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             Komend jaar is het 70 jaar geleden dat II-4 met de Indrapoera retour Nederland kwam, en het 
bataljon vervolgens werd opgeheven. We willen dan extra aandacht geven aan die gebeurtenis. 
Rob en ik zijn begin dit jaar naar de archiefdienst (MH) in Den Haag geweest en we hebben aldaar 
een heel aantal documenten en foto’s van genoemde terugreis gevonden. Deze documenten worden 
momenteel gerestaureerd en met regelmaat  aan onze site toegevoegd. 
 

             SITE ? Jawel ! We hebben sinds een aantal weken een eigen internetsite. Dit komt geheel op 
verdienste van Rob de Graaf. Deze site wordt langzaamaan door ons ingericht.  
We zullen bewuste selecties moeten maken omdat we met ons enorm archief van II-4 een luxe-
probleem hebben. Voor de geïnteresseerden; houd e.e.a. zo nu en dan in de gaten, want er ver-
schijnen regelmatig toevoegingen.     
 

              Als de site geheel naar onze zin is ingericht, dan zien wij dat als een goede stap in de richting 
van een herinneringsboek. Jullie vragen zich natuurlijk af, is dat dan wel niet wat (of te) laat? 
Wij hebben i.i.g. getracht om zoveel mogelijk nagelaten (maar her en der versnipperd) materiaal te 
verzamelen en te archiveren. Dat is in alle opzichten gelukt en er komt nog steeds nieuw materiaal 
bij, waar we steeds heel blij en enthousiast van worden. We hadden tot dusver echter geen affectie 
met het maken van een goed en volledig herinneringsboek. Internet biedt echter steeds meer en 
gemakkelijkere handvaten daartoe. We zullen dat boek t.z.t. aan alle nog in leven zijnde sobats 
aanbieden, maar mogelijk nog belangrijker, ook aan alle nazaten, waarvan ons de meeste adressen 
bekend zijn. Neem daarom graag nog voorhanden foto’s, documenten, dagboeken etc. mee.  
Wij scannen en archiveren dat, en alles komt z.s.m. netjes retour. Donaties zijn echter eveneens  
welkom.   https://kennemerbataljon.wordpress.com/ 
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Barth Haasbeek,  30 mei 1919 – 9 dec. 2003 
 

Verleden najaar 2016 zocht ik mevr. Wies Haasbeek in Bloemendaal op. Allereerst was ik op bezoek 
bij mevr. Heems in zelfde genoemde plaats. Dat was nogal uitgelopen, waardoor ik op een relatief 
laat tijdstip in de Donkerelaan aankwam, en dónker was het in die buurt. Het adres kon ik daardoor  
niet zo 1-2-3 vinden, maar uiteindelijk stond ik bij haar aan de deur en werd allerhartelijkst ont-
vangen. Haar man Bart was toen al 13 jaar geleden overleden, desondanks had mevr. Haasbeek 
haast elk snippertje van haar man’s documentatie bewaard. Alles mocht worden meegenomen voor 
het archief. Degenen die Bart kennen, kunnen wel raden dat hij als ‘Bataljonsdichter’ heel veel 
gedichten, liedjes en verhalen heeft nagelaten. Daarvan zullen we enkele in deze Kennemer-klapper 
publiceren. 
 

Reünie 
 

Kom aan “Spes Pa’triae” 
van lang gelee. 

Strek onvervaard de stramme leden. 
en kraakt er iets, 

dat maakt ons niet. 
Want we gaan heden, 

naar het verleden. 
 

Kom op, in volle vaart, 
van huis en haard, 

naar Haarlem, naar de oude maten. 
Geen jaren last, 

houdt ons nog vast, 
we hebben nog zoveel te praten. 

 

Geef acht! Oh, Haarlem zie, 
twee vier R.I. 

z’n Kennemers stormen Uwe wallen. 
Vergrijsd en wellicht, 

in deugd en plicht. 
Doch jeugdig zal hun 
Strijdkreet schallen. 

 

Kom op, ter reünie ! 
Wat nostalgie, 

uit geurig glas geheven. 
Vat pils of neut, 
komt lief en leut. 
De Ouwe Stomp, 

…… hij zal herleven.   
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Bawang op Zolder 
 

