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                        Extra uitgave,  najaar 2016                                              Red.; Martin de Graaf 045-5224493                      
           Archief-groep Kennemerbataljon                                                martdapp@hotmail.com        
                                                                                                                      Ridder Hoenstraat 173              
                                                                                                                      Hoensbroek 

Expositie Haarlem 

Afgelopen zomer heeft Luuk Wilmering (zoon van Ltn. Anton Wilmering, alias ‘Sophietje’)  
6 weken lang een expositie over het Kennemerbataljon gehouden in het Museum Haarlem.  
De expositie was niet ‘over-done’ maar heel overzichtelijk. Mooi in opzet, het bataljon van 
begin 1945 tot eind 1948. Maar liefst 1600 mensen hebben het gastenboek getekend en het 
leverde onze Archief-groep veel nieuwe contacten en materiaal op.  
‘Kinderen’ en kleinkinderen kwamen met vragen; “Mijn vader of opa is ook bij dat bataljon 
geweest. We hebben wel wat verhaaltjes gehoord maar we weten eigenlijk bijna niets over 
die tijd.” Als Archief-groep kunnen wij deze mensen ruimschoots van informatie voorzien. 
Meestal sturen wij als introductie een aantal digitale dagboeken, 2 dia-shows, namenlijsten 
en verlieslijst toe. Als je dat hebt doorgenomen dan ben je al aardig op de hoogte. 
 
Mevr. Zoelen, dochter van Theo ‘Tup’ Zoelen, 2e cie. kwam met veel losse foto’s en mappen 
documentatie, we zullen alles gaan digitaliseren.  
Mieke Meiboom, dochter van Piet Meiboom, 3e cie. kwam met nagenoeg alle originele 
‘Kennemer-klappers’. De tand des tijds had zijn werk al behoorlijk laten gelden, maar we 
hebben e.e.a. goed geconserveerd. Daarnaast kregen we nog een heel aantal emblemen van 
haar vader en een hele map met gedichten en liedjes, o.a. veel van Bart Haasbeek. 
 
Verder bleek uit een volgende map dat Piet Meiboom een succesvolle Scoutinggroep in 
Bandoeng had opgezet, hij is er tot repatriëring mee bezig geweest.  
Zijn dienst-overhemd had hij aangepast, met drukkertjes konden de Scouting-emblemen in 
een mum van tijd erop geklikt worden. 
 
Verder kregen we nog een kleine 3-kleur die destijds als herinnering van de Indië-tijd door 
jullie voor 30 gulden besteld kon worden. Een heus kapitaal in die tijd ! 
Ook van de kinderen van wijlen Barth Blankenaar kregen we een soortgelijke vlag.  
We hebben momenteel 3 variaties in archief en er is zover ons bekend nog een 4e variatie 
met opschrift ‘Malakka-Java’. Er zijn ons nog enkele middel- tot grote batikdoeken van het 
bataljon bekend waarvan we goede digitale afbeeldingen hebben.  
Nagenoeg alles werd destijds door Chinese batikbedrijven in het Pekalonganse gefabriceerd. 
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          Vlag v. Barth Blankenaar 
 

   Vlag v. Dook Ypma 
 

   Vlag v. Piet Meiboom 
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‘Staat van Dienst’ en  ‘Persoonlijk dossier’. 
 
Jullie (vader’s of opa’s) gegevens zijn gearchiveerd in het MINDEF te Kerkrade. De ‘Staat van 
dienst’ kan worden opgevraagd. Dit is een chronologische opsomming van bijzonderheden 
uit de persoonlijke dossiermap. Jullie kunnen echter ook goede kleuren-kopiën van álle 
persoonlijke-documenten uit de dossiermap opvragen. Op kosten van de Staat der Neder-
landen worden die dan toegezonden, e.e.a. kan wel max. 2 maanden duren. 
E.e.a. kan was eens tot verassingen leiden, de ‘Verbandakte’, en allerlei andere bescheiden 
die ooit door betrokkene zijn getekend, liggen ineens voor je neus. Soms zit er zelfs een heus 
‘Strafblad’ bij, zoals dat Chiel Dijkhuizen overkwam. E.e.a. stelt in praktijk nauwelijks iets 
voor; je wolletje niet opgemaakt, te laat voor appél, of brutaal tegen een meerdere. Dat 
leverde je al een berisping of zgn. licht tot zwaar arrest op. Al met al aardige originele 
documentatie voor het nageslacht.  
Neem contact op met Dhr. Prevoo van MINDEF en zeg dat u Martin de Graaf uit Hoensbroek 
kent. TMA.Prevoo@mindef.nl 
 
