. Het oorspronkelijke idee van veel oorlogsvrijwilligers was om Nederlands-Indië te bevrijden van 
de Japanners. Dat was na 17 augustus niet meer nodig. Toch werd stug verder gewerkt aan de opbouw 
van het bataljon. Op 27 augustus 1945 werd een voorlopige officiële instructie uitgevaardigd om II-4-R.I. 
het Kennemer-bataljon dus, formeel op te richten als eenheid van de Koninklijke Landmacht. Deze 
voorloper van de officiële oprichting was natuurlijk alleen maar de bevestiging van de bestaande 
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toestand. Voor de militairen in Sancta Maria veranderde er niets. De officiële oprichtingsbeschikking van 
het ministerie van Oorlog volgde op 17 september. Het bataljon bestond toen uit leden van de Binnen-
landse Strijdkrachten van de rayons Haarlem en Alkmaar, aangevuld met ‘gewone’ Oorlogsvrijwilligers. 
De officiële plaats van legering bleef Sancta Maria in Noordwijkerhout. Reserve 1e Luitenant Chris van 
Kammen werd Bataljonscommandant. Er werd getraind onder leiding van Engelse trainingsofficieren en 
verder werd er nog steeds veel door de omgeving gemarcheerd. Het opzetten van de administratie bleef 
een reuzeklus, evenals het foerageren (voedsel, kleding, militaire zaken) voor zoveel man. Toch was de 
sfeer uitstekend. Op 17 november ontving het bataljon hoog bezoek, prins Bernhard kwam om II-4 R.I. te 
inspecteren. Dit deed de leden van het bataljon enorm goed. Het bezoek was een groot succes, de parade 
en het défilé erna verliepen prima. 

       

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

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

- Maar 18 van de 707 mensen hadden tropenervaring. Er werden lezingen georganiseerd door het 
Koloniaal Museum over Indische onderwerpen die veel belangstelling trokken. Ook waren er aan 
iedereen Maleise leerboekjes uitgedeeld. Het effect hiervan was echter niet duidelijk. Er was wel 
interesse voor de lezingen, maar het nagenoeg ontbreken van mensen met tropenervaring zou 
misschien tot problemen kunnen leiden. 

- Een groot probleem was het militaire gezag. "Dit is ontstaan", zo meldde Van den Heuvel, "door de 
samenstelling en de wordingsgeschiedenis van het bataljon maar kan tot gevaarlijke uitwassen 
leiden." Er bestaat nog niet het rotsvaste begrip, dat elke order, hoe schijnbaar onbelangrijk ook, de 
militair heilig moet zijn. Ook is er het foutieve begrip dat de persoon van de meerdere eerbied behoort 
te krijgen en niet het door de meerdere vertegenwoordigd gezag." Wat hij bedoelde was het volgende: 
vaak werden oud-commandanten van de verschillende groepen uit het verzet, nog steeds als het 
hoogste gezag erkend. Mensen werden nog steeds bij hun naam uit de illegaliteit genoemd en het 
doorvoeren dat de benoemde officieren het hoogste gezag waren verliep stroef voor diegenen die niet 
daarvóór al als illegale commandant erkend waren. Ook vond Van den Heuvel dat het begrip voor orde 
en netheid in de kazerne nog onvoldoende was. Van den Heuvel sprak echter de overtuiging uit dat 
deze problemen door de leiding gecorrigeerd zouden kunnen worden. 
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- Over de kleding en uitrusting meldde hij het volgende: De bovenkleding was compleet, maar in slechte 
staat (bedoeld wordt dat het gedragen Engelse militaire kleding is, die deels versleten was en deels nog 
de kogelgaten van vorige eigenaar bevatte) en de onderkleding was helemaal ontoereikend. Ook 
schoenen bleef een probleem, boven maat negen was er nog steeds niets in voorraad. Het militaire 
materieel was tussen juli en november beter geworden en nu goed en compleet. 

- De geoefendheid was wisselend. Ongeveer twee-derde van het bataljon (dus ongeveer 450 man) had 
een voldoende schietvaardigheid. Er was dus, en dat stond ook in het rapport, kennelijk behoorlijk 
geoefend tussen juli en november. Het officierskorps en de commandant werden als goed ge-
kenschetst. Hun technische en tactische vaardigheden moesten nog verbeterd worden, maar het 
overwicht op de soldaten was prima. Dit was vooral het gevolg van het feit dat nagenoeg alle 
officieren al een leidinggevende positie hadden gehad in de illegaliteit. 

De conclusie van Van den Heuvel was dan ook dat het bataljon geschikt was voor bewakingsopdrachten 
en eenvoudige gevechtstaken, bv. verdediging van bepaalde objecten, maar dat aan tactische vaardig-
heid nog het een en ander verbetert kon worden. Veel tijd om iets aan dit laatste te doen was er echter 
niet meer. Een week na het uitkomen van het rapport, op 22 november, marcheerde het bataljon ten 
afscheid door de stad Haarlem. Op 28 november werden de officieren beëdigd, die drie dagen eerder 
officieel benoemd waren. Vervolgens mocht iedereen naar huis om afscheid te nemen, aangezien 30 
november de datum van vertrek naar Engeland was. Dat was trouwens niet de eerste keer dat de 
militairen afscheidsverlof kregen. In de loop van de maanden is dit wel vijf keer gebeurd. Steeds ging het 
vertrek niet door. Maar nu was het dan toch echt zo ver! 

Verblijf in Engeland Na een enthousiast vertrek op 30 november van het station Leiden, ging de reis van 
Haarlem en Amsterdam naar Oostende. Dit ging met enige haperingen. Een gedeelte van de trein bleef 
vlak na Haarlem staan, terwijl de rest doorreed naar Amsterdam. Deze wagons kwamen weer terug naar 
Haarlem en vertrokken na een nieuwe omweg over Amsterdam, via Arnhem en Roosendaal alsnog naar 
Oostende. Er was niet genoeg ruimte in de trein, daarom gingen sommige mannen in de bagagerekken 
liggen om voor ruimte te zorgen. Alle ramen waren stuk zodat het weer, het was eind november, vrij spel 
had. Er was geen verlichting en een deel van de manschappen zat zelfs in beestenwagens.  

             

De aankomst in Oostende was dan ook een opluchting. De oversteek naar Engeland op de ‘Prinses Astrid’ 
geschiedde voorspoedig. Ook het transport naar het kamp East-Hampsteadpark bij Woking-ham, het 
kamp waar het Kennemer-bataljon naar toe getransporteerd werd, ging zonder hapering. In Engeland 
zou, volgens het vooropgezette plan, kleding en militaire uitrusting op peil worden gebracht, de tropen-
inentingen verzorgd en militaire trainingen gegeven worden. Het kamp in Engeland waar het Kennemer-
bataljon gevestigd was, was bepaald geen hemel op aarde. Er waren grote wrijvingen met de Engelsen 
over het stoken van kachels in de barakken, over het eten en over de kleding. Overdag mocht er volgens 
de Engelsen in de ijskoude barakken niet worden gestookt. Dus stookten de militairen illegaal, met kolen 
die ze 'achteroverdrukten'.  
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Het rantsoen dat de manschappen kregen was absoluut onvoldoende voor de mensen die door lang-
durige ondervoeding nog in slechte lichamelijke conditie waren. Ook de kleding en het schoeisel, dat in 
Engeland aangevuld zou worden, bleken slecht, kapot of gewoon niet aanwezig. De ruzies hierover 
tussen de Engelse intendance en de bataljons-foerageurs liepen steeds hoog op en bleven voortduren tot 
aan het vertrek van het bataljon op 31 december.    

       

De minister van Oorlog besloot op 6 december 1945 aan alle Nederlandse troepen die in Engeland 
gevestigd waren een kerstpakket te sturen. Deze pakketten waren oorspronkelijk bedoeld voor Neder-
landse krijgsgevangenen in Duitsland. Ze waren nu over en konden dus wel dienen voor de soldaten in 
Engeland. Probleem was de administratieve toestand, niemand wist meer hoeveel troepen waar lagen. 
De foeragemeesters kregen dus ongeveer zoveel pakketten als de leiding dacht dat nodig waren. Dit 
leverde uiteraard in de twee opvangkampen weer het nodige gekanker op. Al met al waren de man-
schappen van II-4 R.I. blij dat ze op 31 december 1945 Engeland konden verlaten op weg naar Azië. 

      

Eindelijk naar de Oost  Het transport, over zee ging aan boord van het schip de Alcantara, samen met I-4 
R.I. (samengesteld uit Oorlogsvrijwilliger uit het district Den Haag) en het 4e bataljon Stoottroepen. Aan 
boord van het schip was de toestand verre van ideaal. Tot op de dag van vandaag wordt er met afgrijzen 
aan de reis met de Alcantara gedacht. Het schip was veel te vol, er waren wel 3.000 man aan boord, 
zodat het soms leek of er op het hele schip geen enkel vrij plekje meer was. Velen werden zeeziek, dat 
was op het overvolle schip bepaald geen pretje! Het eten was onvoldoende en smakeloos, vele man-
schappen verveelden zich op het overvolle schip te pletter en er was absoluut onvoldoende reddings-
materiaal aan boord voor alle troepen. Een gedeelte van de officieren deed zijn uiterste best om de 
manschappen bezig te houden en af te leiden, maar de houding van een aantal andere officieren ten 
opzichte van de meereizende Engelse vrouwen riep nogal wat weerstand op. De beloofde aanvulling van 
het materieel in Sri Lanka was er niet, er waren geen postbestellingen voor de Nederlandse man-
schappen en het onderscheid tussen de manschappen en de officieren was in de ogen van de 
manschappen, maar ook in de ogen van een onafhankelijke rapporteur, veel te groot. 
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Deels werd voor de problemen, die vergroot werden door de beroerde communicatie met de Engelse be-
manning en deels te wijten waren aan Engelse voorschriften (voedsel, positie en ruimten officieren), nog 
tijdens de reis een oplossing gezocht. De reis ging naar Malakka, aangezien de Engelsen Nederlands-
Indië nog steeds gesloten hielden voor Nederlandse troepen. Maar Malakka zat vol met Engelse troep-
en, zodat de Nederlanders noodgedwongen in de rimboe werden geplaatst. Voordat ze in Singapore van 
boord mochten werden de troepen eerst zes dagen op het schip vastgehouden. Nadat de troepen toen 
eindelijk van boord mochten bleek het aanwezige transportmaterieel absoluut ontoereikend. Een groot 
gedeelte van de troepen sliep, in afwachting van de komst van een trein, op het station in Singapore.  

     

Het Kennemer-bataljon werd in eerste instantie in Chaah geplaatst. De ‘legerbasis’ Chaah was een oud 
leeg Japans vliegveld mandje voor mandje aangelegd door krijgsgevangenen. Het vliegveld bestond uit 
een grote vlakte van rode klei met niets erop. In no-time werd geprobeerd een kampement te maken, 
maar dat viel niet mee. De tenten spoelden weg in de tropenregens, het voedsel was hopeloos en bij 
gebrek aan latrines braken al snel ziekten uit. De toestand was zo slecht dat verschillende militairen 
oedeem kregen. Gewassen moest worden in een rivier op 20 min. lopen van het kamp. Niet dat dit 
wassen hielp, want voor je terug was zat je toch weer onder de rode klei, zo ongeveer het enige wat in 
Chaah in ruime mate aanwezig was.     

Gelukkig werd het bataljon al na tien dagen overgeplaatst naar Mersing, een plaatsje aan de Zuid-
Chinese zee. Foto's laten een idyllisch plaatsje zien. Hier bleef het bataljon tot 26 maart 1946. Tot ver-
driet van velen viel hier de eerste dode van het Kennemer-bataljon. Garrelt Vinke verdronk in de Zuid-
Chinese zee. Wat er gebeurde bleef onduidelijk. Mogelijk was hij te ver in zee gegaan en had geen kans 
meer gezien het strand te bereiken.     
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Tijdens het verblijf in Mersing werd het Kennemer-bataljon op 15 februari 1946 in een officiële plechtig-
heid samengevoegd tot één Brigade met I-4 R.I. en het 4e bataljon Regiment Stoottroepen (tot maart 
1946) en 1-11 R.I. (vanaf 4 mei 1946). Deze brigade kreeg de naam W-brigade. Tot 26 maart werd er 
door de mannen van het Kennemer-bataljon in het kampement gebouwd, veel geoefend met militair 
materieel en in militaire tactiek. Toch werd er nog tijd gevonden voor ontspanning. De ‘Kennemer-
Klapper’, het bataljonsblad, werd opgezet. Het eerste nummer van dit ‘dagblad’ werd op 17 februari 
1946 verspreid. In het dagblad verschenen: mededelingen van de commandant, moppen, nieuws-
berichten en verslagen van radioberichten uit Nederland, oproepen om mee te doen aan clubjes, ver-
slagen van voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, informatie over Nederlands-Indië, raadsels 
en achtergrondverhalen over Java. In Mersing werd door de commandant een ‘gemeenteraad’ voor het 
Kennemer-bataljon ingesteld, met heuse gemeente-raadsverkiezingen. De eerste raad trad aan op 15 
maart 1946. De leden van de raad wilden praktische zaken geregeld zien, bijvoorbeeld de aankoop van 
sportschoenen in Singapore. Inspraak in het beleid zou deze raad, in tegenstelling tot een normale 
gemeenteraad, niet krijgen. Wel mochten ze wensen uiten en ideeën opperen.  

       

Via de Kennemer-Klapper werd ook gemeld dat mensen in Nederland via de radio zelf de groeten konden 
doen aan militairen in de Oost. Militairen konden hierover met achterblijvers schrijven. Deze moesten 
zich dan aanmelden en konden dan zelf via de radio hun boodschap overbrengen, hiervan is heel veel 
gebruik gemaakt. Nog in Mersing, wordt op voorstel van soldaat Bart Haasbeek, vertegenwoordiger in 
de raad namens de 2e compagnie, een prijsvraag ‘mouw-insigne’ uitgeschreven. Dit voorstel kwam niet 
zomaar uit de lucht vallen. Generaal Spoor, die eind januari 1946 de nieuwe leger-commandant over het 
KNIL en de bataljons in Malakka werd, had een order uitgevaardigd om bataljonsemblemen te laten 
ontwerpen. Het ontwerp van soldaat C. Groninger, van de 3e compagnie, werd door de raad uitgekozen. 
Het stelde een blauwe tulp voor met daaronder in zwarte letters ‘de Kennemers’. Het geheel zou moeten 
komen op een oranje ondergrond, met de aanduidingen II-4 en R.I. in beide hoeken, en in het midden de 
letter W (van de brigade waar het bataljon deel van uitmaakte). Dit insigne werd echter afgekeurd door 
de staf van generaal Spoor. Het nieuwe ontwerp was de Kennemertoren, dit werd wel goedgekeurd. 



 
12 

               

Op naar Batavia. 26 maart 1946. Eindelijk was het dan zover. Ruim 10 maanden na het tekenen van de 
lang-verbandakte, waarbij men zich opgegeven had om als vrijwilliger over de hele wereld te worden 
ingezet, werden de manschappen ingescheept voor het uiteindelijke doel van iedereen in het bataljon; 
Nederlands-Indië. Niet dat het verschepen van een leien dakje ging. De Engelsen, eigenlijk niet gesteld op 
het toelaten van Nederlandse troepen in Nederlands-Indië, probeerden nog op de kade van Singapore de 
zaak te saboteren. Op Malakka was er koortsachtig gewerkt om de uitrusting voor het hele bataljon in 
orde te krijgen. En dat was, gezien de Engelse tegenwerking, een heel probleem. Toch waren de troepen 
toen ze op de kade van Singapore verschenen, voorzien van veel materieel, brandstof en zelfs grammo-
foons en platen. De manschappen sjouwden zelf hun spullen het naar het ruim van het SS ‘Salween’, het 
schip dat hen naar Nederlands-Indië zou brengen. Nadat al een groot gedeelte ingeladen was, beval de 
kapitein om de munitie en benzine van boord te halen, aangezien dat niet op een troepentransportschip 
vervoerd mocht worden. Daarop werden munitie en benzine uit het ruim van de ‘Salween’ gehaald en in 
het ruim van het zusterschip de ‘Samhain’ geladen. Maar wie schetst de verbazing van de aanwezige 
Nederlandse troepen? Ook de kapitein van dit schip vond het te gevaarlijk om een lading munitie en 
benzine aan boord te hebben. Goede raad was duur. Na onderhandelen met de Engelsen werd een soort 
compromis afgesproken. De benzine en munitie werd op de kade achtergelaten en zou worden over-
gedragen aan de Nederlandse liaison-officier in Singapore. Deze zou zorgen dat het naar Batavia 
nagestuurd werd. Op 28 Maart ongeveer 16.00u werd de Equator gepasseerd. Neptunes met zijn vrouw 
en volgelingen kwamen op bezoek.  Veel officieren en minderen werden gedoopt en vol gesmeerd met 
vet en zeep. 

              

Op 30 maart 1946 kwam de ‘Salween’ aan in de haven van Tandjong Priok. De hele brigade werd 
ontscheept en in twee delen in trucks naar Batavia vervoerd. De weg was zeer onveilig, maar er gebeurde 
gelukkig niets. Het Kennemer-bataljon werd gelegerd in een oude KNIL-kazerne in Tanah Tinggi (=hoge 
grond). Tanah Tinggi lag aan de rand van Batavia. In de toegangshekken naar de kazerne zaten vele 
kogelgaten en op het terrein troffen de manschappen een pas gedolven graf van een Brits-Indische 
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wachtpost aan, die kort tevoren ter plekke was gesneuveld. Mede daardoor was de eerste nacht in Tanah 
Tinggi er één om nooit te vergeten. Nerveus geworden door de kogelgaten en de gesneuvelde Brits-
Indiër, opgeschrikt door het gerucht van mogelijke aanslagen en bang door de onbekende geluiden in en 
rond het kamp, brachten velen een onrustige nacht door. Er werd op van alles geschoten, honden, 
katten, kikkers, vuurvliegjes en wat dies meer zij. Het gemis aan materieel werd in Batavia met grote 
creativiteit te lijf gegaan. Met spullen uit de Engelse legerdump en veel vernuft, werden complete 
Brengun-carriers in elkaar geknutseld. Ook werden Jeeps en andere voertuigen, met instemming van de 
leiding van het bataljon, van de Engelsen ‘geleend’. De chassisnummers werden eruit gevijld en de 
voertuigen opnieuw gespoten. Het verhaal gaat dat het bataljon zoveel rollend materieel had toen ze 
Batavia verlieten, dat een gedeelte door andere voertuigen getrokken moest, worden. Enkele van de in 
elkaar geknutselde Brengun-carriers hebben het tot het afscheid in 1948 uitgehouden.    

       

De tijd in Nederlands-Indië wordt door de mannen van II-4-R.I. als moeilijk, enerverend, maar zeker zinvol 
ervaren. In het kader van dit artikel voert het te ver om in te gaan op de militaire acties waar het 
bataljon aan heeft deelgenomen. Eén uitzondering wil ik echter maken. Namelijk voor het standhouden 
in Tjiandjoer in juni 1946. Op 27 juni 1946 droegen de Engelsen de stad Tjiandjoer en het gedeelte van de 
Grote Postweg (Batavia-Bandoeng) tussen Batavia en Tjiandjoer over aan de Nederlanders. Tijdens de 
overname door II-4 R.I. was een groot gedeelte van de Engelse bezetting al verdwenen. Vlak bij 
Tjiandjoer vertrokken de Brits- Indiërs onmiddellijk nadat een kleine groep verkenners daar arriveerde. 
Meteen werd deze groep verkenners door de vijand onder vuur genomen.  De ruiten van de auto's 
sneuvelden en de verkenners moesten ijlings dekking zoeken. Tjiandjoer was in handen van de 
extremisten, dat was wel bekend, maar de verrassing over deze aanval was groot. 's Nachts werd 
bekend, dat in de buurt van het station van Tjiandjoer een grote groep Chinezen door de extremisten was 
samengedreven. De bataljonscommandant, luitenant-kolonel Van der Meer, besloot om te proberen 
Tjiandjoer te veroveren en de Chinezen te ontzetten. Er waren van II-4 R.I. slechts 98 man aanwezig bij 
het gevecht in Tjiandjoer, afkomstig van de eerste compagnie en van de staf, de rest van het bataljon lag 
al verspreid langs de Grote Postweg. Tegenover hen stond een troepenmacht van 1.000 extremisten. 
Door hardnekkig vol te houden, wisten deze 98 man stand te houden tegen de enorme overmacht tot dat 
twee dagen later versterkingen werden aangevoerd.       
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Een groot gedeelte van de tijd bracht het bataljon, verspreid over vele afgelegen posten, door in 
Pekalongan op Java. Hier werd veel, zeer veel patrouille gelopen. Bij het afscheid in mei 1948 werden 
tussen Nederlanders en Indonesiërs grote sportwedstrijden gehouden in Pekalongan. Enigszins wee-
moedig namen de troepen na zoveel tijd in Nederlands-Indië gezeten te hebben, afscheid van de baboe's, 
de kokkies en de Indonesische helpers. Na een verblijf van ruim twee en een halfjaar buiten Nederland 
keerde het bataljon in juni 1948 huiswaarts. 

        

Terug naar huis. De terugreis werd gemaakt aan boord van de ‘Indrapoera’. Gelukkig was het op dit 
schip niet zo vol als op de Alcantara op de heenreis. Aan boord werd een tijdschrift gemaakt voor de 
thuisvarende eenheden van zee-, land- en luchtstrijdkrachten. In deze ‘Scheepsklok’ stond informatie over 
de plekken waar het schip langs voer en sportmogelijkheden aan boord. Ook werd vooruitgeblikt op de 
terugkeer in Nederland. Het hele Kennemer-bataljon werd opgeroepen om op zaterdag 31 juli op een nog 
nader te bepalen plaats met zijn allen de gevallenen te herdenken. Ook het debarkeren werd uitvoerig 
doorgenomen. Er mocht geen familie bij de boot, per bus moest men ordelijk en netjes huiswaarts keren. 
Onderweg op de Indische Oceaan kreeg het schip motorstoringen, waardoor de reis terug ongebruikelijk 
land duurde, nl. vijf weken. Zelfs de gezagvoerder meldde de ongebruikelijk lange reis. In zijn afscheids-
boodschap schreef hij: "Nu het einde van deze, door allerlei onvoorziene omstandigheden lange reis in 
zicht is ...". De kranten in Nederland, die de vorderingen van de schepen uit Nederlands-Indië dagelijks 
meldden, hebben zelfs enige tijd de ‘Indrapoera’ niet in hun schema opgenomen, omdat niet bekend was 
waar het schip zich bevond. Ongeveer twee weken was niet bekend wat er met het schip was gebeurd.    

Na de terugkeer Zoals al in de ‘Scheepsklok’ was aangekondigd, was het debarkeren in Rotterdam een 
zakelijke, sobere aangelegenheid. Geen juichende menigte langs de kade op 28 juli 1948, maar tafels 
waarlangs de militairen moesten lopen om hun dienstverband officieel administratief af te werken. 
Daarna per bus naar het huisadres, voorwaar een rare thuiskomst na al die jaren! De kerken hielden 
dankdiensten voor de teruggekeerde oorlogsvrijwilliger. Niet in één oecumenische dienst, maar twee 
aparte, een katholieke en een protestantse dienst, helaas. Hoe hard dominee De Windt en aalmoezenier 
Vastbinder ook geprobeerd hadden om vanaf de ‘Indrapoera’ een gezamenlijke dienst te organiseren, 
het is ze niet gelukt. In de katholieke Bavo mocht geen dominee achter het altaar en in de protestantse 
Bavo mocht geen pastoor op de kansel. Het probleem werd op Kennemer-bataljonwijze opgelost. Het 
hele bataljon woonde de dienst bij in de protestantse Bavo, trok naar de katholieke Bavo en woonde daar 
de mis bij. 

Op 14 augustus werd er tot slot een afscheidsparade gehouden, met een ontvangst op het stadhuis en 
feestavond in het concertgebouw. Een maand later volgde de complete eindafrekening. Het einde van 
een tijdperk was aangebroken. Iedereen ging vervolgens hard aan het werk of de studie. Wel bleven 
velen in de jaren daarna onderling contact houden en zijn er in de afgelopen jaren een aantal reünies 
geweest en reizen naar de oude plekjes in Indonesië. Of het verblijf van het Kennemer-bataljon in 
Nederlands-lndië zin heeft gehad? Ik zou het niet kunnen zeggen. In ieder geval zijn ze, bezield van de 
beste voornemens en idealen naar Nederlands-lndië vertrokken. Bij terugkomst waren ze een groot 
aantal ervaringen rijker, maar vele illusies armer. 
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Tijdstabel van het Kennemer-bataljon 2-4 R.I. 

30-05-1944  Advies aan regering over vorming bataljons oorlogsvrijwilligers. 

22-09-1944 Oprichting eerste aanmeldingsbureau in bevrijd Nederland. 

30-11-1944 Onderscheid gemaakt in korte en lange verbandakte voor oorlogsvrijwilligers 

05-05-1945 Bevrijdingsdag Nederland. 

31-05-1945 Voorbereidings-militairen in het zwakzinnigengesticht (vr.) ‘Sancta Maria’ in Noord-
wijkerhout. 

01-06-1945 Oprichting eerste compagnie van het latere bataljon in ‘de Bietenbak’ van de suiker-
fabriek in Halfweg.                                                                                                                                                                                

30-07-1945 Bezoek en inspectie door Major Clutton van het bataljon in wording. 

17-08-1945 Capitulatie van Japan. 

27-08-1945 Werd het bevel tot formele oprichting van II-4 R.I. gegeven. 

15-11-1945  Afscheidsavond in Noordwijkerhout. Hierbij aanwezig; Major Thomas van het Engelse 
trainingsteam en als gast ‘Jetje van Oranje’. 

17-09-1945 Volgde de autorisatie tot oprichtingsbeschikking. De formateur was de Res. 1e Lt. Ch. v. 
Kammen (maart 1946 gerepatrieerd). Second in command; Res. 1e Lt. E.H. Sydzes. De 
kern v.h. bataljon was afkomstig uit Gewest XII der Binnenlandse Strijdkrachten, Haar-
lem en omstreken, terwijl ook een groot gedeelte uit Gewest XI, ten noorden v.h. Noord-
zee-kanaal afkomstig was. 

17-11-1945 Bezoek van prins Bernhard aan het bataljon en rapport M. van den Heuvel over het bat. 

22-11-1945 Afscheidsparade te Haarlem. 

25-11-1945 Werden verschillende nieuwe officieren benoemd. De Bataljons-commandant sloeg de 
rang van Kapitein over en werd in een keer benoemd tot Majoor. 

28-11-1945 Beëdiging van deze Officieren en voor het laatst naar huis. 

29-11-1945 Vertrok het bataljon uit Noordwijkerhout via Leiden, Amsterdam, Arnhem, Roosendaal 
naar Oostende. 

30-11-1945 Oostende per M.S.’Prinses Astrid’.  

30-11-1945 Aankomst in Crowthorne en lopend naar Easthampstead Park-Camp. 

30-12-1945 Vertrek naar Southampton. 

31-12-1945 Scheepte het bataljon zich te Southampton in op het troepentransportschip M.S. 
‘Alcantara’ naar ‘onbekende’ bestemming. 

23-01-1946 Aankomst in Singapore, zes dagen in afwachting op de rede gelegen. 

22-01-1946 Ontscheping in Singapore en slapen op het station in afwachting van transport. 
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24-01-1945 Overnachting in de buitenlucht rond het station van Singapore. Per trein naar Labis en 
per truck naar Chaah, een voormalig Japans vliegveld. Japanse krijgsgevangenen hielp-
en mee het kamp op te zetten. Aldaar had het bataljon te kampen met veel zieken, 
bovendien spoelden na vele tropenregens de tenten weg in de ‘Rooie Reut’ 

09/12-02-‘46 Verhuisd naar het dorpje Mersing aan de Zuid-Chinese zee, alwaar jungletraining door 
de Engelsen. (op 09-02 kwamen de kwartiermakers). 

23-03-1946 Kwartiermakers per SS ‘Nevasa’ naar Batavia, ze werden in afwachting van de komst 
van het bataljon gelegerd in de gevangenis te Meester Cornelis in Batavia. 

26-03-1946 Werd scheepgegaan naar Java met het SS ‘Salween’, gevolgd door het SS ‘Samhain’ met 
goederen.  

28-03-1946 Neptunesfeest bij overschrijding van de evenaar. 

30-03-1946 Aankomst in Tandjong-Priok / Batavia. Het bataljon werd gelegerd in de v.m. KNIL-
tangsi te Tanah-Tinggi. Deze kazerne werd pas verlaten nadat op 5 en 6 mei een landing 
werd uitgevoerd te Maroenda Besar. 

05/06-05-‘46 Operatie ‘Duck, omgeving Maroenda Besar, ten oosten van Batavia. 

08-05-1946 Bat. gelegerd te Batavia in de Wielrijders-kazerne aan de Hospitaalweg. 

26/27-06-‘46 Vertrok men in de richting Tjiandjoer om een gedeelte van de convooiweg Batavia-
Bandoeng van de Engelsen en Brits-Indiërs over te nemen. Het Stafkwartier van de Brit-
ten was even buiten Tjiandjoer gevestigd. In de stad bevonden zich ongv. 900 man TRI. 
Nadat het laatste gedeelte van het bataljon (de rest had stellingen langs de convooiweg 
overgenomen) aan de rand van de stad Tjiandjoer was aangekomen, opende de TRI het 
vuur waarbij 2 Brits-Indiërs sneuvelden. Met amper 120 man zette Overste P.H. van der 
Meer de aanval in, gevolgd door de aanval op 27-06-’46 te 18.00u. door Kpt. H. 
Dieperink. Na twee dagen was Tjiandjoer gezuiverd. 

   Daarna Na anderhalve maand acclimatiserings-periode waarin veelal bewakingsdiensten werd-
en verricht, kreeg men de opdracht de routebeveiliging Batavia-Bandoeng van de Engel-
sen over te nemen. De omgeving daarvan, een 600km² groot gebied werd gepacificeerd. 

Maart 1947 Het hele bataljon gelegerd in de kazerne te Tjimahi. 

07-04-1947 Bataljon ‘in ruste’ te Lembang. Aldaar bezochten velen de vulkaan Tangkoeban-Prahoe, 
de watervallen van Dago en Tjisaroea, de Bosscha sterrenwacht en natuurlijk de stad 
Bandoeng die aan hun voeten lag. 

21-07-1947 Nam II-4 R.I. deel aan de 1e Politionele Actie onder Bataljons-Commandant. Majoor der 
Infanterie B. Voogd. Het ging via Tjiater-Segalherang-Cheribon-Brebes-Tegal-Tjomal en 
Pekalongan uiteindelijk naar Batang. 

04-08-1947 In de omgeving van Weleri (Soebah) maakten de Kennemers contact met de uit het 
westen oprukkende T-Brigade. 

07-08-1947 Terug gekomen op Pekalongan begon de pacificatie van dit gebied onder Luitenant-Kol. 
der Infanterie B.H. Jansen. 

19-05-1948 Werd II-4 R.I. gelegerd te Djatingaleh, even ten zuiden van Semarang, waar het de 
repatriëring afwachtte. 

04-06-1948 Vertrok men per trein via Pekalongan-Pemalang naar Batavia en werd gelegerd in Kamp 
Tjililitan 2. 
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21-06-1948 Werd het Bat. ingescheept op het M.S. ‘Indrapoera’, men ondervond door motor-
problemen bijna een week vertraging. 

28-07-1948 Aankomst in de Schiehaven te Rotterdam. 

14-08-1948 Dankdiensten en afscheidsfeest te Bloemendaal. Afscheidsparade met ontvangst op het 
Stadshuis te Haarlem.  

Sept. 1948 Eindafrekening en opheffing van het bataljon. 

    Later Veel herinneringen en hechte vriendschappen bleven over. Iedere reünie werden her-
inneringen op-, en vriendschapsbanden aangehaald. 

Nov. 2010 Het archief Kennemer-bataljon ziet haar eerste daglicht. Doelstelling; verzamelen van 
informatie, foto’s, verhalen, dagboeken etc. om uiteindelijk een herinneringsboek te 
realiseren. 

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

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

toen in gebruik zijnde plaatsnamen in Nederlands-Indië. Hierbij wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan 

mevrouw C.E.M. Strik-Zijlstra van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht en de 

heer P. Roos van het Centraal Archieven Depot van het Ministerie van Defensie voor hun uitstekende 

hulp. De inhoud van dit artikel kwam mede tot stand dankzij gesprekken met S. van der Aar, H. Butot,    

P. Meiboom, H. Redel en H. Smulders. 

                                                                                                           
Koningin Wilhelmina 
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Het Dagboek                                                                                                                                              

De diensttijd van de tweeling Frits en Klaas Sauer, in v.m. Nederlands Indië.                                                                                       

Beschreven zoals ze dit destijds in hun beleving hebben meegemaakt vanaf november                                                          

1945 tm. juni 1948 in het ‘Kennemer-bataljon’, 3e sectie, 3e peleton, 3e cie. 2-4 R.I.                                                     

Herschreven in Nov.-Dec. 2011 door Martin de Graaf, zoon van Siem de Graaf, kok 3.3. 2-4 R.I. 

 

Haarlem, 10 November 2011,  

 Mijn logboek is een verslag v.n.l.. over onze belevenissen, zowel persoonlijke als in bijzonder van de 3e Cie.  
2-4 RI. Na onze ‘opleiding’, in Noordwijkerhout, Engeland en Malakka, volgde onze debarkatie in 
Tandjong-Priok. De periode op West-Java verliep eigenlijk vrij rustig, uitzonderingen daargelaten. 
Soms, vooral tijdens de beklimming van de vulkaan de Gedeh, voelden we ons als een gewapende 
reisvereniging. De 1e Politionele Aktie in 1947 gaf ‘weinig’ problemen, de tijd daarna op midden Java 
was pittig! In 1980 bezochten Klaas en ik d.m.v. een reisorganisatie Java en Bali, erg toeristisch 
allemaal. In 1985 toerden we een maand lang met openbaar vervoer over Sumatra, Java en Bali, we 
konden ons Maleis weer eens goed ophalen.   Frits Sauer. 
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Handgeschreven inschrijving, ondertekend door onze administrateur Cock Hageman. 

Zaterdag 3 November 1945, - Noordwijkerhout. Door bemiddeling van Klaas als OVW-er ingedeeld bij 
de L.I.B. 3. 2-4 RI (Lichte Inf. Brig.) Army-nr. 169787, later nr. 260204005. Ligplaats; kamp te Noord-
wijkerhout Z.H.                                                                                                                                                                                                                             

Woensdag 7 November, - Noordwijkerhout. Cabaretavond gehad, medewerksters waren o.a. de ‘Two 
Happy Days’.                                       

Maandag 12 November, - Noordwijkerhout. Lodi v. Gent, wereldreiziger, vertelde over de Belgische 
Congo.                                     

Zaterdag 17 November, - Noordwijkerhout. Parade, afgenomen door Prins Bernhard.                                                                                 

Maandag 19 November, - Noordwijkerhout. Parade, afgenomen door een Kolonel v.d. Staf. In de 
maand November hadden we velddienst, theorie wapens en parade.                                                                                       

Vrijdag 30 November, - Vertrek naar Engeland. Om 16.40u met de auto vanuit Noordwijkerhout naar 
Leiden vertrokken. Vandaar om 20.45u met de trein (coupe zonder banken en ramen) over Haarlem, 
Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Breda, Rozendaal naar Oostende.  

Zaterdag  1 December, - Easthampstead. ’s Morgens om 08.00u passeerden we de Belgische grens. In 

België passeerden wij o.a. Antwerpen, Brugge en Gent. Van het deel van België dat ik gezien heb, heb ik 

geen goede indruk gehad, veel slechte wegen en lelijke huizen. In de buurt van Antwerpen lag veel tank- 

en vliegtuigmateriaal en in de stad waren veel huizen weggevaagd door V2’s. Precies om 12.00u kwam-

en we in Oostende aan, en om 13.00u vertrokken we met het Belgische troepen-transportschip ‘Prinses 

Astrid’. De zee was kalm, het uitzicht niet zo goed, ik heb geen last van zeeziekte gehad. Aan boord 

waren wat leden van de R.A.F. Rond 15.45u zagen we de beroemde en prachtige krijtrotsen nabij Dover.  

Om 17.15u lag de boot aan de kade van Dover. We kregen daar in sneltreinvaart een warme maaltijd.  
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Om 21.30u bij tijd, vertrokken we met een goede elektrische trein uit Dover. We passeerden Folkestone, 

Shorncliff, Smeeth, Ashford, Redhill enz. ’s Nachts om 01.30u kwamen wij te Crowthorne aan, van daar 

naar het Transit Kamp East Hampstead gelopen. 02.30u Engelse-tijd lagen we onder de dekens, toen was 

het dus eigenlijk al zondag 2 Dec. Het kamp bestaat uit een verzameling van barakken, elke barak lijkt 

wel wat op een halve ton.  

Embarkeren naar het M.S. ‘Prinses Astrid’, rechts kapitein Herman Dieperink alias ‘Manus de kabouter’. 

Zondag 2 December, - Easthampstead. ‘s morgens 11.00u opgestaan en de omgeving verkent. Pracht 

landschap met heuvelland, bosjes en grote bomen. Veel eekhoorntjes, wat fazanten en ontzettend veel 

kraaien.  

Maandag 3 December, - Easthampstead. Ben naar de tandarts geweest, al ons ‘leer’-werk ingeleverd en 

’s avonds naar het stadje Wokingham geweest.                                                                                                                                                             

Dinsdag 4 December, -  Easthampstead. Medisch onderzocht,  ik ben goed gekeurd. Verder wat brieven 

geschreven en ‘s avonds St. Nicolaas gevierd.                                                                    

Zondag 5 December, - Easthampstead. Niets noemenswaardigs te vermelden. ’s  Avonds naar Bracknell  

geweest, en daar gedanst. Alle meisjes zijn erg opgemaakt, daar moeten wij nog aan wennen.                                        

Donderdag 6 December,  - Easthampstead. Samen met Klaas naar Reading geweest, gewandeld en naar 

de film geweest. 

Vrijdag 7 December, - Easthampstead.  Weer naar Reading geweest, heb daar alleen gerolschaatst. 

Zaterdag 8 December, - Easthampstead. Had kamerwacht maar heb die overgegeven aan een zieke, 

Klaas en ik zijn met de trein naar Londen gegaan. In Waterloo-station stapten we uit, vandaar met de 

ondergrondse naar het Piccalilly Circus. We hebben de stad eens een beetje bekeken. Het was er erg 

druk en er waren veel militairen, o.a. Nieuw Zeelanders, Amerikanen, Canadezen, Noren, Denen, Polen, 

Russen, Hollanders, Marokkanen en gekleurde mensen in vlieger kostuum en ook heel veel vrouwen en 

meisjes in uniform. Van de drie mensen die in Londen door de drukke straten lopen, is er één in uniform 

bij. Opvallend  zijn ook de hoge bussen, honderden taxi’s en het linkse verkeer. ‘s Avonds om 22.30u 

waren we weer terug in ons kamp.                                                                                     



 
21 

De ‘Nissen-huts’, de kachel mocht pas om 17.00u aan. 

Zondag 9 December,- Easthampstead. Heb ik al dit voorgaande geschreven, en ik ga me nu scheren.                             

Vanmiddag gaan Klaas en ik een eind wandelen, we zijn de omgeving gaan verkennen. Hier lopen zwart-

witte varkens rond, langs de kant van de weg staan veel tamme kastanjes met tientallen grijze eek-

hoorntjes erin. We hebben Wokingham en Bracknell bekeken, ‘s zondags is er niet veel te doen.                                                                                                                                                                      

Maandag 10 December, - Easthampstead. ’s morgens gevoetbald en ’s middags naar voetballen gaan 

kijken. Om 16.00u op voor autopark-wacht, ’s nachts niets te vermelden. Heb om ong. 11.00u de 

schoorsteen geveegd.                                                                        

Dinsdag 11 December, - Easthampstead. Tot 13.00u uitgeslapen en ’s middags naar Bracknell inkopen 

gaan doen voor de jongens die kampcorvee hadden. De avond in het kamp doorgebracht. 

Woensdag 12 December, - Easthampstead. ’s Morgens niets bijzonders, ’s middags wapens schoon-

gemaakt. Op de 5 andere kamers van de compagnie brandde de kachel vóór 17.00u, voor straf moesten 

de kamerwachten de kachels inleveren. De jongens protesteerden natuurlijk, maar Jan de Infanterist 

heeft toch niets te vertellen. ‘s Avonds een paar partijtjes gebokst ik had alles gewonnen De laatste 

wedstrijd was echt om het winnen. Wij tweeën, H. Hilverink en ik, werden opgezweept door de toe-

schouwers. Ik had gezegd dat ik zou winnen, dus moest ik winnen. Het entree voor deze wedstrijd was 1 

penny de man, het geld was voor de winnaar. In goed één ronde had ik hem zo getroffen, dat hij de 

strijd staakte. Ik mankeerde niets, hij had een doffer op zijn neus en op z’n oog, hij loopt nu met een 

blauw oog rond. De winst heb ik met hem gedeeld. Ik heb een ander Army-nummer gekregen, nu heb ik 

260204005.                            