Ik ben altijd alles kwijt ! 
            Gelukkig weet mijn vrouw dan precies waar ik zoeken moet. “Links van de zoldertrap staat een 
kastje, daar staan een paar ordners, en dáár moet het tussen zitten” zegt ze.  
Het blijkt  allemaal te kloppen, hoe lapt ze’m dat toch? 
              Nu maakte ik de fout om de eerste  ordner te openen en m’n eigen opdracht te laten rusten. 
Het noodlot slaat dan ook onmiddellijk en genadeloos toe in de vorm van een ietwat bruin uitge-
slagen foldertje, waarop kennis wordt gegeven dat te Bawang een revue zal plaatsvinden, onder de 
titel; ‘Orde en Rust’. 
Betreffende het tijdvak; 11 november 1947 – 11 februari 1948. Ondertekend; ‘De Feestcommissie’. 
Nou heb ik zelf ook enige maanden in Bawang mogen bivakkeren en het lijkt me de laatste plaats om 
daar een revue op te voeren. Wat rieten hutjes tegen een heuvel opgesmeten in het beginnend 
hoogland ten ZW van Semarang. Als ik me héél ellendig voel, dan denk ik aan Bawang; en zie, dan 
voel ik me gelijk weer een stuk beter. 
             Hoe dan ook, die jongens van de 4e cie (of was het de 3e?) hebben natuurlijk op voorhand 
besloten zich er niet onder te laten krijgen, en kosten noch moeite gespaard om naar buiten toe te 
treden met een zeer gevarieerd programma. Waarbij het mijn lezers niet zal verbazen mijn naam aan 
te treffen, onder de even directe als simpele aanduiding; ‘Bert met zijn guitar’.  
Cor Amse wordt vermeld onder ‘Piano-solo’, terwijl ik nou zo graag zou willen weten hoe het’m 
gelapt is om die piano boven in Bawang te krijgen.  
Dan zijn er nog; ‘De vrolijke jongens’ (en die had je daar nodig om de boel in balans te houden). 
Daarnaast ‘Los Niconellis’, en verder ‘Een ernstig liedje’. 
 

             Zelf weet ik er niet veel meer van, maar wat ik wél weet (in gedachten verzonken op de koude 
zoldervloer), is dat je met het soort jongens die op een dergelijke primitieve manier de beroerdste 
omstandigheden te lijf gingen, je ook naar het andere eind van de aardkloot had kunnen marcheren. 
Die waren door niets te stoppen ! Ik zou alsnog voor jullie ‘in de houding’ moeten gaan staan, maar 
m’n benen doen het zo slecht jongens. 
             Oh ja, nog even,…..  
Laat ik de enigste accordeonist van ons bataljon niet vergeten, hij maakte een onsterfelijk lied. 
 

Vuur aan bakboord, daar ligt de Hollandse kust 
Vuur aan bakboord, Oudje nu hei’je weer rust 

Ik zie je nog staan toen ik moest gaan vertrekken 
Kleine figuurtje daar ginds aan de kant 

Vuur aan bakboord, daar is mijn Vaderland 
 

            “Waar blijf je toch?” roept mijn vrouw van benee.  
“Ik kom” roep ik, terwijl ik had willen zeggen; …… “Ik was even bij de ouwe jongens in Bawang ……”.   
              Een moment om zuinig op te zijn, of niet soms?                                                                        Béhá. 
 

                   
De pasar van Bawang tijdens een feestgelegenheid, de 4

e
 comp. wordt welkom geheten. 
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Dierbare vrienden 
 