Joint IV Commando / C4I&I / Informatiebeheer 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
Kosterbeemden 45 l 6461 EA l KERKRADE 
Postbus 7000 l 6460 NC l KERKRADE l MPC 77L 
......................................................................... 
MDTN *06 
T +3145 5469683 
F +3145 5469698 
E-mail: TMA.Prevoo@mindef.nl 
http://www.defensie.nl/dmo/ 
 
 
 

Reünie 
Uit verschillende hoeken hebben we vernomen dat een spoedige reünie wenselijk zou zijn. 
Als iemand de vorige keer verhinderd was dan duurt het veel te lang voordat er weer een 
gelegenheid komt. Wij erkennen dat en hebben een datum vastgesteld op; 

Donderdag 10 Nov. 2016 
Helaas kunnen we wegens logistieke problemen niet meer bij ‘Jin Lay’ terecht. 

Locatie; Hotel/Restaurant ‘La Place’, Fonteinlaan 1, 2012 JG te Haarlem. Tel. 023 551 8105 
Tijdsbestek v.a. 10.00u tot ongeveer 16.00u 

 
We proberen binnen het gewende budget te blijven en vragen jullie om de bijdrage van  
€ 15,50 zsm. te betalen naar; Rekeningnummer NL23 INGB 0002 1902 54  tnv. S. de Graaf.  
U krijgt daarvoor een volledig Lunchbuffet, drankjes tussendoor zijn op eigen rekening. 
Betaling liefst niet uitstellen tot op de reünie, het is namelijk jammer van de kostbare tijd om 
op dat moment nog achter betalingen aan te gaan. 

Laat svp. weten óf en met hoeveel personen jullie willen komen ! 

mailto:TMA.Prevoo@mindef.nl
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Frans Weterings, Commandant - Kaptitein van de 1e cie. 
 
Hier Constant Woerlee uit Brussel, die het boek “Kennemers enz.” heeft aangeschaft en er 
erg blij mee ben. Alles kwam weer terug door die verhalen, uitstekend geschreven.  
Zelf was ik als chauffeur bij de compagniesstaf van de 1e Compagnie ondergebracht en 
maakte onder (vele) andere als zodanig de bezetting van Tjiandjoer mee, als een van de;  
“Ik, en mijn 60 man” van Kapt. Dieperink. 
  
Frans Weterings wordt in het boek vaak en met recht zeer positief genoemd.  
Zelf kende ik hem sinds mijn jeugd. En daarom stoort het mij dat op pag. 421 wordt vermeld 
dat hij spoedig na terugkomst in NL is overleden: hij is namelijk 85 jaar geworden!  
 
Onderstaand enige herinneringen aan deze bijzondere figuur. 
  
Frans kwam uit het verzet, maar uit een andere groep als ik. Toch kende ik hem als politie-
agent in mijn geboorteplaats Hillegom, waar hij nog wel eens een balletje van ons jongens 
heeft afgepakt. Want voetballen op straat, …. dat mocht niet. 
  
In het boek wordt zeer goed beschreven dat na de bevrijding Indonesië nog bezet was door 
de Japanners en dat tienduizenden Nederlanders in kampen zaten. Het was om die reden 
dat wij als vrijwilligers hebben getekend en niet om een koloniale oorlog te voeren. Gelukkig 
voor ons capituleerde Japan anders was van ons ongeoefende en slecht uitgeruste zootje 
niets overgebleven. Maar getekend is getekend en er moest toch een soort van gezag 
worden hersteld. 
  
Frans werd tot kapitein gebombardeerd en was in die hele periode mijn commandant. Ik was  
chauffeur van de compagniesstaf, eerst op een 1500-weight, daarna als zijn jeep-chauffeur 
en later op de brencarrier. Ik heb hem dus al die tijd van nabij meegemaakt. 
  