Donderdag 13 December, - Easthampstead. ’s Morgens gesport en ‘s middags naar de voetbal-wed-

strijd 1-4 R.I. tegen ons, 2-4 R.I. Pracht wedstrijd, wij hebben met 2-1 gewonnen. Om 16.00u moet ik op 

wacht tot de volgende morgen 07.00u. Vandaag heb ik de eerste brief uit Holland gekregen. 
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Vrijdag 14 december, - Easthampstead. Brieven geschreven en van 08.00 tot 11.00u uur geslapen.                                           

‘s Middags geholpen met het versjouwen van nieuwe spullen, o.a. schoenen, gympjes, ketels enz.              

’s Avonds zijn Klaas en ik naar Bracknell gegaan, we hebben daar gedanst, al met al was het een hele 

leuke avond. 

Zaterdag 15 December, - Easthampstead. ’s Morgens 2 paar zwarte schoenen gehaald, plus een linnen 

koppel en linnen anclets.  Het begin van ons nieuwe tropenuniform is er dus. ’s Middags met een maat 

(omdat Klaas kamerwacht had) naar Reading gegaan, we hebben daar gewinkeld, cake gegeten en een 

prachtige kleurenfilm van Sonja Henie gezien, getiteld ‘It’s a Pleasure’.  De voorfilm was reuze spannend, 

een sluippartij waarbij een vuurgevecht te pas kwam. 

Schiet-resultaten 15 de. ’46 op schiettterrein ‘Aldershot’. Handleiding geweer Lee Enfield 

Zondag 16 December, - Easthampstead. Overdag in het kamp gebleven, heb wat brieven geschreven en 

verder de dag doorgebracht met wat spelen (Engels spel en wat kaarten). ‘s Avonds ben ik met ong. 10 

man naar Reading gegaan waar we naar de film ‘H.M. Cantine’ geweest zijn. 

Maandag 17 December, - Easthampstead. Met onze compagnie naar Crowthorne geweest. Het 1e be-

richt van thuis ontvangen, tevens berichtje van Wil Broese, een meisje dat bij mij op de H.B.S. was. 

Dinsdag 18 December, - Easthampstead. ’s Morgens leuk incident, de CC wilde iets voorlezen. Hij pakte 

het papiertje, de wind nam het echter te pakken en daar ging het haast tegen het gezicht van de 

peletons-sergeant, die deed vergeefse moeite om het te pakken te krijgen. Een paar lui er achteraan, het 

werd echter over onze barakken een paar honderd meter ver weg gewaaid. Verder de ochtend gevuld 

met schiet-baandiscipline. ’s Middags de mortier geleerd en onze tropen-uniformen ontvangen, o.a.:      

1 lange broek, 2 korte broeken, soortement overhemd, 2 groene onderbroekjes, 2 paar kousen zonder 

voeten, 2 wollen onderbroeken en 2 wollen onderkledingstukken. De avond hebben we gevuld met het 

passen daarvan, het leek wel alsof we kamperen gingen.                                                                                         
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Woensdag 19 December, - Easthampstead. 06.00u reveille. Brief ontvangen. ’s Middags 13.00u naar 

Aldershot gereden en daar op de schietbaan geschoten. Klaas en ik hebben hierbij een rapportje ge-

kregen omdat we ons geweer te gauw geladen hadden. ’s Avonds hadden we inspectie. Er was nog een 

leuk voorval, een Engels meisje stond buiten te wachten op een jongen van onze kamer, die altijd zei dat 

hij alleen maar met Engelse meisjes omging om de taal te leren. Toen hij na een poosje binnen kwam, 

brulde de kamer van het lachen want zijn lippen waren vuurrood gekleurd. Je begrijpt wel hoe dat 

kwam. Nu wordt hij er natuurlijk aldoor voor in de maling genomen.                                                                                             

Donderdag 20 December, - Easthampstead. Parade gehad, die werd afgenomen door Prins Bernard.                                                   

’s Middags met Klaas en Jan Ent naar Reading geweest, daar hebben we tevergeefs geprobeerd een 

radio-boek te kopen. Ik heb daar met een meisje voor zaterdagmiddag afgesproken. 

Vrijdag 21 December, - Easthampstead.  Ik lig ziek in bed, heb een beetje buikpijn. 

Zaterdag 22 December, - Easthampstead. Maak me klaar voor de vrije middag. Ben naar Londen ge-

weest, en dwars door en onder de stad gereden, heb heel wat gezien en me reuze vermaakt met de stad 

te bezichtigen enz. Heb een brief ontvangen. 

Zondag 23 December, - Easthampstead. De hele dag bij kennissen van Willy Ninaber (nicht) op visite ge-

weest, het zijn aardige mensen. Was ’s avonds 24.00u thuis. 

Maandag 24 December,  - Easthampstead. Wat brieven geschreven, de foerier geholpen en wat geëxer-

ceerd. Klaas en ik hebben geen geld meer, mooi vooruitzicht voor de Kerst. Enfin, dan maar binnen 

blijven. 

1e Kerstdag, - Easthampstead. Ik heb keukencorvee en zal wel smerig worden. We eten vandaag o.a. 

kalkoen. Met ons zeventigen, één kalkoen de rest beloofd goed te worden. We hebben een Kerstpakket 

ontvangen. Gisteren werd voorgelezen dat we de man 5 sigaretten, en met z’n 4 (vieren) een stuk zeep 

krijgen. Vandaag een brief en kaarten van thuis ontvangen. Vader vraagt om radiolampen, maar ja 

‘money-money’, we hebben nu al 10 shilling moeten lenen. 

Kerst in de versierde ‘Nissen-hut’ te Easthampsteadpark-camp. 2
e
 sectie 1

e
 pel. 2-4 R.I. Vlnr. W. Dijkstra, K. Slot,            

W. Coenen, Eltjo Smit, Gerrit Snieder, S. Hiemstra, Piet Warmerdam, Cor Swagerman en Mart van Etten.                                                                   
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2e Kerstdag, - Easthampstead. Overdag niets bijzonders, ’s avonds gedanst. Heb kennis gemaakt met 

een aardig Engels meisje; Beryl Busby, - Terrace Road N. - Binfield,  Bracknell – Berkshire,  England.   

Donderdag 27 December, - Easthampstead. De dag gevuld met uitrustingen inpakken en omdoen. 

Vrijdag 28 December, - Easthampstead. Overdag gevuld met allerlei rompslomp. ’s Avonds gedanst, 

Klaas en ik hebben 3 dagen ‘licht’ gekregen omdat we te laat op het avond-appél waren. 

Zaterdag 29 December, - Easthampstead. Onze compagnie heeft corvee-diensten. Verder hebben we 

ons klaargemaakt voor ons vertrek. Klaas heeft wat brieven geschreven.                                                                    

Zondag 30 December 1945, - Easthampstead, vertrek naar de Oost. Niets bijzonders te vermelden, we 

mochten het kamp niet uit. ’s Avonds 22.30u vertrokken en naar Crowthorne gemarcheerd, aldaar in de 

trein gestapt. 

Maandag 31 December, - Heenreis met de ‘Alcantara’. Ongeveer 02.30u passeerden we Basingstoke.              

’s Morgens om ong. 05.00u kwamen we in Southampton aan. Hier stapten we in de ‘Alcantara’, een in 

Frankrijk gebouwd schip dat nu als troepentransportschip is ingericht. ‘s Middags 14.30u werd de 

loopplank ingehaald en met een korte stoot van de fluit vertrokken we. Voor het eiland Wight zagen we 

de ‘Nieuw Amsterdam’. 

Dinsdag 1 Januari 1946, - Alcantara. Het Nieuwjaar was voor ons allemaal reuze gezellig, we waren 

haast allemaal zeeziek. 

Woensdag 2 Januari, - Alcantara. De zeeziekte is nog niet helemaal over, het gaat wel wat beter.                                           

’s Middags verder heerlijk in de zon gelegen en ’s avonds de lichten van Lissabon gezien. 

Donderdag 3 Januari, - Alcantara. Had nog een beetje last van zeeziekte. ’s Morgens voeren we door de 

Golf van Cadiz. Om ongeveer 11.00u passeerden we de Straat van Gibraltar. Eerst zagen we de bergen 

van Afrika, pracht gezicht, even later het prachtige bergland van Spanje. De stad Tanger hebben we om 

ongeveer rond 12.00u gezien. Verder zagen we nog de beroemde rots van Gibraltar Het was deze dag 

tamelijk ruw weer en op sommige plaatsen op het dek kon je haast niet blijven staan. ’s Middags hebben 

we nog een mooie kleurenfilm gezien, ‘Bathing Beauty’.                                                       

Vrijdag 4 Januari, - Alcantara. De hele dag stormweer, reusachtige golven, met harde wind. ’s Morgens 

passeerden we Algiers, verder zagen we nog de bergen van Noord Afrika. M’n zeeziekte is nog niet over.                                              

Zaterdag 5 Januari, - Alcantara. We zagen ’s morgens Bizerte, het was bewolkt met een stevige wind die 

tegen de avond afnam. Om ongeveer 12.00u zagen we de punt van Tunis en later het eiland Pantelleria, 

dat de Italiaanse bezetter aan 1 vlieger overgegeven hadden. Ook Kaap Bon, het Duitse Duinkerken 

hebben we gezien. ’s Avonds om ongeveer 20.00u passeerden we Malta. 

Zondag 6 Januari, - Alcantara. Geen land gezien, het weer was winderig. Ik heb wat brieven geschreven.  

Positie schip; - we varen op Port Saïd aan - 

Maandag 7 Januari, - Alcantara. Bewolkt weer, niets anders te zien dan zee en lucht. 

Dinsdag 8 Januari, - Alcantara. Prachtig weer, de zon kwam juist toen wij voor het eerst de stad Port 

Saïd zagen, een schitterend gezicht. Overal zagen we kleine vissersbootjes met volle zeilen varen.                                 

Voor ons uit voer een oceaanstomer en overal zag je gezonken schepen.  In de verte zag de stad met zijn 

torens en gebouwen er mooi uit, er lag een vissersvlootje dichtbij. Leuk was ook toen de loods aan 

boord kwam. Jammer genoeg moeten de soldaten nu (het is 07.30u) naar beneden, ze mogen niet aan 

dek omdat het schip anders scheef komt te liggen. Toen het weer stil lag mochten we overal weer rond 
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lopen. Het eerste vreemde dat we zagen waren de palmen, en in de verte de stad Port Saïd zelve.                       

Er waren ook veel kooplieden die met kleine bootjes rondom het schip voeren en hun waren 

probeerden te verkopen. We zagen mannen en jongens al duikend en zwemmend muntjes uit het water 

opvissen. In de haven passeerden we de ‘Volendam’, een Nederlandse Marineboot. De zon was vandaag 

niet al te heet, je kon nog best je Battle-dress aan want de wind was fris. De weinige mensen die we 

gezien hebben waren allemaal ontzettend smerig, ze hadden bijv. allemaal vieze kleren en niet één had 

schoenen aan. In de haven zelf tuften veel motorbootjes. Vandaag de hele dag olie en voedsel laden. 

Woensdag 9 Januari, - Alcantara. ’s Morgens vroeg zijn we van Port Saïd vertrokken, aan dek was het 

tamelijk koud, af en toe gleed een prachtig landschap voorbij. We passeerden gehuchtjes met kleine van 

leem, blik of hout gemaakte hutten. Het kanaal, 140 km lang en ongeveer 50 m breed, heeft aan een 

oeverkant een asfaltweg en een spoorlijn. Om de 16 km is er een station van waaruit de onderhouds-

werkzaamheden aan het kanaal uitgevoerd worden. Overdag passeerden we o.a. El Stina, El Quantara 

en Ismailla alwaar het bestuur van het Suez kanaal zetelde. We zagen de eerste dromedarissen, de 

schepen van de woestijn. Op het Great Bitter Lake kwamen ons die hardnekkige en brutale verkopers in 

hun kleine bootjes weer tegemoet roeien. Ze verkochten o.a. sinaasappels, en dadels, verder wat 

portefeuilles, sigarettenhouders, enz. 

Donderdag 10 Januari, - Alcantara. ’s Morgens vroeg met prachtig weer uit Suez vertrokken, we pas-

seerden het jacht van de koning van Egypte. Aan weerskanten van de Golf van Suez zagen we prachtige 

bergen van Afrika en Arabië. ’s Middags zagen we in de Rode Zee scholen vliegende vissen. 

Vrijdag 11 Januari, - Alcantara. Prachtig weer, niets anders dan zon, blauwe lucht met enkele blauwe 

wolken en de zee. Vanaf vandaag was het verplicht je tropen-uniform te dragen. Vanochtend zijn we de 

K.K.K. (Kreefts-keerkring) en Mekka gepasseerd, ook zagen we enkele dolfijnen. ’s Middags film gehad 

over tropen-hygiëne en verder wat Maleis geleerd. Je kan haast niet begrijpen dat ze het in Holland nu  

zo koud hebben, hier is het warm weer. 

Zaterdag 12 Januari, - Alcantara. Het weer is net zoals gisteren mooi, om ongv. 13.00u passeerden we 

de Jabal el Tayr - eilanden en om ongv. 15.30u het Nederlandse vracht- en passagiersschip de ‘Oranje 

Fontein’. Leuk, allebei met de rood-wit-blauwe vlag in de top. Om ong. 16.00u zagen we de Kersair 

eilanden en om ong. 01.00u ’s nachts voeren we de Rode Zee uit en de ‘Straat van Bab el Mardeb’ in.                                              

Zondag 13 Januari, - Alcantara. Vannacht hebben we buiten op het dek geslapen het was er afgestampt 

vol. We varen op het ogenblik in de Golf van Aden. Sinds gisteren krijgen we pilletjes tegen malaria te 

slikken. Ook krijgen we vanaf vrijdag elke dag een kwart liter H2O.  

Maandag 14 Januari, - Alcantara. Vannacht om ong. 01.00u zijn we uit de Golf van Aden gevaren en we 

hebben weer op het dek geslapen. In de ochtend zagen we nog enkele eilanden. 

Dinsdag 15 Januari, - Alcantara. Onze compagnie heeft Duty. Klaas, ik en enige anderen hebben van-

nacht op het dek geslapen. Er stond een hevige wind zodat we ons met touwen en riemen moesten 

vastbinden, af en toe kwam er ook nog een ‘zeetje’ bij. ’s Morgens moest je in de rij staan om de wc te 

kunnen bezoeken, iedereen hier heeft de slingertijger. Vandaag niets anders gezien dan lucht en zee.  

Gisteren hebben we nog een Tarzan-film gezien. 

Woensdag 16 Januari, - Alcantara. Niets anders te zien dan zee en lucht. ’s Avonds een Cabaretvoor-

stelling gezien. We hebben nog steeds ‘duty’, van 24.00 tot 01.30u ’s nachts hebben we geveegd en 

gedweild. Evenals de 3 voorgaande nachten weer aan dek gepit. 
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Donderdag 17 Januari, - Alcantara. ’s Nachts Colombo links laten liggen. ’s Morgens schitterend weer, 

we zagen de prachtige kust van Ceylon. Overal zag je vliegende vissen, dolfijnen en vissers in smalle 

bootjes met een zeiltje erop. Zijlings hebben ze een drijver om de smalle bootjes met zeiltje in even-

wicht te houden. Om ong. 10.00u passeerden we het MS ‘Johan van Oldebarneveldt’, hij voer vlak langs 

ons heen. Vanavond zien we nog een plaatsje waar de 1e vaderlander voet aan wal zette. We varen nu al 

noordelijk naar Trincomalee, daar blijven we enige dagen. 

Vrijdag 18 Januari, - Alcantara. We varen steeds langs Ceylon. Tot ’s nachts 03.00u hebben we geveegd, 

geboend en geschrobd. We zagen nog een paar lieflijke jonge dames door de gangen huppelen.  

Zaterdag 19 Januari, - Alcantara. We zijn in de grote oorlogshaven van Trincomalee, overal zie je 

schepen. Er zijn veel inhammen met prachtige groene bossen, tussen de bomen door zijn huizen te zien. 

Ter viering van de verjaardag van Prinses Margriet hadden we allerlei wedstrijden aan boord. ’s Nachts 

moesten we het dek waarop wij sliepen ontruimen wegens het vertrek van de Marine-klanten.                      

Zondag 20 Januari, - Alcantara.  Het regent zowaar. ’s Morgens om 09.30u zijn we de haven uit gevaren 

en ’s middags keken we een film. ’s Nachts hebben we in de frisse wind geslapen. 

Maandag 21 Januari, - Alcantara.  Niets bijzonders, het regende een beetje. 

Dinsdag 22 Januari, - Alcantara. Vannacht zijn we de eilandengroep de ‘Nicobaren’ gepasseerd en              

s ochtends om ong. 07.00u voeren we de Straat van Malakka in. Om ong. 10.00u zagen we voor het 

eerst de eilanden nabij Sumatra, Nederlands rijksgebied dus. We zagen o.a. het eiland Poeloe Weh en 

ook nog de torpedojager ‘Jan van Galen’. De hele verdere dag varen we langs die mooie kust van 

Sumatra. ’s Middags zagen we de 4e Nederlandse boot gedurende onze reis, het was een vrachtboot. 

Woensdag 23 Januari, - Alcantara. ‘s Morgens zagen we voor het eerst Malakka en ’s avonds om onge-

veer 18.30u bereikten we de haven van Singapore, het was toen echter al te donker om iets te zien. 

Donderdag 24 Januari, - Singapore. Wij liggen in de baai van Singapore, voor ons liggen tientallen 

schepen, waarvan 6 Nederlandse. (de Alcantara lag zes dagen aan de rede voordat er werd ontscheept). 

Vrijdag 25 Januari, - Singapore. Vandaag zijn de laatste vrouwen en meisjes van boord gegaan. Er zijn 7 

zakken post voor ons aan boord gekomen.                                            

Zaterdag 26/27 Januari, - Singapore.  Niets bijzonders. 

Maandag 28 Januari, - Singapore.  Miesje is jarig, verder niets bijzonders. 

Dinsdag 29 Januari, - Singapore.  Niets bijzonders te vermelden. 

Woensdag 30 Januari, - Singapore. We maken ons klaar voor het vertrek. ’s Avonds om 17.30u stappen 

we van de boot in een kleinere. Daarmee voeren we langs veel schepen, om ± 19.00u gingen we aan 

wal. Daar moesten we een eindje tippelen tot aan het station. We moesten ons bivak op de grond op-

slaan. Klaas en ik zijn de stad in geweest, we zagen daar voor het eerst de riksja’s. We hebben er wat 

sigaretten en bananen gekocht. Van 04.00 tot 06.00u wacht gelopen.                                                     

Donderdag 31 Januari, - Chaah. Om ± 08.00u vertrok de trein, we reden door prachtig landschap en 

zagen rubberplantages, olieplantages, kokosnoten, bananen, van alles zag je. Om ong. 11.00u stopten 

we in een klein plaatsje uit (Labis). Onderweg zijn we meerdere plaatsjes gepasseerd, de bevolking bood 

overal heerlijke vruchten te koop, o.a. ananas, banaan, klapper, pisangs, pinda’s, papaja’s enz. Met 

auto’s werden we naar een vliegveld te midden van de grootste olieplantage ter wereld gereden. Elke 

dag gaan we ons baden in een kali, en elke dag is hetzelfde, echt kampleven. 
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(Twee dagen geen vermelding). - Chaah.   

Zondag 3 Februari, - Chaah. Het regent, en ik ben aan het brieven schrijven geweest. ‘That is all’. 

Maandag 4 Februari, - Chaah. Klaas en ik zijn 20 jaar geworden, deze dag had ik kampwacht. 

Dinsdag 5 Februari, - Chaah. Sport, exercitie, wapeninstructie-theorieën en baden. Dat doen we elke 

dag in de kali die 25 min. lopen van het kamp ligt. ’s Middags en ’s avonds goot het uit de lucht. 

                                            
Mandiën (baden) in de kali ‘Sungai Simpang Kiri’, bij Chaah. Onze enige wasgelegenheid op ongeveer 20 minuten 

lopen van ons kamp. Na regenval was het water erg modderig. Geen witte zwembroekjes maar in onze blote kont. 

Woensdag 6 Februari, - Chaah.  Het heeft de hele nacht geregend, alles staat blank en onze tent lekt. 

Donderdag 7 Februari, - Chaah.  Niets bijzonders, evenals vrijdag 8 Februari. 

Zaterdag 9 Februari, - Mersing. ’s Morgens 09.15u vertrokken we per auto, 160 km dwars door plant-

ages, over veel kali’s en dorpjes. Over het gebergte en dwars door grote rimboe-wouden. ’s Middags om 

16.00u arriveerden we in Mersing, een aardig plaatsje. We liggen nu met onze compagnie in een bunga-

low te midden van klappertuinen, 100 m vanaf de kust van de Zuid Chinese Zee. ’s Avonds post gehad.                                                   

                                                                                                                                  

. 
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Mersing, Klaas en Frits in tropenkleding met de op 24 maart gekregen ‘Flaphoed’. 

Zondag 10 Februari, - Mersing. Ik heb wat brieven geschreven en langs het strand getippeld. 

Maandag en dinsdag 11 en 12 Februari, - Mersing. Elke dag exercitie, velddiensten en marsen. We 

zwemmen in de zee, haaien zijn alleen in het diepe gedeelte.                                    

Woensdag 13 Februari, - Mersing.  Niets bijzonders. 

Donderdag 14 Februari, - Mersing. ’s Middags in zee een afgedwaalde dokter helpen zoeken. ’s Avonds 

in het bos negen doodskoppen gezien.                                                         

Vrijdag 15 Februari, - Mersing. Tamelijk zware tocht door de jungle gehad. 

(3 dagen geen vermelding) - Mersing.   

Dinsdag 19 Februari, - Mersing. Wat brieven ontvangen en weer een tocht dwars door de jungle. 

Woensdag 20 Februari, - Mersing.  Niets bijzonders gedaan, 3 jongens worden vermist. 

Donderdag 21 Februari, - Mersing. Er is een jongen verdronken. (sld. Garrelt Vinke). ’s Middags waren er 

in het dorp gevechten waarbij 6 Chinezen werden gedood en 20 zwaar gewond, het is nu erg gespannen 

in Mersing.                                                  

Vrijdag 22 Februari, - Mersing.  De hele dag schietoefeningen gehad en gisteravond post ontvangen. 

Donderdag 28 Februari, - Mersing.  Geld ontvangen, gisteren mortierschieten gehad. 



 
29 

(1 week geen vermelding) - Mersing.   

Zaterdag 2 Maart, - Mersing. Olympische sportdag gehad, ik heb met rugby meegedaan en ’s avonds 

hadden we een groot kampvuur. 

Maandag 4 Maart, - Mersing.  Ons hele bataljon is geconsigneerd, er zijn nl.  enkele gevallen van kinder-

verlamming  geconstateerd. 

Dinsdag en Woensdag 5 en 6 Maart, - Mersing. Velddienst gehad. Er heerst onzekerheid over het 

voedsel. De laatste dagen hebben we veel te kort gehad, terwijl we zware dienst hadden. ’s Morgens 

brood en thee, ’s middags een klein tinnetje eten (alleen uit blik) en ’s avonds een beetje soep en 6 

koekjes. Vanaf nu ben ik hygiënist. 

Zaterdag 9 Maart, - Mersing.  We maken ons klaar voor vertrek naar elders. 

Zondag 10 Maart, - Mersing.  Nieuwe uniformen gehad, verder wat brieven geschreven. 

Maandag 11 Maart, - Mersing.  Velddienst gehad en ’s avonds opgekomen voor de nachtwacht. 

Dinsdag 12 Maart, - Mersing. Wacht gelopen. Er is weer een geval van kinderverlamming in ons kamp 

waardoor ons vertrek wel 14 dagen is uitgesteld. 

Woensdag 13 Maart, - Mersing.  De hele dag schietoefeningen en stormaanvallen. 

Donderdag 14 Maart, - Mersing.  We hebben een nieuwe peletons-commandant. Mars gelopen en bivak 

leren maken en betrekken. Verder weer wat post gehad.                                                             

Zondag 17 Maart, - Mersing.  Wat brieven geschreven en ’s middags op jacht geweest. Gisteravond het 

half-jarig bestaan van ons bataljon gevierd. Het was leuk, aardige voordrachten, redevoeringen en 

muziek, de man kregen we een glas bier. 

Zondag 24 Maart, - Mersing. We hebben een nieuwe hoed gekregen, er worden al veel grapjes over 

gemaakt (zie foto). Wat brieven geschreven, geen post ontvangen. De kwartiermakers van ons bataljon 

zijn al naar Indië vertrokken. 

Maandag 25 Maart, - Vertrek naar Singapore. We maken ons klaar voor vertrek. ‘s Avonds hadden we 

een groot kampvuur gemaakt, daar omheen hebben we een geweldige bonte avond gehad en daar tot 2 

uur in het gras geslapen. Om 02.30u stapten we in de drie-tonners en om 03.30u vertrokken we. 

Dinsdag 26 Maart, - Mersing. ’s Morgens 10.30u waren we in Singapore, daar stapten we in het 

troepentransport-schip MS ‘Salween’. Het schip is niet al te groot (8000 ton), we zitten als haringen in 

een ton, vooral gedurende het eten. ’s Nachts lopen we op het dek, we rammelen allemaal. Typisch 

verschijnsel. 

Woensdag 27 Maart, - Singapore. ’s Morgens munitie gesjouwd, de hele morgen hard gewerkt. Het eten 

is jammer genoeg niet al te best, nooit verse groente, altijd uit blik en ontzettend veel pap. 

Donderdag 28 Maart, - Naar Batavia-Java met de ‘Salween’. Om 07.00u ’s morgens werd het anker 

gelicht, de zee was erg kalm. ’s Middags om ongeveer 16.00u gingen we over de Equator. Neptunes met 

zijn vrouw en volgelingen kwamen op bezoek. Veel officieren en minderen werden gedoopt en vol 

gesmeerd met vet en zeep.  We hebben reuze lol gehad. In de cantine is veel te krijgen, o.a. biscuit, 

vruchten, van alles, maar nu is het weer ‘Geld’. 
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  Japanse bezetting. 

Republikeins.    

      Ned. - Indisch. 

Zaterdag 30 Maart, - Batavia. We kwamen om ongeveer 08.00u in de haven van Tandjong Priok aan.               

Mooie haven, overal zag je Nederlandse vlaggen wapperen. In de haven deelden wij eten aan de haven-

mensen uit. Met auto’s worden we door de stromende regen naar Batavia vervoerd. Prachtige wegen 

met af en toe een Hollands landschap. Nu liggen we in een grote kazerne, we brengen alles in staat van 

verdediging. De slaap- en wasplaatsen zijn goed. ’s Avonds post ontvangen.               

Zondag 31 Maart, - Batavia. De hele morgen hard gewerkt. Mijn stelling is in een huis, ik heb zandzak-

ken voor de kozijnen neergelegd. Klaas is ‘Dartenel’ geworden (oppasser bij de peletons-commandant). 

Notitie v. Klaas; “vanaf 3 April niet meer”. 
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Maandag 1 April, - Batavia. ’s Morgens stellingen gebouwd en ’s avonds wacht gehad. Door een peleton 

is een groep zwaarbewapende personen die op een auto reden aangehouden en gevangen genomen. Ze 

hadden geen papieren bij zich en werden naar onze wacht gebracht, gefouilleerd en ondervraagd, ze 

zeiden echter niets. Zodoende waren wij in de veronderstelling dat het extremisten waren. De nacht 

werd in spanning doorgebracht, allemaal de vinger aan de trekker. Sommige jongens hoorden of zagen 

iets en dan schoten ze er onmiddellijk op los. De hele nacht door is er door onze wacht geschoten, Klaas 

en ik hebben geen schot gelost. ’s Nachts werd de politiecommissaris van Batavia erbij gehaald, hij 

herkende geen enkele van de gevangenen. ’s Morgens kwam er een officier van het KNIL, hij miste 12 

man en een auto. Dat kwam uit, want wij hadden ze. Ze gingen vrij-uit en lachten wat schaapachtig.  Ons 

betreft geen schuld, zij hadden moeten bewijzen wie ze waren.                                            

Dinsdag 2 April, - Batavia. Wacht van 01.00 tot 02.00u - van 04.00 tot 05.00 - van 08.00 tot 10.00u en 

van 14.00 tot 16.00u. ’s Avonds naar Batavia geweest, het is een gezellige stad. Het lijkt wel een of 

andere cowboystad, iedere blanke loopt er met een revolver of ander wapen. In een grote danszaal 

hebben we tegen betaling van sigaretten iets gebruikt. 

Woensdag 3 april, - Batavia. Niets bijzonders, inwendige dienst. ’s Avonds moest ons peleton als ver-

sterking  op wacht, gedurende de nacht heeft zich niets bijzonders voor gedaan. 

Donderdag 4 April, - Batavia. Wat brieven geschreven en tot 12.00u uitgeslapen. Afgelopen nacht is er 

dicht in de buurt een inlander vermoordt. De politie vroeg aan ons om ’s nachts hun huis te bewaken, 

daar ze zeer bevreesd waren voor meerdere aanrandingen. We hebben versterking van 60 KNIL-mensen 

gekregen. We maken ons nu klaar om naar Batavia te gaan, daar naar een movie-film geweest. Steeds 

staan wij ervan verbaasd hoeveel bruine mensen er nog Hollands spreken, ze doen dat echter op een 

typische manier. In de stad is het een drukte van belang, veel fietsers, prachtige motoren en luxe 

wagens en ontzettend veel militair-verkeer. Op een station staan de publieke vrouwen gewoon te koop, 

voor een paar Dollar mag je met ze mee naar huis, de rest begrijp je wel. Dit is hier in Indië toch wel erg, 

voor maar 5 dollar! Sommige hebben zelfs een bewijsje van de dokter dat ze goed zijn. Verder nog wat 

post ontvangen. 

Vrijdag 5 April, - Batavia. Pionierswerk moeten verrichten, de blaren staan in onze handen. Vannacht 

zijn hier in de buurt een dokter en 2 andere personen zwaar mishandelt en vermoord. Direct moeten wij 

weer patrouille lopen. Vandaag hebben we stretchers gekregen, we hoeven dus niet meer op planken te 

slapen.                               

Zaterdag 6 april, - Batavia. Moeder is jarig. Het 1e peleton heeft een goede beurt gemaakt. Op stations-

wacht hebben ze enige personen gevangen genomen. Een groepje onder ‘Kajan’ (Ltn. Kajan Metz), ging 

een huis binnen, een leuke boerenjongen zei tegen de Luit; “Dit ventje zal maar voorop gaan Luit, denk 

ik zo”. De Luit kwam binnen en meteen viel een inlands meisje op haar knieën en kuste de schoenen van 

de Luit. Die zelfde jongen zei: “Dat gebeurt je ook niet alle dagen m’n jong”. De anderen natuurlijk 

brullen van het lachen. Vandaag hebben we ons kunnen opgeven voor diverse cursussen. Om 16.00u 

opgekomen voor de kampwacht.  

Zondag 7 april, - Batavia. Grote groepen extremisten zijn op drie kilometer van ons kamp gesignaleerd.  

Wij waren dan ook op onze qui-vive en tot onze tanden bewapend met mortieren, brens en hand-

granaten, er is echter niets bijzonders gebeurd. Een brief van vader gekregen. 

Maandag 8 April, - Batavia. Naar de tandarts geweest, er is een kies geplombeerd. Verder enkele huizen 

moeten slopen en ook nog geholpen met het versjouwen van mortieren. Bij de Ritmeester (H. Rhodius) 

op rapport gekomen om te praten over overplaatsing naar S.O.P. (School Opleiding Parachutisten). Ze 

kunnen geen mannetje missen, maar ze zullen alles op alles zetten om er te komen.                                         
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Dinsdag 9 April, - Batavia. Om 03.15u “ALARM”, wij eruit en naar de stellingen, niets loos!  Om 06.00u 

kropen we weer onder de klamboe. ’s Middags om 16.00u op wacht gekomen, de hele nacht moesten 

we bij de stellingen blijven, er was echter niets bijzonders gebeurd. 

Woensdag 10 April, - Batavia. Wacht tot 04.00u. ’s Morgens  werden er met behulp van een auto een 

paar loodsen omver getrokken, mooi uitzicht. ’s Avonds naar Batavia geweest en Sonja Henie in de film 

‘It’s a Pleasure’ gezien, die hadden we op 15 Dec. ‘45 ook al in Reading gezien. 

Donderdag 11 April, - Batavia.  Niets bijzonders, we hebben de slaapruimte een goede beurt gegeven, 

ook ’s nachts niets bijzonders. 

Vrijdag 12 April, - Batavia. ’s Morgens om 06.00u opgekomen voor stationswacht (Pasar Senen). Mooi                              

wachie, mensen aanhouden en nakijken, de trein doorzoeken enz. geen wapens gevonden. ’s Nachts 

kregen we de band om en moesten in stelling blijven. Om 01.30u kwamen ongeveer 20 auto’s aan 

rijden, vol met troepen van 1-4 R.I. Zij moesten meehelpen met een kampong te zuiveren. Van ons 

deden 3 Compagnieën, en ook ons peleton deed aan de actie mee. ’s Morgens begon het doorzoeken.  

De mannelijke bevolking werd naar een groot gebouw gebracht en ondervraagd. Alles verliep rustig, de 

meeste mensen gingen uit zichzelf al naar die plaats. Resultaat weet ik niet. 

Zaterdag 13 April, - Batavia. Ongeveer om 12.00u, 5 uur te laat werden we afgelost. ’s Middags zijn we 

naar Batavia in geweest en hebben uitgekeken naar schoenen. ’s Avonds nog even naar (Meester) 

‘Cornelis’ geweest.                                                                                                                                                   

Zondag 14 April, - Batavia. Van 09.00 tot 12.00u patrouille door kampongs en sawah’s gelopen, het was 

een mooie tocht. ’s Nachts van 01.00 tot 06.00u patrouille gelopen en in een hinderlaag gelegen. 

Maandag 15 April, - Batavia. ’s Morgens uit geslapen en ’s middags Batavia in gegaan. Mooie film 

gezien, getiteld ‘Song of Russia’, ook nog een andere film gezien, getiteld ‘Two thousand Women’, daar 

was in vergelijking met de vorige film niet veel aan. ’s Avonds nog naar een revue van Engelsen geweest, 

al met al een aardige middag en avond. 

Dinsdag 16 April, - Batavia. Wat brieven ontvangen, ’s middags op patrouille geweest. Pakketje naar 

huis gestuurd. Van 20.00 tot 24.00u middernacht-patrouille.                                          

Woensdag 17 April, - Batavia. ’s Middags met de auto geprobeerd naar Depok te komen. We hebben 

wel 10 verschillende wegen en weggetjes gereden, aldoor opnieuw geprobeerd het binnenland in te 

komen. Geen kans, aldoor bleven we in de modder steken enz. We hebben een prachtige landstreek 

gezien met sawah’s en plantages en zelfs een Hollandse boerderij. 

Dinsdag 18 April, - Batavia. ’s Nachts van 01.00 tot 07.00u patrouille gelopen, niets bijzonders gebeurt.  

De Majoor had een slokkie op en liet ons af en toe lachen. 

Vrijdag 19 April, - Batavia. Overdag nog even de stad in geweest, ’s avonds tot 01.00u patrouille ge-

lopen, n.b. 

Zaterdag 20 April,  - Batavia. ‘s Middags de stad in geweest en een mooie film gezien ‘Rhapsody in Blue’ 

’s Avonds van 01.00 tot 06.00u patrouille gelopen, een paar mensen aangehouden, verder n.b. 

Zondag 21 April, - Batavia. Pasen, wij merken daar niet veel van, elke dag is trouwens hetzelfde. ’s Mid-

dags zijn Klaas en ik de stad in geweest, het was tamelijk warm. Van het weinige slapen waren we zo 

lamlendig als wat, vooral toen we twee keer een paar uur voor niets voor de bioscoop in de rij gestaan 

hadden. We zijn ’s avonds vroeg naar bed gegaan.  
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Maandag 22 April, - Batavia. 2e Paasdag, vanmiddag om 16.00u op wacht, die verliep rustig, n.b.                          

Verder nog brieven geschreven. 

Dinsdag 23 April, - Batavia. ‘s Morgens van 06.00 tot 12.00u vrij, van 12.00 tot 18.00u echter op wacht.  

Klaas en ik moesten meedoen in een hockeywedstrijd tussen Brits-Indiërs en ons bataljon. De wedstrijd 

werd echter op het laatste ogenblik uitgesteld tot morgen. ’s Avonds een gezellige avond in de cantine 

gehad.                            

Woensdag 24 April, - Batavia. ’s Morgens wat pionierswerk moeten verrichten, verder wat gewassen. 

Donderdag 25 April, - Batavia. Pionierswerk en wacht, ’s avonds gehockeyd op een pracht sportveld.                          

We hebben van de Brits-Indiërs met 12 - 0 verloren. 

Vrijdag 26 April, - Batavia. Wacht, ’s middags om 16.00u af. ’s Avonds in Meester Cornelis een oefen-

wedstrijd handbal gespeeld. Van 20.00 tot 22.00u een cabaret-voorstelling van Engelsen gezien. 

Zaterdag 27 April, - Batavia. Pioniers-arbeid, ’s middags in Batavia naar een voetbalwedstrijd gekeken 

tussen een Engels team en 2-4 R.I., uitslag 0 - 5. ’s Avonds was er een goochelaar in de cantine. 

Zondag 28 April, - Batavia. N.b. ’s middags om 16.00u van de wacht af gekomen. 

Maandag 29 April, - Batavia. N.b. Om 12.00u van de wacht af gekomen en ’s middags de stad in ge-

weest, film gezien ‘Keep Your powder dry’. 

Dinsdag 30 April, - Batavia. Gedefileerd voor het Paleis van de G.G. (Gouverneur Generaal) best ver-

lopen, het publiek juichte ons toe. ‘s Middags gehandbald met 1-4 R.I., we verloren, maar de organisatie 

was prima! ’s Avonds naar ‘Pen-Pi’ geweest, een cabaretvoorstelling gezien, die werd verzorgd door 

jonge meisjes, verder werd er wat gedanst, het was uitsluitend een Hollandse avond. Later op de avond 

de stad door gelopen, overal zag je stomdronken Hollanders. ’s Nachts tot 02.00u brulden en reden-

eerden de jongens die een slokkie op hadden, af en toe lachte je je een hoedje.                                                                                               

Woensdag 1 Mei, - Batavia. ’s Morgens om 04.30u op voor stationswacht, aardig wachie gehad. Leuk 

geaccedeerd (contact) met de bevolking. ’s Avonds moesten we hockeyen en ’s nachts op wacht was het 

knokken tegen de slaap, verder niets bijzonders.   

Donderdag 2 Mei, - Batavia. ‘s Morgens lekker uitgemaft. Bruine bonen als middagmaal gehad en daar-

na een brief geschreven. ’s Middags de stad in geweest, uren lang voor de bioscoop gestaan en dan ook 

nog voor een rotfilm, ‘Mr. Skeffington’. ’s Avonds weer eens post, maar niet veel, 2 brieven van thuis en 

een van Henny Koper. Vandaag weer geld ontvangen, Fl. 28,60. 

Vrijdag 3 Mei, - Batavia. ’s Morgens wapen-inspectie, daarna bloedonderzoek en toen stellingen bouw-

en. Tussen de bedrijven door nog een wassie gedaan en in de rij gestaan voor de cantine, weer voor 

noppes! 

Zaterdag 4 Mei, - Batavia. We zijn al geconsigneerd, vanavond, vannacht of morgenochtend moeten we 

mee doen aan een of andere grote actie. Van ons bataljon moeten er drie Compagnieën aan mee doen.  

We zijn zwaar bepakt, o.a. een grote rugzak met reserve kleren, grondzeil, klamboe, broodtas met 

etensgerei, eten, en wasgerei. Verder nog 3 handgranaten en 100 geweerpatronen en ik bovendien nog 

6 mortiergranaten. Dan natuurlijk nog het bajonet, veldfles, verbandpakje, regencape en ook nog de 

helm. ’s Avonds om 23.00u ging het dan eerst per auto naar het Koningsplein, van daar in colonne naar 

Tandjong Priok. Nu ging het over slechte wegen, langs sawah’s en visvijvers, over kleine bruggetjes naar 

een vervallen plaats, er stonden enige rijstschuren en andere gebouwen.   
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Zondag 5 Mei, - Batavia / Maroenda Besar. ‘Actie-‘Duck’. Op een grasveld maakten we het ons ge-

makkelijk en pikten een uurtje slaap. ’s Morgens om 06.00u werden we wakker door het geluid van 

granaat- en geweervuur. Een bepaalde landstreek was omsingeld door Hollandse troepen, ze waren zelfs 

vanuit zee geland en  boven het operatiegebied cirkelde af en toe een verkenner. Wij, onze Compagnie 

was Algemene Reserve en lag bij het hoofdkwartier. Al gauw werd de eerste gewonde binnen gebracht, 

een officier van ons, door eigen troepen in de buik geschoten. Wij hebben daar zo’n beetje gekampeerd, 

zelf  thee zetten en pap koken, wat eerder gekookte en gebraden, eieren gekookt, klappers uit de 

bomen gehaald enz. enz. ’s Avonds van 19.30 tot 21.00u en ’s nachts van 01.00 tot 02.30u patrouille 

gelopen over een behoorlijk lang traject, we hebben ook nog een terrein doorzocht, echter niets 

bijzonders. 