          Vanuit het ‘Perifide Albion’ (Engeland), werden wij verrast met het gezicht van een krijgsman, 
waarin alle eigenschappen, negatief zowel als positief, werden gereflecteerd. Het verwerken van 
deze indrukken op de vroege morgen is iets wat alleen aan de zeer sterken is gegeven en aangezien 
ik daartoe niet behoor, gaf dit in eerste instantie aanleiding tot enig misverstand.  
Het begon al met de pet, die door mij werd toebedacht als behorende tot het Leger des Heils, of zo je 
wilt ‘The Salvation Army’. Maar aangezien het gezicht van de onbekende verre was van welke 
devotie dan ook, en ik me bovendien niet kon voorstellen dat uit die verbeten mond het “Onward 
Christian Soldiers” kon opklinken, heb ik toen eerst de postkaart omgedraaid en daar de bespiegeling 
van Bas in mij opgenomen, waarbij ik mij als vanzelf de KOP van Rook voor de geest trachtte te halen. 
            De kop van Rook was namelijk een kop van boeren-slimheid. Een kop ook waarop de harde 
arbeid met de strontschuit zijn stempel had achtergelaten. In Rooks beste ogenblikken zou het nog 
de kop van een plattelandsburgemeester kunnen zijn, al neig ik meer naar de status van dorpsveld-
wachter. 
            De kop van Rook is als een monument in mijn herinnering gebeiteld, op een moment waarop 
geen twijfel betreffende identificatie mogelijk is. Het zal jullie niet verwonderen dat één en ander 
gestalte kreeg onder de tropenzon. Want daar hebben jongens als Bas en ik en al die anderen de 
confrontatie aan moeten gaan, waarbij men al dan niet door de mand kan vallen. 
            Ik zie nóg de 2 vliegtuigjes die naar beneden doken en het vuur openden. En ik zie Jan-en- alle-
man struikelend proberen dekking te zoeken in de hoge slokan langs de kampong. 
            Enkele meters van mij af liep Rook bovenop de sawahdijk, eenzaam en alleen, want ook de CC 
was in dekking gegaan. Waarom Rook daar de confrontatie aanging zal hij zelf het beste weten, maar 
het had iets van zichzelf willen bewijzen. In wezen was het ronduit dom wat hij deed, want er was 
geen noodzaak voor. Terwijl hij liep, schreeuwde hij met overslaande stem iets naar de in dekking 
gegane soldaten. Die stem gaf op niet te verstane wijze z’n angst prijs. Let wel, dit is geen ver-
oordeling, want ik denk dat ik op dat moment zeker zoveel angst had. Wat ik veroordeel is dat je op 
zulke ogenblikken geen voorstelling moet weggeven. 
           Wat ik hierboven heb omschreven, had ik destijds nauwelijks onder woorden kunnen brengen. 
Maar die kop sprak boekdelen, en dat was zeker niet de kop van de onaantastbare krijgersman op de 
postcard. 
             Nu weet ik natuurlijk drommels goed, dat Bas een geintje maakte. Ik zie hem in gedachten 
met die kaart in zijn handen, bij zichzelf denkend; “Die stuur ik naar Bart”. En ik weet ook zeker dat 
als ik erbij was geweest,  dat we het in een mum van tijd het over Rook gehad zouden hebben.  
Ons uitputtend in allerlei zijwegen, op weg naar aller vreemdste voorstellingen, de uitlaatklep die 
altijd zo voortreffelijk heeft gewerkt.                                                                                                         BéHá. 
 

In onze datalijst staat OVW-er, soldaat L. Rook van de 4e cie vermeld. Met als bijzonderheid; ‘Wegens 
psychische problemen afgevoerd’. Of het genoemde voorval daarmee te maken heeft, is vooralsnog 
een vraag. Sld. L. Rook was afkomstig uit Dordrecht. Hij kwam met de  eerste OVW-aanvullingen uit 
de omgeving Dordrecht/Papendrecht. Weet iemand er meer van, of bijv. zijn voornaam?            M.d.G. 
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Een zieke wordt ter behandeling gebracht. 
 