Wij waren eigenlijk geen echt leger, maar een soort ouwe-jongens-reisvereniging. Frans was 
democraat in hart en nieren, zeer geliefd en had het vertrouwen van iedereen. Hij noemde 
mij Constant en ik hem Frans, want dat ik maar korporaal was maakte hem niets uit.  
Hij kon bulderend lachen om de fratsen van ons bijeengeraapte, slecht uitgeruste zootje en 
regelde alles zo, dat het altijd met een sisser afliep. 
  
Bij de 1e politionele actie, vanuit Pekalongan richting Semarang, reed ik met de carrier 
voorop met Frans naast me. Alles ging gesmeerd, tot de carrier bij het tanken in brand vloog. 
“Laat maar uitbranden die hap”, zei Frans, “en klim maar ergens aan boord, want we moeten 
verder”. Maar ons, de bemanning, niet gezien, die carrier was ons liever dan ons leven. Een 
halve ton zand erin en de brand was uit. En wij weer door. Frans vond het natuurlijk weer 
schitterend. Een bevel niet opvolgen was okay, áls het maar een betere oplossing gaf. 
  
De oppasser van Frans was Hannes Maliepaard, een boer uit de Haarlemmeer. Hij was ver 
boven de toegestane leeftijd van 35 jaar, maar had zijn papieren vervalst om mee te kunnen 
en eens wat van de wereld te zien. Hij kon drinken als een Rus en leefde in een soort van 
vriendschappelijke staat van oorlog met Frans. Enige scenes die ik nooit vergeet in Tjimahi;  
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Hannes zit in zijn blote bast buiten in zijn persoonlijke schommelstoel. Frans roept van 
binnen: “Hannes, waar is mijn tandenborstel,?” Hannes: “Weet ik veel, waar jij altijd je 
rotzooi laat, je maakt altijd alles zoek. En nou zoek je zelf maar eens”, en bleef rustig zitten.  
  
Hannes zat dus in zijn schommelstoel met alleen een blauw sportbroekje aan.  
Plotseling rijdt een jeep het erf op met vier hoge officieren erin, allemaal sterren en balken: 
onverwachte inspectie. Hannes schommelt rustig door. 
“Zeg eeeeeh (rang niet te zien op blote bast) soldaat, is de kapitein Weterings hier?” 
“Jazeker, wacht maar,...... FRANSSS!” 
(Van binnen het huis) “Ja Hannes, ik ben bezig hoor,…… wat is er nou ( knoop knoop) weer!”  
“Er is bezoek”. 
Frans komt grommend naar buiten (hij kon aardig tekeer gaan), eveneens in zijn blote bast, 
verschiet van kleur, rent naar binnen en komt al dichtknopend weer te voorschijn.  
Hannes schommelt rustig door. De ‘sterrenhemel’ bekijkt de zaak hoofdschuddend en laat 
het maar zo; ze waren wel wat gewend. 
  
Frans had een groot gevoel voor humor en hij was “in” voor een practical joke. Toen wij in 
1948 terug zouden gaan, werden wij afgelost door dienstplichtigen. Daar in Soebah hadden 
we een buitenpost in de bergen, alleen bereikbaar over een uiterst smal weggetje vol 
haarspeldbochten, steile hellingen met er beneden kleine hulpbruggetjes met losse planken. 
We hadden een telefoonverbinding, en omdat twee wagens elkaar onmogelijk konden 
passeren werd voor vertrek eerst opgebeld of de weg vrij was. 
  
De nieuwe commandant moest die post natuurlijk bezoeken. Frans zei me: “Bel op of de weg 
vrij is, maar laat dat niet aan die luitenant weten. En rij met die jeep zoals je nog nooit hebt 
gereden, we zullen hem eens iets laten zien!”  
Dat was uiteraard aan het goede adres gericht. En daar gingen we. Schuivend door de 
haarspeldbochten met geen enkel zicht op een eventuele tegenligger, zzoeff naar beneden, 
rrrammm over de losse planken. En Frans met een ijzeren gezicht naast me, zich met twee 
handen vasthoudend, en ondertussen de arme luitenant achterin uitleggend: “Kijk, die 
bosjes moet u altijd in de gaten houden, en daar is een goede plaats voor een hinderlaag”. 
Toen we, met de remmen vast, schuivend tot stilstand kwamen, had de arme man geen 
droge draad meer aan zijn lijf: hij had de dood in de ogen gezien. 
  