Maandag 6 Mei, - Batavia. Net als gisteren zo’n beetje gekampeerd. ’s Middags moesten we langs een 

kali een gedeelte van het doorzoekings-terrein afzetten, er werd geen schot gelost. In de verte zagen we 

nog de brencarrier langs de weg razen en een vliegtuig een rookgordijn leggen. Feiten over deze 

operatie weet ik niet.                                                                                 

Dinsdag 7 Mei, - Batavia. ’s Nachts thuis gekomen en lekker gepit, ’s avonds post ontvangen en wat ge-

schreven. 

Woensdag 8 Mei, - Batavia. ’s Morgens de stad in geweest en aardige schoenen gekocht, puur prijzig. 

Donderdag 9 Mei, - Batavia. ’s Morgens tot 12.00u wacht gehad en een brief naar Joop geschreven.                                                

Verder een blik gesoldeerd waar 3 paar schoenen in kunnen. ’s Avonds was er een Gamelan-gezelschap, 

ik vond er niet veel aan.                                                                                       

Vrijdag 10 Mei, - Batavia. We maken ons klaar voor vertrek. ’s Middags de stad in geweest en twee 

bioscopen bezocht. Een prachtige sprookjes-kleurenfilm ‘The Wizard of Oz’ en ‘Weekend at Waldorf’ 

met Ginger Rogers. 

Zaterdag 11 Mei, - Batavia. ’s Morgens om 05.00u opgestaan, de boel ingepakt en alles op de auto 

geladen. In colonne ging het naar Priok. Hier liggen wij nu met twee compagnieën in een goedang en 

slapen op zelfgemaakte houten britt’s. Het is hier een toffe boel, drie minuten lopen hiervandaan ligt 

een zwembad, een cantine en ook nog een bioscoopzaal. Wij moeten Dok 1 en 2 bewaken, mensen 

fouilleren op gestolen waar enz. er wordt namelijk ontzettend veel gestolen. 

                                                                                                                        
Mouw-embleem W-Brigade. 
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Haven-detachement voor de Tangsi te Priok. Het gehele 3

e
 peloton met baboes en djongossen.                                             

Links-achter de goedangs waar wij klewangs kraakten. (achter in dit dagboek een uitvergroting). 

Boven-rij vlnr. Midden-rij; 
1. 1. 
2.  Dirk Mook (‘Witte’) - Chauffeur 2.  
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. (J.P. Dekker?) Hospik  7.  
8. 8. 
9. Beneden-rij; 
10. Frits Sauer, de tweelingbroer van Klaas 1. 
11. Jan Ent 2. Toon v.d. Staa 
12. Cor Groot 3. Siebe Koster 
13. 4. 
14. Siem de Graaf, - kok 5. Dirk Dijkman, - kok 
15. Henk Wessels 6. Tony Wolters 
16. Jaap Braak 7. Gerrit Horn 
17. Renze Mook, de broer van Dirk 8. 
18. 9. 

 10. 
 

Zondag 12 Mei, - Batavia. M’n eerste wacht zit er gelukkig op. Gisteren van 12.00 tot 16.00u aan een 

stuk, verkeer regelen en uitgaande mensen hun pas vragen enz. Vannacht van 24.00 tot 04.00u wacht, 

was tamelijk zwaar, we hadden zo goed als niets gegeten of geslapen. Geen sterveling kwam langs en er 

was ontzettend veel ongedierte dat liep, vloog, of over je heen kroop, o.a. torren, ratten, sprinkhanen, 

kikkers, honden en katten, vleermuizen, reuze vlinders van zeker wel 15 cm spanwijdte en dan nog heel 

veel muggen. Vandaag tot 16.00u uitgeslapen. ’s Middags moorddadig gezwommen in het zwembad,                 

’s avonds naar de Marine-cantine geweest, daar was het reuze gezellig, veel te koop en  toch niet te bar 

duur. Het verslag Holland-België gehoord op het ‘MS Heemskerk’, uitslag 6-3. 
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Maandag 13 Mei, - Batavia. ’s Morgens Klaas op gezocht en ’s middags gezwommen. 

Dinsdag 14 Mei, - Batavia. ’s Morgens naar de tandarts in Tanah Tinggi geweest.  

Woensdag 15 Mei,  - Batavia. ’s Morgens van 08.00 tot 12.00u wacht op het spoorweg-emplacement, er  

stond o.a. een geldtrein, n.b.   s’ Avonds van 20.00 tot 24.00u wacht, n.b. 

Donderdag 16 Mei, - Batavia. Vrij, eerst naar de tandarts geweest, verder wat door de stad gelopen.                                                                   

’s Middags naar de voetbal-wedstrijd 8 R.I. tegen 2-4 R.I. (2-0). 

Vrijdag 17 Mei, - Batavia. Post ontvangen, ik heb corveedienst in de keuken, ’s middags gehockeyd, 

aardig onderling wedstrijdje. 

Zaterdag 18 Mei, - Batavia. Wacht bij het vliegveld ‘Kemajoran’, met wat koelies het vliegveld op-

geweest. ’s Avonds naar de Marine-cantine geweest. 

Zondag 19 Mei, - Batavia. ’s Middags gezwommen, verder n.b. 

Maandag 20 Mei, - Batavia. Wacht bij de ‘MS Tegelberg’ waar zich 2000 repatriërende inscheepten.                       

Nog nooit zo’n mooie tijd gehad, een prachtig schip met aardige mensen aan boord. Ze steunden op ons 

en wij hielpen ze met alles. Veel jongens en meisjes van ong. 16 tm. 20 jaar gingen naar Holland om daar 

te studeren. Het eten was moorddadig goed. Ik heb kennis aangeknoopt met een familie met enige 

meisjes die in IJmuiden gaan wonen. ’s Avonds aan de reling gezellig gepraat met o.a. Jenny Sloot en 

Sonia Plijnear. Deze wacht heeft tot Donderdag geduurd. Leuk of niet leuk, het is net hoe je het opvat, 

was toen de boot onder gefluit vertrok. We hebben ze tot aan het eind van de haven nagewuifd. 

Vrijdag 24 Mei, - Batavia. Van de markt af gekomen. ’s Nachts met 6 man wacht gehad bij benzine- en 

bommen-opslagplaatsen, het was er wat je noemt “bloedlink”. ’s Morgens lekker uitgemaft, ’s middags 

gezwommen.                                                                                         

Zaterdag 25 Mei, - Batavia. ’s Nachts weer een ‘link wachie’, nog een spannend akkefietje gehad met 

een roeibootje. 

Zondag 26 Mei, - Batavia. Wat post beantwoord en ’s middags de stad in geweest. Eerst ‘Song of 

Russia’, een mooie film en ’s avonds naar een concert geweest, mooie klassieke muziek onder leiding 

van Iwan Fedoroff. 

Maandag 27 Mei, - Batavia. We verhuizen, we blijven in Priok maar komen nog meer aan de kust te 

liggen. De hele dag gesjouwd, we liggen nu in een vervallen gebouwtje, we boffen nog dat we een raam- 

en deuropening hebben, lekker luchtig. Anderen liggen in wat je noemt cellen! De hygiëne is ver zoek, 

haast geen water, de latrines kunnen we niet gebruiken wegens de gebrekkige afvoer en er zijn heel veel 

ratten. Eén bof, het zwembad ligt nu heel dicht bij!                                                     

Dinsdag 28 Mei, - Batavia. Deze dag hadden we vrij, lekker gezwommen, salto achterover van de hoge 

plank geleerd. 

Woensdag 29 Mei, - Batavia.  s‘ Morgens in Batavia naar de tandarts geweest, en ’s middags om 17.00u 

op gekomen voor de wacht. Patrouille gelopen langs haven 1, en ’s nachts wacht van 02.00 tot 04.00u.   

Donderdag 30 Mei, - Batavia. Hemelvaartdag, hier merk je er niet veel van. ’s Avonds België - Holland 

beluistert op het ‘MS van Kinsbergen’ (2-2).                                                                                     
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Vrijdag 31 Mei, - Batavia. Piket, en ’s middags vrij. 2 leuke films gezien in Batavia, o.a. ‘Here come the 

co-eds’. Fl. 43,90 gevangen. 

Zaterdag 1 Juni, - Batavia. Piket, n.b. 

Zondag 2 Juni, - Batavia. Gezwommen. ’s Avonds naar een concert geweest, prachtige muziek gehoord, 

o.a. van Grieg, Hayden en andere componisten. 

Maandag 3 Juni, - Batavia.  Opgekomen voor Road-Block-wacht aan het begin van Priok. We liggen hier 

nu met zes man, overdag gaan we meestal zwemmen en ’s nachts veelal wacht bij de versperring. 

Donderdag 6 Juni, - Batavia. Tot nu toe niets bijzonders, ik moest vanmiddag een cursus voor zieken-

drager volgen. ’s Avonds wat brieven geschreven, ik heb wacht van 22.00 tot 02.00u. 

Zaterdag 8 Juni, - Batavia. Gewoon wacht, s’ avonds een dansavond gehad in het ‘Hotel der Neder-

landen’, het ging wel, er was nl. een tekort aan meisjes. 

Zondag 9 Juni, - Batavia. Net als iedere dag, overdag zwemmen. We hebben kennis gemaakt met meis-

jes uit het kamp Tjideng, en hebben een cabaret-voorstelling van hun gezien, reuze leuk, met dansen na. 

Maandag 10 Juni, - Batavia. ’s Middags om 17.00u van de Road-Block-wacht afgekomen en ’s avonds 

een aardige familie in kamp Tjideng bezocht. 

Dinsdag 11 Juni, - Batavia. Even in de stad geweest, er was echter niets te doen omdat het de Chinese 

rouwdag was. De dag verder gevuld met zwemmen en ’s middags naar de cursus EHBO, vandaag heb-

ben we daar verbinden geleerd. ’s Avonds voor de wacht opgekomen. 

Woensdag 12 Juni, - Batavia. Overdag wacht en ’s middags naar cursus en ’s avonds een film gezien, niet 

veel bijzonders, ‘Ice capades’. 

Donderdag 13 Juni, - Batavia. De hele dag naar ‘Mangarai’ geweest, mooi groot zwembad achter in 

Cornelis. ’s Avonds hoorden we dat Wim Goudsbloem, een jongen waar ik 2 maanden naast geslapen 

heb, door een auto-ongeluk om het leven is gekomen. 

Vrijdag 14 Juni, - Batavia. Wat geschreven en 2 keer naar de stad geweest, ’s avonds om 18.00u opge-

komen voor eilandwacht, n.b. 

Zaterdag `15 Juni, - Batavia. ’s Morgens om 07.00u van de wacht afgekomen, de hele dag gezwommen. 

Zondag 16 Juni, - Batavia. ’s Morgens keukencorvee tot 15.00u. ’s Middags gezwommen en ’s avonds 

een leuke film gezien, George Formby in ‘Trouble brewing’, om 23.00u waren we thuis. 

Maandag 17 Juni, - Batavia. ‘Kameraadschap’; kok Jan Velthuis een sectiegenoot van ons, bracht wat 

sectiegenoten aan omdat één jongen, die aan wat shag gekomen was, de shag naar huis stuurde en niet 

verdeelde. Later bleek dat hij het rapportje niet had ingediend. Van 07.00 tot 11.00u patrouille gelopen. 

Dinsdag 18 Juni, - Batavia. Met een treintje mee geweest naar Tangerang, we hadden met ons vieren 

bewaking en we reden door mooie landstreken. Tangerang zelf is klein en onbelangrijk, wat je er kopen 

kan is goedkoop. ’s Avonds met ons vijven uit Priok een leuke avond gehad, we hebben een het Tjideng-

cabaret gezien. 

Woensdag 19 Juni, - Batavia. Waar blijft de tijd, er gaan berichten dat we gauw richting Bandoeng 

vertrekken. 
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Donderdag 20 Juni, - Batavia. Post ontvangen. Gisteravond op bezoek geweest bij de ouders van Joke, 

het was gezellig. We hebben een injectie tegen typhus in onze arm gehad, tamelijk wat jongens voelen 

zich nu niet wel. 

Vrijdag 21 Juni, - Batavia.  Zomer in Holland. Gezwommen en wacht gehad, n.b. 

Zaterdag 22 Juni, - Batavia.  Naar Mangarai geweest, leuke dag gehad. 

Zondag 23 Juni, - Batavia. ’s Avonds 17.00u op wacht, n.b. Het schip ‘MS Oranje’ is binnen. 

Maandag 24 Juni, - Batavia.  Post ontvangen. 

Dinsdag 25 Juni, - Batavia. Vertrokken naar Batavia, we liggen nu in de beneden-stad bij Kali Besar.                               

’s Avonds op wacht in Tanah Tinggi. 

Woensdag 26 Juni, - Batavia. ’s Middags om 13.00u naar Mangarai geweest. 

Donderdag 27 Juni, - Batavia. De hele dag vrij, afscheid genomen enz. enz. Heb nog een blik rolletjes op 

de kop getikt.                                                                         

Vrijdag 28 Juni, - Batavia. Vandaag geconsigneerd, alles staat klaar. 

Zaterdag 29 Juni, - Verhuizing Batavia - Tjiandjoer. Ik krijg er een granaatwerper bij. ’s Morgens 03.30u 

reveille, 05.30u vertrokken we naar het Kramat-plein. We moesten het grootste convooi dat dusver naar 

Bandoeng ging beveiligen. We werden ingedeeld in Block III en reden achteraan. Om 08.00u startte de 

colonne. Tot Buitenzorg was de weg erg slecht, daar hielden we een kleine rustpauze om de achterop 

geraakte auto’s tijd te geven om zich weer bij ons te voegen. Het ging langs prachtige sawah-velden 

ravijnen en ook veel haarspeldbochten. Al spoedig zaten we in de bergen vanwaar we af en toe prach-

tige uitzichten hadden. Om ong. 14.00u passeerden we na een hele klim de Poentjak-pas op 1500 m 

boven zeeniveau, het was daar heerlijk koel, de Schotten bewaakten die pas. De Staf W-Brigade lag in 

Tjipanas, van hun hoorden we dat er enige dagen geleden een carrier op een mijn was gelopen, één 

jongen van 11 R.I. was daarbij gedood. Ook was er een Korporaal van de 4e cie. aangeschoten, die had 4 

dum-dum-kogels in zijn body. Hoog boven op een heuvel brachten we in een gerampokte villa de nacht 

door, ieder stond 2 uur op wacht met een deken om zich heen, zo koud was het. Op nog geen 500 meter 

van ons vandaan werden verschillende huizen door onbekenden in brand gestoken. 

Zondag 30 Juni, - Tjiandjoer/Karantengah. ’s Morgens hebben we ons onder een waterval gewassen, 

het was ijskoud water. Met een Sergeant ben ik een diep ravijn afgedaald, we hebben daar enkele mooie 

opnames gemaakt. Om ong. 10.00u vertrokken we naar Tjiandjoer waar we in kamponghuisjes werden 

gelegerd. ’s Nachts op wacht gestaan, 12 uur in de kou, we zaten op de uiterste post. Bewegen kon je 

niet en we waren dan ook blij toen het ochtend werd. Van slapen kwam niets, meteen moesten we op 

de wagen, en toen ging het voorbij Tjiandjoer. 

Maandag 1 Juli, - Tjiandjoer/Karantengah. We gaan naar enkele hutjes ong. 10 km verder op de weg 

naar Bandoeng, het plekje heeft ook een naam ‘Karangtengah’. 

Dinsdag 2 Juli, - Tjiandjoer/Karantengah. De hele dag een weg bewaakt om een convooi (dat niet 

kwam) te beveiligen. Vier TRI-lieden werden gesignaleerd, 1 werd dood geschoten, 2 gevangen ge-

nomen en een ontsnapte, het waren Ordonnansen. Onze Majoor kreeg op nog geen 20 m van ons kamp 

een auto-ongeluk, hij vloog uit de bocht en kwam met zijn hoofd door de voorruit. Hij had snijwonden 

aan hoofd en hals, toen ik hem zag herkende ik hem niet eens, zo toegetakeld zag hij er uit. ’s Avonds 

van 18.00u tot ’s morgens 10.00u op wacht gestaan, n.b. en geen last van de kou gehad.  
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Woensdag 3 Juli, - Tjiandjoer/Karantengah. Vanochtend om 07.00u passeerden de mijnruimers weer, 

later kwamen enkele gevechtswagens. 

Donderdag 4 Juli, - Tjiandjoer/Karantengah. De hele dag voor in het terrein in stelling gelegen en wat 

klappers geschoten. Achter ons in de bergen begon ’s middags een kampong te branden. Om ong. 

17.00u brak plotseling een grote brand uit achter ons kamp, het was in een rubberfabriek. Wij met de 

sectie in de aanval en de omstreken gezuiverd, het ging over greppeltjes en dijkjes en door rijstveldjes 

en kampongs. Onze Luit zag door zijn kijker enkele gewapende personen vluchten. We hebben de hele 

nacht met 9 man in hinderlaag gelegen, we hielden 2 burgers aan, verder n.b. 

Tjiandjoer, voorterrein. Rechts ben ik met de Bren. 

Vrijdag 5 Juli, - Tjiandjoer/Karantengah.  Post en foto’s ontvangen en ’s nachts 4 uur op wacht gestaan. 

Zaterdag 6 Juli, - Tjoegenang. ’s Morgens om ong. 09.00u met al ons hebben en houden terug gereden 

naar de voet van de Gedeh, 1-4 R.I. nam onze wacht over. Het ging over smalle bruggetjes, steile hoog- 

ten en diepe ravijnen, een prachtige tocht. We liggen nu met 1 peleton in een diep dal, ter beveiliging 

van een elektriciteits-centrale die gemakkelijk in onze handen viel. Met nog 6 man kreeg ik wacht boven 

op de rand van het dal, je kunt er langs een smal geitenpaadje komen en we slapen in de open lucht.  

Dichtbij ligt de vulkaan Gedeh en zuidwaarts achter een grote laagvlakte zie je het mooie Preanger-

gebergte.  We wassen ons in de snelstromende kali, het is erg koud water dat zo van de berg afkomt. 

Zondag 7 Juli, - Tjoegenang. Gelukkig geen regen gehad, van wat schotten hebben we een dak op palen 

gemaakt (zie foto blz. 41). 

(Vijf dagen geen vermelding). - Tjoegenang. 
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Zaterdag 13 Juli,  - Tjoegenang. Na een week wacht te hebben gehad boven op de rand van het ravijn, 

lig ik nu bij de centrale in een tent. ’s Avonds opgekomen voor de wacht, ik heb me echter rond 23.00u 

laten vervangen omdat ik me niet lekker voelde. 

Zondag 14 Juli, - Tjandjoer/hospitaal. De hele nachtnacht niet geslapen van de buikkrampen en koorts.                                                          

Ik werd met een auto naar het hospitaal in Tjiandjoer vervoerd, ik had dysenterie. 

Maandag 15 Juli, - Tjandjoer/hospitaal. Mijn toestand is nog niet verbeterd. 

Dinsdag 16 Juli, - Tjandjoer/hospitaal. ’s Middags hoorden we dat er een auto van ons, die naar Batavia 

ging, beschoten was. Tot nu toe 3 doden en 2 zwaar gewonden. Er was ook een vroegere BS-makker van 

Klaas bij, Sergeant van Rossum, verder Melle Beverwijk en Dirk Korf, het bataljon was in diepe rouw-

stemming.   

Woensdag 17 Juli, - Tjandjoer/hospitaal. Gerrit Reijn, een jongen van onze compagnie is verdronken, 

weer een klap! Dit is nu al de zevende die we verliezen. 

Donderdag 18 Juli, - Tjoegenang. Ik ben ontslagen uit het hospitaal en heb me weer present gemeld.                                  

Een patrouille van ons heeft 20 Chinezen van de Gedeh af bevrijd. 

Vrijdag 19 Juli, - Tjoegenang. Een van de zwaargewonden is overleden (Gerard Seders) van de andere 

nog niets bekend. 

Zaterdag 20 Juli, - Tjoegenang.  Ik moet weer naar boven op wacht, ter vervanging van een zieke. 

Zondag 21 Juli, - Tjoegenang. ’s Middags plotseling bevel; “Inpakken, gevechtsklaar maken”, om ong. 

17.00u vertrokken we naar Tjiandjoer. Daar op het hoofdkwartier werd ons medegedeeld dat zojuist een 

compagnie van 1-4 R.I. daar al onze taak vervulde, dus wij weer terug. Net op een steile helling kregen 

we autopech, we hebben wel een half uur gemodderd en geprutst en in het donker is onze auto met  

veel moeite naar boven gesleept. We brachten de nacht door in kamponghuisjes, daar heb ik 2 uur op  

wacht gestaan. 

Maandag 22 Juli, - Tjiandjoer. Weer gebivakkeerd bij de centrale. Net klaar, of bevel; “Inpakken, ge-

vechtsklaar maken”. ’s Middags vertrokken we dan weer met ons peleton naar Tjiandjoer. We maakten 

het ons gemakkelijk in een leegstaand huis. We kregen te horen dat we geconsigneerd en Mobiele 

Reserve waren. 

Dinsdag 23 Juli, - Tjiandjoer. De 2e sectie, dus ook ik, had wacht bij een waterstationnetje waar vroeger 

eens sabotage was gepleegd. Het was 4 uur rijden en het lag erg afgelegen, zonder middel van contact  

met onze hoofdmacht. We sliepen op de grond en ’s avonds zagen we op wel 6 plaatsen branden.   

Woensdag 23 Juli, - Tjiandjoer. De nacht was rustig verlopen, alleen een beetje koud gehad. ’s Avonds in 

Tjiandjoer een film gezien, alles is nog erg gebrekkig, maar ja, we hebben wél een bios.                                               

Donderdag 25 Juli, - Tjiandjoer. Alles geconsigneerd. Er zijn hier veel pisangs te koop, maar alles is toch 

wel duur. 

Vrijdag 26 Juli, - Tjiandjoer.  Mobiele Reserve. Post ontvangen. 

Zaterdag 27 Juli, - Tjiandjoer. Wacht in en om Tjiandjoer, 2 uur op en 2 uur af. Er zijn veel branden in de 

omtrek, o.a. een rijstpellerij ligt in de as.     
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3e pel-3e cie. De 2e sectie-post a.d. rand van ‘t  ravijn te Tjoegenang. Vlr. 1. Frits Sauer, 4. Cor Groot, 6. Jan Goede. 

Zondag 28 Juli, - Tjiandjoer.  Uitgeslapen en ’s avonds een leuke film gezien. 

Maandag 29 Juli, - Tjiandjoer. Geconsigneerd. We moeten ieder moment kunnen uitrukken, net als 

afgelopen dinsdag-avond. Toen moesten we uitrukken om een sectie van 11 R.I. te ontzetten, hetgeen 

ook gelukte. Ze waren te dicht naar Soekaboemi doorgestoten, en door de tegenstanders omsingeld. 

Richard jarig. Ons 2e peleton is in samenwerking met 11 R.I. bezig op de Gedeh, er werden verschillende 

gevangenen binnen gebracht. 

29 Juli ’46. Zuiverings-acties in de Tjikoendoel-vallei, mortiergroep 3e pl. 3. II-4-R.I.                                                                          

Ben Koeter, brenschutter Frits Sauer en Jan van Berkum. 
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Dinsdag 30 Juli, - Tjiandjoer. Van ’s morgens 08.00u tot ’s middags 14.00u patrouille gelopen, mooie 

tocht geweest, veel natuurschoon gezien. ’s Middags even gepit en ’s avonds opgekomen voor de stads-

wacht, ’s morgens om 06.00u kwamen we af. Een brief van Wil Broeze ontvangen, verder n.b. 

Woensdag 31 Juli, - Tjiandjoer. Gemaft van 06.00 tot 12.00u, verder nog wat geschreven. 

Donderdag 1 Augustus, - Patjet. Plotseling ’s avonds bevel; “Alles inpakken, over een half uur vertrek”.  

Om ong. 07.00u vertrokken we in 3 auto’s naar Patjet, 15 km terug. De 2e Compagnie was in alarm-

stelling, wij namen meteen een deel van de wacht over. We kwamen in een hotel te liggen, ’s nachts 

hoorden we in de verte schreeuwen, verder n.b. 

Vrijdag 2 Augustus, - Patjet. Om ongeveer 08.00u vertrokken we met auto’s, onze colonne bestond uit 

vier auto’s. Onze opdracht was om een pelopper-haard, ver in het binnenland te vernietigen, hun 

kampong moest van de aardbodem gevaagd worden. Het ging dwars door moeilijk gebied met veel 

versperringen enz., ieder moment konden we vuur krijgen. Het was een zware tocht van zeker twee en 

een half uur lopen. Doodmoe kwamen we ’s middags om 16.00u thuis, daar vernamen we dat de gehele 

W-Brigade in actie was geweest. 

Zaterdag 3 Augustus, - Patjet. Mooie patrouille gehad, weer prachtige landschappen van Java gezien.  

Niet voor niets noemen ze Nederlands Indië ‘de Smaragd aan de Equator’. We hebben ong. 15 km 

heuvel op en heuvel af gelopen.  1-11 R.I. had bij een actie 2 doden, 2-15 R.I. had een aanval gehad op 

17 km vanaf Bandoeng, ze hadden 5 doden en enkele gewonden. Ook zijn er verleden week 3 jongens 

tgv. kali-water dood gegaan. 

Zondag 4 Augustus, - Patjet. Gevist, 1 goudvis gevangen, verder wat gezwommen. 

Na het werk op de sawah krijgen de zeboe een bad. 
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Voor de nacht gaan de karbouwen op stal. 

Maandag 5 Augustus, - Patjet. Patrouille van 5 uur de Gedeh op, geen tegenstand ondervonden.                      

Er waren vanaf die hoogte verschillende mooie uitzichten.                                 

Dinsdag 6 Augustus, - Patjet. Ik kon gisteravond niet slapen vanwege het geteem over terugkeer naar 

Holland eind van dit jaar. ’s Morgens een korte patrouille gelopen, n.b. Verder wat gezwommen en        

s’avonds voor de wacht opgekomen. We moesten enkele gevangen, verdacht van moord op Europeanen 

bewaken. Van 22.00 tot 02.00u op de post gezeten, wat tam-tam in de verte en een paar honden 

waargenomen. Prachtig gezicht om de maan achter de top van de Gedeh te zien wegzakken. Het was 

deze nacht een van de heftigste, in Tjiandjoer waren ze bevreesd voor een aanval en om het half uur 

werden we opgebeld om de telefoonverbinding te controleren, er is echter niets gebeurd. Brief ont-

vangen van H. Plynaers. 

Woensdag 7 Augustus, - Patjet.  N.b. Wat gezwommen en ‘wassie’ gedaan. 

Donderdag 8 Augustus, - Patjet. Patrouille de Gedeh op, het was tot dusver de mooiste tocht. Het ging 

door theetuinen, proeftuinen en door een bos van hoge bomen. Langs diepe dalen en steil voor ons was 

de kratermond goed te zien. We kwamen op 1520 m hoogte. ’s Avonds werden 10 vrijwilligers gevraagd, 

Klaas en ik waren ook van de partij. Doel was een pelopper te vangen die gisteren op een patrouille 

geschoten had. In een kampong gingen we in hinderlaag, je hoorde de mensen uren lang bidden, niets 

gevangen.                                  

Vrijdag 9 Augustus, - Patjet. Lekker uitgeslapen, om 11.00u vertrokken we in 3 auto’s, daar moesten we 

een convooi vanuit Bandoeng opvangen en dat dan beveiligen tot aan de Poentjak. Om 15.00u kwam 

het convooi, bestaande uit 2 zware wagens waar ze o.a. kapotte tanks mee vervoeren. In het moeilijke 

terrein, krópen we af en toe over de weg, zo’n ‘locomotiefje’ had maar liefst 34 wielen, ‘belachelijk’!     

In de Bandoengse courant staat o.a. ; ‘Charge van extremistische cavalerie op onze troepen afgeslagen 

bij een actie ten N.O. van Patjet’.  Dit is nota-bene Regerings-Voorlichting! Wíj waren die bewuste 

troepen, en door onze mortierschoten rende een met lans gewapende extremist zo hard als hij kon weg. 

Een SMI van ons vertelde het boven geschrevene als grapje, met het bekende gevolg. Te begrijpen dat 

de mensen in Holland zulke sensatieverhalen te lezen krijgen.                                    
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Zaterdag 10 Augustus, - Patjet. N.b. Gelachen toen 7 geheel geklede jongens het zwembad in vielen.                                     

’s Middags nog even met 2 wagens naar Poentjak. 

Zondag 11 Augustus, - Patjet. Post ontvangen. 2 grote karpers gevangen d.m.v. een Milsie (Britse Mills-

hand-granaat).Veel gezwommen en ’s avonds regende het zowaar, dat was in lange tijd niet meer 

gebeurd. Naar ‘Koening’, een Chinees hotelletje geweest. Vandaag zijn er op aanwijzingen van een 

baboe drie lijken uit een put opgegraven, een oude dame met twee meisjes van 21 en 23 jaar oud. Ze 

waren verleden jaar oktober vermoord. In de nabije omtrek liggen nog meer graven van afgeslachte 

Europeanen. De C.P. (Civiele Politie) is dan ook hard bezig de moordenaars te vangen, hetgeen ook vaak 

gebeurt, een kogel doet nadien de rest wel.                                            

Maandag 12 Augustus, - Patjet. Zware patrouille gehad, door kali’s heen en toen berg op en berg af.                

Daarna dwars door kampongs en ong. 10 km door theetuinen gelopen. ’s Nachts op wacht, het was er 

erg koud. In de verte hoorden we een tong-tong en wat geschreeuw, verder n.b. 

Dinsdag 13 Augustus, - Patjet. Bezoek gehad van Generaal Gouverneur de Waal, ‘1 balk met 4 sterren’. 

Verder wat wacht geklopt en gezwommen. 

Woensdag 14 Augustus, - Patjet.  Om 04.30u opgestaan, we maken ons klaar voor een actie in de buurt 

van waaruit gisteren geschoten werd. Per auto ging het eerst richting Poentjak, daarna sloegen we 

rechts af en stapten na een paar kilometer uit. Toen ging het als peleton in opmars, over een kali, door 

kampongs en door holle wegen waarvan de randen zwaar begroeid waren, echter geen pelopper te zien.  

De 2e Compagnie trok terzelfder tijd door de theetuinen en ging enkele km’s verder in stelling liggen.  

Wij dienden als afsluitings-linie en moesten tevens contact onderhouden met de verschillende onder-

delen. Af en toe liepen we over smalle paadjes door verwilderde theetuinen. Door ons is er geen schot 

gelost ‘That’s all’.                                        

Vrijdag 16 Augustus, - Patjet. Patrouille, de Gedeh op, n.b. Onderweg tikte ik nog voor 5 piek een 

papagaaitje of kakatoe op de kop en ik was toen ‘De man met het leuke beest’, ik noem hem maar 

‘Frankie’. Tegen ong. 18.00u kwam er nog een convooi vanuit Buitenzorg aanzetten. We stonden net op 

het punt om even weg te gaan, of ‘t bevel kwam; “Meteen in de auto, convooi begeleiden”.                                         

Het was pikdonker toen we startten, het was een mooi gezicht om vanaf de hellingen, al die lichten van 

de trucks en tanks te zien. We brachten ze tot Tjiandjoer en het was bar koud op de terugweg. 

Zaterdag 17 Augustus, - Patjet. Om 05.00u op, de rest van het convooi weg gebracht ’s Middags met ons 

9-en naar een theefabriek geweest, geen tegenstand ondervonden. ’s Avonds in een kampong bij een 

baboe op bezoek geweest.                                                                                                                                                 

Zondag 18 Augustus, - Patjet. Gezwommen. ’s Avonds werden we door enkele Chinezen op bami 
getrakteerd. Aanvullend commentaar.  Louis v. Zwieten;  m.n. bij Patjet was een zwembad dat water 
kreeg van een kleine kali vanaf de vulkaan Goenoeng Gedeh. Het zat echter vol zat met amoeben 
waardoor heel veel jongens amoeben-dysenterie kregen.  Frits Sauer;  daarnaast moest er sowieso heel 
goed op hygiëne gelet worden, mn. bij toiletgang en met eten ‘langs de weg’.  Ook daarvan kon je flink 
ziek worden. 

                                                                                                             
Mouw-embleem 2-4 R.I. 
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Patjet, salto van Klaas Sauer. Frits heeft er ooit nog een handgranaat in gegooid vanwege de vissen.                              

Achteraf bleek dit zwembad vol amoeben te zitten, velen werden daar nadien flink ziek van. 

Maandag 19 Augustus, - Patjet.  Zware patrouille gehad. 

Dinsdag 20 Augustus, - Patjet. Op onze patrouille werden we beschoten, ong. 6 kogels. Zo snel mogelijk 

rukten we in linie op, het was een zwaar terrein, en er was geen mens te zien. Toen we na een half uur 

terug liepen, hoorden we ‘ze’ in de verte roepen. Morgenochtend-vroeg gaan we erop af, dan met ver-

sterking.  Post gehad, o.a. van (oom) Eddy Alblas.                                                                                                                      

Woensdag 21 Augustus, - Patjet. Om ong. 06.00u vertrokken we per auto, met de lichten aan. Voorbij 

de plaats vanwaar we gisteren beschoten werden stapten we uit en het ging als peleton in opmars 

verder. Er werd een kali genomen en even later hoorden we eigen vuur, wij hebben geen tegenstand 

gehad. Verschillende kampongs werden doorzocht en er werden 5 personen gerapporteerd die vanuit 

de verte op Jappen leken, verder n.b.                          

Donderdag 22 Augustus, - Poentjak. Alles ingepakt en op de auto gestapt, we liggen nu vlakbij de pas, in 

een lekker ruim villaatje. ’s Nachts om 01.00u wacht. 

Vrijdag 23 Augustus, - Poentjak. Wegbeveiliging, n.b.  ’s Ochtends was ik nog in de modder gevallen, het 

convooi kwam pas ’s avonds. 

Zaterdag 24 Augustus, - Poentjak. ’s Morgens een prachtige patrouille richting Gedeh gelopen. Vooral 

tijdens het eerste deel, dwars door een dennenbos, daar kwam de klewang goed van pas. Berg afwaarts 

rolden we vaak naar beneden, tot groot vermaak van de anderen. ’s Middags weer een patrouille, nu in 

een andere richting op, en deze was eveneens de moeite waard. Heel hoog de bergen in geweest, toen 

langs een steile helling, dicht begroeid met hoge bomen, veel lianen en ondoordringbaar struikgewas, 

soms denk je dat je Tarzan bent. Beneden kwamen we in een smal ravijn waar een kalitje door stroom-

de, dat volgden we kilometers stroom afwaarts, vaak met veel hindernissen te nemen. De keistenen 

rolden onder je voeten weg, soms kon je jezelf nog net aan wat lianen vast grijpen. In een woord “een 

pracht tocht”.                                                                                                                                         

Zondag 25 Augustus, - Poentjak. ’s Middags in een leeg gelopen zwembad bij de Commandopost een 

‘Cabaret’ gezien. Er was een vrouwelijke medewerkster van ong. 45 jaar oud bij, toch hebben we nog 

moeten lachen. ’s Avonds bevel; “Alles inpakken, jullie moeten het 2e peleton aflossen en convooien 
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beveiligen”. We vertrokken rond 18.00u in 3 auto’s met alleen het noodzakelijkste bij ons. Het ging langs 

Patjet en Tjiandjoer naar Tjirandjang, ong. 60 km rijden. Daar lag 1-4 R.I. in smerige kampong-huisjes.  

De nacht brachten wij door in een gammel huisje. ’s Morgens om 06.00u zaten we alweer op de auto, 

verder richting Bandoeng. In Tjikattet vingen we onze colonne op en nu ging het weer 160 km terug naar 

Batavia. Op sommige plaatsen was de weg erg  slecht.                                                                                                                                                       

Maandag 26 Augustus, - Batavia. Hebben we met een stofbril op en een doek voor de mond gereden, 

zwart als Turken reden we Batavia in. Naar ‘n film geweest en ons getrakteerd in verschillende cantines. 

Dinsdag 27 Augustus, - Batavia. Gezwommen in Mangarai en ’s avond geconsigneerd wegens de viering 

van het inlandse Nieuwjaar. 

Woensdag 28 Augustus, - Batavia. Geconsigneerd tot 13.00u. Op het Koningsplein worden nu massa-

demonstraties gehouden. s’ Middags gezwommen in Mangarai, ’s avonds naar Deca-park geweest. 

Donderdag 29 Augustus, - Waroeng-Danas. 04.30u opgestaan en klaar gemaakt voor vertrek. We ver-

trokken vanaf het Kramat-plein, we moesten het 2e Block beveiligen, onderweg niets bijzonders voor 

gevallen. Op ons Hoofdkwartier hoorden we dat onze Compagnie ong. 10 km voorbij Tjandjoer in het 

binnenland zat en wij ons erbij moesten voegen. In Tjiandjoer zagen we nog Douwe H(anio?). We liggen 

nu in een paar kamponghuisjes op een kruispunt, zonder licht en water, we moeten ons wassen in een 

kali, de paar huisjes bij elkaar heten: ‘Waroeng-Danas’.                                                 

Vrijdag 30 Augustus, - Waroeng-Danas. Patrouille, tamelijk ver het binnenland in. We gingen door 

rubberplantages, over veel hindernissen en wegversperringen waaraan je kon zien dat ze een paar uur 

geleden gemaakt waren. Een grote rubberfabriek smeulde nog en zelfs de twee bruggen stonden in 

brand, een daarvan hebben we nog zo’n beetje geblust. 

                                                                 
Na patrouille mandiën in de kali, vooraan een sobat met een tam aapje. 
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Zaterdag 31 Augustus, - Waroeng-Danas. Leuke dag gehad in een kampong 3 km verderop. Er waren 

hindernisspelen, we speelden een voetbalwedstrijd op een veld waar de weg doorliep en een grote 

boom midden in stond (Waringinboom), uitslag 1-4 voor ons. Na de wedstrijd werden we onthaald op 

een maaltijd in de Baleh Dessa. ’s Avonds hadden we nog een gezellig kampvuur in die kampong.                        

Zondag 1 September, - Waroeng-Danas. Wacht gehad, ‘s avonds zagen we twee groene lichtkogels van 

de 2 secties die als beveiliging in een grote kampong lagen die helemaal vóór ons is, en grote ver-

kiezingen gehouden heeft. Ze lopen zelf patrouille en vallen de peloppers aan met kleine mesjes, die 

mensen hebben groot vertrouwen in ons. De lichtkogels waren als sein dat ze in gevaar zaten, dus wij zo 

snel mogelijk op de auto en daar gingen we, over de moeilijke weg. Van de jongens hoorden we dat 

rondom extremisten lagen. Noodlottiger wijze was juist in het begin van de avond het bevel binnen 

gekomen dat die jongens in verkeerd gebied lagen en onmiddellijk terug moesten. We konden wel 

janken, in plaats dat we die mensen helpen konden, moesten we terug trekken. Ondertussen was er een 

spion gepakt door de CP, hij ontvluchtte, de bewakers schoten mis, maar de bevolking greep hem weer.  

We hebben erg veel belangrijke inlichtingen uit hem gekregen.                                                         

Maandag 2 September, - Waroeng-Danas. Grote patrouille naar Tjiangril, de bewuste kampong. De 

bevolking was reuze blij dat de toean-belanda’s er weer waren. Met de CP als gids gingen we op zoek 

naar de ong. 40 gewapende peloppers, echter geen tegenstanders te zien. ’s Middags namen we het 

hoofd en de CP met hun familie mee terug naar de legerplaats, ze daar laten was een misdaad. Thuis 

hoorden we dat de hulp van onze geweermaker, die sinds 5 dagen vermist was, zwaar verminkt is terug 

gevonden, ik heb hem goed gekend (voorgaand relaas bleek later echter niet waar te zijn). De Stoot-

troepen die even verderop van ons richting Bandoeng liggen hebben vandaag verliezen geleden. Klaas 

ligt sinds vrijdag met dysenterie in het hospitaaltje.                                                                                             

Dinsdag 3 September, - Waroeng-Danas. Wacht gehad, er werd voor vannacht een aanval verwacht, we 

moesten gekleed slapen, echter een rustige nacht gehad. ’s Morgens arriveerde de Artillerie, de hele dag 

zijn ze nu met 4 kanonnen de legerplaats van de peloppers, die wij gisteren tot op 1 km genaderd waren, 

aan het beschieten. 11 R.I. moest met 2 peletons het beschoten gebied aanvallen, ’s avonds kwamen ze 

terug. Haast geen stap opgeschoten, ze hadden 2 doden en 1 gewonde. De extremisten hadden goede 

schutters, want het waren alle twee kopschoten. ’s Nachts 4 uur op wacht, n.b.  

Woensdag 4 September, - Waroeng-Danas. Uitgeslapen, ’s nachts op wacht, n.b. 