Ziekenzorg   
 

           Van J.P. Dekker, onze hospik had ik gehoord dat hij even verder in een schooltje enige mensen 
aan het verplegen was. Ik heb al meer gedacht dat het jammer was dat hier geen Rode Kruispost is. 
Zieken genoeg en de dichtstbijzijnde posten zijn 15 km van hier. Nu vroeg ik mij af waar Dekker de 
mensen mee hielp. Het verpleegmateriaal van het leger is zó schaars dat hij het daarvan niet kon 
doen. Toen mijn wacht er dan ook opzat, ging ik even kijken. Een grote groep mensen ervoor vol 
zweren, schurft en ziekten, een ellendige groep en in het lokaaltje Dekker bezig met mensen ver-
binden. Twee schoolmeesters die de administratie bijhielden en Cor die zat toe te kijken. De spullen 
waren van het Rode Kruis dat niet bij machte is met het enkele team een nieuwe post te openen, ze 
hebben het al meer dan druk. Dekker kon het alleen ook nooit af, dat zou dagwerk worden voor hij 
klaar zou zijn en het was nog maar de tweede keer, zodat het nog wel drukker zal worden. Ik ben 
teveel verbonden een paar maanden terug om daar nog geen verstand van te hebben en heb 
tenslotte in Batavia nog een kleine cursus gehad. Het aanbod om te helpen werd dankbaar aanvaard.  
          Cor wilde ook wel maar durfde het niet goed aan. Hij kon echter de scabiës (schurft) patiënten 
insmeren en zo ging het nu met drieën. Cor in een klein kamertje. Ik nam de behandelde zweren over 
om ze te verbinden. Eerst wat onhandig maar bij de 4e had ik de gang erin en ging het vlot. Toch was 
het nog een stotende lopende band die behoort te rollen, zodat ik algauw ook het  behandelen van 
één soort wonden overnam, zodat de scabiës naar het kamertje ging en de zogenaamde ‘sikit-
goreng’ naar mij, en Dekker alleen de rest hielp. Cor had nog even strubbeling. Een vrouw wilde haar 
kleding (een stukje rotte zak) niet afdoen en hij is (als dpl.-aanvulling) nog niet gewend om met 
inlanders om te gaan. Even erheen en de kleding zonder pardon afgenomen en buiten haar bereik 
gelegd. Ze was nog wel even verlegen maar liet zich toch rustig behandelen. 
            Het wonden verbinden viel eerst niet mee. De meeste zijn geen wonden meer te noemen. Het 
is of grote stukken vlees zijn weggerot zodat men er niet eens pijn meer in heeft. Dat komt pas als 
het gaat beteren, een intens walgelijk gezicht, waar men van verstilt uit afschuw, en als men die dan 
gaat uitbetten, komt er een nog walgelijker stank uit. Iets weerzinwekkenders bestaat er geloof ik 
niet en soms werd het mij te machtig en liep ik even weg, kokhalzend en walgend van afgrijzen. Op 
den duur wende het toch wat en deinsde ik alleen nog plotseling terug als ik bij het vastknopen van 
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het verband onder het been wat te dicht tegen de wond kwam en de volle stank inademde. Het ging 
echter steeds beter en vlotter. Wij kregen wel honger maar konden niet gaan eten, we walgden van 
onszelf. Om 14.00 uur echter waren wij klaar, 120 mensen waren geholpen en dan was Dekker nog 
van 8.00-11.00 uur alleen geweest. 
            Vlug wassen, heel goed met dik zeep, maar de stank hing nog in mijn neus zodat ik niet veel 
kon eten. Wij hebben weleens een bui gehad waarbij we met elkaar vies praten over eten. Ik heb er 
nooit een steek om gegeven, zo erg konden ze het niet maken, alhoewel er eens 2 fiere jongens 
waren die hun eten lieten staan. Een week later weer, alleen omdat er één zei: “Weet je nog van 
vorige week toen je niets meer lustte?” Maar nu was ik voor het eerst ook vies. Als wij zo echter even 
doorgaan, zal het wel beter worden. Dat brengt ook de mensen op onze hand, beter dan patrouilles. 
Evenals die kledinguitreiking . Als men de zieken zo vaak ziet bedelen en strompelen langs de weg, 
niet in staat te werken voor de kost, uitgeteerd door beri-beri en schurft of malaria, verminkt door 
grote zweren, dan is het toch een mooi werk ze beter te maken, temeer omdat dit volk ongelofelijk 
snel geneest.                                         Woensdag, 17 maart 1948 - Pandansari , Cor Groot, 3e pel -3e cie. 
 

 

Een strandwandeling 
 

 
 
 