In feite schrijf ik deze regels als een soort eerbewijs aan een man op wie we altijd konden 
rekenen en die ons als jonge jongens, zonder pretenties, met humor en toch met vaste hand, 
zo veilig mogelijk door een verwarde tijd heeft geholpen. Daarvoor is het vaderland hem 
allerminst dankbaar is geweest: die jaren in Indië golden later nl. niet als dienstjaren voor 
zijn pensioen als politieman. 
  
Hopelijk hebben deze bijzonderheden jullie interesse, wij allen zitten boordevol met van die 
histories. 
  
Vriendelijke groeten en tot ziens!  

Constant Woerlee, Brussel    Chauffeur, Comp-Staf-1e cie. 2-4 RI 
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Soldatenraad 

Direct na de oorlog joeg een golf van democratisering over de wereld. Ook het Nederlandse leger 

werd daarbij niet gespaard. Wij lagen begin 1946 in Mersing – Malakka, wachtend op onze overtocht 

naar Nederlands Indië. De bataljonscomandant had bekend gemaakt dat er een soldatenraad moest 

komen, met uiteraard beperkte medezeggenschap over enkele onderwerpen. Direct begonnen twee 

man uit het peleton reclame voor zichzelf te maken; Martin Oud (de kapper) en ikzelf. Dat ging 

voornamelijk door wederzijdse aanvallen, geschreven op vellen karton. De laatste aanval kwam van 

Oud;  

Ja-pin???, Nee-pin!!! 

Dat was dodelijk, ik gaf de strijd op. Overigens, de soldatenraad is er nooit gekomen. De bataljons-

commandant (L.A.G.M. Korsten ) werd over geplaatst. 

Wim Japin, Roosendaal   Geweerschutter, 3e pel.  4e cie. 2-4 RI 

 

Vrouwen en veteranen kunnen lezen en schrijven….. 

Welke veteraan denkt niet aan de dag dat hij afscheid nam van moeder, zuster, vriendin, verloofde of 
echtgenote. Er zijn er die dat afscheid vermeden, opkwamen voor dienst en geen kans meer 
benutten om afscheid te nemen. De eerste brieven waren dan wel een genoegdoening in de leemte 
en het bevorderde ook het vervolg van de correspondentie tot aan de dag van weerzien.                                                                                                                                                                
 

Aan het verblijf in Engeland hielden soldaten soms een correspondentievriendin over. Om de 

taalbarrière te omzeilen schoten zij die de Engelse taal min of meer machtig waren hun maatjes te 

hulp met vertalen van de ‘briefgeheimen’. De privacy gewaarborgd, want zo  doe je dat als maatjes.  

Tussen Nederland en Nederlandsch-Indië ontstond een papieren luchtbrug waarmee de betrokkenen 

veel taalkundige praktijkervaring opdeden. Soms kregen soldaten een brief van huis die hen zó 

emotioneel bewoog dat zij anderen daar ook in wilden laten delen.                                                                                                                                                                    

Stil verdriet, 

Een jonge soldaat had zich als vrijwilliger gemeld vanuit het verzet. Op school was hij verliefd 

geworden op een klasgenote, zonder daar uiting aan te hebben kunnen geven. Na de oorlog 

probeerde hij in contact te komen, maar zij was verhinderd door een afspraak. Eenmaal op de boot 

naar Indië onderhielden zij toch briefwisseling met elkaar. Niet lang na aankomst was hij wacht-

commandant en in de stilte van de nacht schreef hij eindelijk een aanzoek en deed dat in de ochtend 

op de veldpost. Terug in het kamp werd er door de veldpost een brief van haar gebracht. Hij las die 

met het gebruikelijke genoegen en in stille verwachting, net als de voorgaande keren. Zij eindigde 

haar brief met ‘het laatste nieuws’: Haar verloving met een plaatsgenoot. De geschrokken soldaat 

rende terug naar de veldpost en kon nog net zijn brief met het aanzoek redden van verzending naar 

de verloofde,…van die ander.                  