Donderdag 5 September, - Waroeng-Danas. Met het 3e peleton liggen we nu op dit kruispunt, het 1e 

gaat naar Batavia met een convooi mee. ’s Morgens patrouille naar Tarri-Calot waar 3 bendeleiders 

zaten, waaronder een Brits-Indiër gewapend met een Tommy-gun. We waren met 2 secties en de om-

singeling ging goed, de doorzoekings-linie was al ver in de kampong toen de Bren-groep, 50 m van mij 

vandaan tegenvuur ontving, waarschijnlijk van de Brits-Indiër. De Bren-commandant, Ben Koeter werd in 

de borst geraakt, ik verleende 1e hulp en verbond de twee kogelgaten. Ik zat een kwartiertje met de ge-

wonde alleen, daarnaast moest ik ook nog een gevangene en de mortiergranaten bewaken (later bleek 

dat het een moordenaar was). De Verbinding kon geen contact met ons Hoofdkwartier krijgen. We 

vervoerden Ben, die veel pijn had op een primitieve draagbaar. Toevallig kwamen we een colonne van 

het KNIL tegen, die daar in de buurt ging legeren. De dokter legde een nieuw verband aan en diende 

plasma toe. Met de Rode Kruisauto werd Ben naar Tjiandjoer vervoerd. (Ben is nadien volledig hersteld 

en in de cie. terug gekeerd) 

Vrijdag 6 September, - Waroeng-Danas. Naar Tjipanas gereden en Klaas bezocht, daar vandaan                         

’s middags thuis gekomen, het regende sinds een lange tijd weer eens.        
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Zaterdag 7 September, - Waroeng-Danas. Vertegenwoordigers uit verschillende kampongs naar Tjiran-

djang gebracht, daar hadden ze een vergadering. 2x heen en terug over Tjiandjoer, zeker 125 km 

gereden. ’s Avonds wacht, n.b. 

Zondag 8 September, - Waroeng-Danas.  Klaas bezocht en hem wat brieven gebracht. Post ontvangen 

en ‘s nachts wacht, n.b.                                                                     

Maandag 9 September, - Waroeng-Danas.  N.b. ’s Nachts wacht, een inlander bracht een ‘Soekaboemi- 

handgranaat’. 

Dinsdag 10 September, - Waroeng-Danas.  In ons huisje ‘wandberen’ (ongedierte), alles daarom met 

DDT ingespoten. s’ Middags waren er zware regenbuien. Vandaag ook nog cantine-rations gehad voor 

de somma van twee gulden-vijftig. 

Woensdag 11 September, - Waroeng-Danas. Even naar Tjipanas geweest, verder n.b. 

Donderdag 12 September, - Waroeng-Danas. s‘ Morgens op zwijnenjacht geweest en ’s nachts op 

wacht. 

Vrijdag 13 September, - Waroeng-Danas. Niets bijzonders.  

Zaterdag 14 September, - Batavia. ’s Morgens vertrokken uit Tjiandjoer, vandaar gingen we als be-

veiliging met een convooi mee naar Batavia.  ’s Avonds naar een movie-film in Astoria en Deca-park 

gezien, o.a. ‘Escapte in Rio’ en ‘Dive Bombers’. 

Zondag 15 September,  - Batavia. Gezwommen in Mangrai. 

Maandag 16 September, - Batavia. Gezwommen, en ’s avonds samen met ‘Schot’ (Jan Schotanus, een 

sobat) naar La Conga en Tivoli geweest. 

Dinsdag 17 September, - Waroeng-Danas. Vertrokken naar Waroeng-Danas, onderweg hadden we een 

lekke band, we hebben 5 uur stil gestaan. 

Woensdag 18 September, - Tjikalong-Koelon. Vertrokken naar Tjikalong-Koelon, ong. 10 km het binnen-

land in. We liggen nu in kamponghuizen tegen het niemandsland aan. ’s Nachts wacht, n.b.  

Donderdag 19 September, - Tjikalong-Koelon.  Het terrein opgeknapt en versperringen rond het kamp 

aangelegd, daarna op wacht, n.b. 

Vrijdag 20 September, - Tjikalong-Koelon.  Zware patrouille gehad tot aan de uiterste grens van het nie-

mandsland. ’s Middags rust en ’s nachts op wacht. Joop is jarig. 

Zaterdag 21 September, - Tjikalong-Koelon. De ochtend besteed aan het opknappen van ons ‘huis’, 

spinragen verwijdert en alles gewist. ’s Avonds werd er door de MP een belangrijke gevangene binnen 

gebracht, meneer had 12 moorden op zijn geweten. ’s Avonds ook nog even met de wagen naar 

Tjiandjoer geweest. 

Zondag 22 September, - Tjikalong-Koelon. De gevangene is door gemakzucht van een Sergeant kunnen 

ontsnappen. Patrouille gehad en ’s middags post ontvangen. 

Maandag 23 September, - Tjikalong-Koelon. ’s Morgens moesten we een vrouw met kind uit een vijan-

delijk gebied halen.  Op de terugweg met de auto, kregen we 3 granaten, ze ontploften ong. 4 m verder, 

we hadden geen gewonden. 
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Dinsdag 24 September, - Tjikalong-Koelon.  Ik heb een erg pijnlijk zweertje in m’n oor. 

Woensdag 25 September, - Tjikalong-Koelon. Wacht. De nachtpatrouille kreeg een granaat naar hun 

geworpen, daarnaast ook nog enkele revolverschoten. 

Donderdag 26 September, - Tjikalong-Koelon. ’s Avonds kwamen er berichten binnen dat van verschil-

lende kanten de TRI met 3# mortieren tegen ons op rukken. We hebben een extra fosfor-granaat 

ontvangen. 

Vrijdag 27 September, - Tjikalong-Koelon.  Afgelopen nacht een zware wacht gelopen, alles verdubbeld, 

er gebeurde echter niets. ’s Ochtends vroeg alles op patrouille, uitgezonderd enkele gevallen, waaronder 

ik. Patrouille-verslag van Klaas; “Erg zware patrouille, geen TRI-lui gezien, wel grote groepen op hun best 

geklede kampongmensen die ons enthousiast binnen haalden. De mensen vertelden o.a. dat ze de 

avond tevoren verschillende leden van de TRI verjaagd hadden”. 

Zaterdag 28 September, - Tjikalong-Koelon. ’s Middags rond 16.00u kwam een opgewonden inlander 

vertellen dat er TRI in zijn kampong waren en handgranaten gooiden. Wij zo snel mogelijk op de auto en 

full speed erheen.  We zagen overal vluchtende bevolking, een paar inlanders gingen mee, en wij ‘in de 

dubbele’ er op af. Na een zware en zo snel mogelijke tocht (en toch uitkijken) zagen we een huis in 

lichter laaie, later bleek het ’t huis van de Loerah (kamponghoofd) te zijn die onze patrouille gisteren nog 

thee geschonken had. Door dwars over uitgestrekte sawah-dijkjes te lopen, konden we achterom de 

kampong komen, er was echter geen pelopper meer te zien. Wel nog enkele karabijnhulzen gevonden.  

Toevallig was de Loerah niet thuis toen die peloppers kwamen. ‘s  Avonds hoorden we dat net over de 1e 

heuvelring (we waren met ons 8-en onder aan de voet geweest) ong. 1400 man TRI lag, waaronder 300 

goed bewapend, de rest met handgranaten en speren. ’s Nachts heb ik wacht gehad van 24.00 tot 

02.00u.                                                                

Zondag 29 September, - Tjikalong-Koelon. Het hele 1e peleton op patrouille. ’s Middags kwamen zowaar 

de ‘Two Happy Days’, een aardig cabaret met leuke liedjes gezien. Het toneel was jammer genoeg te 

klein en gebrekkig, we hebben 1/3 van het programma gezien, maar het was prima. Hitler was goed, ik 

heb nog de eer gehad mee te mogen spelen en Joke (een van de THD’s) te mogen zoenen. 

Maandag 30 September, - Tjikalong-Koelon. Wang (geld) gevangen. Wacht gehad. 

Dinsdag 1 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Wacht gehad. Onze CP heeft een belangrijke spion binnen 

gebracht die door de bevolking van een ons bevriende kampong gegrepen is. Ik ben ‘gewond’ aan mijn 

vinger tgv. een slaghoed-ontploffing.                                                                                                                      

Woensdag 2 Oktober, - Tjikalong-Koelon.  Zware patrouille gehad richting Patjet / Tjipanas. 

Donderdag 3 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Op onze proeftocht van Tjikalong-Koelon over Tarri Calot, 

langs de weg met de 1000 bochten, kregen we vuur van 2 kanten + 2 granaten, die gelukkig voor de auto 

ontploften. We zaten allen opeen gepakt, maar wonder boven wonder werd niemand geraakt. Zo snel 

als we konden sprongen we de auto uit (later hebben we nog gelachen om de grappige manier waarop 

dat gebeurde), en terrein zuiveren. De hinderlaag-leggers waren hem inmiddels al gepiept. Op de 

verdere tocht gebeurde niets.                                                   

Vrijdag 4 Oktober, - Tjikalong-Koelon.  Lekker uitgepit, daarna patrouille. Er komen berichten binnen 

dat de Laskar Rajat in onze richting oprukt.                                                                                                               

Zaterdag 5 Oktober, - Tjikalong-Koelon.  De mortieren zijn aangekomen. Een patrouille van ons stuitte 

op een patrouille van de TRI, er is een belangrijke spion gevangen.                                                                                                          
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Zondag 6 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Nachts heeft de wacht een roffel gegeven. Onze tegenstanders 

rukken zeker op want ’s morgens trekken onafgebroken vluchtelingen door ons kamp, we moeten 

gevechtsklaar staan. We hoorden 2 mortieren die hoogstwaarschijnlijk van de TRI waren. ’s Middags een 

zware patrouille gehad. ’s Avonds kwamen berichten binnen dat een groep ban 100 man TRI richting ons 

kamp oprukten, we hebben toen in allerijl alarmstellingen gemaakt. ‘s Nachts wacht gehad van 24.00 tot 

02.00u n.b.                                                                

Maandag 7 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Nachts niets gebeurt. ’s Morgens kwam de staf met wat 

Scoutcars, ze gaan zuiveren. De dag gevuld met versperringen aanleggen. 

Dinsdag 8 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Naar Tjipanas geweest, even naar de dokter betekent 40 km 

rijden. ’s Nachts op wacht. 

Woensdag 9 Oktober, - Tjikalong-Koelon.  De gevangene die probeerde te ontvluchten, werd door een 

chauffeur neergeschoten. 

Donderdag 10 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Vannacht een aanval gehad, een wacht die rond 03.00u een 

patrouille rond het kamp maakte, zag bij het maanlicht een tiental personen. Die gooiden 3 hand-

granaten, de wacht schoot en sloeg alarm. Wij zo snel mogelijk (we waren natuurlijk nog erg slaperig) de 

overal aan en de alarmstellingen bezetten. Geregeld klonk het vuur van onze kant, vanuit de verte 

schoten de aanvallers met een revolver of pistool. De volgende morgen vonden we voor de prikkel-

draadversperring nog enkele onontplofte granaten. 

Vrijdag 11 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Morgens patrouille, we kwamen door ons goedgezinde kam-

pongs waar verschillende huisjes door de dappere helden in brand waren gestoken. 

Zaterdag 12 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Pakketjes naar huis gestuurd. ’s Ochtends een prachtige pat-

rouille dwars door de rubbertuinen gehad, daarbij hebben we TRI-stellingen in de brand gestoken.  

Eenmaal thuis was een sectiegenoot onvoorzichtig bij het schoonmaken van zijn Sten. Hij had de houder 

erin laten zitten, met als gevolg dat de kogels op nog geen meter naast me rondvlogen. ’s Nachts van 

24.00 tot 02.00u op wacht, er was een mooie heldere maan. 

Zondag 13 Oktober, - Tjikalong-Koelon.  “I don’t have the spirit to write a letter”. 

Maandag 14 Oktober, - Tjikalong-Koelon.  Ik voel me beroerd, verder n.b. 

Dinsdag 15 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Even naar Patjet geweest en hoorde daar dat er een officiële 

wapenstilstand gesloten was, verder een pakketje verstuurd. 

Woensdag 16 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Post gevangen, o.a. van tante Visser. ’s Middags kwam de 

wagen van de Mobiele Filmploeg, ’s avonds hebben we op de weg een doek gespannen en 2 mooie films 

gezien, o.a. ‘Three Sailors’ en ‘De zaak gaat met muziek’.                                                                                     

Donderdag 17 Oktober, - Tjikalong-Koelon. De dienst bestaat voorlopig alleen uit wacht, tot dusver 

geen patrouilles. 

Vrijdag 18 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Avonds kwamen de berichten binnen dat er in de omtrek een 

bende rondzwierf onder commando van een gedeserteerde 4e Compieër (?). ’s Nachts wacht gehad, n.b. 

Zaterdag 19 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Avonds weer alarmerende berichten, nu dat er een groep 

dicht bij Tarri-Calot was. 
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Zondag 20 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Middags patrouille, route; zelfde als op 12 okt.  Ik ben niet 

mee gegaan ‘Sakit Proet’ (Buikpijn).                                                                                  

Maandag 21 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Wacht, n.b. 

Dinsdag 22 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Hinderlaag. 

Woensdag 23 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Nachts patrouille, n.b. 

Donderdag 24 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Morgens rond 08.00u thuis gekomen. ’s Nachts een 

fantastische tocht gehad, dwars door inktzwarte rubberbossen. De tocht werd geleid door inlandse 

gidsen, over heuvels en diepe afgronden. Dit allemaal terwijl je ternauwernood de rug van je voor-

ganger in het donker kon zien. Eerst bij de rubberfabriek tot ong. 01.00u in hinderlaag gelegen, het was 

er erg koud omdat het tamelijk hoog gelegen was. Later weer door de rubberbossen tegen het kruispunt 

in hinderlaag, dichtbij de plaats waar we vroeger al eens beschoten werden. Om ong. 04.00u trokken we 

weer verder, nu op een verdachte kampong af, welke volgens plan werd omsingeld en doorzocht. De 

mannelijke bevolking werd bij elkaar gebracht, ze kregen een toespraak van een CP-er. Drie verdachte 

individuen werden er tussen uit gehaald en meegenomen. Overdag gepit en ’s middags tegen 16.00u 

een beetje gevoetbald. ’s Avonds gingen we naar Tjiandjoer waar we een cowboy-film hebben gezien. 

Op de terugweg bij Waroeng-Danas kregen we de mededeling dat er op de weg naar Tjikalong-Koelon 

een 40-tal gewapende peloppers waren. We waren er op bedacht ieder ogenblik te moeten schieten, en 

reden snel langs de kronkelende weg door de heuvels, er gebeurde niets bijzonders.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vrijdag 25 Oktober, - Tjikalong-Koelon. De laatste weken komen zoveel berichten bij de inlichtingen- en 

spionagedienst van ons kamp binnen, dat ze van hun huis (dat tussen onze huizen in staat) a.h.w. een 

bunker maken. Echt oosterse mentaliteit, bang als de dood voor het onzekere. Sedert dinsdag zijn Klaas 

en ik getoekart (toekar=ruilen), d.w.z. dat hij als Bren-commandant is ingedeeld in mijn sectie, en ik in de 

Staf als Ordonnans. Ik lig nu apart, samen met 2 anderen in een aardig huisje. ’s Middags hoorden we 

dat een groepje van het 2e peleton met een Loerah de kampong zijn ingegaan en automatisch vuur en 

een handgranaat kregen. Een Korporaal, Piet Trompetter, kreeg zo’n ‘Soekaboemi’ (bamboe hand-

granaat) tegen zijn lichaam, z’n gezicht werd zwaar verminkt o.a. ’n oog er uit. In zijn dijbeen had hij 2 

grote gaten. De jongen die naast hem lag, mankeerde niets.                                                                     

Zaterdag 26 Oktober, - Tjikalong-Koelon. Gehockeyd en wacht gehad. 

Zondag 27 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Morgens hoorden we dat Piet ’s nachts om ong. 03.00u was 

overleden. Dit is nu al de derde van onze compie, we hebben ook een gewonde. ’s Avonds laat kwam het 

bericht binnen dat ook van de troepen die reeds op ons aansluiten, een jongen gesneuveld was. 

                                                                                            
Grafsteen van Piet Trompetter; ’Hij was een goed soldaat en aangenaam mens’. 



 
52 

                                                                                     
Piet Trompetter uit Lisse, geb. 12 dec. 1922. Gesneuveld door een handgranaat. 

Maandag 28 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Middags gevoetbald, en ’s nachts wacht. 

Dinsdag 29 Oktober, - Tjikalong-Koelon. N.b. 

Woensdag 30 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Morgens 04.00u opgestaan, toen op patrouille. We om-

singelden een veraf gelegen kampong en hadden het geluk dat een kepal Laskar Rayat in onze handen 

viel, hij had veel belangrijke papieren bij zich. 

Donderdag 31 Oktober, - Tjikalong-Koelon. ’s Nachts wacht gehad. Om ong. 23.00u hoorden we in de 

verte geluiden alsof er met machinegeweren en mortieren geschoten werd. 

Vrijdag 1 November, - Tjikalong-Koelon. ’s Morgens patrouille richting waaruit de geluiden van gister-

avond vandaan kwamen. Waroeng-Dojong was zo goed als verbrand, we vonden 2 patroonhulzen, 

verder n.b. 

Zaterdag 2 November, - Tjikalong-Koelon. ’s Middags gehockeyd en ’s avonds nog even een cabaretje in 

elkaar geflanst, het was niet eens zo gek. 
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Zondag 3 November, - Tjikalong-Koelon.  Ik moet mee als reserve voor ons Comp.-elftal dat tegen het 

Staf-elftal in Tjiandjoer moet spelen. 

Maandag 4 November, - Tjikalong-Koelon. Wacht gehad + gehockeyd. 

Dinsdag 5 November, - Tjikalong-Koelon. Wacht in de Poentjak. Bij 1-4 R.I. zijn 5 jongens overvallen, 1 

wist te ontsnappen, de 4 anderen werden afgemaakt.                                                                                                                        

Woensdag 6 November, - Tjikalong-Koelon. Bij onze Compagnie zijn 3 officieren van de 7 December-

divisie ingedeeld (Sinterklaas-mannen of Speculaaspoppen) om bij ons ervaring op te doen. ’s Morgens 

een zware patrouille tot achter de bergen gehad, we zagen veel van stro gemaakte slaaphutten van de 

Laskar Rayat. Er werden verschillende kampongs doorzocht, vangst; een lid van de ‘Banteng Hitam’, een 

beruchte bende.                                                                  

Donderdag 7 November, - Tjikalong-Koelon. N.b. 

Vrijdag 8 November,  - Tjikalong-Koelon. ’s Morgens tussen Patjet en Tjikalong-Koelon werden over een 

afstand van 1,5 km drie wagens van de Support vanuit de sawah-rand beschoten. ’s Avonds naar de bios 

geweest, heb er met de eerste jongens van de 7 December-divisie gesproken.                                                                                     

Zaterdag 9 November, - Tjikalong-Koelon. ‘Sakit Proet’. Om ong. 08.00u een brul door het kamp 

“BRAND”, onze enigste motor stond in lichter laaie, hij werd zo snel mogelijk weg geduwd. Met 13 

dekens en met brandblussers (die het niet deden), werd het zaakje geblust. De motor zag er verschrik-

kelijk uit, de banden en het zadel en spatborden verbrand. Het voorval is door onvoorzichtigheid 

gebeurd, een chauffeur stak een sigaretje op, terwijl de motor met benzine schoon gemaakt werd.  

Vandaag hoorden we dat Daan Hoek, onze slaapgenoot in Tjipanas, aan Malaria-tropieën overleden is. 

                                     
Daniël Hoek 20 jaar.  Op 09.11.46 te Tjipanas overleden aan malaria-tropieën. 



 
54 

 

Zondag 10 November, - Tjikalong-Koelon. ’s Middags hebben we Daan met militaire eer begraven. 

Maandag 11 November, - Tjikalong-Koelon. Op dezelfde plaats van 8 Nov. werd nu de 2e Compagnie 

beschoten. Sergeant Redeker werd door zijn schouder geschoten, de Korporaal Jaap Koppen die naast 

hem stond kreeg dezelfde kogel in zijn gezicht en Hielke Zeilmaker een beenschot. ’s Nachts wacht 

gehad. 

Dinsdag 12 November, - Tjikalong-Koelon. ‘Selamat Paggie’, (goede morgen) vanmiddag kwamen 

artiesten van de NIWIN, ben benieuwd. Over onze actie van 2 Augustus jl. stond een sterk overdreven 

stukje in de ‘Waarheid’. 

Woensdag 13 November, - Tjikalong-Koelon.  We hebben een heel erg zware en lange patrouille door 

de bergen en diepe dalen gehad. Van ’s morgens 08.00 tot ong. 14.15u geklommen en gedjalan-djaland 

(gelopen en gewandeld). Het eerste half uur kregen we mortierschoten van de TRI, gelukkig ploften ze 

niet bij ons, we hoorden wel een blindganger over gieren. De ‘Speculaaspop’ en een chauffeur, die voor 

straf mee moesten, waren bek en dan ook bek af, wij waren zelf trouwens ook moe. Vanuit ons kamp 

hebben we om 11.30u zware mortierschoten gegeven op een concentratie Laskar Rayat die op ons 

gebied waren in Waroeng-Dojong. Gistermiddag hebben we in onze cantine (van een kamponghuisje 

gemaakt), het gezelschap Bennie Vreden gehad, het was in één woord “AF”. Beschaafd en leuk spel, een 

aria om van te smullen, zo hoog zong ze. De anderen speelden enorm goed en aan blijken van waar-

dering heeft het dan ook niet ontbroken. 

Donderdag 14 November, - Tjikalong-Koelon. Wacht, en ‘s avonds naar Tjiandjoer. 

 
Tjibeureum, de 3

e
 cie bij de Baleh-Desa. Na ons vertrek hebben de peloppers het gebouw gelijk platgebrand. 

Vrijdag 15 November, - Tjikalong-Koelon. Vader is jarig. Patrouille-vak, rubberbomen en omstreken 

bergweg. Een versperring die de nacht ervoor gelegd was opgeruimd, vangst; 1 Orang Djalat (dief).                  
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We maken ons klaar voor een grote actie tegen de Laskar Rayat, die geheel Waroeng-Dojong (die zeer 

op onze hand waren) geplunderd en finaal platgebrand hebben. Alle meubels, paarden en karbouwen 

die we in beslag namen, zijn voor de geteisterde bevolking.                                                                              

Zaterdag 16 November, - Tjikalong-Koelon. Goed geslaagde actie gehad, prachtige tocht door de berg-

en. Goede samenwerking met de zware mortieren die onze rug dekten. Buit; ong. 35 handgranaten, een 

speer en veel slag- en steekwapens. We vingen ook een TRI-kapitein en 10 leden van de Hiszboelah - 

Laskar Rajat. In Waroeng-Dojong hadden de knapen een hinderlaag gelegd, ze schoten met karabijn en 

revolver en ze gooiden ook handgranaten, niemand van ons werd echter getroffen. De kali namen we in 

stormloop en de bewuste kampongs zetten we af en vingen een pelopper die onze Luit neer geschoten 

had. Even was het kritiek voor ons, we waren met ong. 15 man en merkten het niet zo gauw, maar van-

uit de Commandopost zagen ze een groep van ong. 80 man op ons af komen. Gauw een paar granaten 

er op en het gevaar was bezworen. Af en toe werden we nog uit de verte beschoten maar het was 

aldoor mis.                      

Zondag 17 November, - Tjikalong-Koelon. De laatste tijd hebben we verschillende papieren in beslag 

genomen waaruit op te maken viel dat ze de 16e een grootscheepse aanval op Tjiaklong-Koelon zouden 

doen. ’s Nachts op wacht. 

Maandag 18 November, - Tjikalong-Koelon.  Ik voel me beroerd. Een sinds gisteren vermiste CP-er werd 

zwaar gewond binnen gebracht.                                                                                                              

Dinsdag 19 November, - Tjikalong-Koelon. Onze patrouille met mortiervuur en geweerschoten be-

stookt, alles mis. Buit; 4 peloppers, waaronder een kepala Banteng Hitam. 

Woensdag 20 November, - Tjikalong-Koelon. Morgen moet ik naar het hospitaaltje. 

Donderdag 21 November, - Tjipanas. Ik lig in het hospitaaltje van Tjipanas, dysenterie met amoebe-

bacillen. 

Vrijdag 22 November, - Tjipanas. De jongens van ons peleton zijn zwaar onder vuur komen te liggen, 

overal snipers en blaffende mitrailleurs. Een vijandelijke patrouille zou de wapens van onze doden halen   

(we hadden echter geen doden, alles ontplofte op 50 m afstand). Midden in het open terrein werden ze 

in de pan gehakt. Nadien hoorden ze de auto’s van de TRI weg rijden. Op hun terugtocht kregen de 

jongens steeds vuur maar wonder boven wonder werd niemand van ons geraakt. ’s Avonds hoorden we 

dat de Commandant van de TRI een klacht had ingediend bij onze commandant. De heren wilden dat we 

uit Tjikalong-Koelon zouden terug trekken en de Perimeter 2 km beneden Tjikalong-Koelon zou moeten 

komen. 

Zaterdag 23 November, - Tjipanas. Grote actie van ons om een mortier te pakken te nemen, van onze 

kant deden de gevechtswagens mee. De mitrailleurs van de TRI brulden, alles mis. De vijand kreeg de 

volle laag van onze zware mortieren, we zagen zeker 80 man uit hun stellingen rennen, ze werden van 

ons gebied verjaagd. Weer geen doden of gewonden aan onze kant.                                                     

(Drie dagen geen vermeldingen, opgenomen in het hospitaaltje van Tjipanas). 

Woensdag 27 November, - Tjipanas. Post ontvangen, ’s avonds hoorden we op de radio Engeland-

Holland, 8-2 verloren. 

Donderdag 28 November, - Tjipanas.  Restjes gehad voor de somma van Fl. 6,60 
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Vrijdag 29 November, - Tjipanas. Zowaar weer een aanvalletje op Tjikalong-Koelon, de beide wacht-

posten werden beschoten, niemand raakte gewond. In een mum van tijd lagen de jongens in stelling.                 

De aanvallers werden verdreven met de Bren en licht mortiervuur. Uit spionage-berichten bleek dat         

er 40 man aan deelgenomen had. 1-4 R.I. heeft 1 dode en 3 zwaar gewonden, een carrier reed op een 

mijn. ’s Nachts werden er nog 5 handgranaten bij de Bailley-brug gegooid. De patrouille van het 3e                 

peleton werd met Lee Enfield beschoten. Klaas had het geluk een seiner en seinlamp te pakken. 

Zondag 1 December, - Tjikalong-Koelon. Ontslagen uit het hospitaaltje. In Tjikalong-Koelon is het een 

drukte van belang, scoutcars, carriers, paardjes met mortieren, jeeps, trucks en veel ‘sterren en balken’.  

Kortom, 11 R.I. deed in samenwerking van zware wapens (4 stukken Veld-Art.) een actie om de druk van 

de tegenstanders op ons kamp te verlichten. De Brigade-commandant deed de actie (en negeerde de 

aanwijzingen van onze Luit) op de verkeerde plaats. Geen gevangenen, niets, zelfs geen vuur hebben ze 

gehad. Klaas moest ’s nachts als gids mee de bergen in, hij had de verantwoording over 120 man + 

officieren, het was volgens hem een zware tocht. 

Woensdagmorgen  4 December, - Tjikalong-Koelon. Onze compagnie doet een grote actie (nu op de 

juiste plaats) met alle mensen die dienst kunnen doen (40 man) + zware mortieren, we hebben veel 

tegenvuur gehad. Buit; 1 karabijn en 1 Japanse handgranaat. Klaas en ik hebben verlof, een weekie naar 

Bandoeng in het verlof-centrum  de ‘Rustende Strijder’. 

04.12.'46. Tijdens verlof. ‘Voici les fréres’. Bij een Hollandse modelboerderij te Lembang op 14 km vanaf Bandoeng.                                   

Klaas staat links en ik rechts van de koe. 
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Dit gebeurde op weg van verlof. 

De bren-carrier trok hem er vlug uit. 
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Dinsdag 10 December, - Tjikalong-Koelon. Terug uit Bandoeng, aldaar een paar keer naar de film ge-

weest, wat gedanst en veel geld uitgegeven. Een fototoestelletje gekocht voor Fl. 65, -. ’s Avonds hoord-

en we dat in ons gebied, tussen de Poentjak en Buitenzorg 3000 goed bewapende TRI zitten met o.a. 

300 Brens. Tegenover ons in de bergen liggen nu 3 compagnieën goed bewapende TRI, die nog met 3 

compagnieën versterkt worden. Bij Mandé hebben onze buren, de V-Brigade een poging gedaan om de 

Tjitareum over te steken, Brencarriers, Scoutcars, mortieren, van alles deed mee. Ze hebben erg veel 

tegenvuur (o.a. door Vickers ) ondervonden en hebben geen meter gewonnen, 3 jongens werden 

gewond, 1 zwaar en 2 minder zwaar. 

Woensdag 11 December, - Tjikalong-Koelon.  Ed is Jarig. Gisteren kregen we van ons hoofdkwartier de 

mededeling dat er ’s nachts een aanval op Tjikalong Koelong verwacht werd. We moesten gekleed 

slapen en de helm bij de hand houden. Om 21.00u begon ’t al, 2 zware klappen dicht bij ons kamp, 

waarschijnlijk mortiervuur. Een goed uur later weer 2 zware klappen en enkele schots geweervuur.                                     

Van een van ons goed gezinde kampong stonden enkele huizen in brand, en bij het licht van dat vuur 

waren de soldaatjes aan ’t ‘padi-oogsten’. Van onze zijde natuurlijk een paar mortiergranaten er op.                                  

’s Nachts wacht van 24.00 tot 02.00u veel jongens konden niet slapen en bleven liever de dingen af-

wachten, de nacht is echter rustig verlopen. Van de week hebben de bewoners van Tjikoelon onder 

beveiliging van ons hun padi geoogst, daar ’t pas voorgekomen was dat de TRI het weghaalden met hun 

geweer als pikal gebruikend. De mensen kwamen als dank o.a. pisang, ananas en andere vruchten 

brengen. 

Donderdag 12 December, - Tjikalong-Koelon. ‘De laatste vijf’, uit berichten van gevangenen kwamen wij 

te weten dat het hoofdkwartier tegen hun bende (die ons moest aanvallen) gezegd had; “Batavia is al in 

onze handen, alleen Tjikalong-Koelon moeten we nog hebben, maar dat stelt niets voor. Er zijn daar nog 

maar 5 Hollandse soldaten, de rest is dood of ligt in het hospitaal. De meeste van hun wapens zijn 

verroest en af en toe ruilen ze die tegen rijst”. LUST JE NOG PEULTJES ? 

Vrijdag 13 December, - Tjikalong-Koelon. Actie onzerzijds, (ons peleton had wacht) bijgestaan met 4 

carriers, ze hebben vuur gekregen. Ze hebben de vijand zien vluchten en er werden 7 gevangenen 

gemaakt. Na verhoor bleek dat die 7 kerels meegedaan hadden aan de aanval op ons kamp van 29 Nov. 

jl. Ze vertelden dat zij met 40 man ons vuur tot zwijgen moesten brengen, ong. 400 man wachtte verder 

op om de rest te doen. De lafaards trokken echter zo gauw ze vuur kregen terug. 

 

Operatie--gebied 2-4 R.I. gedurende de tijd in West-Java (vóór 21 Juli ’47). 
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Tjikalong-Koelon, “Lust je nog een banaantje?” Vlnr. Tony Bok, Klaas Sauer, Jan Ent, ? v.d. Berg, Louis v. Zwieten,                   

?-?, Toon v.d. Staa. Beneden; Wim Bekebrede, H.J. Vermie en Wim v. Rijssel. 

Zaterdag 14 December, - Tjikalong-Koelon. Patrouille ter bescherming van de rijstvlakte, achter ons aan 

liep een hele optocht padi-oogsters, de Toean Belanda (Djerakken) zou wel voor veiligheid zorgen. Aan 

de rand van een kali hebben we in hinderlaag gelegen, verder wat onbewoonde huizen doorzocht, buit; 

diverse speren, blaasroeren en rood-witte speldjes. ’s Middags hoorden we dat ons bataljon weer een 

dode heeft, een chauffeur (‘Opa’) reed een ravijn in, z’n maat die naast hem zat kon bijtijds er uit 

springen. Dit is nu al het dertiende slachtoffer. 

Startklaar voor patrouille. Staande links 2
e
 Cor Groot, 3e Klaas Sauer,  4e Frits Sauer, rechts (klein) onder het 

afdakje is de kok Siem de Graaf, aan de paal is de chauffeur Dirk Mook ‘Witte’. 

Zondag 15 December, - Tjikalong-Koelon. N.b. Gevist, ik heb er ong. 50 stuks gevangen. Uit berichten 

van gevangenen bleek dat ‘men’ voornemens heeft in de nacht van 19 op 20 December, Tjikalong-

Koelon te vernietigen, ben benieuwd. 
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Maandag 16 December, - Tjikalong-Koelon. Patrouille. De heren hebben geprobeerd om een brug, die 

niet ver van ons kamp vandaan ligt, op te blazen. Er zijn 4 grote gaten in de brug, anders niets. ’s Mid-

dags heb ik gevist, flink wat gevangen en ’s avonds had ik wacht van 20.00 tot 22.00u n.b.                                                          

Dinsdag 17 December, - Tjikalong-Koelon. ’s Morgens stelling gebouwd achter ons huisje. Klaas ligt in 

het hospitaal, ‘Amoebe’. ’s Middags gevist, ong. 30 stuks gevangen.       

Theefabriek ‘Gedeh’, (zie maandag 23 dec.) 

Woensdag 18 December, - Tjikalong-Koelon. Het had weinig gescheeld of mijn slapie en ik waren 

‘wijlen’. ’s Morgens naar Patjet geweest, naar het voetballen gekeken en Klaas even bezocht. We liepen 

even voorbij Patjet toen de dokter (dr. Roda) in z’n weapon-carrier voorbij reed. Even later stopte hij, 

reed achteruit en vroeg of we mee wilden rijden naar Tjikalong-Koelon, 40 km verder op. We twijfelden 

omdat we eerst nog wat wilden drinken, even later hadden we er echter al spijt van, want bij ‘Koening’ 

was niets te krijgen. Een kwartiertje later kregen we een lift en op ong. 2 km verder was er een op-

stopping.  Reden; de wagen van de dokter was in een ravijn gereden. Zelf had hij er nog net uit springen, 

de twee jongens die achterin zaten konden met moeite er onder vandaan gehaald worden. Toevallig had 

de auto die de dokter wilde passeren een roltakel op de bumper. De jongens zagen er uit als lijken en 

waren inwendig gekneusd, in hoever en wat dat weet ik niet. De wagen lag ong. 4 meter naar beneden 

op z’n kop in een kalitje, de dokter was naar beneden gesprongen en als een gek met zijn handen gaan 

graven. Als er niet meteen een kabel bij was geweest, dan waren die jongens gestikt. ’s Middags hard 

gewerkt aan onze kogelvanger rond ons huis, iedereen is trouwens bezig om van ons kamp een fort te 

maken. Overal verrijzen zware barricades en morgen worden we versterkt met FN’s 12,5 mm mitrail-

leurs. ’s Avonds wacht, n.b.                                                                          

Donderdag 19 December, - Tjikalong-Koelon. Stellingen rondom onze roemah gebouwd. ’s Avonds 

naderden ong. 50 man Tjikalong-Koelon, meteen de mortier erop, en wij (het 3e peleton) even daarna er 

op af, niets gezien, de knapen waren ‘m al gepiept. Bericht binnen gekomen dat we Tjikalong-Koelon 

gaan verlaten.                                                                                                                                 

Vrijdag 20 December, - Tjikalong-Koelon. Morgen vertrekken we en worden afgelost door 1-4 R.I. die 2 

maanden rust hebben gehad. ’s Morgens patrouille, n.b. en ’s nachts wacht van 24.00 tot 02.00u n.b. 
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Zaterdag 21 December, - Patjet. Alles ingepakt, 3. 1-4 R.I kwam ons aflossen. Zij verdedigen nu samen 

met 2 andere compagnieën (1 links en 1 rechts van Tjikalong-Koelon) en zware wapens (mortieren, 

mitrailleurs en carriers) hetzelfde gebied dat wij met onze 2 peletons en 2 zware mortieren gedaan 

hebben. Een jongen, Pieterse, die in de auto van de dokter zat die het ravijn in stortte, is overleden, dat  

is nu de 14e  van ons Bataljon. We liggen nu in een sanatorium in Patjet, geen last van muskieten, maar  

’s nachts vrij koud. 

Zondag 22 December, - Patjet. ’s Morgens Klaas bezocht, naar voetballen gekeken en een visite afge-

legd bij een vroegere baboe. ’s Avonds in Tjiandjoer het gezelschap van ‘Lou Bandy’ bewonderd, aardig 

bandje, Lou zelf vond ik oud en maar matig. ’s Nachts wacht. 

Maandag 23 December, - Patjet. Gistermiddag heeft de Supp.-cie hier in de buurt een goede slag 

geslagen, 20 man Laskar Rajat, waaronder een Kolonel (was onbewapend?) waren ons gebied binnen 

gedrongen. De Supp. erop af en vond ze zonder wapens. Naar Tjipanas geweest en Kerst-rations gehad;  

6 tinnetjes en 6 flesjes bier, ‘not bad!’ Op ’t ogenblik horen we rondom ons huis af en toe granaat-

ontploffingen. In Patjet, waar wij wonen, zijn 2 Japanse handgranaten op ’t hospitaaltje gegooid, geluk-

kig waren er geen jongens in. We stellen nu de mitrailleur als flankdekking op. De Luit vertelde zojuist 

dat de Indonesiërs de 30e overal zouden aanvallen en dat de Hollandse troepen van Java af zullen 

worden gemept. De geruchten komen binnen dat de 2e Compie., die op de bergweg ligt, een storm-

aanval gehad hebben. Ook bij Mandoe (Mandé?) zijn ze hart aan de gang. Ons NIWIN-pakket komt 

binnen. Order; “binnen 10 min. gevechtsklaar maken en aantreden”, in het donker reden we tot 

Tjipanas, daar kregen we versterking van een tank en een carrier. Nu ging het naar Tjiseureuh, een 

theefabriek een eind het binnenland in. Het peleton van de 4e Cie had juist een aanval gehad, granaten 

en geweervuur, een gewonde, schot door pols en lies. De jongens waren reuze blij dat wij kwamen.                   

’s Nachts niet geslapen, wacht van 23.00 tot 01.00u en van 05.00 tot 07.00u. Vijf jongens onder leiding 

van Sergeant Sjors de Blouwe waren ’s middags op varkensjacht gegaan, in de verte hoorden ze hier 

schieten en granaatvuur. Ieder kneep ‘m dood hier voor die jongens, de enige hoop was dat ze zich 

hadden kunnen verstoppen. Af en toe gooiden wij een lichtgranaat in de lucht en om ong. 03.00u ’s 

nachts in het pikdonker hoorden we geroep. En ja hoor, daar kwam Sjors de Blouwe met 2 jongens, bek-

af en erg smerig, ze hadden urenlang verstopt gelegen en door de boesj-boesj op blote voeten gelopen. 

Ze hadden hun schoenen uit getrokken om zo weinig mogelijk geluid te maken. Hun verhaal was; “we 

lagen net gereed om varkens te schieten, toen we rondom ons heen gewapende lieden zagen lopen. 

Meteen verstopten we ons en hebben toen tot donker afgewacht. Toen zijn we in het pikdonker door de 

heuvels en bossen aan ’t lopen gegaan”. De ander 2 jongens, (o.a. Willem Boontjes) kwamen ’s morgens 

ieder apart aan, ze hadden een vreselijke nacht door gemaakt. Ook zij zaten er midden in en raakten ver-

dwaald. “Wij hoorden ’s nachts schieten, 3 schoten achter elkaar, maar we leven nog”. (Sergeant George 

de Blouwe, Jelle Visser, Nanno Jager, Koos de Haas en Willem Boontjes, dat waren de mensen die in 

moeilijkheden zaten).                                                                                                 

Dinsdag 24 December, - Patjet. We blijven voorlopig hier als versterking, van rust komt dus niets.                                         

’s Middags werd onze barang gebracht en van de jongens hoorden we dat er overal min of meer ge-

vechten zijn. Tjikalong-Koelon was omsingeld en beschoten, bij Mandé was de strijd in volle gang en 

Waroeng Danas was aangevallen. Vanmorgen zijn op de weg Tjipanas - Tjiandjoer 2 drietonners van ons 

door een bende van 50 man met Klewangs aangevallen, ze besprongen de auto’s van alle kanten. De 

jongens werden allebei gewond en hun wapens werden afgenomen, gelukkig kwam er net op tijd 

versterking, maar de wapens waren ze kwijt. (De twee 3t.-chauffeurs waren: Arie Toor en Gé van der 

Laan, ze waren met Kerstpakketten op weg). Ook de wagen met verlofgangers werd aangevallen, nadere 

bijzonderheden nog onbekend. De 2e compie. heeft in samenwerking met ons 2e peleton een actie 
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gedaan, er werden diverse gevangenen gemaakt, er zijn hele kampongs weg getrokken. We liggen nu 

hutje-mutje in de bungalow.                                                                                                                               

Woensdag 25 December 1e Kerstdag, - Patjet. ’s Nachts wacht gehad, ik voel me niet zo lekker.                         

’s Middags hoorden we in de verte automatisch vuur, de postwagen werd op de grote weg met hand-

granaten bekogeld.                                    

Donderdag 26 December, - Patjet. ’s Nachts wacht gehad, n.b. en overdag dagwacht, ook niets bijzon-

ders. 