            We waren net een paar dagen gestationeerd in Mersing te Malakka, ongeveer 200 mijl ten 
noorden van Singapore. We zaten daar in afwachting van transport naar Java, onze uiteindelijke 
bestemming. In de tussentijd deden we eigenlijk niet meer dan zwemmen en wat door de jungle 
trekken, en die had voor ons verassingen genoeg.   
            Enfin, er werd verteld dat ten zuiden van ons wilde beren waren gezien, en we (Henk de Rooy, 
Henk Hilverink en ik) besloten om zo’n beer te gaan schieten. Op een zondagochtend vertrokken we 
heel vroeg, wat eten en drinken mee, onze geweren geladen, daar gingen we op pad!  
             Het was een fantastische wandeling, links de Chinese zee, en de jungle aan de rechter kant.              
Na ongeveer 3 kwartier of zo kwamen we bij een kali. Oké, schoenen en sokken uit en we waden 
door het water, niets aan de hand! Wat later kwamen we bij een rotsformatie, geweldig!   
Wij als Hollanders hadden nooit rotsen in levende lijve gezien, dat was dus de tweede ervaring.                                                                                                                                                        
            Weer wat later, daar ligt wat,......is het een beer?    
Naderbij gekomen bleek het een half in het zand gespoelde Japanse zeemijn te zijn. Nou, wat doen 
we ermee,......zullen we dat ding maar opblazen?  Het was te proberen, maar om zo’n ding op te 
blazen hadden we voldoende vuurkracht en voldoende dekkingsmogelijkheden nodig, en die waren 
er niet. Daarom liepen we er maar aan voorbij en genoten verder van onze wandeling. Het moet zo 
tegen de middag zijn geweest toen we weer iets op merkten. En ja hoor, ….. een beer!                        
             Ik weet niet meer wie er het eerst schoot, maar we schoten alle drie op dat arme beest.                                      
Het laatst wat we zagen was de kont van de beer die de jungle in verdween. Ik treed niet in detail 
over wat er op dat allemaal gezegd werd, het was echter niets fraais! Enfin, alweer een ervaring en 
een teleurstelling rijker.   
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             We besloten om te keren en kwamen natuurlijk weer langs die zeemijn. Er stond een 
inboorling naast die ons in het koeterwaals te woord stond. Alles wat we ervan begrepen was 
“Boem-boem”, daarbij op de mijn wijzend. Het gebeurde dat we op een paar honderd meter er 
vandaan een grote boomstam dwars over het strand zagen liggen, daarachter konden we dekking 
vinden. Na wat geharrewar besloten we om het erop te wagen, waarom niet? We stuurden die 
inboorling de jungle in en gingen achter die boomstam liggen. Ik lag links, Henk Hilverink in het 
midden en Henk de Rooy rechts. Als het bij de eerste poging niet zou lukken zouden we de actie 
staken. De Rooy schoot eerst, toen Hilverink en toen ik. Toch nog maar eens proberen, eerst even 
kijken of die inboorling nog weg was, oké. Henk en ik richten ons vizier op die mijn. Henk schoot weer 
eerst,…..er gebeurde niets! Welnu, middenman Schiet!  En toen,…….de hel barste los. Een vlam van 
wel 100 voet hoog, of was het nog hoger? Niet te geloven zeg, wat klap! Daarna stilte,….. en toen een 
regen van puin. Vaarwel mijn! We keken naar elkaar en waren allen lijkbleek, we stonden te 
klapperen op onze benen. Daar kwam die inboorling weer aanlopen, ook lijkbleek.  We liepen naar 
het gat, dat was zo groot dat er wel een legertruck in kon draaien, het liep echter snel vol met water.  
Toen kwam er opeens een hele horde van die inboorlingen uit de jungle aanrennen. We grepen onze 
geweren omdat we dachten dat ons laatste uurtje geslagen had.  Maar nee, ze begonnen te dansen, 
springen en zingen. Alles wat we ervan uit maakten was weer “Boem-boem”. We begrepen uiteinde-
lijk dat ze ons naar hun kampong uitnodigden om wat te eten, we besloten echter om terug te gaan.  
              We waren erg opgewonden over de  gebeurtenissen maar toen we bij de rotsformatie 
kwamen, lag die opeens in het water. Dan er maar overheen, makkelijker gezegd dan gedaan maar 
het lukte. Daarna kwamen we weer bij de kali, die was opeens 5 x breder en veel dieper!  Nou, alles 
uit, een pakket op je hoofd, de rest strak om je nek en het geweer omhoog. We waren bang dat we 
nog moesten zwemmen maar we haalden het met onze hoofden net boven water toch nog wadend.   
              Na een uurtje waren we weer in het kamp. Daar barsten de vragen los;  wanneer krijgen we 
onze berenbout?  “Jullie gaan toch niet alles zelf opeten? Etc. etc …..  
             Én……, hebben jullie ook die explosie gehoord?”  “Neeee,….. hoor wij hebben niets gehoord!”        
             We waren uiteindelijk allemaal blij dat we weer thuis waren na zo’n avontuurlijke dag.   
Maar nu, 60 jaar later heb ik nog steeds een flinke schram ten gevolge van die ontplofte zeemijn.    
                                                                                                                        Gerrit Snieder, 1e peleton 3-II-4 RI                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
De bevolking rond Semarang 
 

             Er is veel gebeurd, maar nu kunnen wij er ook zeker van zijn dat het volk volkomen op onze 
hand is. Niet alleen hier, maar in het hele district. De Javaan heeft zo’n respect voor de belanda dat 
het dikwijls moeilijk is om uit te maken of hun vriendelijkheid gemeend is, want téveel wezen de 
feiten op het omgekeerde. Dat maakt het erg moeilijk, al te veel had het er maar van of de welvaart 
die wij overal brachten alleen maar gewaardeerd werd als het zo uitkwam.  
 

             Het was wel duidelijk dat het volk rust en orde wilde en ook dat ze van de Republiek niets te 
verwachten hadden. Zo lang in een kampong nog onbetrouwbaar volk zat, had men beslist op de 
medewerking van zo’n kampong niet te rekenen. Men was het tuig graag kwijt maar was nog te bang 
voor wraak om ons daarbij te helpen. Zodoende wist men nooit waar men aan toe was en kon 
niemand vertrouwen. Eén verkeerde had dikwijls een hele kampong in zijn macht. Wel bracht men in 
het geheim berichten. Wij kwamen in het Javaanse toen het een bende was en hebben dit volk nooit 
eerder gekend. Het volk was dankbaar als ergens de rust hersteld was. Heel duidelijk was men dat na 
enige dagen schijnbaar vergeten en waren ze weer stug en onbetrouwbaar.  
 