Sentimenteel jongensleed? 
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Twee soldaten van de Verbindingsdienst bij het 
3e peloton - 3e cie. Kennemer-bataljon 2-4 RI 

(betrokkenen zijn Niek Bossche en Hans Ploeg) 
 

 
 
Een wat oudere soldaat was getrouwd en had twee kinderen wat onder de oorlogsvrijwilligers veel 
voorkwam omdat er geen sprake was van lichtingen van leeftijdsgenoten zoals bij dienstplichtigen. 
Een jonge soldaat van 18 jaar had aan de oudere van 35 jaar een soort vader. 
De oude, Niek geheten, kreeg van zijn vrouw een brief. Ze bleek moeite te hebben om haar hart uit 
te storten, maar ze moest het kwijt, al was het voor Niek daar ver weg nogal pijnlijk. 
Zij had boodschappen gedaan en ontmoette een kennis die informeerde naar haar wel en wee met 
het oog op het verblijf in Indië van haar man. Die informatieve benadering escaleerde op het 
moment dat het overging in het leveren van commentaar. Dat commentaar was niet mals integen-
deel, het was schofferend naar Niek toe in termen van ‘in de Oost de beest uithangen en Javanen 
uitmoorden’. 
Ze voelde zich zo gekwetst dat ze uithaalde naar die schat van een kennis met een ferme draai om de 
oren. Dat bracht zij aan het eind van haar door tranen gewaarmerkte brief onder woorden. 
 
Niek moest dat toch wel even kwijt aan zijn maatje, geëmotioneerd maar ook trots als hij was.  
‘Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw op de wereld ooit gevonden?’ 
 
Niek, was een bijzonder mens. Hij citeerde strofen van gedichten die zijn maatje later steeds weer te 
binnen schoten en aan ons doorvertelde. 
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“Hoe zalig als de jongenskiel nog om de schouders glijdt….! Niets, niets ter wereld gaat hem aan of 
baart hem ongemak dan stuiters die te water gaan of ballen op het dak.” 
 
Hij bevond zich net met zijn maat aan de rand van het kampement met het etensblik in de hand toen 
daar plotseling een naakt jongetje voor hen stond met dunne armpjes en beentjes en een dik buikje. 
Hongeroedeem. “Dat is een ‘zegening’ van de Republiek”, bracht zijn maat in verwarring uit. Niek kon 
geen hap door de keel krijgen en reikte de jongen zijn etensbakje aan. “Zou dat ooit een van mijn 
kinderen nog kunnen gebeuren?” zal hij gedacht hebben. Want de rollen staan in deze wereld niet 
vast! Niet zo lang geleden schraapten Nederlandse stadsjongetjes de laatste restjes uit de bakken 
van de gaarkeuken. Ze hadden ook dunne beentjes en armpjes en dikke buikjes, dat laatste niet van 
de welvaart! Nee, het was Honger-winter toen in 1944-45.  
 
“Hoe zalig als de jongenskiel nog om de schouders glijdt….! Niets, niets ter wereld gaat hem aan of 
baart hem ongemak…? 
 
Een andere dichtregel van Niek, gaf zijn maatje aan ons door en die ging over de schoonheid van 
sterren die in het water blinken… 
In (gebrekkig) Zuid-Afrikaans klonk het zo: 
 
“…en hondert duisent ogies blink in spiegelende watervlak…” 
 
Ze hoorden Soendaneesche meisjes van dertien aan de rand van het kampement bij de ramboetan 
struiken in het Soendanees van West-Java een liedje zingen. 
Dat konden de soldaten niet verstaan. Op school in Nederland leerden ze een liedje van een aardig 
meisje dat op een stille straat was blijven staan en dat zong van: 
  
“Hai die loe kiridan tjoemeladie roedeldiedelan, maar wat ze nu wel eigenlijk zong, ja dat verstond ik 
niet…” 
 
Daar op die buitenpost, omgeven door tropische geuren en geheimzinnige geluiden, bevreemde hun 
liedje dat nu volgt: 
 
“Pang prieng, a-alah pang prieng, bentang poepoes tingal tiloe…..  
Abdi-i ngi-iring,…abdi-i ngi-iring! 
Lamoen poepoes….lagi abdi ngiring…” 
 
Maar wat ze nu wel eigenlijk zongen, ja dat verstonden ze niet. 
Dus het maatje van Niek, nog jong van gezicht, een babyface, knoopte met wat Maleis een gesprekje 
aan. Daaruit volgde een enthousiaste uitleg in een veelheid van woorden en gebaren. Welke belanda 
soldaat vraagt nou naar de betekenis van hun kinderlied? 
Deze wél, en hij verstond hun ijverige uitleg zo: 
 