Vrijdag 27 December, - Patjet. Op de grote weg rijden tankauto’s af en aan, ’s nachts wacht gehad.                                       

De peloppertjes schijnen er geen zin in te hebben om nog eens te komen. De kok hier is uitstekend. 

Zaterdag 28 December, - Lodji. Verhuist, iets terug richting Patjet, we liggen nu in geplunderde villa’s. 

Alle deuren en ramen eruit en geen water en electra, het is wel niet zo moeilijk te verdedigen.                                  

We liggen midden in djeroek-tuinen, dichtbij een kali die diep beneden stroomt. Op het dak hebben we 

posten gemaakt en overdag heb je daar vandaan een prachtig uitzicht. Hard gewerkt en ’s avonds wacht 

gehad.                                                                                                          

Zondag 29 December, - Lodji. ’s Morgens gewerkt, de kerkgangers vingen nog 4 peloppers die net hand-

granaten gooiden. Vanuit ons huis heb je een schitterend uitzicht op de Gedeh. Dit gehucht heeft ook 

nog een naam, Lodji.  ’s Nachts wacht, n.b.                                       

Maandag 30 December, - Lodji. Aan prikkeldraad-versperringen gewerkt, we zijn bezig aan een cantine. 

‘Rijk’ wordt hij, we gebruiken veel bladertin van de theefabriek. Verleden week zijn 3 baboes, die bij ons 

op Tjipanas werkten, ’s nachts door een handgranaat gedood, dappere kereltjes hoor. We mochten met 

ons 8-en naar de film in Tjipanas, aardige films, o.a. ‘Captain Blood’.                                             

Dinsdag 31 December, - Lodji. Oudejaarsdag, was werken geblazen, it’s raining. ’s Avonds op wacht van 

18.00 tot 20.00u. De peloppers zorgden al vroeg in de avond voor vuurwerk, de theefabriek stond in 

brand. ’s Avonds om 22.00u hoorden we nog een zware ontploffing, ze probeerden een brug in de buurt 

op te blazen. Later bleek dat er alleen maar een gat in het wegdek was geslagen. Die avond hebben we 

aardig gevierd, behoorlijk te bikken en onder de ku………? Twaalf uur werd plechtig geslagen d.m.v. een 

gitaar. Een droogkomiek met z’n maat ‘Slim en Sloom’ zorgden voor de vrolijke noot.                                                                                        

Woensdag 1 Januari 1947, - Lodji.  New Year. Ik heb een kaart van grootmoeder gehad. ’s Nachts wacht 

van 02.00 tot 04.00u, in de verte 2 schoten en schreeuwen gehoord. Geld ontvangen.                                                                                                  

Donderdag 2 Januari, - Lodji. Pakketje verstuurt. Djeroek gezocht, een mooie sport om hoog in de 

dunne takken te klimmen, jammer dat je dan onder de mieren komt want die zijn er bij de miljoenen.                      

’s Nachts wacht gehad, n.b. 

Vrijdag 3 Januari, - Lodji. ’s Morgens naar de theefabriek geweest en wat spullen gehaald, verder 

gewerkt. De laatste dagen wassen we ons in de kali in het ravijn, leuk werk om de helling af te dalen en 

te beklimmen. ’s Nachts wacht, heldere maan, v.n.b.   

Zaterdag 4 Januari, - Lodji. Post beantwoord. Eindelijk is er een aggregaat aangekomen, vanavond 

hebben we misschien licht.                                                                                                                             

Zondag 5 Januari, - Lodji.  Alles o.k.  Op zwijnenjacht geweest en een tijdje in de boom gezeten. 
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Maandag 6 Januari, - Lodji. Patrouille samen met de ID (Inlichtingen Dienst), onze taak was om enkele 

bendeleiders te vangen. Mooie patrouille gehad van 6 uur lang, haast alles over sawah-dijkjes. De rust 

was opvallend in dit gebied, alles ziet er ook onderhouden uit en de bevolking is tamelijk goed gekleed. 

Een bendeleider en 3 peloppers was de buit. ’s Nachts wacht n.b.  De ID was in ’t voorterrein.                   

Dinsdag 7 Januari, - Lodji. Het wordt tijd dat we weer eens post ontvangen. Alles is hier nog prima, goed 

bikken e.d.                                                                               

Woensdag 8 Januari, - Lodji. G.b. 

Donderdag 9 Januari, - Lodji. Onze post ligt in Semarang en wij hebben de post van 1-4 R.I. Zware pat-

rouille van ong. 15 km gehad tegen de Gedeh, berg op - berg af. ’s Nachts wacht en de ID was weer in 

het voorterrein.                                                                                            

Vrijdag 10 Januari, - Lodji. Patrouille van 8 km door welvarend gebied. ’s Middags gevolleybald, aardig 

spel.                                                                              

Zaterdag 11 Januari, - Lodji. Kleine competitie van volleybal afgewerkt. We hebben aanvulling van 

dienstplichtigen gehad, voorlopig 1 man, een boeren jochie uit Brabant. Post ontvangen van thuis.            

’s Nachts op wacht.                                                                                                                                     

Zondag 12 Januari, - Lodji.  Overdag wacht, verder wat gevolleyd en ’s avonds naar een lezing geluisterd. 

Maandag 13 Januari, - Lodji. ’s Morgens om 05.30u op, een sectie van ons moest mee als onder-

steuning van de ID.  Ik had de Bren en het ging diep in het voorterrein, een gebied dat niet op de kaart 

stond. Urenlang hebben we door de gladde theetuinen gedwaald, er waren veel valpartijtjes.                            

Heuvel op – heuvel af, we waren bek-af.  Na een lange klim naar beneden, kwamen we bij de bewuste 

kampong aan. Wij vormden de afsluitings-linie en we kregen gelijk licht vuur en een granaatontploffing 

van een mortier of handgranaat. De terugweg was in het begin verschrikkelijk zwaar, we moesten af en 

toe tegen de hellingen op KRUIPEN. Verder was er nog een onaangenaam incident tussen onze en de ID-

commandant.  Om ong. 14.00u kwamen we thuis en waren we vijf-en-een-half-uur onafgebroken in de 

weer geweest, het was tot nu toe de zwaarste patrouille die ik ooit meegemaakt heb. Op de koop toe 

konden we ’s nachts ook nog van 24.00 tot 02.00u op wacht.                                                     

Dinsdag 14 Januari, - Lodji. Tot 10.00u gepit. 

(Vijf dagen geen vermelding). - Lodji. 

Maandag 20 Januari, - Lodji. Niets bijzonders te melden, wachie’s kloppen en de nodige patrouilletjes,  

‘as ever’. Afgelopen vrijdag een paar aardige films gezien, o.a. ‘Headline’ en ‘de Twee bruiloften’ vooral 

om die laatste hebben we gebulderd. De post is karig geweest. 

Woensdag 21 Januari, - Hospitaal te Patjet. Ik voel me beroerd en ben ’s middags opgenomen in het 

hospitaaltje. 

Woensdag 22 Januari, - Hospitaal. Van jongens uit Tjikalong-Koelon gehoord dat ze 3 nieuwe Lee-

Enfields hebben buitgemaakt. 

(Twee dagen geen vermelding). – Hospitaal te Patjet. 
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Nov. '46 van het 3e pel bij het hospitaaltje bij het paleis van de G.G. allemaal 'sakit'.                                                                     

2e Toon v.d. Staa, 3
e
 Louis v. Zwieten (Wietje), Peter .?., en Frits Sauer 3e van beneden. 

Zaterdag 25 Januari, - Hospitaal. De dokter weet nog niet wat me mankeert. Van een kok van de 2e 

compie te Tjiwalen, is een geweer gestolen.                                                                                          

Zondag 26 Januari, - Hospitaal.  De 3e compie moet hockeyen tegen de rest van het Bataljon. Hier volgt 

een stukje van een gevalletje van verleden week, met kenmerkende mentaliteit voor de meeste 

Javanen. We maken zulks wel vaker mee, maar dit was toch wel al te bont. In Tjikalong-Koelon hadden 

m’n slapie en ik de baboe een deken gegeven om op te slapen. Die deken stond op de kledinglijst, ik was 

er dus verantwoordelijk voor, dus bij vermissing ‘rekening-man’. Al was het de laatste tijd erg koud, toch 

konden we met 2 dekens toe. Op een morgen kwam de baboe naar me toe en vertelde met een nuchter 

gezicht; “Toean Prit, slimoet piggie orang Indonesia paggie paggie” en ging rustig door met haar werk.  

(Meneer Frits, deken weg, een Indonesiër, ochtend ochtend). Om opheldering te krijgen heb ik natuurlijk 

gelijk met haar gepraat, waarbij ik vermelde dat ik die deken zelf moest betalen. Een beetje grijnzend zei 

ze dat de soldaten toch genoeg geld hebben, dus zo erg was het niet. Nee, ’t kwam nog zover dat ze ’s 

avonds woest werd toen ze geen andere deken meer kreeg, want zei ze; “de andere baboes slapen toch 

ook onder 2 dekens”! Het is met deze mensen nog altijd zo dat als je ze een vinger geeft, ze de hele hand 

en gelijk de arm meepakken. Een djongos kan je jarenlang trouw zijn, totdat hij je een mes tussen de 

ribben steekt omdat kepala (hoofd) dit of dat het gezegd heeft. Wat de vroegere samenwerking tussen 

inlanders en Hollanders betreft, ik neem er m’n petje voor af dat ze het 350 jaar hebben volgehouden.  

Veel contact met de inlanders zal er wel niet geweest zijn, het hoofdmotief was natuurlijk geldelijk 

gewin, maar wij zitten er a.h.w. dag en nacht tussen in.                                                                                                                                                                                                                                                   

(Drie dagen geen vermelding). – Hospitaal te Patjet. 

Donderdag 30 Januari, - Hospitaal. De dokter weet nog steeds niet wat ik mankeer, ik heb iedere dag 

verhoging en pijn in de maagstreek. Enfin, met rust gaat het er wel uit ‘he said’. “Slik alvast maar een 

paar extra Mepacrientjes, misschien is het Malaria”. Net kwam er een brullende cantinewagen, en je wilt 

wel eens een verzetje, dus ik erheen, misschien is er nog wat bikwerk. “Wat dit nu voor een instelling is, 

wij weten het niet”, is de leus van velen. Meestal zitten ze rustig in een stad en weten niet wat de sol-  
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daat toekomt. “Alles voor de soldaten”, maar wij kunnen onze karige centjes neertellen voor waren 

waaraan zij dik verdienen. Bijvoorbeeld; een onnozel tubetje tandpasta Fl. 1,75 meneer, een plukje 

tabak ‘Turkse’, wordt er honend bij gezegd Fl. 1,-  Schrijfgerei is stervensduur, en een gebakje (alá, het 

slechtste vanuit de bezettingstijd in Holland) Fl. 0,40. Wanneer je vraagt hoe het komt dat het zo duur is, 

dan is ‘t; “wij moeten die ’t zelf tegen de verkoopsprijs inkopen”. En wie is de dupe? Juist, de Hollandse 

soldaat, want het ergste is dat je al die dingen moet kopen omdat je ze gewoon hard nodig hebt! 

              De  Theetent,  Mersing- Malakka 1946.               Gerrit Snieder, 1. 3. II-4 R.I. 

In uniform en 10 knaken,                                                                                                                                    
en met een flinke dosis goede zin,                                                                                                               
duiken Janus en zijn makker,                                                                                                                   
Hong Li’s knusse theetent in.    
                                                                                                               

Ik stik zowat, zegt Janus tevreden,                                                                                                 
zullen we maar pleite gaan?                                                                                                  
Ondertussen komt de ober,                                                                                                             
rekenend ter zijde staan.                                                                                                                          

Aan een ronde houten tafel,                                                                                                                      
met wat krukjes en een bank,                                                                                                                         
zet het duo zich neder,                                                                                                                                       
en begint te wennen aan de stank.    
                                                                                                               

Jong ting hong kong hang tua lee.                                                                                                   
Annam Gulden? Komt nu gauw!                                                                                                      
Denk maar niet dat ik jou gereken,                                                                                                               
zo maar 1-2-3 vertrouw.                                                                                                                                                   

Een gedienstig oud Chineesje,                                                                                                                  
komt nabij en buigt beleefd.                                                                                                                 
Janus zegt; ik zal eens vragen,                                                                                                                 
wat die vent voor rommel heeft.                                                                                                               

Janus telt de lege schotels,                                                                                                              
veertien stuks maal 4,                                                                                                                                           
dat is 56 duppies,                                                                                                                                                      
ja ’t klopt, kom dus maar hier.       
                                                                                                                

Heb je thee, of anders koffie?                                                                                                                   
Yes sir, coffee berry goes!                                                                                                                 
Breng dan eens ras twee koppies,                                                                                                              
en loop door met je gesmoes.  
                                                                                                                                        

Zes zuur verdiende knaken,                                                                                                                    
gaan bij Hong Li in de la.                                                                                                                   
Janus tuurt ze nog verdrietig,                                                                                                                     
tot het laatste glimpie na.                                                                                                                     

Doea coffee tiga poeloeh.                                                                                                  
Alsjeblieft, dat is voor niks,                                                                                                            
want in Holland kost zo’n zootje                                                                                                              
op z’n minst toch wel een Riks. 
                                                                                                                     

Zoals Janus zijn er velen,                                                                                                              
Katjang ballen smaken goed.                                                                                                                                    
En het is niet eens zo gek veel,                                                                                                            
wat je met je knaken doet.                                                                                                                     

Wijl de koffie wordt geslubberd,                                                                                                     
komen op het tafelblad.                                                                                                                               
7 kommetjes met snoepgoed.                                                                                                                  
Ga je gang, wie doet je wat?                                                                                                                    

Och waar blijven onze spieën?                                                                                                                                                      
En wat gaat dat hier toch gauw.                                                                                                       
Heel het kamp smeekt deze bede,                                                                                              
kamptoelage komt toch gauw! 

 

Vrijdag 31 Januari, - Lodji.  Ik ben uit het hospitaaltje ontslagen, maar ik ben nog niet 100%. Zodoende 

heb ik 2 dagen geen dienst en dan 2 dagen lichte dienst. Het is de laatste tijd erg winderig, het lijkt een 

beetje op April-weer, al is ’t natuurlijk niet zo koud. Overdag stormt de West-moesson over de bergen 

op ons huis los. ’s Nachts tocht het geweldig en de wind doet er nog een schepje boven op, alles 

rammelt en schud. 

(Een dag geen vermelding). - Lodji. 
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Zondag 2 Februari, - Lodji. Ik heb kamerwacht, meestal een rotbaantje, maar nu niet al te onaan-

genaam omdat er sinds gisteren een grammofoon en platen in het wachtlokaal gekomen is. De tijd 

verder gekort met ping-pong en schijfwerk.                                         

Maandag 3 Februari, - Lodji.  Ik voel me nog steeds niet lekker, misschien is het toch Malaria. 

Dinsdag 4 Februari, - Lodji. Vandaag is het de heugelijke dag dat Klaas en ik 21 jaar geleden ter wereld 

kwamen, we zijn nu dus meerderjarig voor velen een belangrijke dag. We trakteerden elkaar maar op 

een extra happie Nassi-goreng, ‘wat we niet lusten’. Wat geschreven, o.a. een lange en zware brief naar 

Kees Sluis, onze vroegere sportmakker.                                                                                                                                                                  

Woensdag 5 Februari, - Lodji. Naar Tjipanas geweest om een formulier in te vullen voor die zgn. 

vormings-cursussen, ik heb er naar een sportcursus gevraagd. 

Donderdag 6 Februari, - Lodji.  Rustig dagje, ik heb nog steeds lichte dienst. 

Vrijdag 7 Februari, - Lodji. Het slechte weer van de laatste paar dagen is zeker voorbij, het zonnetje 

schijnt weer lekker en er is haast geen wind. Naar Tjiandjoer geweest om foto’s op te halen, verder een 

vriend opgezocht in de V.P.A. (Verbandplaats-afd.). Ik heb me verbaasd over de ontzettend hoge prijzen 

die de Chinezen voor diverse dingen durven vragen. Toch hadden we er een Chinees tuk; voor Fl. 3,75 

gebakken aardappeltjes en groenten (’n theeschoteltje + 2 worteltjes), Fl. 1,75 en voor een onnozel 

soesje 0,35 cent, en zo ga je maar door. Een banaan kost 15 tot 20 cent en een eitje 25 cent. Op de 

terugweg  (we hadden een goede lift) bezochten we de ons bevriende Chinese familie, we hebben daar 

de hele middag gezeten. De oudste dochter is erg knap en bij de tijd, ze bakte heerlijke wafeltjes voor 

ons. We hebben honderd-uit met haar gepraat over diverse zware onderwerpen, o.a. waarom het 

oudste meisje in een Chinees gezin altijd het huishouden moet doen. Haar antwoord was dat de oudste 

dochter het eerst trouwt, de ouders hebben daarom niet veel aan haar. Zelf vindt ze het verschrikkelijk 

want voor de oorlog zat ze in Batavia op de Kweekschool, maar door de komst van de Jap kon ze niet 

verder leren. Ook vertelde ze dat ze (de hele familie) terwijl ze voor één week in Batavia waren, Fl. 

2000,- hadden uitgegeven, iets wat een Chinees niet gauw verteld. Al met al hebben we er een gezellige 

middag gehad.                                                                                                                                                         

Zaterdag 8 Februari, - Lodji. Heerlijk in de kali liggen zonnebaden, ’s middags wat gesport. Diverse 

jongens die ‘n bijzondere functie hebben, o.a. brenschutter, zijn bevorderd tot soldaat 1e klas.                                              

Zondag 9 Februari, - Lodji.  Patrouille, overwegend over sawah-dijkjes, dus de nodige keren gelachen. 

Maandag 10 Februari, - Lodji.  Ping-pong, wacht en volleybal. 

Dinsdag 11 Februari, - Lodji. Terwijl we ’s middags aan het sporten waren, kwamen 2 grote trucks het 

terrein op rijden. Een chauffeur vertelde dat ze één peleton kwamen ophalen om naar elders te worden 

vervoerd, onderweg zouden ze wel nadere bevelen krijgen. Onze Kapitein (Toon Tap), die reeds 2 dagen 

op het bataljons-bureau aan het confereren is, wist zelfs niet eens van dit bevel. De volgende morgen in 

de vroegte is het 2e peleton vertrokken, later hoorden we naar Tjibeber, een plaatsje dicht bij 

Soekaboemi.  Dit is nu het eerste strikt militaire geval wat we ooit meegemaakt hebben, altijd wist je het 

dagen van tevoren. Dit kwam zo plotseling dat we het er allemaal roerend mee eens waren dat dit eens 

echt op militaire manier gebeurde. Er hing iets in de lucht, we wisten alleen niet wat. ’s Avonds de band 

gezien van Toon Stap en z’n Witte Raven.                                                               

Woensdag 12 Februari, - Lodji. De 24e krijgen we een week verlof om o.a. de ‘Johan van Oldenbarne-

veldt’  te bezoeken. ’s Middags een erg warme patrouille gehad. ’s Nachts wacht, n.b. 
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Donderdag 13 Februari, - Lodji. Vanmorgen hoorden we dat ook wij naar ‘ergens’ vertrekken, we 

moeten morgenochtend om 07.00u klaar staan. We worden afgelost door een peleton van de 4e of 1e 

Cie. Jammer, beter kunnen we het nooit krijgen! Onze bataljonsstaf komt in Tjiandjoer en onze comman-

dant wordt commandant van Tjiandjoer. Zo te zien krijgen wij het Z.W.-front, richting Soekaboemi.                                                                                                        

Vrijdag 14 Februari, - Tjiherang. Al onze barang in de 3-tonner gestouwd en naar Tjiherang vertrokken 

waar we de 4e compie aflossen. De ligging is prima, stenen huizen met zelfs ramen en deuren er in. We 

liggen nu aan de grote weg tussen Patjet en Tjiandjoer. De dienst is veel zwaarder geworden, wat de 4e 

Cie. met 2 peletons deed, moeten wij nu met slechts één doen. 

Zaterdag 15 Februari, - Tjiherang. ’s Nachts van 24.00 tot 03.00u wacht gehad, hoog in de 10 m hoge 

bamboe-toren. Je hebt wacht met behulp van een zoeklicht waarmee je het hele terrein kunt verlichten, 

‘Banjak dingin dan ajer’ (lekker koud), ’t tochtte daar ook lekker. Naar verluidt blijven we hier slechts 

enkele weken.          

                                                                                            
De wachttoren van Tjiherang. 
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Zondag 16 Februari, - Tjiherang. Even naar Tjiandjoer geweest, bami-goreng en matta-sapi gegeten, 

verder met z’n vieren een foto laten maken. We hebben nog wat gebak en fruit gekocht, dit alles voor 

het luttele bedrag van 25 pietermannen. ’s Avonds opgekomen voor brugwacht, 24 uur lang met z’n 

vijven in twee bunkertjes, toch lekker getidoerd. Er passeerden erg veel gevechtswagens van de EM 

(dienstplichtigen). Van de OVW-ers zijn we gewend dat wanneer je een paar strijdmakkers passeert, je 

hand of duim op te steken. De dienstplichtigen staken geen hand op, hoogstens een officier wanneer we 

hem bij wijze van groet “hoi” toe schreeuwden. De jongens die met verlof van Batavia terug keerden 

vertelden dat de OVW-ers geen kans op een lift hadden wanneer de autobestuurder aan je speldje zag 

dat je OVW-er was. De kameraadschap is bij de dienstplichtigen trouwens ver te zoeken, van verschil-

lende personen hoorden we over onderlinge diefstal. Laatst vertelde een veldprediker die bij ons 

overnachtte enkele frappante staaltjes. Je lacht je dood over de gedachtegang van dienstplichtigen, ze 

denken dat hier in het binnenland alles onveilig is. Op Patjet liggen er wat, wanneer je hoort hoeveel 

wachtposten ze hebben, krijg je medelijden met die jongens. Hun verbazing kende dan ook geen gren-

zen toen ze hoorden dat wij ’s nachts maar één enkele post hadden, en dat we ongewapend overal heen 

gaan. 

Maandag 17 Februari, - Tjiherang. Lange dag langs de weg, ’s nachts gepit, geen wacht. 

Dinsdag 18 Februari, - Tjiherang. Tamelijk zware patrouille de Gedeh op, mooie tocht, alles volkomen 

loyaal en rustig. De geruchten doen de ronde dat er weer een prinsesje geboren is. Vandaag passeerden  

hoge pieten w.o. professor Romme, dr. van Mook en dr. J. den Burg. Vannacht op wacht in de toren van 

03.00 tot 06.00u. ’s Nachts niet kunnen pitten, zo goed als alles was bedronken, het feest duurde tot 

01.30u in de nacht. Veel jongens waren laveloos, onze majoor was zelfs finaal bewusteloos. Ze hadden 

hem reuze beduveld en hem van alles door elkaar gegeven, terwijl de kapitein zelf grote glazen water 

dronk. De mortierhelper op mijn kamer leek wel gek, overal had hij overgegeven en hij lag erg te ‘ijlen’.  

We hebben de wacht met ons drieën opgeknapt, want zelfs de jongens die nachtwacht hadden waren 

bedronken, n.b. ook de 2e wachtcommandant. De dienstplichtigen durfden niet te gaan slapen, ze zeiden 

maar, als er nu een aanval komt, wat dan? Wij stelden ze gerust door te vermelden dat de jongens dan 

meteen weer nuchter zouden zijn, toch bleven steeds 3 dienstplichtigen op. Nooit eerder is er zoiets 

gebeurt, maar ja, er is een prinsesje geboren en de jongens zijn haast 15 maanden uit hun gewone doen 

en laten. Wij, die niets gedronken hebben, nemen het hun dan ook niet kwalijk.                                                                

Woensdag 19 Februari, - Tjiherang. Overal rijden versierde ponywagentjes, bemand met op hun best 

uitgedoste Indonesiërs voorbij. Op Patjet, bij het paleis, werden allerlei geschenken gebracht, haast 

iedereen liet op de een of andere manier blijken dat ook hij of zij ’t fijn vond dat er een prinsesje ge-

boren was. Zowaar weer eens post gekregen en ’s nachts weer eens door geslapen.  

Donderdag 20 Februari, - Tjiherang. Wegbeveiliging gehad tot 10.30u. 

(Drie dagen geen vermelding). - Tjiherang. 

Maandag 24 Februari, - Tjiherang. Klaas en ik gaan met verlof naar Batavia, onderweg had ik door mijn 

vergeetachtigheid haast een koffertje met kleren en geld kwijt geraakt. We spraken nog met Henny Klok, 

een meisje uit Beverwijk, die verloofd is met de Comp. Commandant van de 4e cie. Kpt. Joop Rodenberg. 

In Batavia kwamen we in een goed verlofhuis, alles was prima. Jammer dat de ‘Oldenbarneveldt’ 

vertraging had, zodoende komt hij binnen terwijl wij al weer hoog en breed over de Poentjak zitten.                  

In de stad hoorden we geruchten dat 2-4 R.I. naar Batavia zou komen. 
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Tijdens verlof in Batavia. 

Maandag 3 Maart, - Tjiherang.  Een reuze week gehad, zwemmen, bioscoop, kortom je voelde je weer 

eens mens. We maakten kennis met een aardig meisje, Myriam Freudenberg genaamd. Met haar heb-

ben we een gezellige tijd gehad, ik kreeg een gouden speldje als herinnering mee. Thuisgekomen in 

Tjiherang, hoorden we dat we in de loop van de volgende week naar Tjimahi, bij Bandoeng vertrekken, 

daar kunnen we op rust komen.                                                   

Dinsdag 4 Maart, - Tjiherang. Patrouille de Gedeh op en ‘s nachts van 24.00 tot 02.00u wacht. 

(Een dag geen vermelding). - Tjiherang. 

Donderdag 6 Maart, - Tjiherang.  Wegbeveiliging. 

Vrijdag 7 Maart, - Tjiherang. De dienst begint ons danig de keel uit te hangen, eeuwig dienst, niet over-

matig zwaar, maar wel érg veel. Gisteren nog een tamelijk zware tocht dwars door de oetang, door wild-

houtbossen en over heuvels. Erg smerig van de rode klei kwamen we thuis en enkele uren later konden 

we weer op wacht. Morgen weer wegbeveiliging, patrouille en brugwacht, dat gaat zo onafgebroken 

door. Gistermorgen waren ze achter onze huizen op zoek naar een schat. De vorige eigenaar is door de 

extremisten vermoord en nu vermoed men dat hij diamanten en andere kostbaarheden in kistjes of 

flessen in een afvalkuil begraven heeft. Eerst werd het met een mijnzoeker geprobeerd, maar er zat 

teveel ijzer in de grond. Later werd er een vroegere djongos bij gehaald en op zijn aanwijzingen werd 

hier en daar gegraven, tot dusver zonder resultaat. Komende zondag vertrekken we naar Tjimahi.                      

Er staat ons zes weken lang kazerneleven te wachten, wat men daarna met ons van plan is, is onbekend.  

Het regent iedere dag, dagenlang moet je soms op je wasgoed wachten, “tida ada mata hari Toean” (het 

heeft vandaag geen zin mijnheer). 

 (vijf dagen geen vermelding). - Tjiherang.   

Donderdag 13 Maart, - Tjiherang. Vannacht wacht van 24.00 tot 03.00u zoals altijd, rustig. ’s Morgens 

reden weer grote convooien langs, troepen zware wapens zoals carriers met Vickers, 4cm-kanonnen, 

gevechtswagens etc. etc. dit alles om ons af te lossen. ‘s Ochtends reden nog 2 auto’s een ravijn bij de 
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Poentjak in, een wagen vol met jongens ging over de kop, wonder boven wonder slechts 1 licht ge-

wonde. Van een jongen van 11 R.I. hoorden we dat eind Februari weer twee jongens in eigen gebied 

tijdens een patrouille gesneuveld waren, en van de week een jongen zichzelf bij het schoonmaken van 

zijn wapen door het hoofd schoot. Vanmiddag gevoetbald, 1200 m hoog de Gedeh op, tegen het 

personeel van de theefabriek. Het was een leuke maar zware wedstrijd, we verloren met 10-7. De                       

terugtocht langs diepten en haarspeldbochten was een ware sensatie.                                                                                                                                                                                                                                                       

Vrijdag 14 Maart, - Tjiherang. Gistermiddag is er een Dakota dichtbij Tjikalong-koelon in het TRI-gebied 

gevallen, meteen stonden diverse zwaarbewapende compagnieën van 11 R.I. klaar om het toestel op te 

sporen, tot dusver is er nog niets gevonden. Lt. Gen. Spoor heeft naar verluidt de TRI een ultimatum 

gesteld. ’s Morgens weer een zware patrouille dwars door ravijnen en oetang. De dienstplichtige 

Kapitein met zijn oppasser gingen ook mee. In ’t begin moesten we veel lachen om de capriolen en 

slippartijtjes van hem. Toen we later zagen hoe in-bekaf hij was, kregen we medelijden met hem.  

Drijfnat, pikzwart van de slippertjes, geschramd en dood-bezweet viel hij na een zware klim op een rust-

poze half in de kali en bleef liggen. Thuis gekomen vertelde hij onze Kapitein dat hij diepe bewondering 

voor ons had, temeer zo’n patrouille tot ons dagelijks werk behoord, al was deze een ietsje zwaarder 

dan normaal. 

Zaterdag 15 Maart, - Tjiherang. ’s Nachts en overdag brugwacht gehad, voorlopig het laatste wachie in 

dit gebied. We maken ons klaar voor vertrek naar Tjimahi. 

Zondag 16 Maart, - Tjimahi. ’s Morgens om ong. 09.30u in convooi vertrokken, ’s middags 12.30u. 

stopten we in onze kazerne. De ligging is prima en het eten is goed, dienst is nog onbekend.                                                     

’s Middags naar een hockey-wedstrijd, de V-  tegen de W-brigade gekeken (4-5).   

Station Tjimahi, Bataljon aangetreden. 

(Twee dagen geen vermelding). - Tjimahi.   

Woensdag 19 Maart, - Tjimahi. Dagelijkse kazerne-dienst, exercitie, theorietjes enz. enz. alles oude kost. 

’s Avonds in de Rex ‘Pardon mie Sarong’ gezien, geweldig leuke film. Pakketje van thuis ontvangen. 
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(Vier dagen geen vermelding). - Tjimahi 

Maandag 24 Maart, - Tjimahi. De afgelopen dagen naar diverse films geweest, o.a. ‘Weekend in 

Havanna’. Gisteren de hele dag naar Tjihampelas geweest, een mooi zwembad, heb daar ook enkele 

fotootjes gemaakt. Vandaag wat exercitie en wapenleer, alles oude kost, dus niet veel aan, ‘That’s all’.                      

Twee brieven ontvangen, een van W2  (Willy Wintersteyn) en een van Joop. 

Dinsdag 25 Maart, - Tjimahi. Vandaag moesten we alles klaarmaken alsof we meerdaagse actie gingen 

voeren. Ons hele bataljon moet binnen 2 uur gevechtsklaar kunnen zijn. Havertas, broodtas, munitie, 

helm, reserve kleren, eetgerei, wasgerei, klamboe, deken, grondzeil, granaten enz. enz. alles samen 15kg 

’s Morgens exercitie en theorie. 

Woensdag 26 Maart, - Tjimahi. Gevechtsklaar maken, de mars gaat niet door omdat we de laatste 

dagen zo’n slecht voedsel krijgen. In de stad kun je ook niet gaan eten omdat de benodigde pinto’s ont-

breken. 

Dinsdag 27 Maart, - Tjimahi. ’s Nachts om 01.00u werden we gewekt; “Gevechtsklaar maken!” binnen 

een half uur stonden we bepakt aangetreden. In colonne gingen van de verschillende Cie-en de carriers, 

een volledige ambulance met stretchers en zelfs mortierristen te paard, aan de tippel. Het was een 

machtig gezicht en geluid, al die marcherende soldaten door de nacht. Onderweg splitsten de verschil-

lende Cie.-en zich, wij trokken om de bergen heen, af en toe was het moeilijk de juiste weg te vinden. 

Om ong. 06.00 ’s ochtends waren we op de plaats van bestemming. Wij zaten in de commandopost en 

we hoorden er dat er een dropping uitgevoerd zou worden en dat we op minder dan 500 m van de 

demarcatielijn zaten, andere peletons zagen de TRI zelfs op wacht zitten. Het geheel was als oefening te 

beschouwen, maar er mocht geschoten worden indien de TRI over de lijn zou trekken en op minder dan 

50m zou vuren. Ons peleton zou in dat geval een doorbraak moeten verrichten, op vlotten onder 

dekking van eigen vuur de Tjitareum oversteken en een bruggenhoofd moeten vormen. “Mach es wie 

die Sonnenuhr, zähl die heitern Stunden nur!” Voor ons werden witte doeken uitgelegd om het 

droppings-veld te markeren. Om ong. 08.00u verscheen er een Piper-cub die boven de bergen de om-

geving afzocht. De Verbinding had al gauw radio- contact, het toestel vloog wel een half uur boven ons, 

kennelijk om te zien hoe de ‘overkant” op onze troepenbewegingen zou reageren. Plotseling schoot hij 

laag over en gooide een lint met een zakje uit, waarin een brief met bericht, later bleek dat erin stond 

dat we konden inrukken. De terugweg ging vlot, door een prachtige omgeving, veel jongens liepen 

blaren op en tamelijk vermoeid kwamen we rond 13.30u thuis. Al met al hadden we ong. 27 km 

getippeld. Van het toestel heb ik nog geprobeerd een foto een foto te maken, weet niet of die gelukt is.  

Opvallend was, hoe vriendelijk en rustig de bevolking tegenover ons stonden.                                                                                                                                       

Vrijdag 28 Maart, - Tjimahi. Behoorlijk gepit, verder appél en inwendige dienst. 

Zaterdag 29 Maart, - Tjimahi. Batajons-exercitie, als van ouds. 

Zondag 30 Maart, - Tjimahi. De hele dag naar Tjihampelas geweest, aardige dag gehad. ’s Avonds vroeg 

‘de koffer’ opgezocht.                                                            

Maandag 31 Maart, - Tjimahi. Schietoefeningen vlak bij de Demarcatielijn gehad, nog nooit zoveel 

patronen verschoten. Afsluiting was; 9 Bren’s op een rij, elk vol-automatisch 3 houders achter elkaar 

eruit geflenst, een fantastisch gehoor. Op de heen- en terugweg moesten we met de 3-tonner nog een 

gammel klein bruggetje nemen, met veel horten en stoten kwamen we tot groot vermaak van de 

toeschouwers er over. 
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Donderdag 3 april, - Tjimahi. Gisteravond naar bokswedstrijden gekeken in de schouwburg Concordia, 

entree fl. 2,- Aardige wedstrijden gezien, er was ook een demonstratie Grieks worstelen door Antoon 

van Zuilekom, kampioen van Nederland. De Big-match boksen was ‘Fightning Mick’, zwaargewicht -

kampioen van Java, tegen van Colen, een Hollandse jongen. ‘Fightning Mick won door K.O. 

 

Vrijdag 4 April, - Tjimahi. Goede Vrijdag, dus een vrije dag, naar Tjihampelas geweest. ’s Middags hoor-

den we dat een jongen van de stafcompagnie (Gerard Huijbens) aan dysenterie is overleden.                                               

Zaterdag 5 April- Tjimahi. Niets bijzonders. 

Zondag 6 April, - Tjimahi. 1e Paasdag, mama is jarig. De hele dag naar het zwembad Tjihampelas ge-

weest, brood mee genomen.                                                                                                                     
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Maandag 7 April, - Tjimahi. Gehockeyd tegen 1-4 R.I., wij wonnen met 4-2. ’s Middags zouden we als 2-4 

R.I. uit moeten komen in een handbalwedstrijd eveneens tegen 1-4 R.I. Op het laatste moment werd het 

veld echter niet beschikbaar gesteld. 

Tjipanas, hockey 11-tal Cock Hageman, K.J. Metz, Th. Wouters, Pieter Keesman, vermoedelijk Jan Ravenstijn,                    

Frits Sauer. Midden; R.J.J. Jongman, Toon Tap, Tom Weyand. Beneden; Albert Koopmans, Klaas Sauer.                     

Vooraan Wim Peters. 

(Een dag geen vermelding). - Tjimahi.   

Woensdag 9 April, - Tjimahi. Post ontvangen, ’s morgens gezwommen. 

(Vier  dagen geen vermelding). - Tjimahi. 

Kazerne-terrein Tjimahi. 
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Maandag 14 April, - Tjimahi. De afgelopen week zo goed als geen dienst gehad. Verschillende compag-

nieën zijn al naar Lembang vertrokken, zodra de watervoorziening geregeld is, gaan wij ook. Post 

ontvangen, o.a. van Wim en Joop.                                                

Dinsdag 15 April, - Lembang. ’s Morgens per truck vetrokken. We liggen nu in villa’s langs de weg naar 

Lembang, vanuit onze kamer hebben we een mooi uitzicht op Bandoeng, het vliegveld Andir en op de 

daarachter liggende bergen. Vooral ’s avonds is het een prachtig gezicht, in de diepte zie je overal de 

lichtjes van de stad. Naar schatting liggen we hier ong. 800 m boven zeeniveau, het klimaat is moord-

dadig, overal worden Europese groenten verbouwd. De dienst hier is niet zwaar. 

Woensdag 16 April, - Lembang. ’s Morgens gevolleybald en ’s middags naar Tjihampelas geweest.                                      

’s Avonds thuis, vroeg naar bed. 

 

(Twee dagen geen vermelding). - Lembang.   

Zaterdag 19 April, - Lembang. Nog steeds een rustig leventje, enkel wat appéls en verder wat volleybal.  

Meestal gaan we iedere dag naar Tjihampelas en ’s avonds wanneer er een nieuwe film draait gaan we 

naar de bios. Gisteravond had er een djongos van ons mot met zijn vrouw, hij wil scheiden, zij niet. Hij 

heeft waarschijnlijk het nieuwe baboetje van ons op ’t oog. Dat scheiden gaat hier in Indië trouwens 

makkelijk, ze gaan naar de Loerah, betalen ong. Fl. 1,25 en de zaak is okay. Meestal hebben de mannen 

ook meerdere vrouwen, laatst sprak ik nog zo’n Soendanees, meneer had er liefst drie. In Bandoeng 

komen de laatste tijd steeds vaker berovingen voor, hetgeen haast onvermijdelijk is, alles is peperduur, 

de jongens zijn zó platzak, en lopen dan leeg. In de loop van volgende week krijgen we waarschijnlijk 

veel wacht en patrouilles in Bandoeng. Vandaag even naar Lembang geweest waar we zouden moeten 

handballen, waar alweer niets van gekomen is, fout in de leiding. Gisteren hebben we een flanellen 

buikband (tegen de kou) gekregen. Bandoeng en Lembang zijn op poreus lava-gesteente gebouwd,                     

’s nachts komen dan veel koude en vochtige dampen omhoog.                                                                                                                                                                                                                                           

Zondag 20 April, - Lembang. Gezwommen en ’s avonds naar Varia,  ‘Strange Mr. Gregory’. 
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Maandag 21 April, - Lembang. Van 09.00 tot 13.00u patrouille gehad in een wijk van Bandoeng, ten 

zuiden van het verleden jaar gebombardeerde en in brand gestoken deel van de stad. Het was een saaie 

en eentonige boel, aldoor rondjes lopen, er wordt beweerd dat wij deze diensten a.h.w. voor straf 

krijgen omdat er de laatste tijd veel berovingen van Chinezen (door Hollandse soldaten) voorkomen. 

Zulks is waarschijnlijk verklaarbaar, gezien de voor ons te hoge levensstandaard. De meeste jongens zijn 

dan ook tegen de helft van de maand al blut, en lopen dan maar leeg.                                                           

Dinsdag 22 April, - Lembang.  Een historische dag voor ons! ’s Morgens om 06.00u reveille, camouflage-

overal, broodtas, eten en wapen mee, was het bevel. We gingen met een deel van ons bataljon de 

Tangkoeban-Prahoe beklimmen! Over de mooie bochtenweg ging het naar Lembang. Na even zoeken 

ging ’t over een tamelijk verwaarloosde weg, langs tuinbouwgronden de helling van de vulkaan op. Af en 

toe reden we door dennenbossen, nergens een sterveling te zien. Plotseling was het stoppen geblazen, 

de weg was namelijk versperd door kuilen en een aarden wal. Hier dichtbij moet ook de Demarcatielijn 

zijn, waar we (’t kon ook niet anders) ong. 500 m overheen zijn geweest. Nu moesten we de berg op 

tippelen door een haast helemaal dicht begroeide weg, er viel veel natuurschoon te bewonderen. Op 

het laatste stuk naar de krater (’t steeg behoorlijk), kon je al goed de zwavel ruiken. Opeens kwamen we 

aan de rand van de kratermond, het was er fantastisch mooi, overal zag je lava en allerlei soorten 

kalkaarde. Drie honderd meter in de diepte zagen we de bodem waar op verschillende plaatsen hete 

stoom en zwaveldamp opborrelden. Het verzamelde regenwater op de bodem was mooi groen/blauw 

gekleurd. Op ‘n plaats waar we konden afdalen, klauterden we langs rots-partijtjes en glijdend over de 

brokkelige steentjes en grint bereikten we uiteindelijk de bodem. De personen boven op de rand zag je 

als kleine poppetjes, vanaf de bodem beklommen we de tegenover gestelde krater-wand, het was een 

zware klim, vooral voor de verbinding. Na een zware klim kwamen we boven op ’t hoogste punt, ong. 