             De laatste maand is alles veranderd. Niet alleen aan de grote wegen, de kinderen staan te 
juichen en ook ouderen staan vrolijk lachend hun hand op te steken. Ook in afgelegen kampongs 
waar men nog niet zo vrij durft te zijn tegen de grote toeans, is men niet langer alleen nog beleefd, 
ook de angst is weg. Voorheen kwam iedere inlander die men riep schoorvoetend aanzetten. Men 
moet hier meedogenloos optreden tegen alles wat niet deugt.  
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             De mensen wisten wel dat bij een patrouille geroepen worden betekende: of gewantrouwd te 
worden waarbij ze gevaar liepen meegenomen te worden en als het tegenzat enige dagen vast te 
zitten als er toevallig geen gelegenheid tot verhoren was. In het andere geval niet gewantrouwd 
worden maar dan tóch inlichtingen te moeten geven, wat ook gevaarlijk was omdat ze dan de kans 
hadden verdachten van de TRI te worden.  
 
              Ook was het in een zo’n verwarde strijd als hier niet te voorkomen dat weleens totaal on-
schuldige mensen vielen. Er zijn korpsen die daar uiterst voorzichtig mee waren. Die hebben zeker 
driemaal zoveel gesneuvelden terwijl zij nooit in staat waren volledig de rust te herstellen. In hun 
gebied vielen 100 mensen door de bendes, waar bij ons één enkele viel door té snel recht of te vlug 
schieten. Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen, al is het soms hard. De inlandse afdelingen van 
het KNIL zijn echter nog veel harder maar ze worden overal op handen gedragen. De gewone 
inlander echter zat zodoende in een moeilijk parket. Hij wilde graag rust en orde, maar liep altijd het 
gevaar door een ongelukkige omstandigheid zelfs als pelopper bekeken te worden, zodat men 
dikwijls angstig de Hollandse patrouilles zag passeren. De 6 á 7-jarige propaganda tegen de blanke 
was ook niet zomaar vergeten, ook dat is veranderd.  
 
             Met het rustiger worden werden wij op patrouille minder lastig. Keer op keer zag men 
patrouilles passeren die veel vriendelijker tegen de mensen waren. Immers waar de bevolking terug 
keerde en rustiger werd, was het ook zeker veilig voor ons en was geen gevaar te duchten. Toen pas 
kreeg het volk tijd de Hollander te leren kennen zoals hij is, en vóór de oorlog was. Men ging weer 
aan het werk, er kwam zout, petroleum en kleding. De nachtmerrie is voorbij, wij zijn niet meer de 
angstaanjagende soldaten maar de vriendelijke beschermers. Blij en trots zijn ze nu als ze de kans 
krijgen met zo’n belanda een praatje te maken. Als een belanda hen de eer aandoet even bij hen 
binnen te komen om wat te eten en te drinken, zijn ze de favoriet van de kampong.     
Zondag, 29 Februari 1948 - Pandansari                                                                     Cor Groot, 3e pel.-3e cie. 
 

Pasar te Doro (Midden-Java) 
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Gewond geraakt 
 

             Halverwege de weg Batavia en Bandoeng. Op 18 juli 1946 zat ik op een steen mijn linkerarm 
vast te houden, er was een kogel in de lengte van mijn onderarm gegaan. Bob Oskam, de chauffeur 
van een 3-tonner, pikte me op. Tot mijn grote geluk wist hij waar de verbandplaats was (het 
veldhospitaal). Binnen de kortste keren lag ik op de operatietafel. We rookten nog een sigaret 
voordat ik het narcosekapje kreeg. 
 

             Toen ik bijkwam lag ik op mijn bed zonder matras. In plaats daarvan lagen er een paar dunne 
dekens op het spiraal. De volgende ochtend kon je m’n rug en billen als dambord gebruiken.  
M’n linker arm zat in het gips, met een luikje op de plaats waar de ellenboog had gezeten.  
Dokter Kingma, de chirurg, vroeg na een dag of tien of ik niets voelde kriebelen. En ja hoor, een paar 
dagen later zat mijn bed onder de maden! Ze waren door het luikje naar buiten gekropen, nadat ze 
eerst mijn wond hadden schoon gegeten. Er werd een halve liter jenever ter ontsmetting in de 
wonden gegoten. Op mijn vraag wat er aan mijn arm mankeerde vertelde hij me dat er een 
belangrijke zenuw stuk was en dat het complete ellebooggewricht was verdwenen. Met andere 
woorden, de onderarm bungelde eraan als gehakt stro.   
Toen de wonden dicht waren moest ik naar het Juliana Ziekenhuis in Bandoeng. De weg was meer 
gat dan bestraat. Het was een vreselijke reis, elke hobbel voelde ik in mijn arm. 
 