“Pang prieng, a-alah pang prieng, duizenden sterren staan te schitteren…. 
Maar ik moet huilen, …ik moet huilen! 
Miljoenen sterren,…en dan moet ik huilen…” 
 
Deze vrolijke meisjes huilden in hun lied. Omdat de andere kinderen honger lijden? 
Omdat andere kinderen geen jongenskiel door moeder om de schouders geslagen krijgen? Omdat 
andere kinderen hier en overal waar oorlog uitbreekt, met bommen en granaten voor drie generaties 
lang een trauma meekrijgen? 
 
Uit het dag boek ‘Sterren die blijven’ van Hans Ploeg, Arnhem    Verbindingen,  3e pel.  3e cie. 2-4 RI 
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Opgedragen aan mijn vrouw Eef…. 
Jan, waarom was en ben je vrijwilliger? 
Eef,… met wat voor man ben je gehuwd? 
 
Beste Sobats, 
 
Deze week dacht ik na over de tijd en waarom ik als vrijwilliger naar de Oost ben gegaan. 
Daarbij komen herinneringen naar boven die verstopt waren om te vergeten.  
Zoals die Generaal die roem wilde vergaren als een groot strateeg bij het Eiffelgebergte en 
de brug bij Berlage het gevecht begon, terwijl de brug bij Keulen al in handen was. 
Daar was ik bij, net zestien jaar geworden, 
Verder met de troepen meegegaan via Ahaus naar Enschede dat we op 1 april bevrijdden en 
verder door naar Rijssen, Deventer en ten slotte Amersfoort. Daar ben ik overgegaan naar de 
gezagstroepen. Maar ik hield niet van wachtlopen en meldde me aan om Indië te gaan 
bevrijden van de Jappen, net zoals wij door de geallieerden bevrijd waren. 
Ik kreeg van mijn ouders de wind van voren, maar ik had als minderjarige hun toestemming 
nodig. Na wat harde woorden en het argument dat ook wij door kinderen van andere ouders 
van Hitler waren bevrijd, kreeg ik toestemming. 
Op naar Steenwijk, naar het negende bataljon Stoottroepen. Nu kreeg ik pas een echte op-
leiding waarbij de werkelijkheid zoveel mogelijk werd benaderd. 
 
Van Steenwijk naar Engeland, met de trein naar Wokingham – Easthampsteadpark.   
Blikken loodsen, ijzige koude, de kolen op rantsoen en dan naar de rolschaatsbaan om warm 
te draaien. We scheepten in, kregen met zeeziekte te maken en kwamen na de lange reis in 
Tandjong Priok aan. Na wat meningsverschillen overwonnen te hebben werd ik bij 2-4 RI in-
gedeeld, daar werd ik chauffeur op een drietonner. We kwamen in actie om Tjiandjoer te be-
zetten aan de Grote Postweg van Buitenzorg naar Bandoeng, over de Poentjakpas en werd-
en beschoten of door in de weg verborgen bommen bedreigd. 
Toen begon na anderhalf jaar de eerste Politionele actie, van Bandung naar Cheribon en via 
Tjomal naar Pekalongan en zo kwam de verbinding met Semarang tot stand. 
 
Bij 2-4 RI kreeg ik last met ‘Sophietje’ (adjudant Wilmering) 
Moe van een actie teruggekomen ging ik op mijn tempatje wat slapen. Ik schrok wakker toen 
ik aan de arm werd getrokken en iemand vroeg: “Ben jij Jan Wehrmeijer?”  
Ik antwoordde: “Nee, ik ben zijn geest…!” Er volgde een bevel om op te staan en om mijn 
auto op een andere plaats te zetten. Ik antwoordde dat hij dat zelf maar moest doen. Van 
bevelen werd overgegaan op gelasten, waarop ik hem ‘gelastte’ op te hoepelen anders kreeg 
hij een fles bier naar zijn hoofd. “Dat is de knijp”, was de reactie, dus pats-boem en raak. 
Veel herrie volgde, de wachtcommandant erbij; “Dat is even zonde van dat bier” was diens 
commentaar op het verslag van de adjudant. 
Deze plofte bijna van woede, ik moest op rapport bij de kapitein en het werd krijgsraad, ik 
had de legerpredikant als verdediger. 
De auditeur-militair stelde het gooien van de bierfles gelijk aan schieten, mijn verdediger zei 
dat het ook iemand wás om op te schieten. Weg verdediging,…. uitspraak drie maanden. 
Terwijl ik de straf uit zat ging 2-4 RI naar huis, dus mijn maatjes was ik kwijt. De straf hield in 
dat ik als chauffeur met een luxe-auto ritjes moest maken om officieren van en naar bestem-
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ming te brengen. Na het uitzitten van de straf moest ik me melden in Oengaran, boven 
Sema-rang, bij 1-15 RI (‘de Blijvertjes’) dat gereed lag om naar Nederland te vertrekken. 
Maar in December kregen we bevel om nog een ‘kleine actie ’uit te voeren, nl. de bezetting 
van Djogja. Op 19 December 1948 werd Djogja ingenomen. 
 