2030m Vandaar weer een fantastisch uitzicht op de kraterbodem. De terugtocht naar Lembang verliep 

vlot, aldoor maar helling af, om ong. 15.00u waren we er. Daar hoorden we van jongens die dezelfde 

weg als wij terug gegaan waren, als wij ’s ochtends heen, dat de versperring weer nieuw gelegd was, nu 

met opschriften erbij als; ‘Andjing Nica’. Om ong. 16.30u waren we thuis, waar we hoorden dat er een 

Sergeant van ons Bataljon in volle vaart met zijn motor op een 3-tonner was gereden, toestand 

levensgevaarlijk. ’s Avonds post ontvangen.  

                                       
Tussen Tangkoeban Prahoe en sterrenwacht te Lembang. 
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Beklimming van de ‘Tankoeban Prahoe’. 

In de diepte een sulfermeer. 
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Het sulfermeer en rookpluim van dichtbij, het stonk er naar rotte eieren (zwavel/sulfer). 

Woensdag 23 April, - Lembang. Gevolleybald en het wapen schoon gemaakt. 

Donderdag 24 April, - Lembang. Gehockeyd tegen 11 R.I. en gewonnen met 3-0. ’s Middags gezwom-

men en ’s avonds post ontvangen.                                                                            

Vrijdag 25 April, - Lembang. Dirk Proper is aan de bekomen verwondingen overleden. Hij reed op 22 

april met zijn motor tegen een 3-tonner. ’s Middags gezwommen, ’s avonds naar de Bios.                                                   

Zaterdag 26 April, - Lembang. Sergeant Dirk Proper werd met grote militaire eer begraven. ’s Avonds 

plotseling moeten opkomen voor bataljonswacht, gestaan van 21.00 tot 23.00u en ’s morgens van 09.00 

tot 12.00u n.b., een ‘dood wachie’.                                                       

Zondag 27 April, - Lembang. ’s Middags even naar Tjihampelas geweest, ’s avonds naar Varia, ‘Shang-hai 

cobra’. ’s Avonds hoosde het van de lucht, ik had nog nooit zo’n grote stortbui mee gemaakt, zelfs niet 

tijdens de regentijd in Batavia. De weg was af en toe één kolkende kali. 

Maandag 28 April, - Lembang. Volleybal. 

(Een dag geen vermelding). - Lembang.   

Woensdag 30 April, - Lembang.  Grote parade in Bandoeng gehad, t.g.v. van de verjaardag van Prinses 

Juliana. 

Donderdag 1 Mei, - Lembang.  Zo goed als geen dienst, ’s middags gezwommen. 

Vrijdag 2 Mei, - Lembang.  ’s Morgens een grote oefening gehad met de 4e compie als tegenpartij, als 

munitie hadden we losse flodders. Wij mochten een kruispunt van wegen verdedigen tegen de infan-

terie, versterkt met carriers en zware mortieren. De oefening was voor ons goed geslaagd, de vijand 

schoot geen stap op, terwijl wij zelf veel krijgsgevangenen maakten en zelfs een carrier inpikten.  

Gisteren is een MP-er die vroeger bij ons bataljon was, tgv. een motorongeluk overleden. 
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(Een dag geen vermelding). - Lembang.   

Zondag 4 Mei, - Lembang. ’s Morgens naar de meeting op de aloon geweest, er waren enkele duizend-

en Indonesiërs gekomen. Verschillende sprekers lieten zich gelden en bepleitten hun zaak voor de nieuw 

op te richten staat Pasoendan (PRP) Partai Rakjat Pasoendan. Per radio werd het over Radio Bandoeng 

doorgegeven. De dag verder gevuld met zwemmen, ’s avonds binnen gebleven. 

Maandag 5 Mei, - Lembang. ’s Morgens vlaggenparade + een kort speechje van onze kapitein. ’s Avonds 

van 18.00 tot 24.00u. patrouilles in de stad gelopen.                                              

(Vier dagen geen vermelding). - Lembang.   

Zaterdag 10 Mei, - Lembang. Gistermorgen gehockeyd tegen de staf van de W-Brigade, een aardige 

wedstrijd, gewonnen met 3-2. Klaas zette 2 van de 3 goaltjes. Vandaag weer algehele inspectie, werken 

geblazen dus. Om ong. 11.00u op rapport bij de kapitein, waar me meegedeeld werd dat ik aangesteld 

werd tot soldaat 1e klas, bovendien hebben ze me mortierschutter gemaakt. 

Zondag 11 Mei, - Lembang.  Gezwommen in Tjihampelas, ’s avonds thuis gebleven. 

Maandag 12 Mei, - Lembang. Wapen-inspecties, appéls en theorie. 

(Zes dagen geen vermelding). - Lembang.   

Maandag 19 Mei, - Lembang.  Afgelopen week een interessante oefeningen gehouden, o.a. marsen, en 

een goudtransport beveiligen waarbij we in zwaar gebied ons een doortocht door de vijand (2e Cie.) 

moesten banen. Wij vormden de aanvals-sectie, de 1e snipers gooiden nog een fosforgranaat in de 

versperring die zij aangelegd hadden. Als scheidsrechters fungeerden officieren te paard. Donderdags 

naar stenografie-cursus geweest.  

(Zes dagen geen vermelding). - Lembang.   

Maandag 26 Mei, - Lembang. 2e Pinksterdag! ‘s Morgens in toernooi gehockeyd, jammer genoeg heb-

ben we de eerste wedstrijd met 1-0 verloren. De afgelopen week hadden we weer verschillende oefen-

ingen, o.a. marsen, en in Bandoeng een km² verdedigen tegen de vijand. Vrijdags opgekomen voor 

wacht bij 36 Hulp-VPA, moord wachie. Wat ’t eten betreft; diverse jongens waren haast misselijk van ’t 

goede eten. De vorige Zondag nog naar zwemwedstrijden gekeken. Vanochtend een flinke bataljons-

mars gehad, o.a. door Bandoeng. Volgens de krant en de radio voeren de leden van de P.R.P. 

(Perhimpunan Rakyat Pekerja) diverse acties bij Buitenzorg en Batavia.                                                                                     

(Twee dagen geen vermelding)  - Lembang.   

Donderdag 29 Mei, - Lembang.  Een beetje met de mortier geoefend, ’s avonds post, een brief van oom 

Jan. T.g.v. de slechte voedseltoestand zijn door de dokter de zware diensten afgelast. Niet alleen ons 

bataljon staat er slecht voor, het betreft nagenoeg de hele divisie! Verleden jaar kreeg de kok bijv. nog 

80 blikjes melk voor een bepaald aantal personen, nu nog maar 8, en dat is met bijna alles zo.                                           

(Twee dagen geen vermelding). - Lembang.   

Zondag 1 Juni, - Lembang. Wang (geld) gevangen. Op order van de dokter mag helemáál geen dienst 

meer vervuld worden, ’s middags verplicht rust en ’s avonds om 22.00u op bed. Het bloedonderzoek  

(overal losweg steekproeven) wees uit dat het overgrote deel van het bataljon rust nodig had. 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=p.r.p.%20indonesia&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prp-indonesia.org%2F&ei=gwAHT47gC8WM-wbDhIGiAQ&usg=AFQjCNF0bnu4rJvLs8yfIxckqJJx3jXZUA
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Woensdag 18 Juni, - Lembang. Verleden week en in de afgelopen dagen zijn er diverse bomaanslagen 

op vitale delen in en rond Bandoeng gepleegd. Ook twee goedangs (opslagloodsen) moesten het 

ontgelden o.a. een goedang met medicijnen is tot de grond toe afgebrand. Verschillende onderdelen 

hebben dan ook razzia’s gehouden en tamelijk wat wapens buitgemaakt. Personen die niet kunnen 

aantonen dat ze in of vlakbij Bandoeng wonen, worden bij Tjimahi over de demarcatielijn gezet. Er is nog 

een truck van de A.A.T. op een mijn gelopen, zeven doden (Indonesiërs), de chauffeur kwam met de 

schrik vrij. Naar een lezing van Nieuw Guinea geweest, het was erg interessant en leerrijk. Gisteravond 

naar een Revue geweest, de naam ben ik vergeten, was echter tamelijk middelmatig, ordinair en plat.                   

’s Avonds zijn we met moeite thuis gekomen. Goed nieuws voor de chauffeurs, er zijn nieuwe banden 

aangekomen, de meeste wagens staan nl. op blokken. Onze compagnie is versterkt met een Bren-

carrier, terwijl het bataljon er een arbeiders-compagnie (Indonesiërs) bij heeft gekregen. Die knapen 

verdienen me liefst Fl.150, wel ‘ietsje’ meer dan wij ‘poor soldiers’ (in Mei had ik Fl. 50,80). Het geld 

vliegt trouwens je zak uit, laatst weer Fl. 9,60 voor foto’s ontwikkelen en wat afdrukjes. Vandaag naar 

het zwembad ’t Centrum van Bandoeng geweest, een klein bad maar niet ongezellig.                                                                                                                                                                                                                      

Zondag 22 Juni, - Lembang. In de afgelopen week niet veel gebeurd, kampements-wacht gehad en 

diverse malen gezwommen. Er gaan veel geruchten de ronde. Het aantal brieven dat ik Juni tot nu toe 

geschreven heb, is op één hand te tellen, geen ‘spirit’.                                                                                                      

Maandag 23 Juni, - Lembang. Kompas lezen in het veld. Klaas is met dysenterie opgenomen in ‘t Mil. 

Hospitaal. 

Dinsdag 24 Juni, - Lembang. ’s Avonds opgekomen voor Generaals-wacht. 

Villa ‘Isola’ te Lembang, hier zat o.a. onze Staf. 

Woensdag 25 Juni, - Lembang. Het was erg koud afgelopen nacht. Overdag de tuin van de Generaals-

woning verkent, prachtig aangelegd, o.a. met een zwembad in hartvorm. Geen onaardige wacht gehad, 

’s avonds ben ik vroeg naar bed gegaan.                                                                                      
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Donderdag 26 Juni, - Lembang. Naar Klaas in het Militair Hospitaal geweest, heb hem wat pisang en 

post gebracht. ’s Avonds naar kennissen geweest en daar gezellig gepraat. Haast iedere burger is in een 

staat van opwinding en ze vragen je de vreemdste dingen, o.a. over extra munitie, geconsigneerd, die en 

die Brigade gaat het binnenland in, enz. enz. De politieke toestand is erg gespannen, wij zijn zo goed als 

gevechtsklaar, enkel de Fifteen-hunderd-weights hebben nog geen banden.                                                                                                                                 

Vrijdag 27 Juni, - Lembang. ’s Nachts 02.30u het bed uit en gevechtsklaar maken, de magazijnen moest-

en worden gevuld en ik moest 2 brisantgranaten bij me steken. Eerst een nachtelijke mars gehad, een 

behoorlijke tippel, een uurtje voor opkomst van de zon kregen we rust en per auto werd ons eten ge-

bracht. Boven ons vlogen twee Piper-cubs, ook voor hun was het een oefening. Nu ging het dwars door 

zwaar terrein, we moesten o.a. ravijnen nemen, en op het kompas lopend huiswaarts. Laatste bericht;  

Sjahrir afgetreden, de toestand is precair. ’s Middags naar het zwembad Tjihampelas geweest. Op de 

terugweg werden we door de dochter van de Generaal (Tineke) in de Generaals-auto (een schitterende 

Buick) naar huis gebracht. In de auto hebben we samen intiem gepraat over allerlei onderwerpen, o.a.  

over het bepalen van haar houding tegenover de onze. Thuisgekomen hoorde ik dat alle jongens die 

naar cursussen waren, terug geroepen zijn, het bataljon wordt zo sterk mogelijk gemaakt. Extra editie; 

‘Klaas is bevorderd tot Korporaal’, ook diverse andere jongens hebben een kras gemaakt.        

 
Tjimatjan, Huize-'Bergzicht' het huis van Generaal de Waal. 

Zaterdag 28 Juni, - Lembang. De algemene toestand is erg gespannen, alles wordt klaar gemaakt.                                            

Er is ook ineens alles te krijgen om de boel in orde te maken; banden, olie, assen moertjes enz. enz.                                                  

Ik zelf heb mijn geweer moeten inleveren en heb nu een Webley-revolver. Haast al mijn granaten liggen 

bij de Comp.-carrier, zelf heb ik net zoveel bij als makkelijk voor me mee te nemen is. Diverse 

onderdelen van de V-Brigade zijn geconsigneerd, wij nog niet.                              

Zondag 29 Juni, - Lembang. De toestand is iets opgeklaard door de nota van Amerika. Zwemmen ge-

weest naar het zwembad Tjihampelas.                                                              

Maandag 30 Juni, - Lembang. ’s Morgens parade gelopen ter gelegenheid van Prins Bernhard’s verjaar-

dag. Klaas is nog niet terug uit Tjimahi, hij is verhuisd naar het St. Barromeus-ziekenhuis in Bandoeng.             
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Er moesten 600 bedden vrijgemaakt worden voor evt. komende gewonden, e.e.a. geschiedde met  een 

massatransport. 

Dinsdag 1 Juli, - Lembang. ’s Morgens theorie voor de mortier moeten geven, verder detail-oefeningen 

gehad en naar de tandarts geweest. 

Vrijdag 18 Juli, - Lembang. Verleden week wacht gehad bij 11 R.I., zei vierden in Bandoeng hun 2-jarig 

bestaan, 2-4 R.I. nam de wachten over, o.a. net zoals bij ons dicht bij de demarcatielijn. Onze buren (de 

TRI) waren blijkbaar eveneens op de hoogte en probeerden de kleine bezetting van Lembang klaar-

blijkelijk te imponeren door de hele nacht met Bren’s te schieten. Afgelopen dinsdag naar een 

contactavond geweest, we waren n.b. door Tineke uitgenodigd, leuke avond gehad. Vandaag ben ik in 

het hospitaaltje opgenomen.           

                                                              
Tjimatjan. Met pleegdochter van Gen. de Waal, Tineke. Links Chiel Dijkhuizen rechts Dik Vrolijk, beiden v.d. 4

e
 cie. 

Zondag 20 Juli, - Lembang. De 1e compagnie staat klaar. De hele nacht en overdag gingen troepen met 

zwaar materiaal voorbij, veel Veldartillerie, alles richting Lembang. Momenteel schijnt de toestand erg 

gespannen, in Zuid-Bandoeng is de avondklok ingesteld van 18.00 - 06.00u er zal bij overtreding zonder 

sommatie geschoten worden. Alle ziekenhuizen moesten worden geëvacueerd naar andere hospitalen, 

ik ben ontslagen en heb voorlopig lichte dienst. Gevechts-áppel gehad. 

Maandag 21 Juli, - Politionele actie.  De hele nacht zijn er troepen langs gegaan en de Artillerie schiet al 

de hele morgen onafgebroken, zelf staan we ook bepakt, we kunnen ieder ogenblik weg gaan. ’s Avonds 

om 19.00u vertrokken we in de regen richting Lembang, ik voel me nog wat ziek. Om ong. 20.00u 

trokken we de demarcatielijn over, enkele kilometers verderop konden de auto’s niet verder. Bij een 



 
82 

afgrond was een truck in de modder weg gezakt, Breakdown en Genie knappen het op. Om de 4 uur 

wacht, en het is eg koud en de Artillerie schiet alsmaar over ons heen. ’s Morgens zagen we vlak bij ons 

de eerste bommen die door de TRI als mijnen gebruikt worden. 

Dinsdag 22 Juli, - Politionele actie. Verkenningspatrouille door de theetuinen, over versperringen en 

kapotte bruggen tot aan Tjiater, waar 11 R.I. net weg getrokken was. Onderweg zagen we mijnen en een 

gewond paard dat de vorige dag in een afgrond gestort was. Op de terugweg kwamen we 1-4 R.I. tegen, 

dat ook lopend naar voren moest. Hun paarden durfden niet over een smal strookje beton dat over de 

afgrond lag (zie foto). Beneden rechts daarvan lag de vernielde brug, een paard met helper viel de 

afgrond in, wonder boven wonder beiden slechts schaafwonden. De bulldozer verricht reuze-werk, de 

Genie legt Baileybruggen waarbij wij vervolgens wacht houden. ’s Nachts weer langs de kant van de weg, 

de Genie werkt bij het licht van autolampen door. ’s Nachts blijft het erg koud, we slapen in 2 overals 

onder een grondzeiltje en we voelen ons als boter.                                                                                                                  

Politionele-actie, onze Genie slaat een Baileybrug over de oude gesaboteerde brug die in de kali ligt. 

Woensdag  23 Juli, - Politionele actie.  Met het hele bataljon verder getrokken tot Tjiater, we zagen erg 

verlaten en ondermijnde kampongs. ’s Middags kwamen de eerste auto’s binnen rollen, de verbinding is 

dus dwars door de bergen tot stand gekomen. 11 R.I. en 1-4 R.I. tippelen voor ons uit, ze hadden buiten 

enkele Miners na, geen tegenstand. Het regent weer, maar we liggen gelukkig droog, en ’s nachts geen 

wacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Donderdag 24 Juli, - Politionele actie.  Post ontvangen. De andere Compie’s trekken verder, de 3e blijft 

achter. ’s Nachts 4 uur wacht. ’s Morgens de omgeving wat verkend, documenten van de TRI gevonden. 

Vrijdag 25 Juli, - Politionele actie. Per auto gaat het verder noordwaarts, langs en door goed onder-

houden plantages. De bevolking is vriendelijk, ze vechten om brood en sigaretten die we uitgooien. Er 

waren enkele diepe kuilen in de weg en naast de weg lagen gedemonteerde mijnen en bommen, er was 

ook gepoogd om hier en daar bruggen te vernielen. We liggen momenteel in een grote dessa genaamd 

‘Segala-Herang’, betekent: ‘Alles Schoon’.             
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Zaterdag 26 Juli, - Politionele actie. De bevolking blijft erg vriendelijk en alles ziet er welvarend uit, ze 

boden ons twee koeien aan. De mandi-plaats is goed, we hebben voor het eerst onze kleren weer eens 

kunnen wassen. 

Zondag 27 Juli, - Politionele actie. We zijn nog steeds in Segala-Herang, ’s avonds film op de aloon2 

onder de Waringin-bomen. 

Maandag 28 Juli, - Politionele actie.  ’s Morgens per auto vertrokken over Soebang (grote gebouwen en 

veel Chinese woonhuizen zijn verbrand) en Pamanoekan, door een grote laagvlakte richting Cheribon.  

Alhier is de bevolking schamel gekleed, meestal in gonje-zakken, we rijden langs diverse vernielde 

suikerfabrieken en zweten erg veel, we gebruiken haast allen stofkappen. Om ong. 16.00u bereikten we 

eindelijk Cheribon, zo te zien een aardig plaatsje, hier kregen we echter het bevel om door te stoten 

naar Brebes, ong. 10 km voor Tegal. In de buurt van Brebes is vanochtend een Compie in een hinderlaag 

gevallen. In het donker rijden we met de lichten uit verder, over een grote kali vlak voor Brebes vonden 

we een ondermijnde en opgeblazen brug. We hebben daar ter plaatse overnacht, we hadden er die dag 

ong. 240 km dwars door Republikeins gebied op zitten en waren hongerig, dorstig, vuil en bezweet.  

Brebes, vertraging door een gesaboteerde brug, de oplossing werd; opvullen met boomstammen. 

                                                                                                         
Mouw-embleem ‘Oorlogsvrijwilliger’. 
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Brebes, 12km. voor Tegal, 1 dag vertraging bij de opmars.  Na de zwijnenjacht. Vlnr. Sijmon Peereboom,                           

Gerrit Kunst, Harm Bouwland, Eltjo Smit, Chris Smit, Jan Horn, midden-achter Kees v. Dijk. 

Dinsdag 29 Juli, - Politionele actie. Richard is jarig. Vlak bij de kali ontdekten we een A.L.R.I.-kazerne, vol 

met nieuwe Engelse mijnen, selfmade granaten, speren en houten geweren  (Angkatan Laut Republik 

Indonesia). We hebben enkele loslopende varkens geschoten en geslacht, we beschikken ook over reuze 

veel rietsuiker. Alhier is de bevolking erg lastig en heel slecht gekleed, ze staan de hele dag te bedelen.  

’s Avonds zouden we over de gebrekkig gerepareerde brug verder trekken (de Genie met materiaal had-

den we niet bij ons). Met veel moeite kregen we in het donker vanuit de kapotte brug een vastgelopen 

truck los. In Brebes brandden nog veel Chinese huizen. ’s Avonds om ong. 22.00u kwamen we in Tegal 

aan, we kwartieren in partijgebouwen van Masjoemi en Pesindo. 

Woensdag 30 Juli, - Politionele actie. ’s Morgens even Tegal in geweest, er waren veel Chinezen en de 

pasar was erg smerig. Om 13.00u 20 km zuidwaarts getrokken, richting Slawi, waar enkele suiker-

fabrieken bewaakt moesten worden. De bevolking is brutaal en rampokkerig, we betrapten verschil-

lende malen individuen die probeerden de fabriek in brand te steken. Op het station waren eveneens 

veel rampokkers, salvo’s over hun hoofden deden hen niets, ‘Allah wil dat ze me niet raken, dus ben ik 

onschendbaar’.  
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Djempol, “Salum aleikum”, Merdeka!!!   

Kijk eens, Klaas komt met een ander velletje aan zetten, nu moet ik alles in het Maleis schrijven, dan was het 

helemaal echt, de blanke slavinnen ontbreken echter ook, volmaakt is het dus niet. Gisteren kwam er nog een 

Chinese consul om de schade op te nemen, wat was die vent bang, een hele lijfwacht had hij meegenomen. Weten 

jullie wel dat wij een vermodiseerd Amerikaans leger zijn? Verleden week hadden we nog film onder de Waringin 

op de Aloon2, iedere dag komt de ‘Koek en zopie’-auto met limonade, zuurtjes en soms wat koek. Net bracht hij 

de man 2 enveloppes en een paar honderd buitgemaakte sigaretten, mooi om uit te strooien voor de bevolking. Wat 

ziet het overgrote deel van de mensen hier er sjofel uit, in vodden-zakken lopen ze erbij. Natuurlijk zie je ook 

schone goed geklede Javanen, maar ’t grootse deel…..brrr! En ze hangen de hele dag maar om je heen, geen 

stap kun je doen of ’t is ‘Minta rokko’.  De Chinezen zijn zo te zien reuze blij, ze denken natuurlijk, waar die 

Hollander zit, worden geen huizen in de brand gestoken. Reuze jammer is ’t dat ik m’n fototoestel niet 

meegenomen had. Wat een pracht foto’s hadden we kunnen nemen, baileybruggen, paardjes in ravijnen, vernielde 

bruggen, schreeuwende mensen langs de weg enz. enz. Maar ja, wie verwacht dat alles zo goed gaat als nu.              

’T hoognodige hebben we in onze rugzak, die toch al behoorlijk zwaar is. Nu, ik ga er een punt aan draaien, ik 

hoop dat jullie deze brieven gauw over krijgen en dan zo’n beetje weten hoe hier de zaken staan. Morgen schrijft 

Klaas weer, allen dus gegroet, veel pootjes,                                                            .                                              

So long,          Frits. 

Vrijdag 1 Augustus, - Politionele actie. ’s Morgens om 05.30u zijn we per M.T.D.-vrachtwagen richting 

Pekalongan vertrokken, ons bataljon vormde nu de stootgroep van de W-Brigade. De eerste 20 km ging 

het langs de kust, daarna moest onze Compie rechts afslaan om met enkele pantserauto’s en carriers de 

rechter flanken van de Genie te beschermen terwijl die een brug moesten repareren. Je kon aan alles 

merken dat hier de tegenstander zat, we zagen in enkele kampongs veel kerels in zwarte kleding, ze 

deden net alsof ze aan het werk waren, er viel geen enkel schot. Onderweg kwamen we langs een 

suikerfabriek waarin zoals later bleek, wapens verborgen waren. Bij een kapotte brug stopte de pantser-

wagen, wij sprongen uit de wagens en links en rechts flankerend en aldoor dekkend de kali over. We 

moesten een kampong zuiveren en het reeds gevormde bruggenhoofd beschermen, ondanks enkele 

gegeven vuurstoten kon de Genie rustig werken. Na een half uur was de brug hersteld, we kropen op de 

wagens en weer vooruit. Nu volgde de ene na de andere hindernis, kunstig gemaakt, grote kuilen en 

barricades, alles nog kersvers en erg tactisch uitgevoerd. De infanterie moet nu voorop, en ja hoor, na 

enkele km’s tippelen kregen we om ong. 12.00u vuur bij de kampong Padoeseka. Dat gebeurde op een 

grote open plek met geen greintje dekking, van alle kanten sloegen de kogels naast ons in, het vuur werd 

met Bren en Mortier beantwoord. Even later verscheen er achter ons de pantserwagen, die ten koste 

van alles dwars door het terrein, om de hindernissen heen naar voren kwam om ons te helpen.                      

Het geratel van het machinegeweer van de pantser klonk ons als muziek in de oren. Even later nam het 

voorste peleton in stormpas de viersprong, en een kwartier later kwam de rest van de colonne, die 

helemaal links geflankeerd hadden bij ons. De tocht ging verder met erg veel hindernissen, het was niets 

anders dan; van de wagen - op de wagen. De auto’s ‘namen’ de hindernissen als volleerde tanks, de 

pantser baande zich een weg om de versperringen heen en reed dwars door de kampongs. ’s Middags 

kregen we even rust, we hadden erge dorst. Bij een grote kapotte brug kregen we wacht, de bulldozers 

en de Genie deden weer wonderen. Om ong. 16.00u gingen we verder, nu door het zij-terrein over 
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kleine weggetjes en door kampongs, als maar richting Pekalongan. De zwakke bruggetjes moesten 

aldoor gerepareerd worden, ’t was een geluk dat het volle maan was. De hele nacht vorderden we 

slechts 4 km, zoveel hindernissen moesten er worden opgeruimd. Soms waren er hele wegen omgelegd 

om ons in een afgrond te laten rijden, bij Tjomal konden we niet verder omdat de brug vernield was.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Zaterdag 2 Augustus, - Politionele actie. ’s Morgens kwam 1-4 R.I. ons voorbij, hun moesten nu de 

stootgroep vormen, wij bewaakten de Genie en vormden bij de defecte brug van Tjomal een bruggen-

hoofd. Er brandde in de buurt een grote suikerfabriek, de Genie maakte een weg dwars door de kali. 

Later in de middag hoorden we dat een compie van 1-4 R.I. in een hinderlaag was gelopen, ze hadden 

echter niet zo’n geluk als wij en verloren naast enkele zwaargewonden 4-5 jongens. De hele dag lagen 

we weer zonder eten en drinken en we hadden ong. 40 uur niet meer geslapen. Tegen de avond werden 

we afgelost door de 1e Cie. Wij gingen terug over de kali en we hebben ’s nachts heerlijk onder de 

palmen gepit, de kok had thee klaar staan.                  

 

Een doorwaadbare plek zoeken bij de door de TRI gesaboteerde brug bij Tjomal. 

Door de kali vanwege de defecte brug bij Tjomal, de carriers gaan eerst. 
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Tjomal, de rest volgt al snel. 

Zondag 3 Augustus, - Politionele actie. 1-4 R.I. was al snel 5 km opgerukt, nu kon 11R.I. naar voren, 

vliegtuigen (Mustangs) cirkelden onophoudelijk in ’t rond. De Artillerie hoorden we vandaag niet en                

’s avonds lagen we al om 21.00u op bed. Bevel; “Inpakken en op de wagen, we gaan verder”. We hadden 

geen eten en drinken bij ons, dwars door de kali, een aardige sensatie. Over de grote weg richting 

Pekalongan, onderweg passeerden we de Genie, die in stelling lagen omdat ze juist vuur kregen. Nog 

steeds zijn er hindernissen, welke echter zonder veel moeite gepasseerd worden, van 11 R.I. merken we 

nog niets. We gaan dwars door Pekalongan, zover in het donker is te zien zijn er veel huizen verbrand.  

10 km voorbij Pekalongan, in Batang, stoppen we, hier zien we enkele op wacht staande 11 R.I.-ers die 

vertellen dat ze makkelijk naar voren konden stoten. In Batang verloren ze een Sergeant die door een 

Arabier neergeschoten werd. Nu komt ons bataljon weer voorop, het is al 4 Augustus.                                                                     

1-4 R.I. ontscheept vanaf de landingsboten in de haven van Pekalongan. 
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Maandag 4 Augustus, - Politionele actie.  Om 03.00u ’s nachts worden we bepakt en bezakt, alle muni-

tie mee, bevel; “t kost wat ’t kost, maar we moeten voor 24.00u komende nacht contact met de T-

Brigade vanuit Semarang hebben”. Onze compie ging langs de kust, net langs de spoorlijn, een eindje 

lopen - stoppen- brug passeren - lopen - stoppen, je werd er bekaf van. Gelukkig hadden we lichte    

maan, de spoorbruggen welke we passeerden waren allen nog heel. Kilometer na kilometer werd door 

de sjouwende Compie verslonden, de granaten en mortier wogen behoorlijk zwaar. ’s Morgens om                                                                             

08.00u waren we op een afgesproken punt, net over een grote kali, ong. 7 km vanaf  Soebah. De radio-

set deed ’t niet, dus geen verbinding, we rusten ter plaatse. ’s Middags ging ’t verder door de heuvels, 

onder schaduwrijke djatibomen, en eindelijk hoorden we het razen van carriers. We waren allemaal blij, 

met de gedachte, nog even maar en dan misschien je binnenste volgieten met ’t drinken van thee. En ja 

hoor, we sjokten de grote weg op of daar rijdt een cantinewagen voorbij, wij brullen, en hoe bekaf we 

ook waren, fut om even naar de tapplaats te rennen hadden we allemaal. Iets verderop in Soebat stond 

een grote cantinewagen van de T-Brigade, er werd thee, koffie en limonade uitgedeeld en een 

grammofoon met versterker speelde marsliedjes, alle leed was snel vergeten, dit was om 16.30u. Even 

later kwam ook onze kok met brood en thee. Nu ging het verder vanuit Soebah richting Semarang, alle 

plaatsjes lagen echter vol met troepen. We keerden terug en legerden ons in Soebah in een dessa-

schooltje, om 22.30u konden we op ons tempatje kruipen, we hadden die dag ong. 25 km te voet 

afgelegd. 

Tijdens opmars Politionele-actie, Soebah. 

Dinsdag 5 Augustus, - Soebah. Even verhuist naar een stenen huis. 1-4 R.I. en 11 R.I. liggen nu bij Sema-

rang, ons bataljon is gedetacheerd bij de Staf B-Divisie. Nu er wapenstilstand afgekondigd is, blijven we 

waar we zijn. 

Woensdag  6 Augustus,  - Soebah. ’s Avonds een film gezien die gegeven werd door een grote filmauto 

van de T-Brigade, ze stopten ons zeep en zuurtjes toe. 

Vrijdag 8 Augustus, - Pekalongan. ’s Middags werden we afgelost door de 2e Cie. Wij komen in Peka-

longan en liggen nu in mooie villa’s aan de NW-kant van de stad, ik heb de boel daar een beetje verkend.  

Klaas en een andere jongen vonden in een huis een zwaar machinegeweer, een Oerlikon. Ze vonden ook 

veel boeken, de meesten echter van twijfelachtig peil, over occulte wetenschappen en astrologie e.d.             
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’s Avonds moest er een order uitgevoerd worden waarvoor ik, toen ik er tegenover stond, bedankte ……!         

In een kali dicht bij de kust vonden we ook nog een lijk van een vermiste Arabier. 

Zaterdag 9 Augustus, - Pekalongan. ’s Morgens patrouille door de omringende kampongs, de bevolking 

was tamelijk rustig, alle Loerah’s werden meegenomen om inlichtingen te laten geven. ’s Avonds                                              

Klaas afgelost die met 5 man aan de mond van de kali havenwacht gehad had, taak; beletten dat waren 

de haven uitgaan en vissersscheepjes controleren. Klaas moest nog een grote prauw dwingen de haven 

binnen te komen.  

Vissersprauwen varen de haven van Pekalongan binnen. 

Zondag 10 Augustus, - Pekalongan. ’s Nachts veel ratten en muggen, overdag zwemmen en prauwen 

controleren (84 stuks). ’s Avonds hadden we een mooi bakzooitje voor de kok getoekard; sama roko dan 

roti (sigaretten en brood geruild). 

Maandag 11 Augustus, - Batang. Vanmorgen vroeg verhuist, we liggen nu in Batang. Wij, 25 man plus 25 

man politie (inlandse vanuit Semarang), liggen in een goed huis, er wonen hier tamelijk wat Chinezen en 

Arabieren. ’s Middags een patrouille naar zee gemaakt, de sawah’s zijn bewerkt, maar er is een groot 

kledinggebrek bij de bevolking. Het briefadres is veranderd, het is nu; Veldpostkantoor Semarang. 

                                                                               
Nippon-vlaggetje, ‘buitgemaakt’ op 11 Augustus 1947 
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Dinsdag 12 Augustus, - Batang. Vandaag hoorden we dat de konvooien nog regelmatig beschoten 

worden. 

Woensdag 13 Augustus, - Batang. Actie! Doel; bivak beveiligen en Chinezen ophalen. Om 08.00u met 

het peleton op de truck, voorop een pantserwagen, richting zuiden en daarna oostwaarts en contact 

maken met de 2e Cie. Het terrein was bloedje-link, en ja hoor, de pantser kreeg en beantwoorde vuur.  

Waar het terrein iets beter werd, en nadat we eerst een hoofdkwartier van de TRI door gesnuffeld 

hadden, konden we weer op de auto. Bij Bandar ontmoetten we de 4e Cie, die net voor ons daar 

gekomen was en een hoofdkwartier van de tegenstanders zuiverde, buit; karabijn, revolvers, klewangs 

en 2 oude jachtgeweren. We trokken gezamenlijk verder, de 2e Cie. tegemoet, de versperringen waren 

van dien aard dat we niet verder konden, we keerden dus terug naar Bandar om nog eens goed naar 

wapens te doorzoeken. Ik had het geluk om in m’n eentje een bergplaats te ontdekken waarin, munitie, 

revolvertassen, 4 klewangs, putties, helmen enz. Gelukkig kwam er voor mij gauw hulp, zodat we veilig 

alles konden door snuffelen. En weer; in een achterkamer vonden we het in de grond begraven archief 

van de Republikeinse politie van Pekalongan. We laden zoveel mogelijk Chinese vrouwen en kinderen 

op, je beleeft dan een aardig toneeltje. Ze willen de gekste dingen meenemen, kamferballetjes en 

weegschalen. De mannen moesten maar naar de grote weg tippelen. ’s Middags om 17.00u waren we 

thuis, de Chinezen werden naar Pekalongan vervoerd. Van de 2e Cie hoorden we dat ze vuur hadden 

gehad, één gewonde met ’n schot in het dijbeen. Uit een tamelijk groot plaatsje namen ook zij vracht-

auto’s met Chinezen mee, ’s avonds laat reden nog auto’s vol met Chinezen voorbij.                                                                                                                                                                                                                                                   

Donderdag 14 Augustus, - Batang. Een sterke gepantserde patrouille wilde nog 23 Chinezen ophalen die 

gisteren niet meer mee konden.  Na lang zoeken vonden we ze, rechtopstaand begraven. Vooraf waren 

die mensen met granaten bekogeld en gemitrailleerd, toen begraven. De gewonden werden dus ook nog 

levend begraven.                      

Vrijdag 15 Augustus, - Batang. ’s Morgens een gevaarlijke plopper gearresteerd. Ik moet patrouille 

lopen. ’s Nachts was er in de verte een grote brand te zien.                                                                  

Zaterdag 16 Augustus, - Batang. Morgen is de viering van de verjaardag van de Republiek, ben be-

nieuwd. 

Zondag 17 Augustus, - Batang. ’s Morgens hadden we een grote patrouille rondom de stad, geen tegen-

stand of iets dergelijks gehad. Ook nergens rood/witte vlaggen te zien, zo te zien dus alles rustig. 

Maandag 18 Augustus, - Batang. Afgelopen nacht wacht gehad van 24.00 tot 02.00u niets gezien of 

gehoord. Om ong. 03.00u zijn we wakker geschrokken door hevig vuur, de wacht vertelde later; “Ik zat 

zo’n beetje te soezen toen we in het licht van de moskee die tegenover ons op de aloon staat, achter el-

kaar een 30-tal mensen zagen lopen. Om ze te laten merken dat ze niet voor vijven op straat mogen 

lopen, losten we na even beraadslaagd te hebben (omdat we dachten dat het moskeegangers waren), 

een schot, dat prompt van alle kanten, en van heel korte zelfs (ong. 30-40 m) met karabijn, pistool en 

automatisch beantwoord werd”. Wij met ons 26-en in alarmstelling rondom het huis, we lagen allemaal 

ongedekt. Al gauw kwam het bevel; “mortier naar voren, 1e sectie wapen op veilig”, omdat we voor hun 

op een door mij uitgelezen gunstige plek, omdat ik op die plaats geen hinder van bomen of telegraaf-

draden had, mortiervuur, 2 granaten Noord-West. Na mijn 1e schot kregen mijn helper en ik een waar 

spervuur, de knapen hadden een prachtig doel, wij waren ongedekt en de mondingsvlam is een ge-

weldig doel. Klaas, die ong. 10 m links van me zat, gaf spervuur om me te dekken, na het 2e schot snel 

terug om de 1e Sectie de gelegenheid te geven om een spervuur te kunnen leggen. 11 granaten heb ik er 

door gejaagd, telkens schoten van twee, op een voor mij bekend doel, de afstand en richting had ik uit 

het hoofd geleerd. Iedere keer kregen we van alle kanten vuur, overal zag je de flikkeringen en vuur-
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stralen. “BATANG”. Het laatste schot van mij, was op de gevangenis, ong. 50m van ons vandaan, omdat 

zich daar de vijand waarschijnlijk genesteld had, ik had m’n mortier haast loodrecht staan. Het schieten 

duurde tot 05.00u toen dropen ze af. De volgende dag nam ik die treffer waar, precies midden op het 

plein van de Sing-Sing. Bij ons was niemand gewond, het huis was wel op diverse plaatsen geraakt, o.a. 

in de muur van onze slaapkamer, op 50 cm hoogte in de muur bij de verbinding, net over de mortier-

plaats heen. ’s Morgens vonden we overal patroonhulzen en patronen, pistool, Stengun, Enfield en 

Japanse karabijnen. Verder veel bajonetten, een klewang en nog ook een revolvertas, doden werden 

niet gevonden. ’s Morgens uitgebreid patrouille gelopen,  geen tegenstand gehad, de bevolking was wel 

erg bang.                                                                                                                                                                                                                

Batang, schootveld van mijn mortier. 

Dinsdag 19 Augustus, - Batang. Afgelopen nacht rustig geslapen, ’s morgens patrouille, n.b. ’s Middags 

kwam een bericht binnen over een mogelijke aanval voor komende nacht, ben benieuwd. I.i.g. liggen we 

nu gedekt want we hebben overal kuilen laten graven, en op de hoeken van de straten hebben we 

lichtpunten gemaakt, nu kunnen we ’s nachts tenminste wat zien.                                                                                    
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Woensdag 20 Augustus, - Batang. Vannacht wacht gehad, de hele nacht door blaften de honden als 

gekken. Wij waren extra alert, plotseling rond 02.30u ging de eerste lamp uit. ’s Ochtends bemerkten we 

dat ze een stop uit een paal gehaald hadden. Onze Inlichtingen Dienst vertelde dat er de hele nacht een 

vijandelijke verkenningspatrouille rond ons kamp geslopen had. Ze melden ook dat dicht bij ons, verse 

Republikeinse troepen vanuit Djoka aangekomen waren.                                                                                          

Donderdag 21 Augustus, - Batang. Patrouille noordwaarts, in de zee gezwommen. Enkele Chinezen 

verlaten Batang, morgen worden we waarschijnlijk afgelost door de 4e Cie.                                                            

Vrijdag 22 Augustus, - Pekalongan. Alles ingepakt en ’s middags naar Pekalongan vertrokken. We liggen 

nu in een groot stenen huis, vaste wastafel met stromend water incluis, onze buren zijn Chinezen.  

Gisternacht is het 2e peleton beschoten, geen gewonden. 

Zaterdag  23 Augustus, - Pekalongan.  Ons peleton is geconsigneerd voor algemeen reserve. 

Zondag 24 Augustus, - Pekalongan. In de stad wat foto’s gemaakt, de Chinese bevolking is reuze vrien-

delijk, de kleine kinderen willen je allemaal graag een hand geven en roepen allemaal met opgestoken 

duim “Djempol”. ’s Nachts wacht, 2 uur op - 2 uur af. Rond 02.45u hoorden we O.Z.O. automatisch 

vuren en enkele schoten. Iets later hoorden we vlak bij ons de honden (onze sobats) als gekken blaffen.  

Weer iets later enige karabijnschoten en een vervaarlijk gebrul van “Bersiap-siap”, de aanvalskreet van 

de tegenstander. Daarna hoorden we gegil, waarschijnlijk werd een ons goedgezinde Indonesiër 

gepottongt (in mootjes gehakt). In het oosten hoorden we nog geregeld schieten en wat later 2 

ontploffingen van brisantgranaten. Later vernamen we dat Batang werd aangevallen. We hoorden onze 

Chinese buren scharrelen en rommelen, ’s ochtends vertelden ze dat ze heel erg bang geweest waren en 

toen maar bij elkaar waren gekropen. “Ja” zeiden ze, “In jullie huis waren maar 5 soldaten”, dat klopte, 

want de rest had overal wacht in de stad. 