              Begin 1947 moest ik voor repatriëring naar Batavia. De ervaring had geleerd dat het via de 
weg geen doen was, dan maar met de bommenwerper, een B25. Op het vliegveld van Batavia stond 
ik daar, zonder geld. De piloot had in de gaten dat ik er verloren bij stond. Hij regelde en betaalde 
voor mij een betjak (soort bakfiets) die me naar de kazerne in Meester Cornelis aan de andere kant 
van de stad bracht, daar moest ik me melden.  
              Ik kwam terecht in een ongeregelde bende, meer dan 200 militairen van allerlei pluimage 
waren hier bijeen. Uit de gevangenis, naar de rechtbank, naar het ziekenhuis, uit het ziekenhuis, 
terug naar Nederland etc. Van slapen kwam niet veel en er werd gestolen bij het leven. 
 

              Na een dag of 5 naar de haven van Tandjong Priok aan boord van de M.S. Sloterdijk, wat een 
luxe! Een schoon bed, elke dag geweldig eten, dagenlang heb ik in het hoekje op de brug gezeten, 
geweldig. Half februari kwamen we aan in Rotterdam. Het vroor dat het kraakte en het eerste wat ik 
van de kade hoorde was; ‘Hé Barbariba!’ Met een jeep werd ik naar huis gebracht. 
 

              Na een paar weken moest ik me in Woerden melden, van daar naar het militair ziekenhuis 
‘Oog in Al’ te Utrecht. Hier heb ik tot na een paar operaties van half juli 1948 verbleven. Er werd een 
beugel aangemeten, een waardeloos ding, hielp niet waar het voor bedacht was. Daarna naar het 
revalidatiecentrum in Doorn. Na een week ben ik maar weggegaan, het bijna gedwongen niets doen 
beviel me niet. 
              Begin juli 1948 werd ik afgekeurd wegens gebreken. Mijn linker arm werd geacht niet meer 
aanwezig te zijn. Afkeuringspercentage 50% en smartengeld 20%. Na thuiskomst moest ik me bij het 
arbeidsbureau melden, eigenlijk wisten ze geen raad met me. Soldaatje spelen was mijn enige 
opleiding, daarom ben ik maar voor mezelf begonnen. 
 

             Nadien heb ik 2 jaar lang met het Departement van Oorlog overhoop gelegen en geen cent 
ontvangen. Ze wilden een jeugdloon als uitgangspunt voor m’n pensioen nemen. Ik vond dat niet 
correct. Een keer ben ik op het Departement geweest. Ik dacht dat ik in het verkeerde gebouw was 
beland. Het leek op het hoofdkantoor van de PTT, de meesten hadden een pet met een rode band. 
Na twee jaar kwam er toch iemand met de boodschap dat er een overeenstemming moest komen en 
daar rolde een aanvaardbaar compromis uit, er werd pensioen uitbetaald. Er bestond echter een 
cumulatiebeperking; een gedeelte van wat je zelf verdiende werd van je pensioen afgetrokken. 
Jaren later is dat onder druk van de BNMO ingetrokken. 
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             Ongeveer 20 jaar later moest ik me voor een herkeuring melden bij de Kolonel Six Kazerne in 
Amsterdam. De eerste die die dag gekeurd werd, miste een been. Hij kwam terug met de mededeling 
of die vent soms dacht dat zijn been er weer aangegroeid was! Bij de keuring heb ik niet veel gezegd, 
alleen dat met het stijgen der jaren de invaliditeit toeneemt. Hieraan was voor het Departement 
niets te verdienen, ze zijn er na een paar herkeuringen dan ook mee gestopt. 
 

              Als je 65 wordt krijg je ook nog een trap na; zolang de AOW bestaat heb ik als kleine zelf-
standige netjes de AOW-premie betaald. Ik werd op het pensioen gekort omdat ik al een pensioen 
had! Snapt u het, ik niet. 
Het spijt me dat ik geen woord over heb hoe ik door het Departement als oorlogsinvalide werd 
behandeld. Ze hebben er alles aan gedaan om zo min mogelijk te hoeven betalen. 
 

             Wat me ook nog steeds dwars zit; iedereen die in Indië had gediend kreeg vanzelf een lintje, 
de invaliden moesten er echter zélf om vragen! Dat heb ik geweigerd te doen.  
Uiteindelijk hebben m’n maten dat voor me geregeld.  
Ook het Draaginsigne Oorlogsgewonde werd niet spontaan uitgereikt. Ook hiervoor moest je vragen 
alsof je een bedelaar bent. Dit alles doet naast de blijvende invaliditeit nog meer pijn. 
 

                                                                                                        Piet Heems, 1e cie 2-4RI Kennemerbataljon 
 

Gewond naar het Veldhospitaal. Piet Heems in het midden met arm-stellage. 
Links van hem dr. J.F. Ort en rechts dr. M.J. Kingma. 