Te weinig manschappen in een veel te groot gebied maakte het onder controle houden 
ervan onmogelijk. Zware patrouilles, veel vuurcontact, opgebrand van de lange diensttijd, 
onverschillig geworden, het nut van opdrachten niet inzien en dan weigeren. Allemaal pijn-
lijk en kwetsend voor betrokkenen. 
 
En toen,…. reed een maat met een carrier op een mijn, door de bodem heen werd zijn voet 
er afgerukt door de explosie. Snel naar Djogja,…. op het vliegveld praten we nog even.  
Dan zegt hij: “Jan, ik ga naar boven, zorg dat je ook verandert, dan zien we elkaar daar ooit 
wel weer”, en Perlot was niet meer. Daar ben ik echt ziek van geweest, het heeft mijn leven 
veranderd. Ik sprak veel met de aalmoezenier, kon niet aanvaarden dat zo’n fijne knul over-
leden was. De ‘waarom-vraag’ brengt een mens ertoe betekenis toe te kennen aan deze er-
varingen en te zoeken naar de drijfveer daarachter waar ik me mee kan verzoenen, waar 
kracht vanuit gaat die me steunt in mijn leven en waar ik me zonder angst voor oordeel aan 
toevertrouw. Die drijfveer en die stille kracht noem ik: 
 
‘Mijn God, een vaste burcht, een toevlucht voor de zijnen’. 
 

 
 
Zeker, we gingen net als de geallieerden om te bevrijden voor beter leven voor verarmden 
en niet voor gewin. Jammer dat de politiek wilde onderdrukken en daarna vergeten. 
Niet de militair maar de politiek was fout. 
 
Jan Wehrmeijer, Barneveld    Chauffeur, 2-4 RI 
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Kerst 1946 

Java, het liep tegen Kerst en we zijn doodmoe. We, is het 44-koppige peleton.   
Zolang we al op Java zitten, en dat is nu al ongeveer 10 maanden, hebben we niet veel anders gedaan 
dan patrouille lopen, wacht lopen of achter de zandzakken zitten.  
  
Dikwijls midden in de nacht ons bed uit, of wat je bed kon noemen. Tientallen keren verhuisd, van de 

ene naar de andere kampong. Soms 10, soms 50 km verder, In ieder geval, 10 maanden lang al op z’n 

Hollands lopen kankeren op alles wat niet deugde. Steeds maar om de bevolking te bevrijden van de 

zgn. Peloppers. Dat waren door de Jappen opgeleide,…….nou ja, soldaten kon je niet zeggen! Het 

waren gewoon moordende en plunderende jongelui, die dat allemaal als een lolletje zagen.                     

Daarbij waren ze laf, ze lieten zich nooit zien en opereerden steeds vanuit een hinderlaag. Met dat 

soort tuig hadden wij te doen. 