Maandag 25 Augustus, - Pekalongan. Overdag werden door 2 andere peletons zuiveringsacties ge-

houden. Om 22.00u gemotoriseerde patrouille langs de weg, westwaarts. In een plaatsje, ong. 7 km 

verderop hield een groep Chinezen ons aan, ze waren gewapend met stokken en speren, een had een 

revolver en een ‘n karabijn. Ze waren dolblij dat wij gekomen waren en vertelden dat er net TRI geweest 

was, “banjak ja, sama (met) mitrailleur”, en dat die de CP-post overvallen hadden en de wapens en CP-

ers meegenomen hadden. Wij sprongen snel van de auto af en gingen richting TRI, in een huis vonden 

we twee luchtdruk geweren, de TRI was echter al gevlogen. De Chinese bevolking was doodsbang, ze zijn 

zo goed als ongewapend en een gemakkelijke prooi voor de ‘dappere’ TRI. Alle Chinezen wilden met ons 

mee, maar de auto was al vol, alleen een vrouw hebben we mee genomen. We beloofden dat er gauw 

Hollanders zouden komen, de ID en een pantserwagen zijn er later dan ook heen gegaan. ‘s Nachts rond 

24.00u lagen we op bed.                                                                                                                                                                                                                    

Dinsdag 26 Augustus, - Pekalongan. ’s Nachts om 02.00u kregen we een aanval, karabijn schoten en om 

de boel in te luiden schoten ‘ze’ 2 mortiergranaten op ons af, naar schatting een paar honderd meter 

oost. Wij lagen al gauw in stelling en er werden enkele schoten gegeven. Om het contact te beëindigen 

schoten de aanvallers weer 2 mortiergranaten, naar schatting 2#, reuze goed gericht op ons huis af, ze 

vielen iets te kort, de scherven hoorde je inslaan, ‘ that’s all’. ’s Morgens om 05.00u er al weer uit, we 

hadden misschien maar net anderhalf uur geslapen; ‘Actie richting Tjomal’. Ten westen van de grote kali 

bij Tjomal zijn we de hele dag bezig geweest met kampong zuiveren, veel hindernissen en barricades 

genomen, geen wapens gevonden. De auto’s die ons volgden hadden het erg zwaar, vooral op de terug-

weg toen een grote poel gepasseerd werd. De weg (een smal dijkje) was daar weg gebrokkeld, een 3-

tonner kantelde en stond op z’n kant in de modder, met behulp van carriers kregen we ‘m weer vlot.            

’s Avonds kwamen we thuis, we waren enorm moe en slaperig, we hadden de hele dag op een veldflesje  
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thee geleefd. Wat Chinezen betrof was het plaatsje waar we gisteravond die Chinezen geholpen hadden 

leeg, ze waren allemaal naar Pekalongan vertrokken.                                                                                

Woensdag  27 Augustus, - Pekalongan. ’s Morgens 05.00u op, weer actie, het hele bataljon zwermt in 

alle richtingen uit. Versterkt door 5 carriers ging ons peleton ’t zuiden in, de 4e Cie tegemoet, die vanuit 

Batang het zuiden introk. Heen ging alles goed, wat versperringen en kapotte bruggetjes. Onze pioniers 

konden die makkelijk met wat planken en balken tot iets maken waar een auto over kon rollen. In een 

plaatsje ong. 15 km zuidwaarts vonden we de legerauto’s die de Engelsen aan de Indonesiërs gegeven 

hadden om rijst voor India te kunnen vervoeren. Alle banden waren eraf en diverse onderdelen uit de 

motor gesloopt, hier kregen we ook ’t eerste sniperschot. Een paar kilometer verder stoten we in een 

kampong op een 8-tal pikalon-dragers die munitie en granaten vervoerden. Ze werden natuurlijk onder-

vraagd, één sloeg door en zei dat hij de dump, waarvan ze het haalden, wel aan kon wijzen. Een groep 

ging naar de veronderstelde opslagplaats, de ander de 4e Cie tegemoet. Door grote kapotte bruggen 

konden we niet verder en radiografische verbinding kon niet tot stand worden gebracht. We besloten 

terug te keren, temeer omdat een ordonnans van de 1e groep vertelde dat men inderdaad een opslag-

plaats gevonden had. En ja hoor, in een kampong, onder een afdakje een dump, er was van alles bij; 

Vickers-munitie (Engelse), geweermunitie (dezelfde die wij gebruikten), kisten met hand- en, mortier-

granaten, springstoffen en antitankgranaten alles bij elkaar naar schatting 3 ton. We sleepten heel wat 

blikken munitie naar de auto’s, die 500 m verderop stonden. Iets verder vonden we toevallig een in 

aanmaak zijnde dump, in kamponghuizen waren overal kisten munitie, en in één nieuwe autobanden 

(Engelse, dezelfde als die van onze trucks). Wat we niet mee konden nemen, bliezen de pioniers op, 

geweldige explosies daverden door de lucht. Om 16.00u gingen we terug, we moesten nog 25km rijden, 

echter nog geen 500 m verder, in een kom tussen twee heuvels (van alle kanten ongedekt), moesten we 

weer stoppen voor een bruggetje. Toen begon ‘t, van alle kanten kregen we vuur, we zochten snel 

dekking plat onder de auto. We kregen ontzettend goed snipervuur, ong. 10 cm voor m’n hoofd sloeg 

een kogel in de grond, de modder en aarde spatte op me. We konden niets doen dan wat onzuiver vuur 

terug geven. Vier meter voor me zag ik dat Kapitein Dieperink, die plat op de weg lag, een schot kreeg, 

het bloed spoot uit z’n hals, binnen een halve minuut was hij dood. Nu begonnen ze ook met mortieren 

op ons te schieten, ze ontploften reuze dichtbij. Langs de kant van de weg liep een klein greppeltje, daar 

zaten de meeste jongens al in, en ik kroop er ook bij. Plat in het water, allen doodsbenauwd dat er een 

treffer op onze auto (vol geladen met granaten) zou vallen. Meindert Timmer, onze brenschutter, die 

een meter voor me lag (tegen Klaas aan), kreeg een kogel in zijn zij, snel een verband-pakje er tegen aan. 

Later bleek het een kogel te zijn die van onder naar boven, de long in was geslagen. De bren-helper 

verdomde het om achter de bren te kruipen, Klaas nam hem. Toen bevel; “mortier naar voren”, m’n 

mortier lag echter op de auto, onder dekking van Klaas, hij roffelde er 3 houders uit, klom ik op de auto. 

Van de auto af en kruipen, met de mortier in de ene hand en 2 granaten in de ander. De 3# mortieristen 

echter, die wat achter ons stonden, konden onder dekking van de carriers een mortier in stelling 

brengen en gaven vuur. Van schrik hield de mortier van ‘de overkant’ op. Voorzichtig en heel langzaam 

rukten we nu verder, infanterie, ons peleton, tezamen met de carriers voorop, daarachter de colonne 

met de gewonden. We hadden natuurlijk veel oponthoud t.g.v. de bruggetjes. ’s Avonds om 20.00u 

kwamen we bij de voorpost van Pekalongan, waar de 4e Cie lag. Daar werd Meindert binnen gebracht, 

de dokter die even later kwam, kon niets meer doen, het gebrekkige vervoer, dat 3 uur duurde, was te 

lang, even later stierf Meindert. ’s Avonds om 20.30u kwamen we bek-af thuis. Eigenlijk moesten we nog 

wacht leveren, het 2e peleton was zo kameraadschappelijk om er nog 24 uur bij te gaan staan. Ook het 

1e peleton had vuur gekregen, Korporaal Gerard Siffels werd door zijn keel, schuin omhoog naar zijn 

gezicht getroffen en een nadere jongen kreeg een schampschot door zijn nek.      
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Begrafenis Kpt. Herman Dieperink en Sld. Meindert Timmer. Het salvo van het vuurpeloton, Klaas was daar ook bij. 

Donderdag 28 Augustus, - Pekalongan.  Klaas en nog enkele jongens zijn naar Semarang, ze vormen het 

vuurpeleton voor Meindert. Voor ons huis zitten Chinezen, iedere dag komen ze binnen, vrouwen en 

kinderen, allen vluchtelingen. ’s Nachts piket, in een hoofdstraat van Pekalongan werden rond 20.00u            
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’s avonds een paar schoten gelost op het huis van de ID, een huisje daarnaast werd in brand gestoken, 

dit is nu al de derde keer dat zoiets gebeurt. 

Vrijdag 29 Augustus, - Pekalongan. De hele dag wacht bij de centrale, een kampong die dicht bij het huis 

van de ID ligt, is in as gelegd, driemaal waren ze gewaarschuwd. ’s Avonds werden we opgeschrikt door 

mitrailleurvuur dicht bij ons, even later bleek het de ‘Humber’ te zijn, die een revolverschot kreeg en 

maar meteen een riedeltje weg gaf.                                                                                                           

Zaterdag 30 Augustus, - Pekalongan. ’s Morgens vroeg op en in samenwerking met een Scoutcar en een 

Humber een kampong doorzocht. 

Zondag 31 Augustus, - Pekalongan. Koninginnedag, de hoofdstraten hangen vol met Chinese en Neder-

landse vlaggen, verder zijn er enkele poorten gemaakt, al met al een feestelijk gezicht. 

Maandag 1 September, - Pekalongan. De hele nacht met mijn maat wacht gehad bij de centrale,            

’s nachts rond 02.30u kregen we 2 pistoolschoten, toen we de omgeving afslopen, op zoek naar de 

onverlatenen, vonden we niets. ’s Morgens vroeg om 06.00u gaar van de wacht af gekomen en tot 

11.00u gepit. ’s Middags naar een voetbal wedstrijd in Pekalongan geweest tussen Chinezen, Arabieren 

en Javanen en 2-4 R.I, uitslag 2-3 in het voordeel van ons. Honderden Chinezen en Arabieren stonden te 

kijken, ook veel Chinese meisjes. Een patrouille met drie carriers is bij Soebah in een hinderlaag gevallen, 

de voorste carrier reed op een bom, meteen kregen ze van alle kanten automatisch vuur, hetgeen 

onzerzijds beantwoord werd met weggeschoten handgranaten en Bren’s. De kapotte carrier moesten ze 

achterlaten, twee jongens waren door scherven gewond, gelukkig slechts licht. Het 1e peleton, dat naar 

Doro ging, kreeg ook vuur onderweg.                                                                                    

Dinsdag 2 September, - Pekalongan. Heel 1-4 R.I. plus Genie en Artillerie, zijn naar ons gebied gekomen 

om acties te doen. 

Woensdag 3 September, - Pekalongan. Vandaag hadden ze een grote actie bij Tjomal, onze Kapitein was 

troepen-commandant.  Zelfs twee jagers deden aan de actie mee. ’s Avonds weer een paar schoten op 

ons kampement, ook nog ‘Bersiap’- gebrul.                                                                                                    

Donderdag 4 September, - Pekalongan. ’s Nachts wacht gehad bij het hospitaal. Heel 1-4 R.I. plus Genie 

en Artillerie vertrok samen met peletons van 2-4 R.I. op 2-daagse actie zuid-waarts. ’s Morgens vroeg 

werden de eerste twee gewonden al binnen gebracht, 2 jongens van de 4e Cie. (Jan Alles en Leo Steegs). 

Even later weer gewonden, een carrier reed een ravijn of kali in, de remmen weigerden, twee zwaar 

gewonden en twee licht. Later is één jongen van de Support-cie overleden (Peter Flipse). ’s Nachts 

kregen we weer een paar schoten op ons bivak.                                                                                                                                                                                                  

Vrijdag 5 September, - Pekalongan.  We maken ons klaar om ook met ons peleton op actie te gaan, we 

moeten een gebied van 5 kilometer afgrendelen. We werden enkele kilometers bij Kedoengwoeni 

afgezet, tamelijk dichtbij hoorden we de inslagen van onze mortieren. ’s Avonds wacht, invallen voor het 

2e peleton dat bek-af was.                                                                                                           

Zaterdag 6 September, - Pekalongan. 1-4 R.I. gaat weer naar Semarang, ettelijke bataljons zijn daar al, 

maar op het ogenblik doen ‘ze’ nog steeds niets. 

Zondag 7 September, - Pekalongan.  Enkele Chinezen werden ontvoerd, ze woonden iets buiten de stad. 

Maandag 8 September, - Pekalongan. Vannacht weer eens ‘bezoek’ gehad, 5 mortiergranaten vielen 

tamelijk dichtbij, niemand werd geraakt. ’s Avonds opgekomen voor de wacht, 2 uur op - twee uur af.                          
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Vandaag heeft het 2e peleton, versterkt met pantsers en een peleton van 1-4 R.I. een actie gehad.               

Tamelijk dicht bij Bandar kregen ze tot 3x toe vuur, gelukkig geen gewonden of gesneuvelden. 

Dinsdag 9 September, - Pekalongan.  Jan Alles, een jongen van de 4e Cie, die 4 Sept. jl. een schot in zijn 

buik kreeg, is overleden, er was buikvliesontsteking bij gekomen. Morgen weer actie, brood mee. 

Woensdag 10 September, - Pekalongan. Versterkt door een peleton van 1-4 R.I. plus enkele pantsers 

richting Doro getrokken, dat doorzocht, toen linksaf vlak langs de bergen, geen vuur gehad. 

Donderdag  11 September, - Pekalongan.  De 2e zwaargewonde uit de carrier, die op 4 sept. een ongeval 

had, is ook overleden (Hendrik Nagelhout). ’s Nachts wacht bij het hospitaaltje, de hele nacht 

opgebleven bij een aardig zustertje. 

Vrijdag 12 September, - Pekalongan. De hele dag gepit. 

Zaterdag 13 September, - Pekalongan. Kamerwacht. 

Zondag 14 September, - Pekalongan.  ’s Middags met meisjes van het Rode Kruis gekorfbald tegen een 

Chinees  12-tal.  

Maandag 15 September, - Pekalongan. Om zes uur van de wacht gekomen, ’s avonds rond 22.00u ging 

ons peleton met wat mensen van de ID naar een kampong ong. 4 km zuidwaarts waar zich volgens be-

trouwbare inlichtingen 60 zwaar gewapende mannen moesten bevinden. Het regende, alles verliep vlot, 

langs de weg ging ’t wel, maar in het zijterrein zakte je telkens in de modder, aldoor ging het voetje voor 

voetje, het was pikdonker. Bij de bewuste kampong ging de ID in sarong, als TRI gekleed vooruit, het 

wachtwoord was bekend “Ohot Kawat” (Sterke IJzerdraad). Het huis waar de belangrijkste kerels in 

zaten moesten ze nog zoeken. Bij het bewuste huis vormden we een hoefijzer, op nog geen twee meter 

van ons af, kwam er zo’n sinjeur met een brandende sigaret naar buiten. Plotseling bevel; “Vuur”, alles 

brulde, Bren’s, Sten’s en geweren. Daarna alles doorzoeken, buit; handgranaten, klewangs e.a. wapens.  

Een man van de ID lag ong. anderhalve meter naast me, getroffen in zijn hals, hij was vrijwel op slag 

dood. We trokken zo snel mogelijk terug, ieder ogenblik verwachtte ik vuur. Een seconde voordat wij 

schoten, schoten de knapen met een seinpistool, verder zijn we heelhuids thuis gekomen. 

Dinsdag 16 September, - Pekalongan. Volgens berichten van onze spionnen zijn er gisteravond 23 leden 

van die 60 man gedood, toevallig raakten we ong. 14 man die iets verder op in bamboe-bosjes ge-

wapend met geweren op de loer lagen. ’s Middags wat gekorfbald, getraind tegen Chinezen en ’s avonds 

met de Rode Kruismeisjes mee geweest en een bakje thee gedronken.                                                                                                                                                                   

Woensdag 17 September, - Pekalongan. Verjaardag van ons bataljon, sinds drie dagen liggen hier drie 

Cie.’s van 1-4 R.I, verder wat Staf W-Brigade. ’s Middags wat gekorfbald en ’s avonds in de cantine een 

gezellige avond, het was zoals we gewend zijn. We krijgen weer een andere Bataljons-commandant, nu 

Majoor Janssen van 1-5 R.I. V-Brigade. ’s Avonds om 24.00u opgekomen voor Piket.   

Donderdag 18 September, - Pekalongan. Slagboomwacht. 

Vrijdag 19 September, - Pekalongan. N.b. ’s middags gekorfbald. 

Zaterdag 20 September,  - Pekalongan.  Joop is 20 jaar geworden, vandaag een pakketje met tandpasta, 

pepermunt enz. van thuis ontvangen. Een hospik van ons, Remmelt Veen, een dienstplichtige, wordt 

sinds 15.00u vermist. ‘s Avonds wacht bij de centrale gehad. 

Zondag 21 September, - Pekalongan. ’s Middags was ‘The big Match’, korfbal China - Holland. Bij ons 12-

tal waarbij slechts één echte korfballer bij was, tegen een geoefende ploeg van een Chinese vereniging 
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(2-0). Daarna voetbalwedstrijd China – Holland (3-1). ’s Avonds geluisterd naar Holland - Zwitserland (6-

2), bij ieder goaltje juichten we als gekken. Vanmorgen is het 1e peleton er op uit geweest om kampongs 

te doorzoeken waar soldaat Veen het laatst geweest was, de hele bevolking was echter verdwenen, op 

een oude man na.                                                                                                                  

Maandag 22 September, - Pekalongan. ’s Morgens om 03.30u op, actie met 1-4 R.I. enkele kilometers 

zuidwaarts, op zoek naar sld. Veen en de gevluchte kampong bevolking die zeker inlichtingen moeten 

kunnen verschaffen. Nog in ’t donker verrasten we een gewapende kerel die op z’n wachie in slaap 

gevallen was. Later hoorden we dat dit juist een beruchte moordenaar was, een goede vangst dus.                     

’s Middags waren we om 14.30u thuis, het was voor ons een tamelijk dooie bedoening geweest omdat 

wij als afsluitingslinie fungeerden. 

(Een dag geen vermelding). - Pekalongan.   

Woensdag 24 September, - Pekalongan. ’s Middags gekorfbald en ’s avonds gebridged met de verpleeg-

stertjes Rietje en Betty. 

Donderdag 25 September, - Bandar. ’s Morgens om 05.00u op, boel inpakken en de auto op, ons mooie 

leventje is uit. We liggen nu in Bandar, ong. 30 km van Pekalongan en 10 km van de Postweg naar het 

zuiden, net tegen de heuvels aan. De ligging is tamelijk goed, maar er is nog geen water en licht, het 

plaatsje is nagenoeg verlaten, veel lege tokotjes, wat verbrande huizen en een vernietigde koffiefabriek. 

Vrijdag  26 September,  - Bandar. ’s Morgens een grote patrouille gehad, veel ravijntjes moeten nemen, 

de omgeving ziet er tamelijk welvarend uit, heel weinig bomen over de weg, de bevolking is natuurlijk 

nog erg schuw. ‘s Middags heerlijk gemandied in een helder kalitje dat we ’s ochtends ontdekt hadden. 

’s Avonds wacht van 18.00 tot 20.00u ’s nachts rond 00.30u werden we wakker door het geluid van 

explosies, waarschijnlijk mortiergranaten, verder wat geweer- en karabijnschoten, alles kennelijk op ons 

bezoek bedoeld, doch alles was mis. We lagen gauw om ons huis, de 3# mortieren schoten 2 granaten in 

de richting van een brand op ong. 300 m. Een klein half uurtje later lagen we weer te knorren. 

Bomen over de weg worden middels een springlading opgeruimd. 
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Zaterdag 27 September,  - Bandar.  Met de Fifteenhunderd naar Pekalongan en Tjomal, heen en terug 

94 km afgelegd. 

Zondag 28 September, - Bandar. ’s Morgens patrouille noordwaarts, alles rustig. ’s Middags giet het van 

de lucht. ’s Avonds wacht van 20.00 tot 22.00u, n.b. ’s Nachts weer een storings-aanvalletje, Klaas had 

net de wacht van 24.00 tot 02.00u. Tamelijk dichtbij ontplofte een handgranaat en er knalden wat kara-

bijn- en geweerschoten ‘That’s all’.                                                                                                                                                                                              

Maandag 29 September, - Bandar. Baboes beveiligd terwijl ze aan ’t wassen waren, ‘s middags weer 

veel regen. 

                                                                                                 
Onze baboetjes doen onze was. 

Dinsdag 30 September, - Bandar. Patrouille, onderweg schoten we een wild varken dat we langs de kant 

van de weg verborgen en ’s middags met de carrier ophaalden. ’s Avonds wacht van 22.00 tot 24.00u. 

Het 1e peleton gaat ong. 500 m van het kamp in hinderlaag liggen.                                                                                               

Woensdag 1 Oktober, - Bandar. ’s Middags giet het weer van de lucht en ’s nachts weer bezoek om ong. 

02.30u een paar man van ons hadden tot 02.00u in hinderlaag gelegen, ze waren net terug of de eerste 

schoten vielen, meteen zes van onze 3# mortiergranaten er boven op. 

Donderdag 2 Oktober, - Bandar. ’s Morgens vrij, in de stomende regen startten we ’s middags om 

13.00u een patrouille, de heuvels werden glijdend genomen en we passeerden een 3-tal wild stromende  
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kali’s, soms stonden we tot ons middel er in.  Doornat kwamen we om 05.30u thuis, ’s nachts wacht van 

24.00 tot 02.00u. g.b.                                                                                                                            

Vrijdag 3 Oktober, - Bandar. Overdag vrij, wat fotootjes genomen. 

Zaterdag 4 Oktober, - Bandar. ’s Morgens om 07.30u weg, patrouille in zuid-oostelijke richting door 

prachtig heuvel-terrein. Bij de beruchte kampong (de ID wist te vertellen dat daar 50 man TRI zat) 

kregen we vuur. Er vlogen wat kogels om ons heen, eerst wat karabijnschoten en aan de linker flank wat 

pistoolschoten. Mijn mortier moest naar voren en ik mocht een brisantgranaat gooien op 300 m, later 

nog twee iets verder. We konden een kruispunt nemen, daar vandaan  trokken we noordwaarts, toen 

we ong.  800 m verder waren, schoten ‘ze’ met Sten en Bren. Bij mijn derde granaat gooiden zij er ook 

nog een. De omgeving van dat markas (hoofdkwartier) hadden ze gepoogd te camoufleren, weggetjes 

weg gewerkt door er huisjes op te zetten en er pisangbomen op te planten, een weggetje was zelfs 

geïnundeerd, (onder water gezet) ook was er in een toegangsweg een valkuil gemaakt, alles was echter 

erg naïef gemaakt, meteen te zien. ’s Middags over twaalf waren we thuis, ’s nachts wacht van 02.00 tot 

04.00u. 

Zondag 5 Oktober,  - Bandar. Wang (geld) gevangen en demobilisatie-papieren ingevuld, de eerste stap 

is dus gezet. 

Maandag 6 Oktober, - Bandar. ’s middags patrouille. 

Dinsdag 7 Oktober, - Bandar. Het 1e peleton, dat tijdens hun patrouille ook dicht in de buurt van de 

kampong was (zie 04-10), kreeg naar zij vertelden ook behoorlijk vuur. 

Woensdag 8 Oktober, - Bandar. ‘s Morgens 07.30u op weg, grote patrouille oostwaarts. Binnen een km 

waren we al tot onze knieën doornat, we moesten iedere kali door de bedding nemen, brug ‘tida ada’,         

’s middags 12.30u kwamen we bek-af thuis. We hadden wel 6 kali’s genomen, plus de nodige berg-

hellingen, verder nog de zon op je pet, een heerlijk tripje dus. ’s Nachts wacht van 02.00 tot 04.00u, n.b.                                                                                                

Donderdag 9 Oktober, - Bandar.  Gezwommen in zwembadje bij de aloon. 

Vrijdag 10 Oktober, - Bandar.  Stellingen gebouwd. 

Zaterdag 11 Oktober, - Bandar. ’s Middags naar Pekalongan, waar we Leslie Howard in de ‘Pimpernel 

Smith’, zagen. ’s Middags terwijl wij weg waren, hebben ‘ze’ in Bandar (van ons waren er maar 11 man 

thuis) enkele huizen in brand gestoken, knap brutaal. ’s Avonds wacht van 18.00 tot 20.00u. ’s Nachts 

rond 02.30u wakker geschrokken door hevige knallen, van heel dichtbij schoten ‘ze’ als gekken op ons, 

we hoorden de inslagen. Rap naar buiten in stelling, even later schoot de 3# rond ons kamp, en de heren 

dropen af. De hele avond tot ’s nachts 02.00u hadden enkele huizen in de kampong gebrand, 

klaarblijkelijk als lokaas voor een eventuele verkenningspatrouille van ons, totdat het hun verveelde en 

zij vuur op ons markas lanceerden.                                            

Zondag 12 Oktober, - Bandar. Huis gedeeltelijk afgebroken. 

Maandag 13 Oktober, - Bandar. Grote patrouille oostwaarts, we zagen enkele individuen vluchten, veel 

toegangswegen naar kampongs waren weg gewerkt door paggars (hagen) en aanplantingen van pisang-

bomen.  In de uiterste kampong, welke wij bezochten, moesten enkele Chinezen gevangen zitten, we 

konden echter niets vinden. 



 
100 

Dinsdag 14 Oktober, - Bandar. Stelling verder afgebouwd. ’s Nachts weer een aanval, een bren stond 

juist in de brenpost opgesteld, ‘zij’ schoten automatisch, wij antwoorden, …. vraag en aanbod. Ik moest 

een schot afvuren, net achter de fabriek, nog nooit hebben we zo snel beantwoord als vannacht. 

                                     
2-# Mortier-schutter Frits Sauer; mortier 11 kg, 2 mortieren 2 kg en een pistool, samen 15kg aan bewapening. 

Woensdag 15 Oktober, - Bandar. Patrouille zuidwaarts, ong. 15 km ‘at all’. ’s Nachts wacht, n.b. 

Donderdag 16 Oktober, - Bandar. Naar tandarts in Pekalongan, kies gevuld. Brief naar Engeland 

gestuurd. ’s Avonds om 23.00u. met z’n tienen weg, allen op sluipschoenen, donker gekleed en allemaal 

een automatisch wapen. Een dikke 500 m oostwaarts gingen we bij een kruispunt, waar onze bezoekers 

vermoedelijk geregeld langskomen, in groepjes van 3 in hinderlaag liggen. Het was pikdonker, af en toe 

bliksemde het geweldig en na een uurtje begon het ook nog te regenen, je voelde de druppels heerlijk 

door je kleren sijpelen, tot op je bassie.  Plotseling vuur, toen alles doodstil en wij snel terug, 01.15u 

waren we kombalie (terug).                                                                    

Vrijdag 17 Oktober, - Bandar. Overdag vrij, ’s nachts wacht. 

Zaterdag 18 Oktober, - Bandar. ’s Middags gezwommen. 

Zondag 19 Oktober, - Bandar. Volgens berichten moeten er op ong. 20 km ten zuiden van Bandar enkele 

Chinezen en Indo-Europeanen gevangen zitten. We gingen er ’s morgens vroeg op af, brood mee, eerst 

per auto, toen we uitstapten konden we gelijk ons hart ophalen aan een ravijntje van 150 m diep, alles 

verliep vlot. Overal bewerkte sawah’s en ladangs (velden) en tamelijk rustige kampongs, geen spoor van 

Chinezen of Indo-Europeanen te bekennen. ’s Maandags 02.00u ‘s nachts waren we thuis, doornat van 

het zweet, daarna wacht van 02.00 tot 04.00u. 

Maandag 20 Oktober, - Bandar. ’s Morgens naar de tandarts in Pekalongan, om 15.00u s’ middags was 

ik weer thuis. 
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Dinsdag 21 Oktober, - Bandar. ’s Morgens patrouille ZW-richting, zo te zien geen al te bange bevolking, 

alles goed bewerkt. 

Woensdag 22 Oktober, - Bandar.  Wacht gehad van 04.00 tot 06.00u. We maken ons klaar voor verlof in 

Bandoeng.                                                                                               

Donderdag 23 Oktober, - Bandar. ’s Middags naar Pekalongan, daar ’s nachts geslapen. 

Vrijdag 24 Oktober, - Bandar. ’s Morgens om 04.00u op en om 05.30u richting Cheribon vertrokken. 

Onderweg kwamen we tussen Soemedang en Bandoeng langs een mooie uit de rotsen gehouwen 

bergweg, alles tezamen ong. 300 km en 7 uur rijden. 

(Vijf dagen geen vermelding) - Verlof Bandoeng. 

Donderdag 30 Oktober, - Bandar. Terug in Bandar, de hele week, op enkele schoten na, nagenoeg rustig 

geweest. ‘Leuk’ was het dat de TRI 2x ’s nachts hun behoeften hadden gedaan op de wastafeltjes van de 

baboes, die midden in het kalitje stonden. ’s Nachts plofte een boobytrap van ons, die ’s avonds was 

aangebracht en ’s morgens vroeg weggehaald zou worden. Het bleek een bedelaartje te zijn die dicht bij 

ons in een leeg huis slaapt en naar de pasar enkele kampongs verderop wilde, gelukkig voor hem had hij 

slechts een scherfje tegen zijn hoofd. 

Vrijdag 31 Oktober, - Bandar. ’s Avonds zaten we rustig te bridgen, toen plotseling rond 22.00u een 

ontploffing van een boobytrap en meteen daarop van dichtbij rondom automatisch vuur en ontplof-

fingen van handgranaten. Zo snel mogelijk ons wapen gepakt en enkel in het pyamabroekje met de 

mortier in de mortierkuil. Meteen een salvo granaten afgeschoten dichtbij op ’t geluid van hun auto-

matische wapens en de vlammen van hun lopen. Onze bren’s blaften aan alle kanten en ook de 3# 

mortier gaf spervuur rondom, de heren kregen er al gauw genoeg van. De Kapitein, die me vlakbij dekte 

zei; “De inlichtingen kloppen, ze zouden ons vanavond proberen te vernietigen”. Half elf was alles 

afgelopen, weer niemand van ons geraakt.                                                  

Bandar, mijn 2# mortierputje, van hieruit veel moeten schieten. 
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Zaterdag 1 November, - Bandar. ’s Morgens vroeg rondom het kamp gekeken, heel dichtbij vonden we 

hulzen en patronen, soms handen vol. We vonden ook verschillende handgranaten, Japans en self-

made, je zag overal sporen van overhaaste vlucht. Rond 09.00u kwam er een jongetje vertellen dat er 

een dode lag met een snaphan (geweer), het bleek een geüniformeerde TRI-soldaat te zijn met een 

Japans geweer plus 3 handgranaten. ’s Middags vond ik in een kalitje een magazijn van een Lee Enfield, 

iets verderop vond een chauffeur een Lee Enfield 1940, dezelfde die wij gebruiken, zónder magazijn.                                                                                  

’s Morgens een zware patrouille gehad, wel een ietsje té zwaar, we kregen nota bene vuur van ons eigen 

2e peleton die zeker dachten dat wij TRI waren, gelukkig alles mis.                                                                                                                              

Bandar, door de tegenpartij na een aanval achtergelaten. 

Zondag 2 November, - Bandar. ’s Nachts wacht gehad van 02.00 tot 04.00u. n.b. 

Maandag 3 November, - Bandar. ’s Morgens zware patrouille, onderweg nog vuur gehad van het 2e 

peleton, gelukkig ver over. Rond 10.00u was er een hevige klap in de kampong, de heren gooiden zeker 

een granaat naar een vermeende hinderlaag van ons. ’s Nachts wacht van 04.00 tot 06.00u, n.b. 

Dinsdag 4 November, - Bandar. ’s Nachts zijn er weer 3 boobytraps van ons geklapt, ook schoten ‘ze’ 

vanuit de verte, plus ook nog een granaat. 

Woensdag 5 November, - Bandar. ’s Morgens zware patrouille, dwars door 3 kali’s, ’s avonds wacht van 

18.00 tot 20.00u en ’s nachts weer wakker geschrokken door een sten-schot van dichtbij, een uurtje 

later, ong. 04.30u weer een klap van onze boobytraps plus nog wat sten-roffeltjes vanuit de verte. Met 

al deze geintjes slaap je ’s nachts reuze onrustig, het is hun waarschijnlijk om te doen ons af te matten. 

Donderdag 6 November, - Bandar. ’s Morgens als wegbeveiliging mee naar Pekalongan, rond 12.30u 

kwam de patrouille van het 1e peleton thuis, ze hadden hevig vuur gehad op ong. 4 km ten zuiden van 

ons bivak. Wonder boven wonder slechts één gewonde, de commandant Luit. Koopmans kreeg een 

schot door de billen, een andere jongen een schampschot door z’n koppel, anderen kregen allemaal 

treffers vlakbij in de grond. De TRI zongen het Wilhelmus, schreeuwden: “Heil Hitler” - “Help ik ben 

gewond” - “Aanvallen” - “Naar voren” en meer van dat soort dingen, alles in perfect Nederlands.                                                     

Ik hoop dat wij niet meer met zo’n paar man op patrouille gestuurd worden. Ons peleton loopt 
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patrouille met 14 man, meer hebben we niet, het andere peleton idem dito. Moet de put nu juist 

gedempt worden nu het kalf verdronken is! Hetzelfde geintje van vandaag  had ons zeker drie doden 

kunnen kosten, we hebben nog steeds geluk.                                                            

Bandar, begin sept. '47. De bamboebrug over de kali. 

 
Ravijnen en sawah’s rondom Bandar. 
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Vrijdag 7 November,  - Bandar. Patrouille in NW-richting, we hebben enkele personen in het zwart waar 

genomen. Van een of ander bureau-mannetje kregen we de vraag waarom we gisteren de patrouille met 

die gewonde niet voortgezet hadden? Het enige antwoord is volgens mij; “Man, loop zelf mee en 

oordeel dan!” ’s Avonds wacht van 22.00 tot 24.00u. 

Zaterdag 8 November, - Bandar. 1e peleton vrij van patrouille. 

Zondag 9 November, - Bandar. Wij ook vrij van patrouille, ’s nachts wacht van 24.00 tot 02.00u. 

Maandag 10 November, - Bandar. Wasbeveiliging, veel post gehad. 

Dinsdag 11 November, - Bandar. ’s Morgens patrouille met ons dertienen van 07.30 tot 12.30u, eerst 

oostwaarts de vijf ravijntjes gepikt, in de grote dessa hoorden we de tong-tong en 2 schoten. Wij gingen 

echter noordwaarts, iets wat we daar nog nooit gedaan hebben, de heren zullen dus te vergeefs in de 

kampong gelegen hebben. Tot Simbang getippeld, alles bij elkaar ong. 14 km. ’s Nachts wacht van 02.00 

tot 04.00u.                        

Woensdag 12 November, - Bandar. ’s Morgens om 06.00u op, ik moet naar de dokter voor m’n oor.              

Onderweg op ong. 3km afstand van Bandar, reden we door een holle weg en kregen we van 2m afstand 

vuur, ik zag de rookwolkjes op me af vliegen. Een jongen van de zware mortieren viel met de bren van 

de wagen, hij zat op de rand en  verloor het evenwicht door de schrik en vooruit schieten van de wagen.  

Toevallig zagen we hem met de handen in de lucht, keihard achter ons aan rennen. Snel liet ik de chauf-

feur stoppen, terwijl ik hem op zijn schouder tikte zag ik dat hij in z’n zij geraakt was, later bleek  

gelukkig dat het een schot door z’n vlees op de ribben was. We hebben de bren die in de holle weg lag, 

met z’n vieren terug gehaald, volgens de meesten hartstikke onverantwoordelijk. Een jongen die ooit 

eens een kwartiertje les in rijden had gehad, reed de wagen, we kwamen heelhuids in Simbang aan.  

Aldaar snel de gewonde op een stretcher en opbellen, de dokter was er gauw en de ziekenauto even 

later. 

Donderdag 13 November, - Bandar. Vandaag een grote actie in samenwerking met de 1e en 2e Cie, alles 

bij elkaar hadden we net één volledige Compagnie. ’s Morgens om 05.00u op en naar het Z.O. tippelen 

maar, richting Blado. Twee kilometer verder waaierden we uit, elk peleton apart, wij hielden de hoofd-

weg. Overal bomen over de weg, de pioniers konden ze gemakkelijk de baas, een 8 m lange kuil was 

erger. Achter ons aan reden nml. de carriers, een Fifteenhunderd, een 3-tonner en de commandojeep, 

waarin de grote set was waarmee we (elk peleton) in radiografisch-contact stonden. In de grote kam-

pong, 6 km van Bandar, kregen we het eerste vuur, een jongen, Smits, kreeg een schampschot aan z’n 

arm. Een kilometer verder kregen we heviger vuur, m’n mortier blafte er al gauw 4 brisant op. Even later 

kwam de carrier met de Vickers, de 3# (mortier) nam de grote kampong aan de voet van de bergen, hier 

konden de wagens niet verder. We rukten verder op, onze voorste man verraste een TRI-sniper, die ons 

rustig opwachtte om er een paar van ons neer te leggen. Het ging verder door de kampong de bergen 

op, iets verder, we waren net op een kruispunt, kwamen we onder zwaar automatisch vuur te liggen, 

overal rondom je hoorde je de inslagen. Gelukkig hadden we goede dekking, 3 brisant gooide ik erop, 

even verder robben toen ik een Mill’s (handgranaat) aan zag zeilen, de veiligheids-hefboom sprong 

boven m’n hoofd. Gauw een brul; “Een granaat!”, hij viel net over de rand van de weg in het ravijn. De 

werper moest een paar meter boven ons in de bush-bush zitten. We konden door een soort loopgraaf 

weg kruipen, we lagen steeds onder vuur, ‘tik-tik-tik boven je door de bladeren, vanaf de bodem van het 

kalitje gaf ik een schot, net tussen de bladeren door. Onder al deze bedrijven door maakten we op dit 

punt contact met de 2e cie, die van links kwamen, door de radio vroegen we steun aan van de zware 

mortieren, ze gierden over. Plotseling hoosde het van de lucht, geen 5 m kon je voor je uit zien, in een 

mum van tijd zaten we door en door nat in het wild stromende water. De commandant van de 2e Cie. 
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Vroeg radiografisch of we terug konden gaan, de bergen konden we toch niet door. Misschien met 

behulp van vliegtuigen, maar dan kregen we zeker doden, nu hadden we nog steeds geluk, geluk en nog 

eens geluk!  Het werd toegestaan, wij blij, en rillend van de kou gingen we de helling af. Binnen ’n half 

uur waren we weer bij de commando-wagen, alles stond klaar de dokter incluis, ze hadden zeker op 

gewonden gerekend. Het ging voor ons vlot huiswaarts, de carrier kon maar met moeite uit de modder 

komen, zij kregen weer last van snipers. We waren om 14.30u thuis, waar de cantinewagen stond 

vanwaar we limonade en koek kregen. Even later kwam de Bataljons-commandant met de ID, ze waren 

over Batang gegaan en hadden onderweg vuur en handgranaten gekregen, de auto was wel geraakt, 

echter geen personen. Wij moesten toch lachen, hoe erg ‘t misschien ook lijkt want zij, de hoge pieten, 

die zo gauw zeggen; “Och, ze maken ’t toch erger dan ’t is”, de heren die zeggen; “Wat één gewonde, en 

waarom gaan jullie niet door?”, hadden in de piepzak gezeten en in de sawah gelegen, logisch dat wij 

grijnsden.                                                                                                                                                               

Vrijdag 14 November,  - Bandar. ’s Nachts wacht gehad van 04.00 tot 06.00u, niet bijzonders gebeurd. 

Bandar, Vlnr. Toon v.d. Staa, J. de Goede en Rinus Ott aan het schaken. 
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Bandar, klaverjassen. Vlnr. J. de Goede, Toon v.d. Staa, Jan v. Berkum, Gerrit Horn, Rinus Ott en ?-?                                                       

Achter-door een van onze djongos. 

Zaterdag 15 November, - Bandar. Vader jarig. Overdag actie gehad in samenwerking met de drie inch.  

De kampong waar vanuit wij beschoten werden, werd doorzocht. Een gevangen genomen kerel vertelde 

dat 12 man aan die hinderlaag mee gedaan hadden. ’s Avonds wacht van 20.00 tot 22.00u.                                                                              

Zondag 16 November, - Bandar. ’s Middags naar Pekalongan geweest, we zagen daar de film ‘Waterloo 

road’. We hadden een 3-tal artiesten meegenomen die zich ‘Buitenpost-vitaminen’ noemden, ’s avonds 

om ze gelachen. Om 21.30u kregen we van dichtbij geweerschoten, wij snel in de stelling van de 3#, op 

het geluid daarvan hadden ‘ze’ het zeker niet begrepen want ze hielden gauw op.   