 

* Mevr. Heems liet weten dat behandelend arts dr. Kingma, nadien een Britse onderscheiding heeft 
gekregen vanwege zijn opzienbarende manier om uitgehongerde inlanders te laten aansterken door 
dagelijks de maden uit de latrines te laten scheppen en deze proteïnerijke beestjes door de kok in het 
voedsel voor die mensen te verwerken. Deze inlanders waren na een tijdje in een veel betere conditie 
dan mensen in vergelijkbare omstandigheden elders. Dr. Kingma had deze ervaringen in Japanse 
krijgsgevangenschap opgedaan. Kingma paste zijn creativiteit met maden ook toe op patiënten zoals 
Piet dat zelf ondervond. 
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Tegengas 
 
Strijd en geweld in Indië.                                                                                      Uit Checkpoint Jan/Feb 2017 
 
Als oud Indiëganger heb ik met belangstelling de Checkpoint van afgelopen november gelezen. Het 
heeft een weekend mijn nachtrust verstoord. Ik heb nooit geweten dat er zoveel boeken zijn 
geschreven over de zogenaamde misdaden die het Nederlandse leger in Indië heeft begaan. 
Ik heb inderdaad veel brandende kampongs gezien, maar die waren aangestoken door tegenstanders 
die voor ons op de vlucht waren. Dat de bevolking voor ons op de vlucht sloeg, is een sprookje, want 
onze ervaring was dat de gevluchte bevolking (als wij er een paar dagen waren) weer massaal 
terugkeerde en de sawa’s ging bewerken.  
 
We bleven nooit lang op een plek, en het gebeurde dikwijls dat, als we weer gingen verkassen, de 
bevolking ons met tranen in de ogen uitzwaaide.  
Het gebeurde ook dikwijls dat, als we net op ons tampatje lagen, inlanders ons om hulp kwamen 
vragen omdat er ploppers in hun kampong waren en dan konden wij slaperig weer op patrouille. 
Wij kregen van de regent van Madjalenke bij ons vertrek een oorkonde uitgereikt. Ook in Buitenzorg 
hangt een plaquette met dezelfde strekking. 
 
Als we over oorlogsmisdaden praten, dan is de oorlog op zichzelf al een misdaad. Het spijt me dat ik 
het moet zeggen, maar het is al een misdaad als je jonge mannen die met moeite vijf jaren oorlog 
hebben doorstaan, onder valse voorwendselen een nieuwe oorlog instuurt en ze nadien aan hun lot 
overlaat. Maar ook KNIL-militairen, die drieënhalf jaar onder de meest onmenselijke omstandig-
heden in Jappenkampen de oorlog hadden overleefd, werden direct na hun bevrijding een nieuwe 
oorlog ingestuurd. 
 
Er zullen best wel misdaden zijn gepleegd, want op iedere 1000 mensen zijn er minstens 10 crimineel 
en op een leger van 150.000 zijn dat er al gauw 1500. Maar daar is het hele leger niet verantwoorde-
lijk voor. Bij het Nederlandse leger zijn er ook nooit geslachtsdelen afgesneden of ogen door-
gestoken, zoals de tegenstander deed en waarvan ik zelf getuige was. Zie alleen al de Bersiap-
periode, toen tussen de 20.000 en 28.000 Nederlanders, Indo’s en Chinezen op gruwelijke wijze om 
het leven zijn gebracht. 
 
Ik ben nu 91 jaar en nog maar een klein gedeelte van de Indiëgangers is nog in leven. Het wordt nu 
de hoogste tijd dat wij de rust krijgen die ons toekomt. 
Wij werden geroepen en zijn gegaan, niet vrijwillig maar gedwongen door een wettig gekozen 
regering. Leg dáár de rekening maar neer. 
 
 
 
Nawoord; 
 

Wij als nazaten van Indiëgangers van II-4RI begrijpen grotendeels jullie frustraties in het fenomeen 
dat men oorlogsmisdaden noemt, hetgeen schijnbaar geen einde lijkt te kennen. 
We hebben een heel aantal dagboeken uit eerste hand van jullie sobats gelezen en ook op daad-
werkelijke feiten geanalyseerd.  
Het boven omschreven verhaal herkennen we meermaals in deze ego-documenten. 
Een direct voorbeeld m.b.t. het Kennemerbataljon volgt op de komende bladzij. 
 

We voelen dus met jullie mee en begrijpen wat jullie in het licht der omstandigheden hebben mee-
gemaakt en hebben moeten doen. Al is het maar een fractie, we zijn er zelf immers niet bij geweest. 
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Uit ‘Kennemer Klapper’ augustus 1985 
_____________________________________________________ 