Enfin, het liep tegen Kerst en het zoveelste bevel was er alweer uit. Eerste peleton, derde Cie. Gaat 
14 dagen in totale rust in de bergen vlak bij de Poentjak-pas. Daar bij die theeplantages, kan de 
temperatuur ’s nachts behoorlijk vallen. Het kon echter niet mooier! Dus we werden en paar dagen 
voor Kerst weer verhuisd, maar deze keer hadden we er wel zin in! We bivakkeerden in een prachtig 
mooi huis van een van die vooroorlogse suikerbuiken (dat waren de eigenaren van de plantages).      
En laat nou het geluk met ons zijn, krijgen we ook nog allen een Kerstpakket uit Holland, dat was 
natuurlijk helemaal mooi! Er zat van alles in; wat heb jij Dirk, ….. wat jij Henk? 
We hadden de grootste pret, want 14 dagen vrij! Geen druk achter ons, alleen 14 dagen niets doen. 
Mocht je willen!!! 
Mannen!.....10 km. hier vandaan wordt er post van 12 soldaten aangevallen, het is erop of eronder. 
Dus,….. op de truck,…. in de dubbele en geen geduvel!..... in één minuut waren we weg!  
Ik zie het nu nog voor me, het zooitje klom op de truck, de een alleen een broek, de ander bloots-
voets, en ik op mijn sloffen en slechts een pendekkie aan (soort onder-bovenbroek). 
In ieder geval waren de wapens allemaal mee, en daar gingen we, als een gek met die legertruck 
door de bergen. We hoopten natuurlijk niet beschoten te worden, dat viel gelukkig mee. 
Uiteindelijk kwamen we bij de aangevallen post, die jongens waren blij versterking te zien.                          
Er werd nog hier en daar een schot gelost, maar het kalmeerde gauw nu die ‘helden’ in de gaten 
hadden dat we met meer waren.     
We bleven er nadien nog een een dag of 10. Ja, je raad het al,… natuurlijk weer patrouille lopen!     
We gebruikten daarvoor elkanders kleren, en schoenen want we hadden immers nagenoeg niets 
mee. We zaten dus ALWEER in die oude routine!     
Ik kan me niet herinneren dat er bij iemand nog het woord Kerst over de lippen is gekomen. Om 
daarover na te denken was gewoon geen tijd, soms waren we zelfs te moe om in slaap te vallen. 
Welnu, na die 10 dagen werd die post opgeheven, we hebben het rommeltje opgeruimd en werden 
weer naar onze rustplaats gebracht.     
We komen daar aan, en wat denk je,…… ALLES WEG! Geen Kerstpaketten, geen chocola, niets meer!  
 
Maar “Kop op”, het zal wel weer goed komen, morgen is weer een nieuwe dag.    
Die nieuwe dag kwam,…… het werd weer gewoon DIENST!  
                                                                                   
Niet dat ik er destijds veel van gemerkt heb, maar dit was de onmogelijkste Kerst die ik ooit heb mee-
gemaakt.                                                                                                                                                                     
Het is echter allemaal al lang geleden, en ik ben uiteindelijk blij dat ik heelhuids terug gekomen ben. 
Toch heeft het er af en toe slecht uit gezien. Later zijn we tijdens een patrouille nogmaals daar langs 
gekomen, toen was er helemaal niets meer over, alleen de stoep!    
                                                        
George Snieder,  Barrie – Ontario (Canada)   1e pel.  3e Cie.  2-4-RI                                                                                                                                                                      
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Archief-groep 2-4 RI Kennemerbatlajon 
 
Opzet en doelstelling; 
 
Samen met enkele zonen en dochters doen wij onderzoek en archivering van alles wat met 
het Kennemerbataljon te maken heeft.  
Documentatie, foto’s, dagboeken, verhalen, liedjes en allerlei andere dingen en zaken. 
Tevens verzorgen wij de reünies zolang dit wenselijk is. 
Uiteindelijk doel is om één integraal Herinneringsboek te realiseren, dat is geen gemakkelijke 
opgave. Er is echter al e.e.a. over het Kennemerbataljon te lezen. O.a. een heel aantal her-
schreven dagboeken en het verhaal van de gebroeders Kuipers ‘Kennemers, Watermannen 
en Rijstvogels’. 
 
Daarnaast hebben we a.d.h.v. allerlei gegevens een vrij uitgebreide Data-lijst samengesteld, 
waarin reeds meer dan 1000 namen en gegevens van personen die ooit bij 2-4RI zijn ge-
weest. 
 
Mocht u nog materiaal (hoe gering ook) zoals omschreven voor ons hebben, dan zouden we 
e.e.a. graag willen digitaliseren, u krijgt nadien alles ongeschonden retour. 
Schenkingen zijn eveneens welkom, alles wordt goed bewaard. 
 
 

Selamat tinggal 