Maandag 17 November, - Bandar. ’s Morgens met ons 15-en op actie onder dekking van de 3#.  Dicht bij 

de weg naar Simbang vonden we de huizen, waar gisternacht ong. 150 TRI gelegerd waren. We vonden 

zelfs fouragelijsten, we hebben de huizen in brand gestoken. Enkele kilometers verder zagen we ong. 15 

man in ’t wit/zwart gekleed, die juist een groot open sawah-gebied over staken, kennelijk op weg naar 

een grote kampong om ons daar in een hinderlaag te laten lopen. We openden het vuur, 2# en de Bren, 

radiotelegrafisch vroegen we steun van de 3# aan. We trokken snel terug en voerden met ons 15-en een 

flankerende beweging uit om achter die knapen, ’t was sawah-gebied, te doorzoeken, buit; enkele ver-

dachte individuen. We zetten de patrouille voort en ’s middags om 14.00u waren we thuis. ’s Avonds 

wacht van 22.00 tot 24.00u. Dichtbij hoorden we fluiten en ’s nachts rond 03.30u hoorden we niet ver 

weg automatische roffels, waarschijnlijk van Bren.                                                                                                   

Dinsdag 18 November, - Bandar. Het 1e peleton had patrouille dicht bij het gebied waar we gisteren 

gelopen hebben, buit; een TRI-kerel. 

Woensdag 19 November, - Bandar. ’s Nachts wacht gehad van 24.00 tot 02.00u, we zaten achter, en af 

en toe hoorde je verdacht rommelen, een hond dachten we. We staken net een open stuk over (we 

waren halverwege), toen we van kort bij automatisch- plus karabijnvuur kregen en iets verderop nog 
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door een revolver. Wij gingen snel in de schuilloopgraaf en toen terug blaffen, de zware mortieren 

deden de rest. De volgende morgen zagen we aan de sporen dat er minstens 10-tallen lui dichtbij in ’t 

gras gelegen hadden.                                                                                                            

(Een dag geen vermelding). - Bandar. 

                                                    
Pariaton Soltani, was een 14-jarig meisje die ik als baboe had aangenomen.                                                                                 

Haar dorp (welk op onze hand was) werd door ‘eigen mensen’ uitgemoord. Ze was knap en heel pienter. 

Vrijdag 21 November, - Bandar. Patrouille onder dekking van de 3#, n.b. 

Zaterdag 22 November, - Bandar. Er gaan officieuze berichten dat wij om en nabij 12 December a.s. dit 

oord gaan verlaten, ik denk zo dat er niemand rouwig om zal zijn. Post gehad. 

Zondag 23 November, - Bandar.  Naar Pekalongan geweest en daar een korfbalwedstrijd gezien. 

Maandag 24 November, - Bandar. Aanvulling op de nacht van 22 op 23 November jl.  De hele nacht zijn 

er rondom ons kamp bezoekers geweest, 3x zijn ze in een boobytrap gelopen, rond 22.30u en om 01.30u 

en tegen de ochtend. De 3# en de potjes deden hun werk, ze schoten tot afscheid nog automatisch.                  

Van slapen is dus niet veel gekomen. 
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Dinsdag 25 November, - Bandar. ’s Morgens om 07.30u weg, richting NW, onder dekking van de 3#.                         

We merkten 4 gewapende individuen op, m’n 2# moest in actie komen. 

Woensdag 26 November, - Bandar. ’s Morgens als auto-beveiliging mee naar Pekalongan. Een patrouille 

van het 1e peleton is weer in een hinderlaag gevallen bij dezelfde kampong van 6 november jl. De 

voorste verkenner kreeg een schot door z’n petje, mazzel gehad dus. Met behulp van de 3# kon de 

patrouille voortgezet worden. Gisteravond was er een ‘Opwekkende rede’ van Generaal Spoor over onze 

demobilisatie.                                                                                                  

(Twee dagen geen vermelding). - Bandar. 

Zaterdag 29 November, - Bandar. ’s Nachts enkele explosies gehoord en ’s ochtends met de auto weg 

op patrouille. De grote brug, ten westen van ons kamp, hadden ‘ze’ afgelopen nacht op willen blazen, 

het enige dat ze bereikten was dat er een kuil in de weg was geslagen. Erger was de grote coupure in de 

weg iets verderop, zelfs een kalitje hebben ze er doorheen geleid. Thuis gekomen werd ons verteld dat 

ook onze tweede toevoerweg ‘gesperrt’ was, een gat en wat bomen over de weg, zelfs de telefoonver-

binding was afgesneden, we zaten met recht geïsoleerd. Tot 15.00u met ons 11-en patrouille gelopen, 

niets bijzonders gezien. ’s Avonds wacht gehad van 22.00 tot 24.00u. Om 22.30u klapte de eerste Booby-

trap en even later volgde er een serie van 4. Ze schoten ook met automatisch vuur op een lamp, we 

lieten een mijn elektronisch springen. (zie verhaal Charles v.d. Bosch). Om 24.00u  kwam de ‘Humber’ 

met twee verkennings-wagentjes vanuit Soebah, de jongens hadden patrouille.                                                                          

Zondag 30 November, - Bandar. ’s Morgens bleek dat er slechts één boobytrap geklapt was, de andere 

klappen waren dus van granaten van onze bezoekers. Las in de krant dat H.J. Numan uit Beverwijk 

gesneuveld was. 

Maandag 1 December, - Bandar. Wij hier in Bandar, krijgen vandaag een volledig geselecteerd peleton 

Ambonezen van Infanterie 1 als versterking om hier de boel eens op te knappen. In ruil daarvoor 

moeten 20 jongens van ons, waaronder ook Klaas, naar Wira-dessa.                                                           

Dinsdag 2 December, - Bandar. Ieder nacht wacht en overdag patrouille. Onze patrouille ging met 10 

man NW-waarts en Infanterie 1 een 3-daagse patrouille Z.O.-waarts. ’s Middags kwam een Ambonees 

terug, ze hadden zware tegenstand hier ong. 6 km vandaan, ze moesten terug trekken met 6 gewonden 

waaronder 1 zwaar en 1 dode. Ze hadden van 10.00u af gevochten, 2400 patronen, alle 2# mortier-

granaten en alle bekergranaten verschoten. Wij haalden de gewonden op, bekaf kwamen ze thuis.  Eerst 

uren gevochten, toen gewonden versjouwen, het was hier een drukte van belang. Bij de Staf leek het 

wel een hospitaal, een knaap had zelfs 5 kogelgaten. ‘Erg’ was het volgens hun Commandant, een 

mannetjesputter waarvan gezegd wordt dat hij al eens een onderscheiding verdiend had. Geen door-

komen aan, met één peleton er weer heen trekken zou hij verdommen, “dan zetten ze me maar vast”, 

zei hij. Wanneer zo iemand dit zegt, moet het wel wat zijn. ‘Ik hoop dat de legerleiding nu toch wel eens 

wat geleerd heeft!’                                                                                                                                                                                                                    

Woensdag 3 December, - Bandar. Infanterie 1 heeft een kleine patrouille onder dekking van de 3#.                                     

s’ Avonds rond 21.30u werd ons bivak weer van verschillende kanten beschoten, wij beantwoorden met 

de 3# en de 2# plus de Bren. We hoorden ze schreeuwen van “Toelong en Akoe” (Help me ). 

Donderdag 4 December, - Bandar. ’s Avonds werd door de radio vermeld; “Nederlandse verliezen,                   

7 gesneuvelden en 15 gewonden”. 
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Vrijdag 5 December, - Bandar.  Gisteravond was de Sint op bezoek, iedereen kreeg een pakje, inhouden-

de; borstplaat, speculaas en tien sigaretten, ook onze wapenbroeders van het KNIL werden niet 

vergeten. 

Sint Nicolaas in Bandar, Sint en Piet waren Aalmoezenier Werner (Longinus) Vastbinder                                                                  

en Dominee Willem v.d. Windt. 

Zaterdag 6 December, - Bandar. Naar Pekalongan geweest. 

Zondag 7 December, - Bandar. De jongens uit Wira-dessa zijn weer terug, het KNIL hier vandaan.                        

Morgen wordt er een grote actie gehouden, zelfs Artillerie vanuit Poerwokerto en Tjilatjap is er speciaal 

voor over gekomen. 

Maandag 8 December, - Bandar.  Een Compie. van Inf. 1 trok vanuit Bawang door ’t zuiden naar hier om 

Blado in de rug te grijpen. De Artillerie hoorden we af en toe. ’s Middags gingen wij op patrouille richting 

Blado om de tegenstander vast te kunnen houden, regenen van jewelste, we werden doornat. We 

kwamen tot 2 km voor Blado, daar gingen we in hinderlaag liggen. In de verte hoorden we de Vickers 

van de TRI ratelen ’s middags 17.00u. waren we thuis. ’s Avonds laat kregen we weer verbinding en 

hoorden we dat ze de doelen bereikt hadden, er waren wat munitie en wapens buit gemaakt, morgen 

gaat het op Blado aan.                                                                                                          

Dinsdag 9 December, - Bandar. ’s Nachts wacht gehad van 02.00 tot 04.00u. N.b. De Artillerie komt 

vandaag hier.                                                                                                                                          

Woensdag 10 December, - Bandar.  Er komen berichten door dat aan onze zijde één zwaar gewonde is.  

Door een groepje TRI in te sluiten en er op af te stormen, konden een lichte mitrailleur en 3 geweren 

buitgemaakt worden, de zeer zwaar gewonde stierf even later. ’s Avonds kwam de groep uitgeput en 

vuil in Bandar aan.  Ondertussen had Bawang afgelopen dinsdagavond een aanval af te slaan.                                                                                 
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(Een dag geen vermelding). - Bandar. 

Vrijdag 12 December, - Bandar.  We hadden een tamelijk grote patrouille richting NW. 

Zaterdag 13 December, - Bandar.  Was-beveiliging. 

(Een dag geen vermelding). - Bandar. 

Maandag 15 December, - Bandar. ’s Avonds een filmwagen op bezoek gehad, we zagen ‘The spy in the 

air’, vertaald; de spion in de lucht.  

Dinsdag 16 December, - Batang.  Alles ingepakt en met ons peleton naar Batang vertrokken, de 2e Cie 

loste ons af. Hier in Batang loopt wat ‘Pao an Tui’, (Chinese burgerwacht) er is een detachement 

Algemene Politie en verder zijn er kampongwachten ingesteld. 

                                                                                         
Onze Chinese informant-tolk Sjïa Tjip Shiang tijdens Batang / Pekalongan.  

                                                                           
Bij de foto behorend kaartje. 
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Woensdag 17 December, - Batang.  Met ons vieren de hele nacht wacht gehad, enkel post, tam wachie.  

Af en toe hoor je de kampongwacht, ze slaan regelmatig met 2 holle bamboestokken tegen elkaar.                 

’s Morgens even naar Pekalongan geweest, daar van de sportofficier een binnenbal losgepeuterd.  

(Zeven dagen geen vermelding). - Batang.    

Donderdag 25 December, - Batang. 1e Kerstdag, ’s middags een gezellige gezamenlijke maaltijd, lekker 

gepeuzeld, o.a. de man een halve kip en pudding. De afgelopen week niet veel bijzonders gebeurt, 

wacht en patrouille, één dag een actie gehad tegen een rampok-kampong bij de zee, wij vormden de 

doorzoekings-linie. Zelfs uit zee kwamen de jongens van het 1e peleton, ze werden met een landings-

boot vervoerd. ’s Morgens 03.30u waren we al op pad gegaan en we waren ’s middags om 13.30u weer 

thuis.                                                                                                                         

(Vijf dagen geen vermelding). - Batang.   

Woensdag 31 December, - Batang. Oudejaarsdag, de derde die we buiten Nederland door brengen.                                          

In de afgelopen week enkele nachtpatrouilles gelopen, één keer was het een glibber- en glijpartij van 

jewelste. Verder viel er overal in deze streek een opleving te bespeuren van terreurdaden tegen de Indo-

nesiërs die met ons samen werken. Verschillende werden gepotongd (in mootjes gehakt) of kregen 

enkele schoten. De doktoren hadden het dan ook geweldig druk met opereren, zelfs deze nacht zijn ze 

bezig geweest met wat kerels en een baboe. Deze avond moesten wij met ons 3-en nog uitrukken, een 

inlander ging mee om ons een beruchte rampokker aan te wijzen. 

Donderdag 1 Januari 1948, - Batang. Nieuwjaar, het jaar waar iedereen hoopvolle gedachten over heeft, 

’t is te hopen dat het ons brengen zal wat we allemaal wensen. Voetbalwedstrijd gezien in Pekalongan, 

officieren tegen veteranen Cheribon, uitslagen 4-4 en 3-1. ’s Nachts wacht van 22.00 tot 23.00u en van 

05.00 tot 06.00u.                                                                                             

(Drie dagen geen vermelding). - Batang.   

Maandag 5 Januari, - Batang.  Met Joop de hele dag naar Semarang geweest. 

Dinsdag 6 Januari, - Batang. ’s Morgens werden 2 jongens van ons bataljon door een trekbom van ong. 

100kg gedood. Koos Kortekaas en Ab Steenhuizen (‘Ab Stoetel’ noemden wij hem vroeger, toen hij bij 

Bast-Meyer werkte). Koos was bij de 1e Compagnie en Ab bij de Support-cie. Het is dichtbij de plek 

gebeurd waar Meindert Timmer en Kapitein Dieperink gesneuveld zijn, de bom lag er al 5 dagen en een 

kerel trok even aan ’t touw. Een adjudant die net bijtijds de bom zag schreeuwde: “Dekken” en viel plat 

neer, de bom klapte over hem heen. Ab Steenhuizen vloog wel 40 meter weg.                                                                                                                                                                                  

(Een dag geen vermelding). - Batang.   

Donderdag 8 Januari, - Batang. Een Sergeant van de carriers heeft terwijl hij onder de carrier lag, de 

carrier op zijn gezicht gekregen, de krik schoot uit, zwaar gewond werd hij binnen gebracht. 

Vrijdag 9 Januari, - Batang. ’s Avonds om 23.30u opgeschrikt door karabijnschoten en pistoolvuur. De 

Pao an Tui (Chinese Veiligheidskorps), 200 m van ons vandaan werd aangevallen, ‘n half uur later weer. 

Zaterdag 10 Januari, - Batang. ’s Morgens om 03.30u op, weer een actie tegen de rampok-kampong bij 

zee, en weer deed de landingsboot mee. Zelfs een paar honderd kampongmensen vanuit Simbang 

hielpen mee om een afsluitingslinie te formeren, ’s middags waren we weer thuis. Een patrouille van de 

2e Cie. werd 3 km voorbij Bandar hevig beschoten, handgranaten incluis, twee jongens van ons werden 

zwaar gewond. Het waren Toontje Deen van de mortieren, een schot in de lever en de ander ene  
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Rademakers van de 2e Cie. door z’n kaak. De aanvallers verloren zelf 2 doden, buit;  één Lee Enfield en 

wat ammunitie.                                                         

Zondag 11 Januari, - Batang. Wat geschreven. 

 (Twee dagen geen vermelding).  - Batang.   

Woensdag 14 Januari, - Batang. ’s Middags werd het hoofd van de Algemene Politie met een schot in de 

rug, net boven het hart, binnen gebracht. Het hoofd van de Pao An Tui ontlaadde zijn Sten en op 

onverklaarbare wijze ging een schot af. Voor allen was het een klap, ook voor ons, we voetbalden iedere 

dag tegen hem en zijn mannen.              

Ons huis te Kedoengwoeni. 

Donderdag 15 Januari, - Kedoengwoeni. Verhuist naar Kedoengwoeni, we liggen nu in een groot koel 

huis met marmeren vloeren en zuilen. De dienst wordt er niet makkelijker op. 

Vrijdag 16 Januari, - Kedoengwoeni. De afgelopen nacht 4 uur wacht gehad. 

(Twee dagen geen vermelding). - Kedoengwoeni.   

Maandag 19 Januari, - Kedoengwoeni. Een behoorlijke patrouille gehad, zo te zien rot-gebied. We 

kwamen o.a. door de kampong waar enkele weken geleden 6 man van ons ingesloten werden en een 

jongen van de 1e Cie een granaatscherf in z’n been kreeg. 

Dinsdag 20 Januari, - Cheribon. Verlof naar Batavia, ’s middags om 13.00u per truck richting Cheribon 

vertrokken, 150 km. Daar ’s avonds naar de bios geweest en ‘Magic bow’ gezien. Voor ons militairen is 

hier alles enorm duur, 1e rang Fl. 1,25 (burgers 2,50). 
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                        Toegangskaartje 

Woensdag 21 Januari, - Batavia. ’s Morgens om 07.00u per trein vanuit Cheribon naar Batavia vertrok-

ken, ’s avonds om 17.30u, helemaal lens van het zitten in de volle trein, stopten we in Meester Cornelis.  

Nu beseften we pas welk een geweldig grote rijstschuur tussen Cheribon en Batavia ligt, 250 km lang zag 

je haast niets anders dan rijst, rijst en nog eens rijst. Tjikampek en Krawang zagen er behoorlijk uit, over 

de Tjimanoek lag een goede brug door goed werk van onze Nefin (Netherlands Forces Inteligence 

Service) werd deze brug voor vernieling gespaard.                                                                                       

(Vier dagen geen vermelding). - Verlof Batavia.   

Tijdens verlof in Batavia, voor het verlofhuis ‘Weltevreden’ op Kramat. 
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Beide foto’s zijn genomen tijdens verlof in Batavia. 

 

Maandag 26 Januari, - Cheribon. Vier dagen in het verlofcentrum ‘Weltevreden’ doorgebracht, naar 

Mangarai geweest en door de straten van Jakarta gelopen, ook nog 5 bioscoopjes gepikt. ’s Avonds om 

18.30u weer in Cheribon aangekomen.                                                             
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Dinsdag 27 Januari, - Kedoengwoeni. ’s Middags om 15.00u thuis gekomen. Ons peleton was op 

patrouille, volgens spionage-berichten moet er in een zekere kampong een bende zitten van ong. 30 

man, bewapend met Stens, geweren en handgranaten. Door bagger, prut en alang konden we ongezien 

in de kampong komen, een kerel vluchtte een huis in en direct vloog er een troep personen uit.  Onze 

jongens knalden, het huis werd doorzocht, en ja hoor, buit; een Sten, een Japans geweer en een Lee 

Enfield met afgezaagde loop en kolf. Post ontvangen van tante S. en Joop’s eerste brief vanuit Bussum. 

(Negen dagen geen vermelding). - Kedoengwoeni.   
 
Vrijdag 6 Februari, - Pandansari. ’s Morgens rond 09.00u vanuit Kedoengwoeni vertrokken naar 

Pandansari, een kampong tussen Kedoengwoeni en Bandar en ong. 12 km ten zuiden van Batang. De 

ligging valt mee, er is ‘stromend water’ van de kali, we zullen ons alleen met een lantaarntje en wat 

kaarsen moeten behelpen.                                                     

(Zeven dagen geen vermelding).  

Zaterdag 14 Februari, - Pandansari. Gedurende de afgelopen week 3 tamelijk zware patrouilles gelopen, 

tezamen ong. 37 km we moesten economische gegevens verzamelen. Er zijn hier overal nieuwe Loerah’s 

aangesteld en aan alles zie je dat het rustiger wordt, bruggetjes worden gemaakt en kampongs 

opgeknapt. We zijn verschillende malen op varkensjacht geweest, buit; een zwijn en een kidang, een 

soort hertje.                                                                                          

(Zeven dagen geen vermelding).  

Charles van de Bosch (met hoedje) met zijn eerste geschoten Kidang. 

Zondag 22 Februari,  - Pandansari.  Afgelopen week is rustig verlopen, slechts een patrouille, we zouden 

mogen vertrekken, maar het schijnt dat we moeten wachten tot 1 Maart. Twee dagen geleden maakten 

we  ’s avonds een hooswindje mee, alles vloog weg en in een mum van tijd stond de boel blank.                                                                                    

(Zes dagen geen vermelding).  
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Doro, panorama. 

Doro, de 3 inch-mortieren in stelling. 

Zondag 29 Februari, - Pandansari. Afgelopen week een rustig weekje gehad, ’s middags naar voetballen 

gekeken in Pekalongan. 

Maandag 1 Maart, - Pandansari. ’s Morgens een kleine patrouille gelopen en ’s middags op jacht 

geweest, er deden tal van drijvers en honden mee. 
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(Twaalf dagen geen vermelding).  

Zondag 14 Maart, - Pandansari. Afgelopen week hebben we 3x een voorstelling van Welfare gehad.                

’s Avonds Truusje Koopmans en de Spelbrekers, eergisteren een Arabische goochelaar en gisteren net 

cabaret-gezelschap van Silvain Poons. 

(Zes dagen geen vermelding). - Verlof Bandoeng.   

Zondag 21 Maart, - Pandansari. In de afgelopen week is de beste Loerah die hier in de buurt aangesteld 

was, ’s avonds rond 18.30u ontvoerd en door 4 pistoolschoten afgemaakt. Verder een drukke week 

gehad, sinds we hier in Pandansari liggen zijn er tot dusver al 21 patrouilles gelopen.                                                                       

Zondag 4 April, - Pandansari. Van de week 2x gehandbald in ’t Commando-elftal Pekalongan, tegen 

Tegal en Semarang, beide wedstrijden gewonnen de 1e met 8-2 en de 2e met 10-6. Mijn aandeel bestond 

uit 7 doelpunten. Klaas kon jammer genoeg niet meedoen omdat hij in het ziekenzaaltje ligt. We moeten 

volgende week in Semarang tegen de B-divisie, de T-, de V- en de W-Brigade.                                      

(Zes dagen geen vermelding). - Pandansari.   

 

                                
Bewijs ‘Ophouding van voeding’. 

 

Zondag 11 April,  - Pandansari.  Rustig weekje gehad. 

Maandag 12 April, - Semarang. Naar sportkamp Generaal de Waal in Semarang, ligging en verzorging 

zijn prima. 

Dinsdag 13 April (Vijf dagen geen vermelding). - Semarang.   
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Zondag 18 April, - Semarang. Aardig sportweekje gehad, Pekalongan is na een spannende race tegen de 

T-Brigade nummer 3  geworden. Klaas moest nog meedoen in het Divisie-elftal handbal. De wedstrijd 

tegen de T-Brigade wonnen we met 5-1, Klaas en ik elk 2 doelpunten.                                                        

Maandag 19 April, - Kedoengwoeni. Terug naar Kedoengwoeni waar nu de hele Compagnie in rust ligt. 

(Tien dagen geen vermelding). - Kedoengwoeni.   

Vrijdag 30 April, - Kedoengwoeni. Het begin is er, vandaag al onze canvas-uitrusting ingeleverd. 

Zaterdag 1 Mei, - Kedoengwoeni. We zijn haast iedere dag aan ’t sporten, handbal, honkbal en korfbal.  

We zijn ook druk aan ’t inslaan; suiker, koffie, thee en specerijen enz. enz. alles is echter peperduur. 

(Twee dagen geen vermelding). - Kedoengwoeni.   

Batik-souvenir (50x40cm) koste het ‘vermogen’ van fl. 13,- 

Dinsdag 4 Mei, - Kedoengwoeni. Vanmorgen Dodenherdenking gehad. 

(Vier dagen geen vermelding). - Kedoengwoeni.   

Zondag 10 Mei, - Kedoengwoeni. De kisten staan kant-en-klaar, het was dagenlang een getimmer van 

jewelste. Eergisteravond een Slamatan gehad (plechtig offer/dank-diner). Verleden week was er in 

Pekalongan de hele week afscheidsweek, de schooljeugd defileerde en zong, diverse voetbalwed-

strijden, roeiraces met prauwen en een mooie toneelavond, van klein tot groot deed mee, zowel 

Chinezen als Indiërs en Arabieren.                                                                                         

(Acht dagen geen vermelding). - Kedoengwoeni.   
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Transport van Kedoengwoeni naar Semarang. 

Woensdag 19 Mei, - Djatingaleh. Het hele bataljon tegelijk is vandaag per auto naar Semarang vertrok-

ken, we liggen nu in Djatingaleh aan de rand van Semarang. 

(Zes dagen geen vermelding). - Semarang.   

Woensdag 26 Mei, - Semarang.  In Semarang is niet veel te doen, wat souvenirs gekocht en bioscoopjes 

gepikt. Weer de nodige injecties gehad en L.L.-parade (lullen onderzoek). 

(Zeven dagen geen vermelding). - Semarang.   

Donderdag 3 Juni, - Semarang. Vandaag douanecontrole gehad en vannacht vertrekken we met de trein 

naar Batavia, ligging aldaar is nog onbekend. Maandag jl. hadden we Dodenherdenking op het kerkhof 

alhier te Semarang. Eén jongen van het vuurpeleton viel flauw, 7 á 8 anderen verlieten de rijen, 

doodsbleek van de emoties en het lange stilstaan.                                                                                                                       

(Een dag geen vermelding). - Semarang.   

Zaterdag 5 Juni, - Tjililitan - Batavia. Gisteravond 0m 19.30u zijn we in Meester Cornelis aangekomen, 

we hebben een behoorlijk ritje van ong. 450 km achter de rug. Nu liggen we in het Transit-Camp Tjililitan 

een reusachtig kamp van bamboehutten op ong. 15 km van de stad. 

(Een dag geen vermelding). - Tjililitan - Batavia. 

Maandag 7 Juni, - Tjililitan - Batavia. We hebben een Europees uniform gehaald. 

(Dertien dagen geen vermelding).  - Tjililitan - Batavia.  
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’Op de valreep’ naar de Indrapoera. Voor Rinus Jansen, verder één v.d. broers Sauer, en voorlaatste Chf. Gé. Moen. 

                             
Bagagelabel van de N.V. Rotterdamsche Lloyd 
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Maandag 21 Juni, Terugreis met de Indrapoera. ’s Morgens rond 07.00u de valreep van de ‘Indrapoera’ 

bestegen (ong. 11.000 ton) we liggen nu in de punt aan stuurboord. ’s Middags onder veel gewuif de 

kade verlaten, toch geen hiep-hiep-hoera-stemming want we blijven op de rede liggen. 

Dinsdag 22 Juni, - Indrapoera. De eigenlijke reis gaat beginnen, het eten aan boord is goed en de ligging 

gaat wel, het drinken is kiele-kiele. ’s Middags passeren we de vulkaan ‘Krakatou’ in de Straat Svenda, 

tot  ’s middags zijn er 65 mijl afgelegd (1 zeemijl = 1852 m). De eerste de beste nacht hadden Klaas en ik 

al corvee, piepers pitten tot ’t je groen/geel voor ogen wordt. Later is onze corvee gelukkig veranderd in 

vaste corvee in ruim C5.                                                                                                          

Woensdag 23 Juni, - Indrapoera. Het eerste oponthoud hebben we achter de rug, we hadden 2 uur lang 

op één motor gevaren, daarbij toch nog 317 mijl afgelegd. 

 

Donder-, Vrij-, Zater-, Zond,- Maandag, - Indrapoera. Zee, zee, zee en lucht. 

Dinsdag 29 Juni, - Indrapoera. Wegens watergebrek hebben we Colombo op Ceylon aangedaan, daar-

door dus  een behoorlijk eindje extra gevaren.   

Woensdag 30 juni en Donderdag 1 Juli, - Indrapoera. Zee, kermis, vrij, mbt. verjaardag Prins Benrnhard. 

We zwalken maar wat alsof de Indische Oceaan nog ontdekt moet worden. 

(Een dag geen vermelding). - Indrapoera.   

Zaterdag 3 Juli, - Indrapoera. Op één motor gevaren en ook nog een tijdje stil gelegen, het weer wordt 

steeds slechter. 

(Vijf dagen geen vermelding). - Indrapoera.   

Vrijdag 9 Juli, - Indrapoera. Eindelijk zijn we in Aden aangekomen, een strategisch belangrijk punt, ziet 

er echter troosteloos uit; zand en rots, en rots en zand, ’t water van hier smaakt beroerd! 
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Aden; Frits Sauer, Tony Bok, Wim Bekebrede en ?-? 

Zaterdag 10 Juli,  - Indrapoera. ’s Middags uit Aden vertrokken, de Arab’s hier hebben behoorlijk zaken 

gedaan, er werden duizenden sigaretten verhandeld. 

(Een dag geen vermelding). - Indrapoera.   

Maandag 12 Juli, - Indrapoera. We varen in de Rode Zee, het is hier behoorlijk heet en we pitten                        

’s nachts nog steeds aan dek. We hebben ook nog een klein zandstormpje mee gemaakt, alles zat onder 

’t fijne zand.  

Dinsdag 13 Juli,  - Indrapoera. Vanochtend vroeg de ‘Waterman’ gepasseerd. 

                                               
Boordgeld van de ‘Indrapoera’. 

(Dertien dagen geen vermelding). - Indrapoera.   
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Aankomst in Rotterdam, met ‘X’ is Klaas, 2
e
 ‘X’ achteraan ben ik. 

Dinsdag 27 Juli,  - Rotterdam. Vanmorgen vroeg de Nieuwe Waterweg te Rotterdam in gevaren en om 
ong. 11.00u. ontscheept. De ontvangst was reuze, langs de wegen wapperden overal vlaggen.  
Naschrift: Klaas en ik woonden in de Berkenlaan te Beverwijk, waar Ab Schuurman ook woonde.                  
Hij overleed tgv. ziekte in Tjimahi op 18 nov. 1946, daarom was het voor ons een moeilijke thuiskomst. 
 

 
Chf. Jan Schuurman, overleden tgv. een darmziekte. 
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Muziekkapel van de Stoottroepers aan de kade. 
 

Toespraak vanaf de Loyd-kade te Rotterdam door Minister Viévez.                                                                                                         
Verder spraken nog Ltn.-Kol. Maas namens Prins Bernhard en burgemeester Cremers namens de Haarlemmers.  
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14 augustus 1948, Tijdens de afscheids-maaltijd bij de Stormschool te Bloemendaal. 
 
 
 

 
De 3e cie. Van voor-naar-achter; Klaas Sauer, ..?.. , Reini Kroon, Frits Sauer, Toon Hof.  Rechts naast Klaas Sauer 

loopt Wim Bekebrede, en naast Reini loopt haar vriend Cor Groot waarvan alleen het gezicht zichtbaar. 
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Woensdag 14 Augustus 1948. Haarlem. P.H. v.d. Meer, oud-commandant van 2-4.R.I. komt ons bezoeken. 
Hij was voormalig een Knil-commandant, herkenbaar aan het KNIL-uniform en o.a. een zwarte stropdas. 

 
Donderdag 2 September,  Moeten we naar het demobilisatie centrum ‘Boskamp’ - Huis ter Heide (bij 

Utrecht) om gedemobiliseerd te worden, ons verlof duurt tot half September.  

Geldig tot 7 september 1948. 
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Bataljons-reünie te Haarlem 24 Okt. 2012. Klaas, Lgnr. 260204004 en Frits, Lgnr. 260204005.                                          

Klaas overleed 14 april 2014 op 86 jarige leeftijd. 

Lijst van namen van Sobats die ooit hebben deel uit gemaakt van het 3e Peloton 3-II-4 R.I.                                                  

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

1       Albert de Boer + 1995  29      Cornelis van Oort + 2009 

2       Jannes Bonthuis + 1987  30      Joop Oskam  

3       Joop Bos   31      Sijmon Peereboom  

4       Nic Bossche + 1972  32      Eb Pereboom  

5       Harm Bouwland + 1995  33      Gerard vd. Pieterman + 1958 

6       Nic. v. Diepen + 1984  34      Hans Ploeg + 2012 

7       Harry van Dyck + 1986  35      Jan Ravenstein + 93/94 

8       Cees van Dijk   36      Joop Rukers  

9       Siem de Graaf + 2015  37      Frans v. Rensch + 2006 

10       Piet Hartog   38      Theo Roque  

11     Hans Helder   39       Frits Sauer  

12     Jan Harm   40      Jan Schaper + 2008 

13     Eg Janssen + 1996  41      Hans Selst  

14     Marinus Jansen   42      Jan Schotanus  

15     F.H.J. Kathmann   43      Naas Sikkink + 2007 

16     Dorus Koning   44      Gerard Siffels + 1963 

17     Albert Koopmans + 1998  45      Eltjo Smit + 2000 

18     Dick Korff          + 16. 07. Tjiawi + 1946  46      A. Ch. Smit  

19     Piet Kramer + 2014  47      Chris Smits + 1987 

20     Gerrit Kunst + 2007  48      B. Spijkerman  

21    Cor Kuit + 1979  49      Cees Tromp  

22     Jan Lagerweg + 2007  50      Piet Trompetter   + 27.10.Tjiandjoer + 1946 

23     Cor Leeghwater + 2006  51      Arie Verhagen + Onb. 

24     N.J. v.d. Meer   52      Adri Vijn + 1972 

25     Piet Meyboom + 1993  53      Karel de Vries  

26     Ben Meyer + 1996  54      Wim Wagenaar + 1992 

27     Rinus Moree   55     Tom Weyand + 1999 

28     Frans Nieuwenhuyzen   56      Luit. Anton Wilmering + 1984 
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Bord-embleem van ‘Wimpie’ - Welfare. 

Samenstelling van het 3e pel. 3-II-4 RI Juli-Decemer,                                                                                    

destijds o.a. gelegerd in Waroeng Danas. 

 Staf 

Albert Koopmans  Soest Commandant 

Piet Kramer  Zaandam Peletons-sergeant 

Eltjo Smit  Kolhorn Oppasser- Ordon. 

Wim Wagenaar  Oosterblokker Chauffeur 

Jan Schaper  Oosterblokker  Hulp-chauffeur 

Siem de Graaf  De Cocksdorp  Kok 

Jan Horn  Amsterdam Hulp-kok 

Niek Bossche  Rotterdam Verbindingen 

Hans Ploeg  Amerongen Verbindingen 

 

1e sectie 

Harm Bouwland  Abbenes Commandant 

Naas Sikkink  Grootebroek Waarnemend 

Joop Bos  Bergsehoek Brenschutter 

Jannes Bonthuis  Purmerend  

Gerrit Kunst  Edam  

Bennie Meyer  Katwoude  

Joop Oskam  Hoofddorp  

Jan Schotanus  Schellingwoude Lichte mortier 

Hans Selst  Enkhuizen  

Adri Vijn  Enkhuizen  
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2e Sectie 

Gerard Siffels  Koog a/d Zaan Commandant 

Albert de Boer  Tilburg Waarnemend 

Joop Reekers  Purmerend Brenschutter 

Kees van Dijk  Haarlem  

Piet Hartog  Purmerend  

Eg Jansen  Amsterdam  

Marinus Jansen  Heemstede  

Ben Meyer  Rotterdam  

Sijmon Peereboom  Apeldoorn  

Tom Weyand  Arnhem  

 

3e Sectie 

Piet Trompetter  Andijk Commandant 

Harry van Dyck  Venray Waarnemend 

Cor Leegwater  Mid. Beemster  Brenschutter 

Piet Meyboom  Haarlem  

Eb Pereboom  Marken  

Gerard v.d. Pieterman  Haarlem  

Frans v. Rensch Horst  (Limburg)  

Chris Smits  Venray (Limb.)  

Arie Verhagen  Steenwijk  

Karel de Vries  Haarlem Later hulp-kok  

 

                                                                         
Keramiek souvenier. 
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Eigen fabricaat n.a.v. vertrek uit Indië. 
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Ereteken voor ‘Orde en Vrede’. 
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S.E.A.C.                                                                                                                                                                             
Adres van ouders: J.W.L. Sauer,   Berkenlaan 21,   Beverwijk,   Nederland. 

Geld dat ik ontvangen heb; 

 

Op de boot 48 (Shilling) 
gehad,                                                                                             

F 25,44                                               

7    Febr.     $ 11,40  Dollar ontvangen, restant Januari  F. 13,50.                                                                                      

16  Febr.     $ 10,-                                                                                                                                                                         

28  Febr.     $ 24,50                                                                                                                                                                  

6    Maart    $  5 ,-                                                                                                                                                                                                             

18  Maart    $ 10,-                                                                                                                                                                                                

28  Maart    $  5.-                                                                                                                                                                                 Voor op de boot te gebruiken “Alcantara”. 

6    April       $  10,-                                                                                                                                                                                          Koers   F 1,99 NL. 

18  April       F  18,50                                                                                                                                                                           F = Nederlands-Indisch geld. 

28  April       F  5,-                                                                                                                                                                                   

2    Mei         F  28,59                                                                                                                                                                                                     restant April. 

31  Mei         F  43,90                                                                                                                                                                        Gage Mei. 

10  Juli          F  43,60                                                                                                                                                                        ? (salaris Juni). 

2    Aug         F  43,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Fooitje Juli. 

3    Sept        F 43,90                                                                                                                                                                   Loon September. 

30  Sept        F  43,00                                                                                                                                                                          Hondeloontje Augustus. 

31  Oct          F  43,90                                                                                                                                                                      Aalmoes October. 

2    Dec         F  47,90    November                                                                                                                                                                   F 3,90 voor 1 dienstjaar, dan nog premie 17,-. 

31  Dec         F  51,20                                                                                                                                                                          F 48,20 Dec. + F 3,- omdat off. Bel. moet betalen 
.betmoeten betalen 1    Febr ‘47 F  51,20 + F 14,- Half-jaarlijkse toelage v. 2

e
 helft ’46. 

1    Maart     F  50,-                                                                                                                                                                                

1    April        F  51,20                                                                                                                                                                         

1    Mei         F  50,80                                                                                                                                                                     

1    Juni         F  61,-                                                                                                                                                                                        

1    Juli          F  58,55 + 2,05                                                                                                                                                                 

1    Aug         F  61,-                                                                                                                                                                                                        

1    Sept        F  61,-                                                                                                                                                                                

5    Oct         F  60,60                                                                                                                                                                                

1    Nov        F  61,-                                                                                                                                                                                          

1    Dec         F  64,80                                                                                                                                                                    

31  Dec   F  65,20                                                                                                                                                                             

1    Febr 48   F  65,20                                                                                                                                                                        

1    April 48   F  65,20                                                                                                                                                                                                                        

1   Mei 48   F  64,80                                                                                                                                                                

1   Juni 48 F  64,20  

22 Juni 48  F  30,- Boordgeld aan boord v.h. MS ‘Indrapoera’. 
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In Memoriam                

De 24 slachtoffers van het Kennemerbataljon 2-4 RI 

                

 

Originele tekst; Frits Sauer                                                                                                                                        

Inleiding; W.E. Meiboom                                                                                                                            

Beeldmateriaal; Foto’s e.d. van Frits Sauer,                                                                                                      

beeldmateriaal uit Archief Kennemer-bataljon                                                                                                        

Vormgeving en correcties; Martin de Graaf 

 

     ©Archief Kennemer-bataljon 

 

Martin de Graaf                                                                             

Ridder Hoenstraat 173                                                                   

6433 EE Hoensbroek                                          

martdapp@hotmail.com                                                    

045-5224493 

 

 

Rob de Graaf                                                    

It Hiem 30                                                      

9022 CG Mantgum                                       

degraaf-r@ziggo.nl                                      

058-2501520 

Nr. Naam Legernr. Datum + plaats v. overl. Adres 
1 Garrelt Vinke 240927003 13.02.46  Mersing – Malak. Nieuw Vennep, Venneperweg 925 
2 Wim Goudsbloem 250629002 12.06.46  Batavia Wieringen, Kerkplein 26 
3 Marinus Kroos 120813000 03.07.46  Patjet Vlaardingen, Lusthofstraat 20 
4 Dirk Korf 210515002 16.07.46  Tjiawi Zaandam, Westzijde 108a 
5 Johan van Rossum 191003005 16.07.46  Tjiawi Bennebroek, Schoollaan 87 
6 Gerard Seders 201013006 16.07.46  Tjiawi Haarlem, Zomervaart 183 
7 Melle Beverwijk 270311022 16.07.46  Tjiawi Amsterdam, Bloemgartstraat 18 
8 Gerard Reijn 220824004 17.07.46  Tjoegenang Grootebroek, St. Nicolaasstraat 17 
9 Henk den Haan 181007003 28.09.46  Tjiandjoer Sandpoort, Narcissenstraat 44 
10 Piet Trompetter 221209001 27.10.46  Tjiandjoer Andijk-west, Kleingouw 21 
11 Daniel Hoek 250421003 09.11.46  Tjipanas De Rijp, Venbuurt 287 
12 Jan Schuurman 240109002 18.11.46  Bandoeng Beverwijk, Berkenlaan 46 
13 Harm Kamps 091201000 14.12.46  Tjibeureum Haarlem, Houtvaart 18 
14 Jacob Pietersz 180327000 20.12.46  Tjibeureum Soest, Molenstraat 45 
15 Gerard Huijbens 260511000 03.04.47  Tjimahi Haarlem, Midden Tuindorpslaan 10 
16 Dirk Proper 221130002 24.04.47  Bandoeng Haarlem, Saenredamstraat 52 rd 
17 Meindert Timmer 210823001 27.08.47  Taloen Wormer, Mariastraat 40 
18 Anton Dieperink 140525001 27.08.47  Kedoengwoenie Overveen, Oranje Nassaulaan 56 
19 Peter Flipsen 221007003 04.09.47  Semarang Haarlem, Zomervaart 12a 
20 Hendrik Nagelhout 270124005 09.09.47  Kedoengwoeni  Amsterdam, Marcusstr. 9 
21 Johan Alles 210216003 09.09.47  Pekalongan Schermerhorn, Dorpsstraat a1 
22 Remmelt Veen 190903003 20.09.47  Bandengan  (vermist) Drachten, Zuidkade 59 
23 Arie Steenhuizen 220119002 06.01.48  Djalatiga Velsen, De Genestetlaan 27 
24 Jacob Kortekaas 160518000 06.01.48  Djalatiga Lisse, Heereweg 416a 

mailto:martdapp@hotmail.com
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